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НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ
УПРОЦЕСУПОЛИТИЧКЕ

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
У овом ра ду се раз ма тра на ци о нал ни иден ти тет, као из раз 

ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног са мо о дре ђе ња, у про це су по ли тич-
ке со ци ја ли за ци је. У том про це су де ца и дру ги чла но ви дру штва 
сти чу зна ња о од ре ђе ној на ци ји, на чи ну жи во та у њој, ње ним вред-
но сти ма и осо бе но сти ма, оспо со бља ва ју се за са мо стал ни жи вот, 
при ла го ђа ва ју се окол но сти ма и дру гим љу ди ма, усва ја ју по ли тич-
ке обра сце и кроз дру штве ну ин тер ак ци ју об ли ку ју сво је, али и 
дру штве но по на ша ње. Со ци јал не ин тер ак ци је у овим кон тек сти-
ма по ма жу љу ди ма да на у че и раз ви ју обра сце по ли тич ке кул ту ре, 
ме ђу соб ну со ли дар ност и свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји, 
као и по зи ти ван од нос пре ма њој. На ци о нал ни иден ти тет је при-
су тан још од нај ра ни јих фа за по ли тич ке со ци ја ли за ци је у сло же ној 
мре жи ин тер ак ци ја из ме ђу дру штва и ин ди ви дуе, нај пре уче њем 
ма тер њег је зи ка и усва ја њем основ них еле ме на та кул ту ре, а по-
том кроз про цес обра зо ва ња се усва ја ју сим бо лич ки и ма те ри јал ни 
чи ни о ци соп стве не на ци је. У фор ми ра њу на ци о нал ног иден ти те та 
уче ству ју број ни аген си, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ји по ро ди ца, 
шко ла, гру па вр шња ка, по ли тич ке ор га ни за ци је, вер ске уста но ве, 
сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја, ин стру мен ти сим бо лич ке ком-
по нен те по ли ти ке и тд. Кроз про це се по ли тич ке со ци ја ли за ци је, 
фор ми ра ња и учвр шћи ва ња на ци о нал ног иден ти те та љу ди уче сво-
је уло ге, од но сно на ци о нал но де фи ни са на оче ки ва ња ко ја у да тим 
дру штве ним си ту а ци ја ма тре ба да сле де.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, по ли тич ка со ци ја ли за ци ја, аген си 
со ци ја ли за ци је, по ли тич ка кул ту ра.

ПОЛАЗНЕОСНОВЕ

У до са да шњим из у ча ва њи ма на ци о нал ног иден ти те та и по-
ли тич ке со ци ја ли за ци је, ма ло па жње се по све ћи ва ло уло зи на ци о-
нал ног иден ти те та у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је. А та уло-
га је ве о ма бит на, јер се кроз про цес сти ца ња зна ња о од ре ђе ном 
на ци о нал ном иден ти те ту и при хва та ње по жељ них по ли тич ких и 
кул тур них обра за ца раз ви ја свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци-
ји и ти ме се зна чај но до при но си ње ном са мо ра звит ку и ко хе зи ји; 
али, с дру ге стра не, и раз у ме ва њу дру гих на ци о нал них иден ти те та 
и на ци ја, као и њи хо ве кул ту ре. На ци о нал ни иден ти тет се, без об-
зи ра на ње го ва раз ли чи та те о риј ска раз у ме ва ња, за сни ва на све-
сти о са зна њу не ких за јед нич ких ка рак те ри сти ка при пад ни ка јед не 
на ци је, ко је је раз ли ку ју од дру гих на ци ја (је зик, ра са, ре ли ги ја, 
ет нос, ми то ло ги ја, кул ту ра, те ри то ри ја итд.) Као са мо свест, на ци о-
нал ни иден ти тет, исто риј ски на ста је, раз ви ја се и ис по ља ва у про-
це си ма кул тур ног раз во ја и об у хва та це ло ви те си сте ме кул тур них 
вред но сти. Про цес ус по ста вља ња и раз во ја на ци о нал ног иден ти-
те та прет по ста вља стал но пре и спи ти ва ње кул тур них вред но сти, 
па је за то че сто на ви ди ку су коб из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је. 
На ци о нал ни иден ти тет, као из раз ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног 
са мо о дре ђе ња, омо гу ћа ва по је дин цу да ус по ста ви и раз ви ја лич ни 
иден ти тет, ко ји се оства ру је у про це су са мо ра звит ка ин ди ви дуе где 
се фор му ли ше је дин стве но осе ћа ње лич но сти и њен од нос пре ма 
од ре ђе ној на ци ји, као и све ту ко ји је окру жу је.

У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је на ци о нал ни иден ти тет 
има ве о ма зна чај ну уло гу, јер по мо ћу ње га де ца и дру ги чла но ви 
дру штва сти чу зна ња о на чи ну жи во та у од ре ђе ној по ли тич кој за-
јед ни ци, ње ним вред но сти ма и осо бе но сти ма, оспо со бља ва ју се за 
са мо стал ни жи вот, раз ви ја ју се бе и сво је мо гућ но сти, при ла го ђа-
ва ју се окол но сти ма и дру гим љу ди ма, усва ја ју по ли тич ке обра-
сце и кроз дру штве ну ин тер ак ци ју об ли ку ју сво је, али и дру штве-
но по на ша ње. Со ци јал не ин тер ак ци је у овим кон тек сти ма по ма жу 
љу ди ма да на у че и раз ви ју обра сце соп стве не по ли тич ке кул ту ре, 
раз ви ја ју ме ђу соб ну со ли дар ност и свест о при пад но сти од ре ђе ној 
на ци ји. У том про це су по ли тич ка тра ди ци ја има ве о ма зна чај ну 
уло гу, јер се по сред ством тра ди ци је пре но се вред но сти од ре ђе не 
на ци је с јед не ге не ра ци је или епо хе на дру гу. У про це су по ли тич ке 
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со ци ја ли за ци је љу ди уче сво је уло ге, од но сно на ци о нал но де фи ни-
са на оче ки ва ња, ко ја у да тој дру штве ној си ту а ци ји тре ба да сле де. 

Пи та ње на ци о нал ног иден ти те та, иако је стал но при сут но 
у свим са вре ме ним по ли тич ким за јед ни ца ма, ак ту е ли зу је се на ро-
чи то у кри зним вре ме ни ма или у пе ри о ди ма на глих и бр зих дру-
штве них про ме на ка да по је ди нац и дру штво, у бек ству од не си гур-
но сти, при бе га ва ју пре и спи ти ва њу свог иден ти те та или тра га њу 
за но вим иден ти те том, од но сно ре кон струк ци ји свог на ци о нал ног 
иден ти те та.

НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ
ИПОЛИТИЧКАСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

1. Пи та ње на ци о нал ног иден ти те та је би ло из у зет но ак ту ел-
но осо би то у дру гој по ло ви ни XIX и у пр вој по ло ви ни XX ве ка, 
ка да су у Евро пи ства ра не на ци о нал не др жа ве. Кра јем XX ве ка, 
у вре ме рас па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја, ово пи та ње се по но-
во ак ту е ли зу је и та да је до ла зи до на глог ис ти ца ња на ци о нал ног 
иден ти те та или ње го ве ре кон струк ци је у ци љу ства ра ња но вих или 
об но ве ста рих на ци о нал них др жа ва. Мно ги су сма тра ли, на ро чи-
то у дру гој по ло ви ни XX ве ка, да је то век на ци о нал но сти и да ће 
сле де ћи век би ти век мул ти ет нич ких за јед ни ца. Ме ђу тим, ис по-
ста ви ло се да је и са да, по чет ком XXI ве ка, пи та ње на ци о нал ног 
иден ти те та ве о ма ак ту ел но, без об зи ра на то што се у Евро пи, ства-
ра њем Европ ске уни је, иде све ви ше ка јед ној над на ци о нал ној тво-
ре ви ни ко ја пре у зи ма мно го број не функ ци је на ци о нал не др жа ве. 
То ни је ума њи ло зна чај на ци је, јер се исто вре ме но са про це си ма 
гло ба ли за ци је и све ве ће ме ђу за ви сно сти љу ди на пла не ти, де ша ва 
и су про тан про цес, ја чег ве зи ва ња по је дин ца за соп стве ну на ци ју, 
јер ‘’и са вре ме ни про це си у мо дер ни за ци ји еко ном ских и по ли тич-
ких ин те гра ци ја у осно ви има ју иде ју на ци је’’.1) На ци о нал ни иден-
ти тет и да ље има при мат над оста лим дру штве ним иден ти те ти ма. 

У раз у ме ва њу на ци о нал ног иден ти те та, као уоста лом и пој-
ма на ци ја, по сто ји мно штво раз ли чи тих ста во ва у ли те ра ту ри, још 
од Ре на на (Jo seph Er nest Re nan),2) с кра ја XIX ве ка па све до да-
на шњих да на, ко ји у су шти ни по ла зе од основ не ди ле ме: ‘’да ли 

1)  Жи во јин Ђу рић: ‘’Мо дер ни за ци ја и пи та ње на ци о нал не др жа ве’’, Политичкаревија, 
Бе о град, 1/2003. стр. 71.

2) Jo seph Er nest Re nan: Qu’est-cequ’unenation?, Conféren ce fa i te en Sor bon ne, le 11 mars, 
1882. (Ре нан Ер нест:Штајенарод,Штам па ри ја код Св. Са ве,  Бе о град, 1883).
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је на ци о нал ни иден ти тет уро ђен или сте чен’’.3) Раз ма тра ња на ци о-
нал ног иден ти те та уте ме ље на на раз ја шња ва њу ове ди ле ме су у ве-
ли кој ме ри па ра диг ме са вре ме ног те о риј ског раз у ме ва ња на ци је и 
на ци о нал ног иден ти те та. За то се као основ ни ти по ви на ци о нал ног 
иден ти те та ис ти чу етнички и грађански тип, ко ји се у ли те ра ту ри 
че сто озна ча ва ју и као: при мор ди јал ни и кон струк тив ни; ор ган ски 
и ли бе рал ни; и сл. Ова кла си фи ка ци ја схва та ња на ци о нал ног иден-
ти те та и на ци је по ти че још од Мај не кеа (Fri drich Me i nec ke) из 1908. 
го ди не ка да је он “по ву као раз ли ку из ме ђу Kulturnation, пре те жно 
па сив не кул тур не за јед ни це и Staatsnation, ак тив не са мо о пре де љи-
ве по ли тич ке на ци је”.4) 

Ет нич ком или ис точ ном мо де лу на ци о нал ног иден ти те та 
(Kulturnation) глав на обе леж ја су “на гла ша ва ње за јед ни це ро ђе ња 
и род не кул ту ре”,5) од но сно спе ци фич них кул тур них са др жа ја. За 
раз ли ку од гра ђан ског мо де ла на ци о нал ног иден ти те та, где је по је-
ди нац мо гао да би ра ко јој ће на ци ји при па да ти, у ет нич ком мо де лу 
раз у ме ва ња на ци о нал ног иден ти те та та ква сло бо да ни је до пу ште-
на, јер се на ци о нал на при пад ност сти ца ла ро ђе њем, та ко да је при-
пад ник на ци је мо гао ме ња ти дру штве ну за јед ни цу (др жа ву), али 
је до кра ја жи во та но сио обе леж је за јед ни це свог ро ђе ња - на ци је. 
За јед ни ца ро ђе ња пред ста вља за јед ни цу љу ди исте ло зе или пре-
ци зни је, ка ко то чи ни Смит, прет по ста вље не ло зе, ко ја сво је ко ре не 
тра жи у да ле ким пре ци ма, та ко да су сви при пад ни ци за јед ни це у 
не ком срод ству. Ов де се на ци ја схва та као фик тив на “нат по ро ди-
ца”, при че му се че сто ис ти чу ге не а ло ги је ко је учвр шћу ју та кво 
уве ре ње. Дру го обе леж је на ци је у ет нич ком мо де лу је мо гућ ност 
на род не мо би ли за ци је, ко ја про ис ти че из на гла ше них прет по ста-
вље них по ро дич них ве за и ко ја се из ра жа ва кроз мо гућ ност прав-
да ња по ли тич ких по сту па ка во ђа по зи ва њем на “на род ну во љу”. И 
тре ће обе леж је на ци о нал ног иден ти те та су спе ци фич ни кул тур ни 
са др жа ји, осо би то је зич ко-ет нич ки еле мен ти ко ји се че сто не по-
кла па ју са др жав ним гра ни ца ма и др жа вљан ством. Раз ви ја ње кул-
тур них са др жа ја ко ји ма се ши ри свест о на ци о нал ним ми то ви ма, 
оби ча ји ма, исто ри ји, је зич кој за јед ни ци, као и ње ним тра ди ци ја ма, 
ства ра се и учвр шћу је свест о при пад но сти од ре ђе ној ет нич кој за-
јед ни ци - на ци ји.6) Из све га овог про ис ти че да су прет по ста вље не 

3) Ја сна Ми ло ше вић: ‘’Зна чај на ци о нал ног иден ти те та’’, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 
1-4/2003., стр. 156.

4) An to ni D. Smit: Nacionalniidentitet, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 1998, стр. 22.

5) Исто, стр. 26.

6) Јо ван Ба зић: Српскопитање-Политичкеконцепцијерешавањасрпскогнационалног
питања, Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град; Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
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ве зе по ло зи и ге не а ло ги ји, на род на мо би ли за ци ја, је зик, оби ча ји 
и тра ди ци ја, основ не ком по нен те схва та ња ет нич ког или ис точ ног 
мо де ла на ци о нал ног иден ти те та. Овај мо дел је по знат и као роман-
тично хердеровски по јам раз у ме ва ња на ци је, ко ји је на стао под 
ути ца јем не мач ке ро ман ти ке и ње не кри ти ке за пад но е вроп ског 
про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма, уз исто вре ме но ис ти ца ње зах те-
ва за осло бо ђе ње и на ци о нал ну не за ви сност од ви ше на ци о нал них 
им пе ри ја (Ру си је, Тур ске и Аустро у гар ске) у XIX ве ку. Ме ђу тим, у 
XX ве ку, ет нич ки мо дел на ци о нал ног иден ти те та на ци је на ро чи то 
је из ра жен код исто риј ски за ка сне лих на ци ја ко је су, под ути ца јем 
ре ак тив не усме ре но сти ро ман ти ке у про шлост, на сто ја ле да по сва-
ку це ну осну ју сво је на ци о нал не др жа ве, што је по себ но ис по ље но 
у вре ме па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја у Евро пи кра јем XX ве ка.

Пре ма гра ђан ском мо де лу раз у ме ва ња на ци о нал ног иден ти-
те та, на ци ја је по ли тич ка за јед ни ца уста но вље на на ли бе рал ном 
прин ци пу једна нација-једна држава. Ов де се на ци ја из јед на ча-
ва са др жа вом, а при пад ност на ци ји, као свест о за јед ни штву или 
осе ћа њу је дин ства ко је има ју ње ни при пад ни ци, по и сто ве ћу је са 
при пад но шћу од ре ђе не др жа ве. Та кво схва та ње на ци о нал ног иден-
ти те та и на ци је при сут но је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, 
За пад ној Евро пи, Фран цу ској и Ен гле ској.7) У тим др жа ва ма су се 
раз во јем тр жи шне еко но ми је и де мо крат ских ин сти ту ци ја сма њи-
ва ле про тив реч но сти и раз ли ке из ме ђу etnosa и demosa. Глав но 
обе леж је на ци је, пре ма овом мо де лу, је пре вас ход но по се до ва ње 
ком пакт не, утвр ђе не те ри то ри је, где су љу ди и та те ри то ри ја ве-
за ни мно го стру ким ве за ма и од но си ма - исто риј ским, кул ту ро ло-
шким, еко ном ским, ге о граф ским итд., што све ску па чи ни на ци-
ју, од но сно др жа ву је дин стве ном. Пре ма то ме, на ци ја је “син те за 
ка те го ри је гра ђа ни на и те ри то ри јал не це ли не”.8) Дру го обе леж је 
је иде ја patrije, од но сно за ко на и ин сти ту ци ја у ко јој вла да је дин-
стве на по ли тич ка во ља.9) То под ра зу ме ва за јед нич ки ко декс за ко на 
и ин стру ме на та за њи хо ву при ме ну, за јед нич ке ре гу ла тив не функ-
ци је и осе ћа ње по ли тич ке и прав не јед на ко сти ме ђу при пад ни ци ма 
те за јед ни це, ко ја се из ра жа ва кроз гра ђан ска, за кон ска, по ли тич ка, 

Бе о град, 2003, стр. 23-33.

7) “Под пој мом на ци је и на ци о нал но сти у За пад ној Евро пи, Фран цу ској, Ен гле ској, ко је 
су па ра диг ма за то, и Сје ди ње ним Др жа ва ма, под ра зу ме ва се при пад ност др жа ви или 
др жа вљан ство. Кад Фран цуз ка же nationalité, то зна чи при пад ност држави Фран цу-
ској” (Љу бо мир Та дић, ‘’На ци о нал но пи та ње и де мо кра ти ја’’, Трећипрограм, Бе о град, 
2/1990, стр. 43).

8) Tal cott Par sons: SociogicalTheoryandModernSociety, Free Press, New 
York, 1967, str. 11.

9) А. Д. Смит, Исто, стр.24.
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со ци јал но-еко ном ска и дру га пра ва и ду жно сти, од но сно пра ва по 
осно ву гра ђан ства. У на че лу су сви при пад ни ци на ци је рав но прав-
ни и за ко ни па три је оба ве зу ју све. И тре ће обе леж је на ци о нал ног 
иден ти те та је за јед нич ка кул ту ра и иде о ло ги ја, где су на ци је “схва-
ће не као за јед ни це кул ту ре, чи је су при пад ни ке ује ди ни ли, ако не 
и хо мо ге ни зо ва ли, за јед нич ка исто риј ска се ћа ња, ми то ви, сим бо ли 
и тра ди ци је”.10) Да кле, гра ђан ски или за пад ни мо дел на ци о нал ног 
иден ти те та чи не: исто риј ска те ри то ри ја; је дин стве на по ли тич ка за-
јед ни ца у ко јој је обез бе ђе на прав но-по ли тич ка јед на кост ње них 
при пад ни ка; и за јед нич ка кул ту ра и иде о ло ги ја.

Све де фи ни ци је на ци о нал ног иден ти те та са гла сне су у то-
ме да се иден ти тет са са мим со бом ус по ста вља кон струк ци јом и 
спо зна јом раз ли ке, па је за то ус по ста вља ње иден ти те та по ве за но с 
раз гра ни че њем пре ма ва ни, ко је укљу чу је са мо спо зна ју странога 
или странца - ‘’на ци о нал ни иден ти тет не на ста је као учи нак слич-
но сти из ме ђу љу ди из не ке ску пи не, већ као по сле ди ца њи хо вог за-
јед нич ког раз ли ко ва ња у од но су на љу де из не ке дру ге ску пи не’’.11) 
Тај про цес ка рак те ри ше об ли ко ва ње сте ре о ти па пре ма другима, у 
чи јој се осно ви кри ју и број не пред ра су де. Исто вре ме но, про цес 
иден ти тет ског раз гра ни че ња ја ча уну тра шњу со ли дар ност, кон-
сен зус и уну тра шњи по ре дак дру штве ног жи во та. У про це су об ли-
ко ва ња на ци о нал ног иден ти те та ин си сти ра се на раз во ју сна жног 
по зи тив ног емо ци о нал ног од но са пре ма своме и својима, а љу бав 
пре ма сво јој на ци ји сма тра се бит ним свој ством чо ве ка. 

2. По ли тич ка со ци ја ли за ци ја се мо же раз у ме ти са мо у кон-
тек сту по ли тич ке кул ту ре ко ја се пре но си с јед не ге не ра ци је на 
дру гу и тран сфор ми ше у скла ду са про ме ном со ци јал но-по ли-
тич ких усло ва, а у од ре ђе ним исто риј ским си ту а ци ја ма до ла зи и 
до ства ра ња но ве по ли тич ке кул ту ре. За то, ‘’це ли на свих про це са 
пу тем ко јих се пре ва лент не по ли тич ке нор ме по ли тич ке кул ту ре 
да тог дру штва сти чу, одр жа ва ју и ме ња ју, чи ни по ли тич ку со ци-
ја ли за ци ју’’.12) Ти ме су об у хва ће ни и про це си све сног и не све сног 
пре но ше ња по ли тич ких ста во ва, ис ку ста ва, сим бо ла, уве ре ња, 
вред но сти и нор ми са ста ри јих на мла де на ра шта је ко је они усва-
ја ју као вла сти ти на чин ми шље ња. Дру гу стра ну по ли тич ке со ци-
ја ли за ци је чи ни оспо со бља ва ње ин ди ви дуа оним спо соб но сти ма 
и по тен ци ја ма ко је им омо гу ћу ју да де лу ју као по ли тич ки ак те ри 

10) Исто, стр. 25.

11) Slo bo dan An to nić: Nacijaustrujamaprošlosti:OgledioodrživostidemokratijeuSrbiji, Či-
go ja, Be o grad, 2003, str. 151.

12) Mi lan Po du na vac: Političkakulturaipolitičkiodnosi, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Či go ja štam-
pa, Be o grad, 2008., str. 92.
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у окви ру од ре ђе ног по ли тич ког си сте ма и но се од го ва ра ју ће по ли-
тич ке функ ци је.

У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је ин тер ак ци ја дру штва и 
ин ди ви дуе је уза јам на и из ра жа ва се у сло же ној мре жи ме ђу соб них 
од но са, али у свим ста ди ју ми ма со ци ја ли за ци је она не ма исти ин-
тен зи тет и об ли ке ути ца ја. Про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је тра је 
у то ку це лог жи во та, али је ве ли ки ути цај ра не по ли тич ке со ци ја-
ли за ци је на фор ми ра ње лич но сти. У мно гим ис тра жи ва њи ма по-
ли тич ке со ци ја ли за ци је је то до ка за но. Исто но ви (Da vid and Sylvia 
Easton) и Де нис (Jack Den nis) ука зу ју да се де ца ра но по чи њу ор-
јен ти са ти пре ма све ту по ли ти ке. Већ у че твр тој го ди ни се код де це 
фор ми ра ба зич на по ли тич ка ор јен та ци ја, ко ја је из ра же на кроз ви-
сок сте пен емо ци о нал не иден ти фи ка ци је и осе ћа ње при пад но сти 
од ре ђе ној по ли тич кој за јед ни ци и ње ним кључ ним сим бо ли ма, а 
не кроз ин фор ма циј ске и еду ка тив не са др жа је.13) Они твр де да де ца 
по чи њу да во ле по ли тич ки си стем дру штва у ко ме жи ве и пре не го 
што ре ал но стек ну до вољ но зна ња о ње му. По ред то га, бит но обе-
леж је ра не по ли тич ке со ци ја ли за ци је код де це је раз у ме ва ње по ли-
ти ке у об ли ци ма по ли тич ких сим бо ла и ви сок сте пен пер со на ли-
за ци је по ли тич ке вла сти: ‘’Де ца пр вен стве но по и ма ју по ли тич ку 
власт и вла ду сво је зе мље по сред ством ис так ну тих по ли тич ких 
лич но сти ко је су ње ни но си о ци’’.14) У њи хо вој ин тер ак ци ји по ли-
ти ке, де ца су окре ну та пер со нал ним и ха ри змат ским обе леж ји ма 
по ли тич ког ауто ри те та. Пред сед ник и по ли ца јац су пр ве фи гу ре 
ко је де ца пре по зна ју као по ли тич ке.15) До сед ме го ди не жи во та код 
де це се фор ми ра ба зич ни по ли тич ки иден ти тет и емо ци о нал на ве-
за ност за цен трал не сим бо ле за јед ни це, а из ме ђу сед ме и три на-
е сте го ди не, углав ном кроз про цес обра зо ва ња, де ца пре по зна ју 
по ли тич ке ин сти ту ци је: ‘’У ра ним де се тим го ди на ма чи ни се да 
де те сти че глав не по лу ге по ли тич ке зре ло сти (...) ја ка емо ци о нал на 
осе ћа ња пре ма по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, сим бо ли ма и по ли тич-
ком ауто ри те ту упот пу ње на су зна њем о спе ци фич ним уло га ма и 
функ ци ја ма’’.16) Ка сна адо ле сцен ци ја (пе ри од до 18. го ди не жи во-
та) сма тра се ста ди ју мом ка да је по ли тич ки иден ти тет про сеч ног 
гра ђа ни на углав ном фор ми ран, иако се про цес по ли тич ке со ци ја-

13) Jack Den nis, Da vid Easton, Sylvia Easton: ChildreninthePoliticalSystem:OriginsofPoli-
ticalLegitimacy, McGraw-Hill, Ney York, 1969. str. 7.

14) Mir ja na Va so vić: Upredvorjupolitike, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 159.

15)  Da vid Easton, Ro bert D. Hess: ‘’The Child’s Po li ti cal World’’, in TheLearningPoliticalBe-
havior, Adler N. and Har ring ton C. (eds.), Glen vi ew Ill: Scott, Fo re sman, 1970, str. 41.

16) Pre witt Ken neth, Ric hard E. Daw son: PoliticalSocialization, Lit tle Brown, Bo ston, 1969, str. 
50.
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ли за ци је на ста вља и ка сни је. Исто вре ме но, у про це су по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је, под ути ца јем не по сред ног ис ку ства и по ли тич ке 
ин док три на ци је, до ла зи до фор ми ра ња ста во ва пре ма кон крет ни-
јим пи та њи ма по ли ти ке. Са став ни чи ни о ци у овом про це су мо гу 
би ти из ра же ни у про бле ми ма не пот пу не со ци ја ли за ци је и дис кон-
ти ну и те та у по ли тич кој со ци ја ли за ци ји. У од ре ђе ним исто риј ским 
си ту а ци ја ма, на ро чи то у пе ри о ди ма ве ли ких или на глих дру штве-
них и по ли тич ких про ме на, до ла зи до рас ко ра ка из ме ђу пе ри о да 
ка да лич ност, као по ли тич ки ак тер, де лу је на по ли тич кој по зор ни-
ци и вре ме на ка да се основ ни про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је од-
ви јао. Та ко се до га ђа да је ин ди ви дуа оспо со бља ва на за од ре ђе ни 
по ли тич ки по ре дак и си стем идеј но-по ли тич ких вред но сти, а да је 
у ме ђу вре ме ну до шло до ко ре ни тих про ме на и ус по ста вља ња но-
вог по ли тич ког по рет ка и но вог си сте ма вред но сти.17) 

3. На ци о нал ни иден ти тет се ства ра у про це су со ци ја ли за ци-
је, нај пре уче њем ма тер њег је зи ка и усва ја њем кул ту ре, а по том 
се обра зо ва њем усва ја ју сим бо лич ки и ма те ри јал ни еле мен ти соп-
стве не на ци је. Он је при су тан још од нај ра ни јих фа за по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је и у ње го вој кон струк ци ји и ре кон струк ци ји уче-
ству ју број ни аген си. Код де це се вр ло ра но фор ми ра ју на ци о нал-
на са мо свест и ста во ви пре ма сво јој и дру гим ет нич ким гру па ма, 
др жа ва ма и на ро ди ма. У мно гим ис тра жи ва њи ма се ука зу је да је 
то раз до бље из ме ђу тре ће и пе те го ди не ста ро сти.18) То је пе ри од 
ка да се код де це фор ми ра ба зич на по ли тич ка ор јен та ци ја, ка ко је 
на пред ука за но, ко ја је из ра же на кроз ви сок сте пен емо ци о нал не 
иден ти фи ка ци је и осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ној по ли тич кој за-
јед ни ци и ње ним кључ ним сим бо ли ма. Емо ци о нал на иден ти фи ка-
ци ја са соп стве ном ет нич ком гру пом, на ци јом и др жа вом ре зул тат 
је ути ца ја дру штве не сре ди не ко ја сти му ли ше де те на за у зи ма ње 
од ре ђе них ста во ва у скла ду са ста во ви ма ве ћи не у гру пи. За то де те 
ве о ма ра но на у чи да се на ци о нал но из ра зи, да ка же ко јој на ци о-
нал но сти при па да. То се до га ђа знат но ра ни је не го што са зна да у 
дру штву по сто је и дру ге на ци је или ет нич ке гру пе. У по чет ку је то 

17) Та квих при ме ра у по ли тич кој исто ри ји има пу но, а нај ско ри ји су зе мље Ис точ не Евро-
пе, укљу чу ју ћи и Ју го сла ви ју, ка да су гра ђа ни ско ро по ла ве ка про ла зи ли кроз про це се 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је у ко му ни стич ком ду ху, где су нај ви ше вред но сти би ле пу на 
за по сле ност, со ци јал на си гур ност, др жав на еко но ми ја, јед но пар тиј ски си стем и тд; а 
на кон па да ко му ни стич ких ре жи ма у овим др жа ва ма ис ти чу се но ве и бит но друк чи је 
вред но сти - вред но сти нео ли бе рал ног дру штва: тр жи шна еко но ми ја, про фит, по ли тич ке 
сло бо де, гра ђан ско дру штво и сл. У свим овим зе мља ма се по ка за ло да гра ђа ни не ма ју 
ја че емо ци о нал не ве зе са но вим по рет ком и да је че сто из ра же но не ра зу ме ва ње но вог 
си сте ма иде о ло шких вред но сти и по ли тич ких ци ље ва. Ов де је очи глед но до шло до дис-
кон ти ну и те та у про це су со ци ја ли за ци је.

18) М. Ва со вић: Исто, стр. 78.
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са мо ма гло ви та пред ста ва о соп стве ној на ци ји, ко ја углав ном из ра-
жа ва по зи ти ван од нос и при вр же ност де це соп стве ној на ци ји, чак 
и он да ка да не зна ју ка ко се она зо ве или не уме ју да је пра вил но 
име ну ју. То су по ка за ла мно га ис тра жи ва ња (Ja ho da 1962, Пан тић 
1970, Ва со вић 2007).На фор ми ра ње по зи тив ног ста ва пре ма соп-
стве ној на ци ји ути че со ци јал но окру же ње са чи ње но од мно штва 
раз ли чи тих аге на са по ли тич ке со ци ја ли за ци је чи је по ру ке де ца 
при ма ју нај пре емо ци о нал но, та ко да се соп стве на на ци ја или др-
жа ва у њи хо вој про јек ци ји упа дљи во фа во ри зу ју. Ка сни је, раз во-
јем функ ци ја ми шље ња и по ве ћа њем зна ња, код де це се об ли ку-
ју ја сни ји пој мо ви о соп стве ној ет нич кој гру пи, на ци ји и др жа ви, 
као и раз ли ке у од но су на дру ге др жа ве, на ци је или ет нич ке гру пе. 
Сма тра се да де ца до осме го ди не ста ро сти већ схва те вред но сти и 
нор ме сво је сре ди не о од но су пре ма соп стве ној и дру гим на ци ја ма. 
Мно га ис тра жи ва ња су по ка за ла уни вер зал ност ра ног ет но цен три-
зма, од но сно пре о вла ђу ју ћег по зи тив ног од но са пре ма соп стве ној 
на ци ји, за сно ва ног на су бјек тив ним ме ри ли ма и оправ да њи ма ове 
при вр же но сти, ко ја се за др жа ва све до адо ле сцен ци је (Д. Пан тић 
1970; М. Ва со вић 1986, 2007). По јам на ци о нал но сти се ве зу је за 
‘’за ви чај ни сен ти мент’’, од но сно ве зи ва ње за не што што је по зна-
то и бли ско (‘’ту сам ро ђен’’, ‘’то је мој род ни крај’’, ‘’ту жи вим’’ и 
тд).19) Ма њи број њих ис ти че бит ни је од ред ни це са мо и ден ти фи ка-
ци је, као што су за јед нич ко по ре кло, за јед нич ка про шлост, ма тер-
њи је зик, на ци о нал ни сим бо ли, ми то ви и иде а ли. Из ово га се мо же 
за кљу чи ти да у ра ној со ци ја ли за ци ји до ла зи до фор ми ра ња на ци-
о нал не све сти ко ја се ка сни је струк ту и ра у ви шим фа за ма раз во ја, 
где се усва ја ју да ле ко сло же ни ји ста во ви, под ути ца јем пре о вла ђу-
ју ће по ли тич ке кли ме и со ци јал не ди фе рен ци ја ци је ре ле вант них 
дру штве них гру па. Раз вој ни про це си дик ти ра ју ни во спо соб но сти 
за раз вр ста ва ње љу ди у по себ не ет нич ке ка те го ри је, али у на ци-
о нал ном опре де ље њу, и у ка сни јим фа за ма со ци ја ли за ци је, ви ше 
ути че емо ци о нал ни став у од но су пре ма соп стве ној и дру гим на-
ци ја ма не го што су то ког ни тив ни чи ни о ци. Ови чи ни о ци мо гу 
евен ту ал но да ме ња ју емо ци о нал ну осно ву ста ва, док су они још 
не до вољ но струк ту и ра ни и не ста бил ни, због че га се про цес раз во-
ја ет нич ких ста во ва мо же по сма тра ти и као дис кон ти ну и ран. За то 
‘’емо ци о нал на ком по нен та дик ти ра се лек ци ју и ту ма че ње но вих 
ког ни тив них еле ме на та’’, чи ме се и ‘’об ја шња ва чи ње ни ца да се 
не ки ста во ви ко ји су фор ми ра ни у де тињ ству не ме ња ју цео жи-

19) Исто, стр. 82. 
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вот’’.20) По ве ћа њем зна ња и раз во јем функ ци ја ми шље ња код де це 
се об ли ку ју ја сни ји пој мо ви о соп стве ној ет нич кој гру пи, на ци ји 
и др жа ви, као и раз ли ке у од но су на дру ге др жа ве, на ци је или ет-
нич ке гру пе. Ап стракт ни со ци јал ни ен ти те ти, као што су ет нич ка 
гру па или на ци ја, као гло бал на по ли тич ка за јед ни ца, иде а ли зу ју 
се и та ко по ста ју око сни ца са мо о дре ђе ња (иден ти те та) по је дин ца. 
У овом кон тек сту, сва ка ко тре ба има ти у ви ду и кон фе си о нал ну 
при пад ност ко ја сна жно пре ди спо ни ра на ци о нал но опре де ље ње и 
по ли тич ко по на ша ње. Кон фе си о нал на при пад ност пред ста вља са-
став ни део мре же со ци јал них од но са по је ди на ца.

АГЕНСИПОЛИТИЧКЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

На ци о нал ни иден ти тет, као и дру ги вред но сни и по ли тич-
ки са др жа ји у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, фор ми ра ју се и 
пре но се пу тем мно го број них аген са, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни-
ји: по ро ди ца, гру па вр шња ка, шко ла, вер ске уста но ве, раз ли чи те 
по ли тич ке ор га ни за ци је, сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја и гло-
бал не дру штве не мре же, раз ли чи ти ин стру мен ти сим бо лич ке ком-
по нен те по ли ти ке итд. Деј ство ових аге на са је раз ли чи то, ка ко по 
са др жа ју дру штве них вред но сти и нор ми по ли тич ке кул ту ре ко-
је се пре но се, та ко и по об ли ци ма и ин тен зи те ту ути ца ја. Ути цај 
не ких аге на са је са мо ла тен тан и огле да се у пре но ше њу оп штих 
со ци јал них нор ми, јер ти аген си ни су ор га ни зо ва ни као ди рект ни 
чи ни о ци за сти ца ње, пре но ше ње и одр жа ва ње по ли тич ке кул ту ре 
(по ро ди ца, ро ђа ци и по зна ни ци са ко ји ма је осо ба у кон так ту, гру-
па вр шња ка, раз ли чи те про фе си о нал не ор га ни за ци је, ис ку ство на 
рад ном ме сту и сл). Ов де се ра ди углав ном о ис ку ству ко је се сти-
че у не по ли тич ким си ту а ци ја ма, за јед ни ца ма и асо ци ја ци ја ма али 
ко је има по тен ци јал ни ути цај на по ли тич ке до га ђа је и про це се. А 
ути цај дру гих аге на са је ди рек тан и из ра жа ва се у ис ку ству ко је 
је ве за но за по ли тич ке про це се, као што су из ло же ност и уче шће 
у по ли тич кој ко му ни ка ци ји, кон так ти са по ли тич ким лич но сти ма, 
пре но ше ње по ли тич ког ис ку ства од дру гих љу ди и сл. За то се сви 
аген си по ли тич ке со ци ја ли за ци је нај че шће кла си фи ку ју као при-
мар ни и се кун дар ни. 

1. Основ но обе леж је при мар них аге на са по ли тич ке со ци ја-
ли за ци је је сте да је њи хов ути цај пре вас ход но им пли ци тан и он 

20) Дра го Пан тић, ‘’Де чи ји ста во ви пре ма соп стве ној и дру гим на ци ја ма’’, Извештајии
студије, све ска 28, ИДН, Цен тар за ис тра жи ва ње јав ног мње ња и Ин сти тут за пси хо ло-
ги ју, Бе о град, 1970, стр. 55. (Пре ма: М. Ва со вић: Исто, стр. 82).
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се углав ном ис цр пљу је у фор ми ра њу ба зич них об ли ка по ли тич ке 
иден ти фи ка ци је и ло јал но сти. Ути цај при мар них аге на са је те шко 
план ски усме ра ва ти и ма ни пу ли са ти њи ме. Глав на ка рак те ри сти ка 
уну тра шњих од но са у овим аген си ма је сте ви сок сте пен пер со на-
ли зо ва но сти и не струк ту и ра но сти. Мно ги ис тра жи ва чи ука зу ју да 
је по ро ди ца је дан од нај у ти цај ни јих аге на са по ли тич ке со ци ја ли за-
ци је: ‘’по ро ди ца ег зи сти ра као нај зна чај ни ја при мар на ин сти ту ци-
ја и ва жан из вор по ли тич ког уче ња (...) она је кључ ни агенс пре ко 
ко јег се по ли тич ка кул ту ра пре но си с јед не ге не ра ци је на дру гу’’.21) 
Та ко ђе, из ра же на су и су прот на гле ди шта по ко ји ма по ро ди ца ни је 
нај у ти цај ни ји агенс по ли тич ке со ци ја ли за ци је, већ се та ква уло га 
при пи су је шко ли: ‘’јав на шко ла пред ста вља нај зна чај ни ји и нај-
е фи ка сни ји ин стру мент по ли тич ке со ци ја ли за ци је’’.22) А у но ви је 
вре ме, ‘’ис тра жи ва чи у зе мља ма у тран зи ци ји су ско ло ни да твр-
де да је по ро ди ца до брим де лом из вор ан ти по ли тич ког рас по ло-
же ња, не за ин те ре со ва но сти за по ли ти ку и по ли тич ке апа ти је’’.23) 
То се об ја шња ва, углав ном, па дом ко му ни ка ци је у по ро ди ци, ор-
јен та ци о јом на еко ном ске од но се и по тро шач ки мен та ли тет, што 
све ску па про ду ку је ан ти-по ли тич ки вред но сни си стем. У сва ком 
слу ча ју, по сто ји оп шта са гла сност да је уло га по ро ди це у про це-
су по ли тич ке со ци ја ли за ци је и фор ми ра њу на ци о нал ног иден ти-
те та зна чај на. Њен ути цај је усло вљен по себ ним по ло жа јем ко ји 
по ро ди ца има у од но су на дру ге аген се по ли тич ке со ци ја ли за ци-
је. По ро ди ца је при мар на и уни вер зал на за јед ни ца де тер ми ни са на 
у ви со ком сте пе ну би о ло шким и со ци јал но-пси хо ло шким ве за ма, 
емо ци о нал ним и пер со на ли зо ва ним од но си ма. У ра ној фа зи со ци-
ја ли за ци је, ко ја је у су шти ни и нај ва жни ја, по ро ди ца по се ду је мо-
но пол у пре но ше њу вред но сти и нор ми све у куп не кул ту ре, па ти ме 
и чи ни ла ца на ци о нал не кул ту ре. Ин тен зи тет ути ца ја по ро ди це је у 
ди рект ној за ви сно сти од сна ге и ути ца ја дру гих аге на са по ли тич-
ке со ци ја ли за ци је. Уко ли ко је дру штво сло же ни је број аге на са је 
ве ћи, њи хов ути цај је сло же ни ји и ме ђу соб но усло вљен. С дру ге 
стра не, у тра ди ци о нал ним дру штви ма ко ја не по се ду ју раз ви је не 
об ли ке се кун дар не со ци ја ли за ци је ути цај по ро ди це је до ми нан тан. 

У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, ути цај по ро ди це је 
дво струк: ди рек тан и ин ди рек тан. У пр вом слу ча ју по ро ди ца се 

21) Pre witt Ken neth, Ric hard E. Daw son: PoliticalSocialization, Lit tle Brown, Bo ston, 1969, 
str. 107.

22) Ro bert D. Hess, Ju dith Tor ney: TheDevelopmentofPoliticalAttitudesinChildren, Al di ne, 
Chi ca go, 1967, str. 212. 

23) ЛиЛијанаЧиЧкарић:‘’Теоријско-хипоТеТиЧкиоквирзаисТраживањепоЛиТиЧкесоцијаЛи-
зацијеупородици’’,Социолошкипреглед,Београд,3/2005,сТр.301.
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ја вља као чи ни лац ко ји ди рект но ути че на фор ми ра ње на ци о нал-
ног иден ти те та и сти ца ње нор ми по ли тич ке кул ту ре; а у дру гом, 
као чи ни лац фор ми ра ња оп штих со ци јал них вред но сти, ет нич ког 
иден ти те та и дру штве них уло га ко је ни су не по сред но по ли тич ке, 
али има ју ве ли ки зна чај за фор ми ра ње по ли тич ког по на ша ња. Оба 
ова аспек та су до ста ис тра жи ва ни, осо би то по ли тич ки ста во ви ро-
ди те ља и њи хо ве де це пре ма од ре ђе ним по ли тич ким пи та њи ма, 
пре ма пар тиј ској пре фе рен ци ји, об ли ци ма и са др жа ји ма по ли тич-
ке пар ти ци па ци је итд., где се до шло до са зна ња да по сто ји ви сок 
сте пен са гла сно сти ро ди те ља и њи хо ве де це пре ма ре ле вант ним 
по ли тич ким пи та њи ма.24) То се исто по ка за ло и у ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња сту дент ских про те ста у Ср би ји то ком де ве де се тих го-
ди на, где су ро ди те љи углав ном по др жа ва ли зах те ве њи хо ве де це 
- сту де на та (Ку зма но вић, 1997; По па дић 1997; Ми лић, Чич ка рић, 
Јо јић, 1997; Ми лић, Чич ка рић, 1998). Ути цај ро ди те ља са го ди на-
ма сла би, али ни ка да пот пу но не не ста је. По ред ро ди те ља, у про-
це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, зна чај ну уло гу мо гу има ти ро ђа ци 
и по зна ни ци, по го то во у са вре ме ним усло ви ма ка да све ви ше де-
це од ра ста у не пот пу ним или ре кон стру и са ним по ро ди ца ма. У та-
квим си ту а ци ја ма, не ки ро ђа ци, осо би то уја ци или стри че ви, по не-
ка да до пу њу ју или за ме њу ју уло гу оца, по ста ју осо бе од по ве ре ња 
де те ту, а че сто и њи хо ви идо ли.

Као при мар ни аген си по ли тич ке со ци ја ли за ци је убра ја ју се и 
блискегрупе, ме ђу ко ји ма по себ но ме сто за у зи ма генерација. То су 
не хи је рар хиј ске гру пе вр шња ка чи ји је ста тус у гру пи, по пра ви лу, 
јед нак а од но си не по сред ни и пер со на ли зо ва ни. Бли ске гру пе су 
зна ча јан агенс по ли тич ке со ци ја ли за ци је и њи хо ва уло га је ве о ма 
ва жна у мо дер ним об ли ци ма по ли тич ке со ци ја ли за ци је, јер по ро-
ди ца ни је до вољ но спо соб на да на од го ва ра ју ћи на чин при пре ми 
де цу за оба вља ње со ци јал них и по ли тич ких уло га у сло же ном и 
де пер со на ли зо ва ном све ту. При мар ни од но си ван по ро ди це мо гу 
има ти ве ћи зна чај за раз у ме ва ње на ци о нал ног иден ти те та и по ли-
тич ких про це са, као и у при пре ми ин ди ви дуе за од го ва ра ју ће по-
ли тич ке уло ге. Не ки ауто ри у ка те го ри ју бли ских гру па убра ја ју и 
спе ци ја ли зо ва не ор га ни за ци је мла дих, на ро чи то сту дент ске ор га-
ни за ци је (Ro se, Car nag han, 1994; Mi tev, 1996; Wal la ce, Ko vatche va, 
1998; Ми лић, Чич ка рић, 1998). Ове ор га ни за ци је се че сто по сма-
тра ју из ге не ра циј ске пер спек ти ве и има ју од ли ке ди рект не по ли-
тич ке со ци ја ли за ци је. 

2. Де ло ва ње се кун дар них аге на са по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
је екс пли цит ни је у пре но ше њу по ли тич ких иде ја, вред но сти, нор-

24) Исто, стр. 298.
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ми и стан дар да по на ша ња. За тим, ве ће су и мо гућ но сти све сног и 
план ског усме ра ва ња, ди ри го ва ња и ма ни пу ли са ња. Од но си уну-
тар ових аге на са су објек ти ви зи ра ни, струк ту и ра ни и опре де ље-
ни ко ди фи ко ва ним пра ви ли ма и нор ма ма. Нај че шће се као глав ни 
аген си со ци ја ли за ци је из ове гру пе ис ти чу: шко ла, по ли тич ке пар-
ти је, спе ци ја ли зо ва не по ли тич ке ор га ни за ци је, сред ства ма сов них 
ко му ни ка ци ја, гло бал не елек трон ске и дру штве не мре же, вер ске 
уста но ве и ин стру мен ти сим бо лич ке ком по нен те по ли ти ке. 

Шко ла је је дан од кључ них аге на са по ли тич ке со ци ја ли за-
ци је, она је ме сто ‘’на ко јем се мо же оси гу ра ти да сви мла ди љу ди 
стек ну бар ми ни мум зна ња и ве шти на по треб них за уче ство ва ње 
у по ли тич ком жи во ту’’.25) А Гут мен (Amy Gut mann) иде још да-
ље и ис ти че да ‘’по ли тич ко обра зо ва ње има мо рал ни при мат над 
дру гим свр ха ма јав ног обра зо ва ња у де мо крат ском дру штву’’.26) 
Основ ни об лик не по сред ног ути ца ја шко ле на про цес по ли тич-
ке со ци ја ли за ци је је су школ ски на став ни про гра ми. На ро чи то у 
про це су фор мал ног обра зо ва ња пру жа ју се по вољ не мо гућ но сти 
за: а) пре но ше ње зна ња о вла да ју ћем си сте му идеј но-по ли тич ких 
вред но сти и по ли тич ком по рет ку; б) уно ше ње по зи тив них осе ћа ња 
пре ма по ли тич кој за јед ни ци; в) ука зи ва ње на иде о ло шке вред но-
сти и по ли тич ке ци ље ве; и г) раз ви ја ње осе ћа ња гра ђан ске ком пе-
тен ци је.27) За тим, са др жај на став них про гра ма по кри ва број не цр те 
нео п ход не за по ли тич ку пар ти ци па ци ју у дру штву. У на став ним 
про гра ми ма, по ред ди рект них кур се ва гра ђан ског ве жба ња (civic
training), го то во сви на став ни са др жа ји се ко ри сте као ин стру мен-
ти за пре но ше ње пре ва лент них нор ми по ли тич ке кул ту ре. Деј вид 
Ис тон ука зу је да у аме рич ким основ ним шко ла ма 38. од сто на став-
ног гра ди ва са др жи еле мен те гра ђан ског ве жба ња. Ис тра жи ва ња 
на став них про гра ма и си сте ма по ли тич ког обра зо ва ња и у дру-
гим дру штви ма по ка зу ју слич не тен ден ци је. Та ко ђе, тре ба има ти 
у ви ду да се у окви ру фор мал ног обра зо ва ња по ли тич ки са др жа ји 
ме ња ју, за ви сно од про ме не вла да ју ћег си сте ма вред но сти и про-
ме не по ли тич ког уре ђе ња, што се ја сно де фи ни ше про свет ном по-
ли ти ком. По ред ди рект них об ли ка ути ца ја, шко ла се ја вља и као 
ин стру мент им пли цит не по ли тич ке со ци ја ли за ци је. Ка рак тер уну-
тра шњих од но са, мо гућ ност уче ни ка и сту де на та да пар ти ци пи ра ју 
у до но ше њу по ли тич ких од лу ка, ка рак тер и об ли ци ван на став них 

25) Bерто Ša laj: ‘’Mo de li po li tič kog obra zo va nja u škol skim su sta vi ma europ skih dr ža va’’, Poli-
tičkamisao, Za greb, 3/2002, str. 133.

26) Gut mann Amy: DemocraticEducation, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1987, str. 287.

27) Јо ван Ба зић: ‘’Ди ја лек ти ка од но са из ме ђу по ли ти ке и обра зо ва ња’’, Зборник радова
УчитељскогфакултетауПрезрену-Лепосавићу, Ле по са вић,  4/2010, стр. 56.
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ак тив но сти ја вља ју се као зна чај ни чи ни о ци по ли тич ке со ци ја ли-
за ци је. Ве ћи сте пен пар ти ци па ци је у од лу чи ва њу, ин тен зив ни ја 
укљу че ност у ван школ ске ак тив но сти, ства ра ју прет по став ке за 
фор ми ра ње по зи тив ни јег ста ва пре ма основ ним вред но сти ма по-
ли тич ког по рет ка.28)

По ли тич ке стран ке су ве о ма зна чај ни чи ни о ци по ли тич ке со-
ци ја ли за ци је и ути ца ја на про фи ли са ње на ци о нал ног иден ти те та. 
Оне су у мо дер ној по ли ти ци основ ни по сред ник у одр жа њу рав-
но те же ма сов не де мо кра ти је, као огра ни че ног уче шћа ши ро ких 
сло је ва у по ли ти ци, и ра ци о нал не др жа ве на осно ви ње не струч не 
упра ве. По ли тич ке стран ке сва ко днев но вред ну ју раз ли чи те по ли-
тич ке ал тер на ти ве, ту ма че би ра чи ма од ре ђе не дру штве не си ту а ци-
је и ну де им по ли тич ке ви зи је и праг ма тич на ре ше ња, ре гру ту ју 
но ве љу де за по ли тич ку сце ну, ра за ра ју тра ди ци о нал не од но се из-
ме ђу цен тра и пе ри фе ри је у по ли тич ком жи во ту. Oне се ја вља ју 
као основ ни ин стру мент за фор ми ра ње ми шље ња о зна чај ним пи-
та њи ма на ци је, не са мо кроз кри ста ли за ци ју по ли тич ких ста во ва 
уну тар стран ке, већ и кроз њи хо во на ме та ње у јав но сти.29) Њи хо ва 
иде о ло шка про фи ли са ност у са вре ме ном дру штву мо же би ти од 
ул тра на ци о на ли стич ких до мон ди ја ли стич ких и по да нич ких пре ма 
ве ли ким си ла ма у све ту. С дру ге стра не, све озбиљ ни је стран ке ве-
ли ку па жњу по све ћу ју по ли тич ком обра зо ва њу и оспо со бља ва њу 
сво јих чла но ва, осо би то мла дих, за уче шће у по ли ти ци и у бор би 
за стра нач ке иде је и ин те ре се. У том ци љу оне ор га ни зу ју раз ли-
чи те об ли ке по ли тич ког обра зо ва ња и оспо со бља ва ња за ак тив но 
по ли тич ко де ло ва ње чи ји су са др жа ји ко ре спон дент ни са иде о ло-
ги јом и ци ље ви ма стран ке. Ти ме се ди рект но ути че и на фор ми-
ра ње по ли тич ких ста во ва, укљу чу ју ћи и ста во ве о на ци о нал ном 
иден ти те ту. Сли чан ути цај има ју и мно ге не вла ди не ор га ни за ци је, 
ко је та ко ђе има ју свој иде о ло шко-по ли тич ки про фил и из ра же ни ји 
интересникод, осим што оне не уче ству ју у из бо ри ма за власт, али 
их власт за ни ма и на сто је да оства ре ути цај на њу. 

Раз ли чи те ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на, на ро чи то омла-
дин ске ор га ни за ци је и по кре ти, има ју ве ли ку уло гу у про це су по-
ли тич ке со ци ја ли за ци је мла дих и оне су ве о ма сен зи бил не у од но-
су на пи та ња на ци о нал ног иден ти те та и при вр же но сти од ре ђе ној 
по ли тич кој за јед ни ци. Њих ка рак те ри ше ра ди ка ли зам у из ра жа ва-
њу по ли тич ких ци ље ва и зах те ви за њи хо во крај ње и не по сред но 
оства ри ва ње. Та кав ка рак тер су на ро чи то има ле на ци о на ли стич-

28) Ј. Ба зић: Исто, стр. 45-61.

29) Не бој ша Пе тро вић, Бо ра Ку зма но вић: ‘’Лич ни и дру штве ни ци ље ви и ста во ви пре ма 
по ли тич ким стран ка ма’’, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 1-2/2007, стр. 165-189. 
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ке и па три от ске ор га ни за ци је мла дих у Евро пи у дру гој по ло ви-
ни XIX ве ка (Burschenschaft у Не мач кој; LaGiovine Italia у Ита-
ли ји, Хетерија у Грч кој, Уједињенаомладинасрпска у Вој во ди ни 
и сл), као и мно ге фа ши стич ке, ко му ни стич ке и се це си о ни стич ке 
ор га ни за ци је мла дих то ком XX ве ка. Омла дин ске ор га ни за ци је су 
при сут не у свим са вре ме ним дру штви ма и ја вља ју се као зна ча-
јан ин стру мент у про це су ја ча ња ло јал но сти пре ма да том по ли тич-
ком си сте му и од го ва ра ју ћем ти пу дру штве них вред но сти. С дру ге 
стра не, тре ба има ти у ви ду да су и мно ге ор га ни за ци је мла дих у 
ан та го ни стич ком од но су пре ма од ре ђе ном по ли тич ком си сте му и 
вла да ју ћем си сте му вред но сти, где је њи хов ути цај не са гла сан и 
усме рен у раз ли чи тим прав ци ма. Ти ме се зна чај но ути че на ума-
ње ње ло јал но сти гра ђа на пре ма од ре ђе ној по ли тич кој за јед ни ци, 
што до при но си раз ви ја њу фраг мен тар не по ли тич ке кул ту ре ко ја 
на ру ша ва ко хе зи ју дру штва а мо же до ве сти у пи та ње и оп ста нак 
дру штве ног по рет ка, па и са ме по ли тич ке за јед ни це. 

Уло га сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја у из град њи на ци о-
нал ног иден ти те та кроз про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је пре вас-
ход но је из ра же на у при ку пља њу, фор му ли са њу и ди стри бу и ра њу 
ин фор ма циј ског са др жа ја, а њи хов ути цај је мо гу ће кон тро ли са ти, 
пла ни ра ти и ма ни пу ли са ти њи ме, јер ‘’кључ ну ин стан цу по ли ти ке 
ин фор ми са ња пред ста вља др жа ва’’.30) По себ но је ве ли ки ути цај те-
ле ви зи је, чи ја уло га ра сте, на ро чи то ако се има у ви ду да љу ди све 
ви ше вре ме на про во де ис пред те ле ви зо ра.31) По ред то га, те ле ви-
зи ја и ра дио, на ро чи то они ко ји су у др жав ном вла сни штву, има ју 
зна чај ног ути ца ја на це ло куп но обра зо ва ње и вас пи та ње, јер они 
кроз сво је спе ци ја ли зо ва не вас пит но-обра зов не про гра ме за де цу 
и омла ди ну еми ту ју кон тро ли са не еду ка тив не са др жа је ко ји су са-
гла сни вла да ју ћем си сте му кул тур них и идеј но-по ли тич ких вред-
но сти од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це. Осим те ле ви зи је, у но ви је 
вре ме све ве ћи ути цај има ју и раз ли чи те елек трон ске и дру штве не 
мре же, чи ји се са др жа ји те шко мо гу кон тро ли са ти. Ове мре же по-
ја ча ва ју про це се дру штве не ин тер ак ци је љу ди где до ла зи до све 
ве ће по ли ти за ци је мно гих дру штве них те ма и раз ме не по ли тич ких 
ста во ва, као и мо би ли за ци је љу ди за од ре ђе не по ли тич ке ак ци је. 

30) Ми ле на Пе шић: ‘’Са вре ме ни ме ди ји и јав ност’’, Политичкаревија, Бе о град, 2-4/2007, 
стр. 556.

31)  Ви де ти ши ре: Дра ган Ве се ли но вић: ‘’Је дан бе сми сле ни екс пе ри мент - да ли је те ле ви-
зор члан по ро ди це?’’, ЗборникФакултетадрамскихуметности, Бе о град, 11-12/2007, 
стр. 169-185.
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То је на ро чи то до шло до из ра жа ја у ово го ди шњем ве о ма бур ном 
арапскомпролећу32) и у не ким но ви јим из бор ним кам па ња ма.33)

Вер ске уста но ве су зна ча јан агенс по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
и ве о ма би тан чи ни лац у фор ми ра њу на ци о нал ног иден ти те та. По 
сво јој при ро ди ре ли ги ја (religare) има моћ да по ве зу је и ује ди њу-
је љу де у за јед ни цу. А сва ка за јед ни ца, па и на ци ја као по ли тич ка 
за јед ни ца, на ста је на те ме љу за јед нич ких ис ку ста ва, ве ро ва ња и 
вред но сти. Вер ске уста но ве на сто је да оства ре што ве ћи ути цај на 
фор ми ра ње дру штве не све сти, али и све сти љу ди као по је ди на ца. 
Кроз про це се ре ли гиј ског уче ња, ри ту ал них об ре да и ре ли гиј ског 
вас пи та ња, вер ске уста но ве не пре ста но ука зу ју љу ди ма на ре ли-
гиј ске и тра ди ци о нал не вред но сти и нор ме, на сто је ћи да оне бу ду 
пре ва лент не у лич ном и дру штве ном жи во ту. У то ме се по себ на 
па жња по све ћу је вас пи та њу мла ђих на ра шта ја, што се нај бо ље 
мо же за па зи ти кроз те жњу вер ских уста но ва да оства ре што ве ћи 
ути цај у фор мал ном обра зо ва њу.34) По ред то га, вер ске уста но ве и 
све ште ни ци че сто из но се сво је ста во ве о ак ту ел ним по ли тич ким 
пи та њи ма, ко ји се нај че шће не кри тич ки при хва та ју јер су за кло ње-
ни ауто ри те том ових уста но ва и ду хов них ве ли ко до стој ни ка. 

По ред ових аге на са, зна чај ну уло гу у ја ча њу на ци о нал ног 
иден ти те та кроз про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је има ју ве ли ки 
по ли тич ки до га ђа ји и не по сред но по ли тич ко ис ку ство, а на ро чи-
то сим бо лич ка ком по нен та по ли ти ке, ко ја је из ра же на кроз ве о ма 
моћ не ин стру мен те. То су: па ра де, пред сед нич ке ина у гу ра ци је, 
при ступ не бе се де, на ци о нал не за ста ве и хим не, ин сиг ни је, ме ђу-
на род ни ус пе си на ци о нал них ре пре зен та ци ја и тд. Сим бо лич ка 
ком по нен та по ли ти ке бу ди па три от ска осе ћа ња и нај ин тим ни је се 
ве зу је за на ци о нал ни по нос, со ли дар ност и на ци о нал но је дин ство, 
што сва ка ко раз ви ја по тре бу код љу ди за чвр шћом иден ти фи ка ци-
јом са соп стве ном на ци јом.

32) TheArabSpring’sCascadingEffects, http://www.mil ler-mccu ne.com/po li tics/the-ca sca ding-
ef fects-of-the-arab-spring-28575/ 28.09.2011.

33) http://www.zi mo.co/2011/04/04/oba ma-kre nuo-u-iz bor nu-kam pa nju-za-2012-uz-po moc-dru-
stve nih-mre za/ 28.09.2011.

34) У мла ђим раз ре ди ма основ них шко ла Ра шког окру га на ста ва ве ро на у ке је за сту пље-
ни ја од на ста ве гра ђан ског вас пи та ња. На ста ву гра ђан ског вас пи та ња по ха ђа 37,58 од-
сто уче ни ка, а 62,42 од сто на ста ву ве ро на у ке. ‘’На пи та ње: Ко ли ко је на ста ва из бор них 
пред ме та (ве ро на у ка и гра ђан ско вас пи та ње) ути ца ла на уче ни ке и ка кве про ме не су 
при ме ти ли њи хо ви ро ди те љи? – до би ли смо сле де ће од го во ре: Да је на ста ва из бор них 
пред ме та до при не ла  стицањунових знања ми сли 60,3 од сто ис пи та ни ка, промене у
личностиипонашању при ме ти ло је 17,34 од сто, а променеуодносупремапредмету 
1,51 од сто ис пи та них ро ди те ља. Ни ка кве про ме не, под ути ца јем на ста ве оба ве зних из-
бор них пред ме та, ни је при ме ти ло 20,85 од сто ро ди те ља’’ (Ви де ти ши ре: Jo van Ba zić, 
Edi na Sej fo vić: ‘’Gra đan sko vas pi ta nje i ve ro na u ka u osnov nim ško la ma Ra škog okru ga’’, 
Pedagogija, Be o grad, 2/2010, str. 347-357).
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Ова ана ли тич ка ди стинк ци ја из ме ђу при мар них и се кун дар-
них аге на са раз во ја на ци о нал ног иден ти те та у про це су по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је ва жна је са ста но ви шта пре по зна ва ња ла тент них и 
ди рект них из во ра со ци ја ли за ци је. Ме ђу тим, мно го је ва жни је са-
гле да ти да ли у од ре ђе ној на ци ји или др жа ви кључ ни аген си по ли-
тич ке со ци ја ли за ци је де лу ју у истом сме ру или је њи хо во де ло ва ње 
усме ре но на сти ца ње раз ли чи тих, па и про тив реч них вред но сти и 
нор ми по ли тич ке кул ту ре. До ми на ци ја јед ног или дру гог ти па по-
ли тич ке со ци ја ли за ци је бит но ути че на ста бил ност од ре ђе не по ли-
тич ке за јед ни це и на функ ци о ни са ње ње ног укуп ног по ли тич ког 
по рет ка.

JovanBazic

NATIONALIDENTITYINTHEPROCESS
OFPOLITICALSOCIALIZATION

Summary
This pa per analyzes na ti o nal iden tity as an ex pres si on of in di vi-

dual and col lec ti ve self-de ter mi na tion in the pro cess of po li ti cal so ci-
a li za tion. In that pro cess chil dren and ot her so ci ety mem bers le ar ning 
abo ut the ir own na tion, cu stoms, va lu es; that helps them to be co me 
ca pa ble for in de pen dent li ving and to adapt to new cir cum stan ces and 
ot her pe o ple; and to adopt po li ti cal pat terns and sha pe the ir own pat-
terns and so cial be ha vi or in the so cial in ter ac tion. In the se con texts so-
cial in ter ac tion helps pe o ple to le arn and de ve lop pat terns of po li ti cal 
cul tu re, so li da rity and con sci o u sness of be lon ging to a na tion, as well as 
po si ti ve at ti tu de abo ut it. Na ti o nal iden tity is pre sent sin ce the ear li est 
sta ges of po li ti cal so ci a li za tion in the com plex net work of in ter ac tion 
bet we en the in di vi dual and so ci ety firstly by le ar ning the ir lan gu a ge 
and adop ting the ba sic ele ments of the ir cul tu re, and then by adop ting 
symbo lic and physi cal fac tors of the ir own na tion. The most im por tant 
agents of for ma tion of na ti o nal iden tity are fa mily, school, po li ti cal or-
ga ni za ti ons, re li gi o us in sti tu ti ons, mass com mu ni ca ti ons, in stru ments 
of symbo lic po licy com po nents etc. They are ac ti ve thro ugh the pro ces-
ses of po li ti cal so ci a li za tion and for ma tion of na ti o nal iden tity in which 
pe o ple le ar ning the ir ro les and na ti o nal de fi ned ex pec ta ti ons. 
Keywords: na ti o nal iden tity, po li ti cal so ci a li za tion, so ci a li za tion agent, po li-

ti cal cul tu re.  
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Resume
Na ti o nal iden tity, as an ex pres si on of in di vi dual and col lec ti ve 

self-de ter mi na tion, is pro du ced in the pro cess of po li ti cal so ci a li za tion, 
pri ma rily by le ar ning the mot her ton gue and by adop ting the cul tu re, 
and af ter wards the symbo lic and ma te rial ele ments of the ir own na tion 
are be ing adop ted in the pro cess of edu ca tion. Na ti o nal iden tity has 
been pre sent from the ear li est sta ges of po li ti cal so ci a li za tion and in its 
con struc tion and re con struc tion a gre at num ber of fac tors is in vol ved. 
Among chil dren the na ti o nal self-awa re ness and the at ti tu des to ward ot-
her et hnic gro ups, sta tes and na ti ons are qu i te early for med. Du ring this 
pe riod, the chil dren form a ba sic po li ti cal ori en ta tion, which is ex pres-
sed thro ugh a high de gree emo ti o nal iden ti fi ca tion and the sen se of be-
lon ging to a par ti cu lar po li ti cal com mu nity and its key symbols. La ter 
on, thro ugh de ve lop ment of tho ught fun cti ons and know led ge in cre a se, 
chil dren form  mo re dis tinct no ti ons of the ir own et hnic gro up, na tion 
and sta te, as well as dif fe ren ces from the ot her sta te, na tion or et hnic 
gro up. Ab stract so cial en ti ti es, such as et hnic gro up or na tion, are be ing 
ide a li zed and thus be co me the fra me work of the in di vi dual iden tity.

Na ti o nal iden tity in the pro cess of po li ti cal so ci a li za tion plays a 
sig ni fi cant ro le, be ca u se it helps chil dren and ot her mem bers of so ci ety 
to le arn abo ut the li fe in a par ti cu lar po li ti cal com mu nity, its va lu es   and 
cha rac te ri stics, to li ve in de pen dently and de ve lop them sel ves and the ir 
ca pa bi li ti es, to adapt to the cir cum stan ces and ot her pe o ple, to adopt 
po li ti cal mo dels and  form the ir own and so cial be ha vi or thro ugh so-
cial in ter ac tion. So cial in ter ac ti ons in the se con texts help pe o ple to le-
arn pat terns of the ir own po li ti cal cul tu re and to de ve lop so li da rity and 
awa re ness of be lon ging to a na tion, but on the ot her hand, they al so help 
pe o ple to de ve lop the awa re ness of the exi sten ce of ot her na ti ons and 
to un der stand and ap pre ci a te the ir cul tu ral spe ci fi city. In this pro cess, 
tra di tion plays a sig ni fi cant ro le, be ca u se it is the way of tran smis sion 
of va lu es thro ugh epochs and ge ne ra ti ons.

Na ti o nal iden tity, as well as ot her va lu es   and po li ti cal ac ti vi ti es 
in the pro cess of po li ti cal so ci a li za tion, are for med and tran smit ted by 
many fac tors, among which the most im por tant are: fa mily, pe er gro-
ups, scho ols, re li gi o us in sti tu ti ons, po li ti cal or ga ni za ti ons, the me ans of 
mass com mu ni ca tion, the symbo lic com po nent of po licy in stru ments 
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and so on. The ef fect of the se fac tors is va ri o us, both in con tent of 
norms of po li ti cal cul tu re that are tran smit ted, and the mo dels and in-
ten sity of   the ef fects.

In the pro cess of po li ti cal so ci a li za tion, thro ugh sha ping of con-
sci o u sness and awa re ness of na ti o nal iden tity, pe o ple le arn the ir ro les, 
i. e.  na ti o nally de fi ned ex pec ta ti ons which the  per son in a gi ven so cial 
si tu a tion sho uld  fol low. In di vi du als un der stand and fol low na ti o nal, 
po li ti cal and ot her so cial ro les thro ugh the on go ing pro cess of so cial 
in ter ac tion. Fi nally, the na tion pro vi des   a sen se of be lon ging and se cu-
rity, but in re turn de mands loyalty and so me ti mes li fe it self.
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