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1 « Вовед во прадпетот на трудот

СоцијалнзациЈата» или @©а®ду@ан»©то ма лоадиицитѕ so 

сиотеиот на општвотвено прифатливитв арвдмости, моделН и отамдарди 

шшодивсуое%ѕ о ®дѕм од онм® процеси т  кои иѕ би било пронаглаовно 

дш 0© каиа дака налосрадио го датериинираат фуннцноиироњето и 

опстамокот иа сапата општвотаѕиа аавднмца. Првивоуоањато иа свлви- 

тирани содрнини од културмото иаолвдстоо ооиогаш во фуикциЈо ма 

Форлирањато на таноѕ тип лмчновт, иоја А ® ооодаѕтстѕува на лотр©- 

бит@ на општостѕото - коинрвтио - иа општастѕениот раѕоитон и 

пропаии i© лредвндвните насонн, наио и иа лостигнувањвто и одргау- 

вањето на нвопходннот стѕлвн ма: социјалната нохеаиЈа« Во

70© опнола, no о бѕа ооиова т©рдек»©то деиа идммната ма ©дно општвс- 

Т0О so голопв napa заеиом од соодвагиата социЈализациЈа на ивго- 

вита приладници.

Поозбмо значаем попонт ва **©аа нултурма транспиоиЈа 

прзтотавува лолитичната социЈалиаацмЈа маио неЈаии интогралвм дел. 

Формираазто на лолитичиитв ормзмтации, усѕоЈувањзто н® лолитичните 

вредмооти, енлолуввњвто н® ловдинцмтв so поотоѕчкитз рѕлации и уло- 

ги © проблви моЈ © присутвн so теоретскита раслрави уштз од оапито 

ПОЧ0ТОЦИ на научмата пиола. Нзѓутоа, виотииската афирпациЈа иа 

прашањѕто "како да сз иѕгради поиелмиот лолмтичнм човви" и да оа 

наналмамра ивгоѕото политичко однзоуѕања баѕ логолеми ототапуаања» 

доаѓ® до иѕраа дури шо втората лоловииа од дваеоѕттиот в@и, кано 

рзвултат иа «голвпаниот инторао аа психолошните и лоихо-воциЈалиитз
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аспентм на лолитииата. Co voa и познатитв лрешања sa односот попезѓу 

лоаднмецот и општествамата ѕавдница добиааат нови, побогати дииои- 

аин, отвораЈни можмости ти® да бидат поспатрани и проучувани ао 

монтанот на адѕн пошнв широи оплѕт на рвлации» Заради тоа, момв 

да св ката дана'додана поотоЈат "поединвцот" и "ѕаѕдницата", оаој 

проблеп нема никогаш да аагуби од оаојата антувлност« нозавионо од 

врсзпзто или општвотввно-политмчквта нонстелеција

Со оглад ма котплвноноста на самиот процао на политич- 

ката социЈалиаацмјо, постоЈат најраѕлични приоди и првдмвтни иасони 

во мии рамни тој би мовшл да бида проучуван« Од друга отрана,

и номллаионоста на поимот отвора можмостм аа нвгово лоопатрањо во 

облаотито на поввАв научни дисциплини• Всушмоет, аа нагово цѕлооно 

оогледуеаѕш ао ситв евои иивоа, нволходми оѕ долгорочни и првд ов 

ннтордисциплинарии иотражуаања« Што оѕ однеоува до содртинкте на 

вѕнѕите иотраиувања, мошвби најилуотратианиот отав Ä© ов најдв ао

поаиатата формулациЈа иа Харолд Лаовѕл, опорад коЈ на политичната 

социЈализзациЈа noms дв и ce приЈде во нонтенот иа прашан>ата i *ноЈ 

учи*# "од кого учи", "што учи"» "под кои онолнооти" и "оо какоѕ 

®ф®кт". Прашањата ги опфМаат лотта ооноаии лроблели кои мошат 

да бидат предпзти ма иатратувања1

- повдинвцот нано оубјвнт во политичиата социЈалиаациЈа

- нооитолита ( вгамоите» поорвдиицито) so политичкото социјалиѕи
ран>@ i

содртинате на лолитмчката социЈѕлизациЈа ( политичкота нултура 
ноЈ® миѕ неа с© лрѕнвоуаа)ј

• обЈ0НТИВНИТ0 фантори иом влиЈаат орз политичната сациЈализа- 
цмја ( социјалии, ѕноноиски, политички)| и

^  L k s v &lи. : 4
9-е^е 4«. си

. 3F çov \t\Lnu-&6ИВЧ \ " (
} ̂ 5 ЧЧ Ј еч^„ J
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• ©фектите, одноомо, разултатите ма политичкото ооциЈалиѕирањоЈ 

ОвоЈ труд в иаоочан ион адниот од носитвлитв на политичната 

ооцијализациЈа - училиштато, нано и нон афентита од политичното 

социјализираи.8 во рапки на оаој агѕно. Мотивитв sa иаборот на оваа 

тѕиа проиѕлегуѕаат од нѕколиу антувлни поЈааи во нашвто општвотао.

Првд са, b o a© поваДа годими наиааад аоочуваио ( и вт\г,~ ј 

потардуаано) двна поотои огромаи раочвнор nonary нашита 

пронлапирами начала и иивната прантичиа рвалиаација, nonary офици- 

јалиите врадности и прантично уоаовниог допимантзн аредносан оистап, 

- или најконнратмо- nonary посануваниот, планираниот тмп ±ш_ поадммец 

ној би бнл нооитал на политичкито абидмувања и фантичииот, отварниот 

учаоиин во политичниот иивот« ( До оеаа точма, би било пограшно 

спопаиатиот расчамор да сатратира каио опацифичио југословански

проблап, бидаЈки ао ниадно општаство иа пома да отаиа абор за це-
■

лооио понлопуоања поиаѓу официЈалниот и допимаитниот врадиооен сио- 

Ten или ѕоопшто - за мдамтифинациЈа ма ноа и да © ниво nonary пла- 

нираното и раализираното)•

Причинита за ваквите појави ааДа Ja иотаннуваат политич- 

ната ооциЈализациЈа во прв план. При тоа е аообичаено ( што е ваДа 

спацифично “иаш* приод) прмимиижа наооодватноота во усвоаниот

враднооан сиотем да оа тротира како разултат на далуѕањато на адна
'

широиа мрѕжа на фа.нторм и иоснтали so процосот на политичиата со- 

циЈалиаациЈа, чиЈа наоона на пожѕ во целост да оа артикулира ииту

контролира. Фант a дека овио наинотитуцнонализиранн поорвдници 

(семаЈство, групи на приЈатвли и сл.- за иои податално (la отанв

I



4

збор во наредното поглавиѕ) ииаат широк проотор за влиЈание, при што 

тоа nom® да биде eocena дивергѕнтно на иасоката на далуван»® иа 

институционалиаирамитв , општвотвѕно - "контролирани" агемои,

Поточно, оодржината на полмтичката социЈалиаациЈа ( врѕдмостит®, 

ставовитв, ормвнтациит® кои ce усвоЈуѕаат) now® да бид® рааличма, 

па и спротивна no конотациЈа иаЈ одделнитѕ носители, при што пла- 

НИрашто одвиеан,® на овоЈ процво ое отажнува, ® во иѕвеони околноо- 

ти nome и цвлооио да ce блонира. Пеѓутоа, проблепот кој ce Јавува 

so одноо на третпанот на ose шрашан»® лами во сооепв—произволното 

аалоризирања на улогата на различнитѕ агенси. Ипемо, иаспроти ио- 

такнуеањвто на пожнит® нагативни вфвнти од делувѕњето иа неинотиту- 

ционализираните лоорѕдници, едноврвпзно с® пренагласуве поаитивмата 

улога на институционализиранита. Osa посебно ce однвсува на воо- 

питно-обраѕовииот процес so целина, на училиштата, различнит® поли- 

тични шполи, отручно-воспитната литература и сл. При тоа, eocena 

ненритички os noai*a од @дна нвдоиатана претпостаака, според иоЈа i 

содржината ноЈа првку наведаните посрвдници ce пренасува е во це- 

лост согласна ма официјалната, посануваиата политичка култура, 

дека ©рѕдноотита кои ce презентираат за у.овојуеањ® в навиотииа про- 

излвгуваат од ооновните барања и начѕла на иои нашвто општестео оѕ 

тепали, дака проентираната, понудвната "политичиа личмост* наио 

моделкорвспондира со потребите на оѕаа ѕаедница.У
Дали @ тоа аиотиноиата олика» прашањ® ков so наЈголепа 

мѕра Ja определува тепата на оаоЈ труд. Претпоотавна е дѕка полн- 

тичката социЈализација ноЈа в рвализирана ма osa ниво, ни сапата *
н® ооодветотвува иа оопотвенитв цвли. Во прилог иа тоа говори и
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слвднава ралациЈа! Аио с® тврди дена и поола чвтири двцвнии имтен*- 

аиама работа ма планот на градењвто на политичката сввот и иултура, 

НВОООДВ0ТНИТ8 » напогавлмито врвдиооти и сривнтации саушто ипаат 

цврста подлога (првнѕсуваии првиу наинотитуцмоиализираните посред- 

ници), тоа вдноврвлано аначи и дека ниту институционализираиитв 

агенсм Ha Ja одигралв овоЈата улога правилно, поточно - потфрлиле 

bo оотварувањвто на свовто влијанив во процооот на лолитичната 

социјалмзациЈа.

Од поотовчиита институции, sa osa иотрвтуѕан.0 @ избрано 

училиштвто, нано особвно интврвсно во контвиот на опопанатиот проб- 

лвп. Изборот ма училиштвто в инопириран од вдно нвсоиивне антуолио 

прашањо t " дали планирањвто и нонтролата epa образоаииот сиотвм 

(процео) обвабвдуваат вдиоврвмвиа нонтролврвна и плаиирана политич- 

ка ооцијализациЈа?". Поиоиирвтно, дали наотавнито оодртини ( за 

чие лрвиеоувањв © "аадолнвио* училиштвто) н оо оглод на стручиата 

и општѕотвената нонтрола иа иоја подлвгаат, навиотина одат во прилог 

на “прааилното*, "успешиото" социЈализирањв на ловдинцитв?

Од рааличиита видови на учмлишта пем, за проучувавв о из- 

брано осиовното училиштш и тоа од ивколну лричиниi

Прад o’®, заради уотавиата опрвдолба sa зодолммтолно 

ооноано образованиа, оо овој нснкрѕтен процѕс © опфатвиа иаЈширока 

популација. Фактот што © тоа вдноврвивно "лрво" и наЈшироно аплици- 

рано, со право Ja востановува оваа институциЈа иако *фумдамант*, 

аистинска "осиоаа", на коЈа ce иадоградуваат раалч*гом образовии и 

воспитни сѕгршнти. Во овоЈ контвист @ оообено ролввантмо да оа види 

накаа е основата изто овоЈ поорвдиик Ja нуди во одноо на политичката 

ооциЈалиѕацмЈа.



6

Од друга стрена отои и фантот што сите учвимци @о основ- 

иит® училишта о® лодлоиами ма вдиаива политичка социЈализоција 

( еднаквост во инотитуционалната диивнѕнЈа на процвсот)» Резлинито 

во ефвнтито, одмооно, во ствпанот на усвоеност иа овие содржини, у. " 

според тоа бн е® долвшл ма делуван>ето на други фактори и иааори.

На тоЈ начим, истрамувањвто на политичната социЈалиѕациЈ® во овоЈ 

ионтекст, посредио би уиежало и на рвалната "nort* ие училиштѕто 

(основмото) во овоЈ лроцвс.

ПонраЈ мвввденово, noma да ce претлостави дека ѕлијанизто 

иа училиштето иако агеис е наЈголело токиу ма воараста до 15 годиии, 

Подоциа, учениците веДв имѕат едрвдено ниво на формираиа лолитичка 

култура, што илплицира и поселаитивеи однос кон помудемит® вродности 

Тие,исто така ( no заершуѕањето иа ооиоеиото училишт®) ce насоча- 

ни bo раалични иаучни и стручни облаоти и воопшто * ce социЈализнра- 

ат со раелични содржини и методи, така што so лосгсатрањето ма полм— 

тичката ооцијализациЈа би с® "вмвшале" и редмца други фвкжерм« 

катогории.

Истражувањото на политичмата социЈалиѕациЈа ®о вдна рела- 

тиомо "почиста* форма ѕ м мотѕби иаЈизшздлиѕо ео осиовиитв училишта 

и од аолемт на возраота на учеиицитч, бидојми влиЈаниато на повѕДе 

други фантори мои мошат да го лрвнаоочат оѕоЈ процвс в во иѕвеона 

мера помало.( За млустрација noms да послуши наио припѕр - лолитнчка 

та лрантима, моЈа в нвисцрлен извор и нооител на политичкото соци-

Јализирања, Таа на оѕаа ѕозраст маѓутоа, претставуоа сфара нан коЈа 

учзницита нлаат nosart® однос на поспатрачи одошто на учесници.

Истото ce однеоува и на ооциЈално-акономсииот момвнт. Имзно, учани- 

UMTS ао ораа старосна рамка сѕуштѕ намаат иѕградѕмо сопстввн
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ооциЈалвн и енамопони отатус, иити ношат јаоно да ja оогладаат 

сопстваната социо-еиономсиа позицнЈа. Зарадн тоа и социо-економски“ 

т® фактори so тој пвриод нѕ алмјеат @рз учаммнот толму дирвнтно

иолну што моив да влијаа училиштвто.) ___ ___

Имајки ги мае@двнита ©л в р ш н т и првдеид, овој труд - коЈ 

аа прадмет Ј® ипа политичката ооцијалиаација ао осмоамите училишто 

so СР Панвдонија, би оа оЦмдѕл да одговори иа оледииаа прашањаt

- ианоа е политичиата ооциЈалиѕацијо осноанитв училмшт. 

од аопакт на настаенит® содршиии ном ce презаитмрами ©о важвчните

учебници ( кои враднооти о@ афирпирани, на каков начин м каков
Р_

ѕфант од ниа иокш д® сз очануаа) - што Авѕбидѕ иотрашано прѕку 

анализа на содрмината на учебницита sa осноанитв училиштај

« нанва a политичната социЈалиѕираноот, однооно нзи es 

"нонтуритѕ" на полмтичната нултура на учвииците ао номемтот кога 

sa иив завршуаа политичката ооциЈалиѕација праку осиоамото училиште 

- за што 8© испитаии нивните сопотеѕми врадности и ставоеи.

•
• «

Врѕмвто so кое е osa истражувањѕ иаввдзно прѕтставува 

посѕбан првдизвин за сѕноЈ истражувач од оеаа облаот. Инѕио, 

годинитв 1986» 1989 и почѕтокот на 1990,3a Југословѕисното ©пштѕетш 

претставуваа вистинсна пресвртница во социјалната, вконоиската и 

политичната сфера , што во огромна мара ce одразува и врз политична^

та СВ0СТ so најширока смисла, Во рапни на ѕродмоомиот онствп, 

соотојбата рааултираше со тоа што голам дал од ародмоотит®

Ja промениЈа овоЈата ионотациЈа, иѕгубиЈа од свасто ѕначежа или бѕа 

цвлосно запѕнѕти со нови. Јасно & дѕна овиа пор©гшгуаан»а
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претставуваат вредноонм *осцилации*, туиу св рабети за виетиноко 

правроднуваи.8 на стоарноота воопшто. Како ова ce одразув® врз 

ловдинците и ИИВНИТ0 шреднооти, в поамато. Меѓутоа, ириаата иоја 

ов јавува и rte са јавуоа нома да биде монифостнрана сапо на инди- 

видуалио ниво, туиу rte предиѕоика виотиноки "хаос" тоиму во инсти- 

туционализирамита носитвли на политичната социјалиѕација. Нооите 

трѕндови и дѕижвња As бараат ресоциЈализација на повдинцитв мо н 

пропена на досвга вакшчнита содржмни, натоди иа ооциЈалиаациЈата« 

и воопшто - лроиѕна на улогата на многу од носитвлите ма овој про- 

цвс. 0о тој ионтенст и училиштвто rte ce најде во мошиѕ опецифмчиа 

позиција. Голам двлод содржинитѕ со кои са изввдуоа настааата са 

Berta неооодветни,

Што ce однесува до osa истратувањ®, тоа е иавистииа спро- 

еедено so еден мритичзн момент, токиу на граммцата помвѓу "отаритѕ" 

и "новите** арвдносми орментации. Содржините no учвбмицмт® не ce 

сеуште проненвти и во тоЈ одноо ce Јавува едѕи проблвп sa интѕрпре- 

тациЈата на рваултатите, кој би требало иа почетомот да бнд® иотам- 

нат i
Ммено, проблемот ce Јавува во одиос на "марилото" ео кое 

политичката социЈалиѕациЈа во учѕбницитв и каЈ учениците трзба да 

биде оценувана намо соодветмо или несоодввтна.Поточно, во -лолвнтот 

кога учабнмцит® биле издадани, мврилото за нивната соодветност, 

односно, успешното социЈалиѕирање so предѕид^ната насона бм пошло 

од стапанот so моЈ тив го одраѕуваат официЈалииот вродносен систеи. 

Меѓутоа, со одлед на тоа што промвнита мај нас дојдоа лрантично 

" преку Mort•, во лолеитот на иитерпратациЈата, иотиот тој официјо- 

лвн вродносеи сиотел ce третираше smrt® како мадмимат, несоодветеи.
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a so однос на ѕдем сагпѕнт и - нвпоитлѕн.

Овој проблем ѕ ушта понарактврмстичен во одноо на учвиицмта, 

надѕ са јааува и саоевиден парадокс. Произлагува демаѕ нолиу што 

ce ТН0 "поуспешно" соцнЈалиаирани ( со ониа врадмооти со нои во 

иаотааата бил® so допир), толиу с® тиа помалну "употрвбливи” so 

политичниот иивот so поизнтов. Поинану: шго повоЛе учвникот ги 

"научил" и прифатил лонудвнитв ( оо наотавата) враднооти, толиу 

поваќв напор rto траба да ѕломи да ги •заборави“ или прилагоди, 

бидвјни голам двл од ниа на ова општвстѕо, во овоЈ момвнт, едмоо- 

тавно на му оа потрабни.

ИиаЈии го osa прадвид, при лреавнтиран»ето на разултатита 

од иотратуаањато Ае бидат звгчени в обрир и дввтв дипвнаии ма "спор- 

ните", лрѕвредиуванита врадкоотиt нивната номотација во момвнтот 

на пи1луаа^0то на учвбницита и спроввдувањвто на аннатата и нивната 

нооа, лроивмвта нонотација-данвс. 8о тој номтакст, би ce добил 

уѕнд ушрв ао 0дио прашањѕ нов нѕ б@ша и но пошеше да бид® продвид©»* 

но при номципирањато иа ошоЈ труд»

- од аслвмт ма учабмицнте - лрашањато» кои ce содрмимитѕ кои 

би требало да бидат пропвнети вад® ооодвѕтствуваст иа новоивстана^ 

тите пролсни зо овив сфери?

» од аспѕит на ученицитв - прашрњвтоi дали в нивниот мидиѕиј-ј 

дуален врѕдмоеѕи омствп твиѕи», д@ иож® да првтставува ооноѕа ва 

надгрвдуваи»» и« моеоконципмрамата г -мтмчил цулгуп* « лалн нивнита

ориентацми ѕоолшто одат во наоока -ливмарвчѕиа •двмо*

кратска обноѕа на огштеството* ?
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Самото значањв на ова истражуван.® би можало да оѕ 

посматра во две насоки«

Првд ce, факт в дека so научната миала и еппирија so наша- 

ѕа република, долга ерамѕ бешѕ занамаруаана сферата на ѕредностите 

воопшто, a особано политичката социјализациЈа иано процѕс. Дури и 

онибѕ истражувања кои го допираа проблвмот на лолитичната нултура^ 

нѕа ja трвтираа иснлучиѕо каио покааатал или разултат нѕјделуаањато 

на социјалните и економснитв фантори, скоро игнорирајни ги оотана- 

титѕ диианзии на овој комплѕксвн фѕиолан. ДМКѕв При тоа, носнтѕли- 

Т8 нои учѕотвуѕаат во формирањато на оваа нултура и но била поовбѕн 

првдмет на проучувања ао оѕаа ралација. Донво, кога политичната 

соотојба во замјава покамуба колиаво всушиоот можа да бидз влијани- 

ато на зредносниот систем иа ловдинцитѕ шрз политичннте збиднувања, 

са отвара и потрвба за пополнуѕањо на овиѕ "лразнини” ао таматоките 

насони на истрашувањата од оааа облаот. Bo таа смисла, и овоЈ 

зафат би можал да дадѕ сооЈ придоивс, иано обид да ое саглѕда бореп 

ѕден аопвнт од антуелните преблемн арзани зѕ политичмата ооцијали- 

аациЈа нај ноо.

Втората дипенаиЈ® © ао практичната припвнливост на рвзул- 

татита, нои ав по овоЈот норанфар нушно оплинабилнн• Туна, оотаиува 

оамо очѕмувањвто дѕна - донолну на политичиата социјализација кај 

нао и ce даде соодѕетното значеав ( ков ѕѕидѕнтно сеуште го нама), 

тогаи и овие лодатоцм Ои можвле и прантично да ce иснориотат во 

фумиција на праиспитув®н,ето на нејзините форми, носитѕли и методи.
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Co ОГЛ0Д на тоа што поимите» политичиа социјали- 

зација» политичка нултура, вредности и сл. - заради саоЈата изразе 

на нопплаксност - ce изеор на различни гладиштѕ, на почѕтонов 

бидат НЗН8С0ИИ нианитв опредвлбн, двфиннцнони рапки и смислата во 

која не бидат употребувани во натамошниов такст,

1. Политична социЈализација

Самиот термин "политичка социЈалиѕациЈа" датира од по- 

НО0О врѕме, додвна во различми далови од сввтот в интерпрвтиран 

на различни начини или пак воопшто ие е во употрвба. БндеЈки ce 

работи аа процвс, иегоаите дефмннцим ce чвсто пати парциЈеѕлни, во 

зависност од номпонентите нои нивнитв автори ги наглпсуваат.

Со тоа сѕ отвара н потрвбата sa податално опредалувањ® на овој 

поим bo сите свои днманаии. Тие би можел® да ce сеѕдат nat суштина- 

та на политичката социЈализациЈа, меЈзииата цвл, фуннција и начмн 

На кој ce остваруѕа. Во таа смислв, прѕд опрадалувањвто на политич:- 

ната социЈализациЈа за цалит® на овој труд, fls бидат мѕложѕми нвкои 

од noaefia познатитв гледишта нои го тратираат оаој проблепt

Најкарантеристичните дефмниции на политичната социјали- 

зацијв so западиата литѕратура би можалв да с® наЈдат кај неколну 

азтори чиј придонео ао оааа област н пионарски аафати ео нѕјѕиното 

истражуѕѕад ce ссобемо аначаЈни!

Dawson и Prewit ма пример, политичната соцнјалиѕација ja
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/
оматаат за”мачми нв ио$ ѕдна генерациЈа и ги пронѕсуво на сладмите

1 )генарации политичкитв стандарди и верувања" , што несомнено слаѓа 

во оѕој процвс, меѓутоа, вакаата опредалба ги остоаа по страно 

Д0Л од содрминитв на политичката социјализациja, спацифичнитв ме- 

ханнзпи и Ц0ли no кои таа ce разлинуаа од оотанатите процѕои нои

с® слични на нѕа.

Keneth Langton пан, политичната ооцијализација Ja гледа

нано "процео ној с® остварува прену посредкици ео општеството, низ

нои лоадиноцот ги учи политички рѕлеаантните диспоаиции so однос
2)на ставовитв н модвлита на однесувања" , што е мошнв општа дефи,— 

мициона рапка.

Од друга страна лан, г. iiO акцантот го отааа

вра имотитуционализиранита пооредници ионлучиво ( иои н® оѕ един- 

стаани), отасиуаѕјми го при тоа лолитичното соцмјализира^а на ”на- 

марно влааања на ммфориации, врѕдности и обичаи од страна на ин-
3 )

отруирани лосрадници нои оа формална задолмани за оваа цал".

Во еанвата опрадалба од адна страна н® сѕ раопантира зна- 

че^ато иа нафориалмит®, неииституционђлизирвми посрѕдници, коа лан 

мошѕ so одрѕдони омолностн д@ бмдѕ пногу логолвпо од она ма " звдол* 

танитѕ м ннструмрамит® посредници", a од друга стрвиа отеора лошнос! 

bo раѕличммт® ииторпретации, политичкатв социЈализација да ce свзде 

ма идволошка индонтримацмја, иој® ® миогу лотвона сд овој поим. 1 * 3

1) R., "Politisai Socialisation".- Littl© Brown, London 1969

25 Lengton K. , "Political Socialization", Oxford UP, London 198S&9

3) International Encyclopedia of Social Sciences,,- Collier Mc Mill* 

lan, New York, vol. 12, str.551
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Најтесното гладиште m o w s да ce најде кај Merriam,Hoj 

во osoQTO дело "Создаоањв на граѓанмнот", политичката социјализа- 

ција ja посматра иснлучиво од аспакт на нејзината цал, која тој 

ja глвда во зајаннувањато на лојалноста на граѓаните нон политичниот 

систам. Нвоомнено © дека цвлта на овој процоо нз е— едимствв4+ата 

негова спѕцифина, иото иако што ни лојалмоста не 8 единствена цѕл.

Во нашата социолошка литература, терминот политична со- 

цијализбција нѕ 9 особено приоутвн , иако нѕкои нагови компонанти 

ce обработувани под различни иаслоаи, Едвн од авторите ној го упо' 

трабуѕа е И. Шибар, за ној политичната социјализација ѕ "процос 

прѕну кој во отрунтурата на личиоста ce инкорпорираат политични 

рвлѕаантнита ставоаи и облици на однасувања"1^. Оваа дафини\ија, 

не само што на ги опфаАа ситв компоненти. «а политичката социјализа 

ција, туку има и мошнѕ адноотран приод нон оубјектот, повдинвцот 

во оаој процвс ( ној аоедно сѕ аабвламуаа, и во останатите оривнта- 

цми иа спомаматитв автори). Имено, тој претпостаѕуаа ѕдна готова 

струнтура на личноста во иоја одрѕдени содржини треба да ce "влват". 

Иеѓутоа, структурата на личноота, оообаио Ија најзинитв политични 

димаиаии^ ов поаеќѕ динаиичнм катагории одошто "готоаи дадеии", па

заради тоа и пратставуваат миогу поваќе цел одошто формиран услоа
/

аа остааруаа&з на полнтичната социЈализациЈа.Таа ш пред ce процес 

иа интвракциЈа, во иој поадинецот "cospese” од саојата политична

1) Шибѕр И., "ЃШХ&ЖИН "СоцмЈалиа структура и политичмн ставови", 
Библиотѕка суарѕманѕ политичне мислм, Загреб 1974, стр.66
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иидифераитноот до ѕдна иасочаиа, оаповвасиа еубструитура со рапнмт®

ма отруитурата иа лашмроиата ѕавдмица. Иитврвмцијата поиѕѓу инди-

видуалнмтв диспозицми и политичната срвдииа © елвпеит иоЈ во двфи-

ииралѕто ма оѕоЈ процѕс бм морал да оа наглаои.

Ва друга иеоока со јавуваат м гладишта нои политичиата

социјаливациЈа Ja сведуааат на политичка индомтринвцмЈа, кано на

припер кај С. Лаѕин, коЈа Ja сиета аа процао иа •облинувалв оо нон-

ирѕтиа политик® еа монкрвтма политииа*^, Индоитринатианиот иомент

© неооммзно приоутвн so повитмчмото соцмЈолизирек>9, ио не сапо тоЈ

и ho наЈ оитѕ ноомтвли на процосот, тома што зо вемзото дефинирање

иаооноаоно е@ идеитифинуваат деа различии поими.

П. Подуноѕац опата д@к® "цалимата на оит® процвои оо

иои проеалентнитѕ морми ма политичната култура ое отеинуваѕт, вдр-
2 )

туваат и нѕнуеаат Ј® оочииуааат политичиата еоцијалиаациЈа* .

Ова е ©д вдна отраиа пошнв општа определба, додека во исто spone 

го отаара и прашак>ето ' дали со политмчмата соцмЈализацмЈа оа проне- 

оуѕаат оапо "провелонтннте мории".? ИпаЈкм првдвид дака политичната 

мултур® коЈе 00 првиаоуаа м@ ш уиифорпма, нмти оекогаш хоиогвма# 

ce чиим дане оѕаа димамаиЈа на бм трвбало да оа истаниуаа ни so 

дефннира^ато.
• • /

Авторите пак иои нај иао доста голѕпо ©лмјаии© и поо- 

аатуваат ма ооциJ aлиѕациЈ ата вооговто ( Заомерввиќ, Рот, Хавелиа« 

Горг*0вм4 ), полнтичната ооциЈалиѕациЈа Ja третмраат кано нвЈзин

1Î Лазин С., "Политичиа ооциЈадизациЈа н иидоктринацмЈа".* Политич- 
на социологиЈа (Зборнмк), Радничка штампа, Ваоград,1070,отр.

2 ) Подунаѕац П., “Лолитмчка мултура и политични одноои*.- Радиичка 
штампа, Београд, 1963, стр*14б.
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интѕгралѕн Д0Л, содртински сагмамт, ио намо et термин сноро целосмо 

ja одбегнуѕаат, мако ги опфаќаат и оуштината и мвтодит® и спацмфинт 

Ta на овој процво. ( Хаавлка на принѕр, нога аборуаа прифаЛа- 

н»ето иа такаиарвчвниот "пронламирам модалвм тип нв личноота*^^ , 

суштимоии говори тонпу аа палитичката социЈалиѕациЈа, но наа ja 

идемтифинува оо пр®н®суеаи>ето на ѕваиичмата идвологиЈа. )

Политичката ооцијалиаација н® ce спомѕиуаа мано тврмин ни 

ао ООНО0НИТ® поиагала иако што свi РечНикот sa соцмологија и ооци,—  : 

јална поихологија, Рвчиикот на психолошки поинм, Социолошкмот лекси- 

кои, Политичната ѕицинлопѕдија и ол.

дал од причинит® sa ванаиот одноо произлвгува од одно гле- 

диште иое кај иас б©ш@ домимаитно оиоро до срвдината иа осумдвоатти- 

та годинн, епород иоа одредоии поими ( во kom cnafoa н политичната 

ооцијалиѕација и политичката иултура) ов тратмраа нако "граѓамски 

тврнмми* ком сѕ ивлримервии и нвпримвилмви ва употрвбата ®о вдно 

ооцијалиотично оаиоуправно општвотво. 3® потробмтв од иѕградба ка 

поообвн појмован апарат, практично посвбен ”науч@н гоаор" в пногу- 

пати отворамо аборувано, што во ооиова првтотавува едиа голвиа илу- 

аиЈа, оообано иога сѕ работи за процво канов што © политичката 

социјализација* Имвно, политичиото социЈалиамрањв иоша бваграммчно 

да 0© разлимуоа во однос м® своЈата содршима, мѕтоди, вфикаоиоот 

и бл.. Иѕѓутоа, неговата суштина и оиисла ма поотоан>ѕ cg општа 

цмѕилизациока потрѕба, адинстввиа м нѕзавиона од полмтичката конств* 

лацнја. Сс$оја мегова првфорпулациЈа и "пралагодувањв* fte зиачи 1

1) Хаввлна Н. , ”Помхолошнв ооноав групног рад®".- Научна књнга, 
Бооград» 1900, стр.Ѕ
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сеио идеологизација на поимите и моиа да вмесв огремна конфузија 

so д@фннирак»<зто иа ови® матѕгории, заменувајни ги со тѕрмини и по-

цѕлта и функциЈата на полмтмчката социЈализациЈа# ноја исто така 

бм морало да влѕза ао дѕфиниционито рамки•

Спорвд бихеЈеиористични ориемтиранито нонцапции, нагласокот 

»Ц оо ставЈ^ орѕ влијанието на лолитичмата ооцијалнѕација м® политич- 

кото однвсуваи»а. Целта на овоЈ процес спорвд иив - бн била "обума" 

на граѓанита sa номмретнит® политичкн аитианости (партиско лрмпад!—  ̂  

HOST# учѕстѕо so изборнитѕ процаси и ол.).

За раалина од лредходмиот, фуинциомалмстичииот прнѕтел поаг*а#\ 

од етабилноота на политмчкиот систем наио цвл која политичмата

социЈалиаација траба да ja обвабѕдм. Поточно# лрацосот на прѕнесуваг
-т

№,©т© и усзоЈуѕаи>ето на аредноотмто би бил во фуикциЈа иојадалтација- 

т® на лоедииецат нои онотенот м олотамоиот и® сивтемот наио цалииа* 

Во ист® насока оди и теоријата на перѕиотенциј©?®# опоред ноја

ѕадачата на политичмата ооциЈализацмЈа^ ииотрулентализира соѕда- 

вале на потрзба Сној поадинацот) sa потчинуеања, "поиоруваи»а" кои 

оиотвпот«
Изиѕсаните гшдишта о@ оано навмдуп диваргвнтнм мзѓу свба, 

a нивната ”опротнвотвввност” ce долши на тоа што ѕе задржузаат 

само на оддѕлни евггшити, на оддвлни "точнн" од ое-тваруѕаљѕто на це- 

литв н® политичната социјалиѕација. Без обид sa измаоѓен»ѕ на некаи- 

©о компроммоно рашемие* се чини сепам дена при опрвделуеа&ето пораат 

да ce распѕнтираат сит@ иаводени “точим". Ииѕио, точно ® дзна поли-

јави нои лоиат да бидат сосвма

Различии ставови ce Јавуваат н во одноо и® сааЛажато ма
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тмчката ссцијалиѕвциЈа е насочѕна £ нои политичкото одиееуеаи>ѕ на 

лоадинацот, но H® ѕ кон било mob однесувањо, туму тонму ион она 

ное ny ѕ потребмо иа општеотвото sa да опстана.

ИмаЈки ги првдвид наввдените пробломи и мошни парцијал’ 

нооти и вдноотраности во врска со опрвдвлуѕоњвто на политичната 

социЈалиаациЈа, смислата so иоЈа таа rt® бид® употрабуаана во овоЈ 

труд поаѓа од сведиааа дафииициЈаi

Политичката ооциЈалиѕација првтстовува процвс во ној по®дннвцо1

ги пппанава и прнфаДа аостаиоввнитв политични вредности ставови 

кории и модвли на однвсувак>в, кој св остварува no пат на ннтвраициЈ’1 

nary нвго, прешаза на институционалиаирани ( од ѕај*диицатв—опрвдв- 

лони н ноитролиранн) посредници н раалични еоцијалин групи и индиви^ 

дуи, нои вдноврагшно влијаат врв форниран»ѕто на политичката нултура 

и политичиото однасуеањв на субјвнтот ној со социЈалиаира» Таа е

■Свкогаш во фуннциЈа на обааб8дуваи.а на фуинциоиираѓшто и опстаноиот
Пна политнчкирт систѕм во чии ранни сѕ одѕива.

He пратѕидираЈки на оѕопфатност ( бидеЈми тоа и нве иошио 

bo една дафинициЈа), озаа опрвдѕлба свпаи ги вклучуза иаЈбитнито 

карактвристиии иа овој процас, чиа прецизираи»® в нѕопкодмо ааради 

теоретомиот пристап ®о проучувањато на овој проблом. Во нонтекст 

иа прашањата мои беа поставвни во воведот, тоа cat

- П08ДИН8Ц0Т од мој ce поаѓа, но н® намо од пасиввн "прн- 

мач" на одродвни оодртими, туиу иамо антиван учвонии ној ги садан» 

тира (прифаќа или отфрла) понудвмитв стамдарди, давајки му на тој 

иачим имдиаидуалвн белвг и на роаултатот од соцнјалиѕирањвтој

~ ѕМ 'О

С 'Ј  ч«јЅЈ1 ■
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** полмтичката иултура, која. оо сеоите ноппонѕнти (аредноо- 

титв, МОД8ЛИТ0 на сднвсувањв и сл.) Ja претотавува содриината на 

пслктичкато социЈвлнѕациЈа;

- носителите на полмтичнета социјолиаѕција, лри што еа 

нагласува нивното вдновремвмо и иитерактнано дејство и при што но 

ce дава прииат на инвдвм од нив, врзувајни ги раѕличмите "гшЛи“ на 

имвното влиЈание оо нонирвтиата општествена и полнтична ередииај

- монѕчно, целта на политичката социјалиаација, одноено мо- 

двлирвк»ето на лолитичкото одиесување во функциЈа на лродуиција или 

рѕпродунција на одредена лолитичка култура, коЈа на лолитичниот 

систвл му © иеолкодна иаио оонова на индмвидуално ниѕо, û наспроти 

основата ноје в неопходна на ниво на делувањато на глобалните со- 

цио-економски факториЈ.

Политичната социЈаливацнја не смее да es идвмтифмкува со 

^пјолитичкото учеи»е* * ноа © процес на лрвнесуааљв и усвојуван»в на 

политичнижн рвлсвантнитв информации, иои пожат мо мв гшраат да 

бидат вредносно монотмраии. Политичиото учвње © ралавамтно sa поли» 

тичмате социЈолиаациЈа мано нвјѕнна "соѕнајно осноѕа” н® нѕ © 

идентично со нѕа.

Во оѕоЈ нонтвкст ® мволкодно да с@ истеине уштв вдои 

аслент коЈ в аначоен sa лолитичната еоцијалиѕацнја, мо кој н® © 

ВКЛОПЛИ0 во двфиницнЈата ма овој поип. Тоа ш праша&вто на принудат* 

so социЈалиаациЈата ѕоопшто, a особѕно во политичнато. С При тоа 

н® ob смота на иеханиамите на рвпреоија или нвтолеранцмја во начи- 

иот на ооциЈалмѕирања, туиу на коерцитивмоота мано ипанвнхшѕ дниан- 

ацЈа на социЈ алмаациЈата. Поилустратнаио, - нано што иотаинува 

А. Халор - добианита рааултати оо соцмЈализациЈата ( формирамита
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ориентацин) нѕ св иишто друго туну "потиснати биолошми инстмнити, 

роаултат на оуабнвањетс на природните грамнци®^.

СекоЈа ооцијалиаациЈа so суштина са страли кон суабизањѕ 

иа етикиЈниот раавој ма "индивидуалмото" и оамоЈв с@ тапели ма јасмо 

опрѕдвлони позитиѕнм и иѕгатиани врвдиооти, помални и непсшелни 

подоли на однасувања, во чии двфимициони раини ое иѕвздува оѕоЈ 

лроцес. Рамнит© ма политичиата ооциЈалмаацнја ce уште потесни, би- 

дејки - s© раѕлина од еоциЈалиаациЈата внвликв како целина, во 

ноја ce орвтнуѕаат и уннварзални, таканарвчени "траЈни цивнлизациски 

ѕрѕдности" - политнчките врвдноетн оа врзами исклучиво за потрабите 

на ноинретннот политичии систеи. Поединацот иоЈ ce социјалмзира 

ѕсушноот н нама голѕм иабор so прифаќањвто на врѕднсстите, нориито 

a особѕно поделита иа политичкото одмвсување доиолму трѕба да бмде 

"позмтивно оцвнат* во сѕојата срѕдина. Сѕкоз отстапувак»ѕ од овив 

стандарди прѕтстаѕуаа девијација во однос ма ломѕлмото, аслакт

ма ПО0ДИН9ЦОТ - нѕгова даперсонализациЈа - кано иатвгориЈа ноја 

укажуша на отсустѕо иа социјалиѕирамост.Спорѕд тоа, политичиата 

социЈализација е мугамо иасочвна маопроти слонтамиот израз иа инди- 

аидуалмита првдислозиции, имајми sa цел - кано што часто пати ce 

еели - соадавање иа одредамм "политички очИлв“ ниѕ нои ловдиноцот Ѕе 

rte ja посматра, и врвднуаа отварноста и сопственото гшото ео меа. 

Оѕан, пзѓутоа, м® би смавло да ce истенмуаа како негативна диманзиЈа 

н® политичиѕта социЈализациЈо, туку едностаеио наио нужиоот, иели- 

новност Ео вослоставуѕањето на "лраѕилата на играта", беа нои н@ @ 

пожен нити олстанонот на заедницата, иити опстаионот на поединацот 

so нва. • '

1} Келср А.: "Вреднооти и потрѕбв", Нолит, Беогрсд* 1901®
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Уште помалку би смеало на оаа ииео, полнтичката социјали- 

аациЈа да св типологизира иано поаитиана или мегативмо, хупана или 

мшхумама, дѕиократсна или тоталитарна. За хуманоота, дамонратмчмоо- 

та и сл. макш да с<з ѕборува ео одноо на политичиата иултура* ноннрвт 

ратнита врадиости, лвтодитв на ооцијализирањ® или - иајмиогу - стета 

пенот на толерантноот нон поединците нои нѕ ce "успошмо" социјали- 

аирани, no самиот лроцвс в во своЈатв суштине и цвЛ~на постовњ® - 

единствен. Во таа смисла, беа основа е и говорењвто аа маиој по- 

себам -тип" на политична социјалмзација ао ремии на југослоаеноно- 

то општвство, a особеио давањвто н® погитивна ионотација иоЈа би 

го одликувала од дрјјкм истите процеси во другитв ѕамји. Она што 

в во ного специфично ое» врвдностите, одмосот нон поединецот, спе-

цифичната политичка нултура воопшто, иоја ввЛе мсжв да са спорвдуаа 

со други "типови*. Меѓутоа, целта на лолитичната ооцнјализација е 

адмаква нано и сѕнадв во оветот» да соададе "тип" на личноот, иоја 

fte соодввтствува на бара&ата на оае и сало иа ова нонкретно општвс- 

TDO. _ •

2 . Политична иултура

Политичната мултура како содржина на лолитичната социЈализа- 

ција лретотавува непосраден одраз иа олштествено-политичнатв кон- 

столацвјв. Нѕјзината терлинолошна еволуција вднаива кано и ма по~ 

литичмата ооцијалиаецијаi во широка употреба врагува во педвсвттитв 

годими од овој вѕн, иано нѕјѕимите иоилоненти ce предлет на раопрови 

уштв ммогу одамна «

Во однос н® сѕаАаљата ®а политичката иултура, постои широЦ
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спектар и® двфимиции, кои ce равлииуиоат лр©д с@ ©о однос маѕ опфа-

тот и0 елепвнтитѕ кои Ja сачинуооот. Твка ма лрмпѕр Almond и

¥©rba С иои ииеет поиеби ивЈголеп прмдомѕс ео истраѕкувш^ста иа no*»

лмтичмата иултура), н®а Je дефимирѕит како» "посебно оргомизмран
1 )модед не одиасувања нон лолмтичкитс обј®ктмв , што о мошм® теома

двфинмциЈа со оглед на тоа што ги иеклучуе© олспвмтите иои стоЈат

вон политичното однвсувања a сез дел ив лолитмчката иултура.

LucfSn Ру® даоа нѕшто пошироив опрвделба во МеСунеродиата

енциилолодија за социјелии науин. СПорвд иаго, политмчкате иултура «

абир на ставоои и чувства мои ги оаиачуѕаат и им даеват тѕн на ло-

литичкита процаси, so чии рамии бн опвѓапв основмит® лравила на

однѕсуеа&ѕ» но и политичиит® идеали и ©авшчимт® норми на политичнат«

ааадница. Таа в звачи, нанифаотација на субјвитивмите и псмхолошкитѕ

димензии на полмтмиате, и иено таива, оѕојот морен го мма лодеднонв(
2 )

во јавмита збидмувања и личннте дошивуаан»а. ( Ис ти от автор во

свовто двло "Политнната, личноста и иаградбата иа нациЈвта" во по-

литично-културната сфере смеотува и i средствата и целитв иа ион-

нретната лолитика, стаидардитв sa вреднуеан»® на политичиите аиции,
3 Îполитичкитв вредности, ставоаи н ол. , со што Ja шири дѕфинициЈатв 

од врадмосмата сфѕра нои политичката практииа на заѕдиицата,

Слични дефмнмцми пожат да сѕ наЈдат и so Југослоѕвнската 

литерѕтура ( и покрај тоа што нв нзобилува оо трудоѕи од оваа облас'1 1 2 3

1) Almond 6., Verba S .i"The Civic Culture”.-Princeton UP 1963»strlS
2) International Encualopedia of SS»Collier» Me Millan, Now York*

vol.12, str. 108-124
3) Py@ L. : ’’Politics » Personality and Nation Building”, New Heaven,

1962, str. 122-124
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Така иа прнмѕр во "Политичната внциклопвдија"^, политичната кул- 

тура доста оѕ приблимува до поимот политична традиција и оѕ опрадв- 

пува кано "мрежа иа ориантации кон политичниот систеи и политичиото 

однвсуваљѕ иа припадмицмте на политичмиот систвм. Политичиата 

тура нѕ Ja сочинуваат случаЈни збироаи на ориентации, стѕвови н 

вредности, туну трѕјни обрасци кои мвѓусебно ce усогласуваат и под- 

дриуваат".

М. Подуиавац пан во основа ja заиа аа појдовна опредалбата иа л 

политичката култура како мрвка на политичии одмесувања миз ноја личм 

носта ги соглодува сопстввните права и долјниости во политичмиот оиот
Ј

Tapi ( што иѕ ce разликуша иногу од предкодно цитиранит® дафиииции), 

Поетојат поввЛе автори нои ги обработуааат спѕцифичиит® 

проблвни на политичката иултура, особано на југослоаѕмсната ( Гор- 

ѓввиќ, Ножул, Чимиќ, МатиА и др.) но ме обрнуваат поголзио анммаииѕ 

вра нѕјаииото двфинирањѕ и прецизно опредвлување ма поимот, улот- 

ребувајки jö чвсто пати како имплицитно првтпоставвиа или третм- 

рајии ja so полу фигуративвн облик^така што ме би паизла да— са 

номпарираат нивните глздишта аа конирвтната содршина ма оааа натвго- 

рија. Од тој аспвкт, заради лрецизира&Б, во овој тенст, политмчката 

култура ќѕ бидв употрѕбувана во снисла на "рѕлативно иоиоиотаит&и 

збир иа политични вредностн, стѕвови, норми и модвли иа лолитично 

односувања и оривнтација нон политичнита процвси и појави, каја 

гм onèarâa нстовремано i и индивидуално прифатаниот лолитичио-иултураи 

н°дѕл и модвлот понудан кано официјалвм од страна иа заадиицата, 1 2

1) Политична 0нциилоп0дија, Сеоремена адимнистрације, Баоград 1975
2 ) Подунааац П, , цит. доло ерр. 173,
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Ваквата опредвлба св потпира на претпоставката двма политичната 

култура so свмоја во се к о ја  полнтична зоедиица ѕ муино д в о ја а , 

што j a  намвтнува потребата од рѕспантирањв на дае категории ( нон 

ретко кога св составен двл на дафинмциите, но нои са оеобено ан ача ј»  

ни). Тоа so i официјалната и доминантната политичиа култур а.

Под официјална политична мултура ce подразбира планираннот 

(од страна на заедницата), помвлниот политично-културен модал, 

ној поотои само на ниео иа нонцвпциja. Доминантна пак, © онаа поли~ 

тична нултура иоја е прифатана и фантички, од страна на најголвмиот 

број поединци bo дадвно општвство. Официјелииот мадел © проонцнја 

ма политичната отварност, а доминантииот е иитроанцнja на одредѕн 

модол од отрана на поединците. Официјалната политичка култура оамо- 

гаш са стрвми да станв доминантна, ио. со нва никогаш но е идѕнтичма, 

Често воочуванита росчанори и "Јазоаи" помѕѓу планираното ( so 

сфарата на врѕдностите) и остеарѕмото, всушноот са однаеуваат ма fias 

раалимитв мѕѓу официјалната и доминантната лолитичиа нултура. Зара- 

ди оаа, наопкодио е сзкогаш кога са гсјѕори за политичката култура, 

да ca нагласи за иоја натегориja станува збор. ( При тоа, терпинот 

"допинантна* трвба да сѕ саати нано иаантитативна опрвделба, ерзаиа 

00 бројот на П08ДИНЦИТ8 мои прифатило одрадвн модел, a нѕ како 

категориЈа арзаиа äa ненанва "владвачма" клаоа, слој или сл., каио 

што на примѕр со употрѕбува тврминот "доминантна идвологија"Î. 

Политичната култура но смао да ce поистоветуѕа соi лолитичмата 

Традиција, иационалниот менталнтвт, идвологиЈата или политичната 

маморија» кои чаото о@ употрабуваат наио нѕјзими синонипи.
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За раѕлика од политичката еоцијализациЈа, политичката нултура 

нуди беснрајнн тожно£ти за нѕјзино типологизиран»в од раалични асгши? 

ти. Доммнантната политичка култура иоја е резултат на раѕличии 

ориѕнтации noms да ce дѕли ма даа тнпа» хомогвна и фрагмвитарна, 

Хомогвната политичма култура в реаултат на тананарвчената "кумулатив 

ма политичка сациЈалнаациЈа", во кој® фамтормтш и мооитвлита на оеоЈ 

процвс двлуѕшот еднонасочмо и so ноЈа политичиитв вроднооти и ори- 

ентѕции ое релатмѕно уимфор^на.

Фрѕгмзитариата политичи® нултура иако изразвно обвлашЈе м о ш  , 

да са јави во уолови иа« логолвии ооцилации so орвдносниот сиотем 

иом пошат да бидат роаултат нли на неотабилноота во раешн на оамиот 

политички СИСТ0М иЛи we дивергентното двлувш&в на оддвлннто носитали 

©о процесот не ооциЈализациЈата. Нолиу што ое ѕголѕмуѕа прооторот 

на поединацот за “избор“ пеѓу оѕиш осцилации, толку подистиннтиѕни 

стануопат "фрагиантите" на полмтичната иултура. Ноночниот иомод о 

so паралолната новгзиотѕнциЈа на различми политично-нултурии модали.

Што о® однвсува до официЈалната политична нултура, таа 

m o w s да es двли на нвнолну типовиt

Доколну sa критериуп о@ зви® повдинацот и нвговитв мохжости 

"слоОодно’* д® ое опрвдвлуѕа sa иерата н ѕидот и® политичиата култура 

ноЈа fl® Ja прифати, таа name да сз подѕли наi дамсжратсна и таталита 

тарна. ( Во западната литература на пример, во ошој ноитемот е® 

млаеифицира и еамата политичма ооцијализација иаио "граѓамоки тре- 

нинг* { so дѕгаократскит® општестѕа) и "политичка имдонтрииациЈа ( ео 

тоталитарнит®)).

Другнот вид иа нлаоификација прѕтотавуваат обндито спо-
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р©д ком политичнитѕ мултурнм модѕли ое дифѕреицираат во вависност од 

улогата и односот к!1 поѕдинѕцот кон политичниот систвм. Во оѕаа 

сгсиола, мошне смстепатски направѕна ( и спорѕд ммогумина - оѕушт® 

менѕдмината) a класифинацијата на Almond i Verba, ком зборуваат аа 

три типа на политнчна култура«^

- парохијѕлна, ноЈа е градана иа принципот н® традицио- 

налиитѕ ааторитети и so коЈа поадимвцот ги дожиѕуаа соцмЈалмите, 

економокитѕ, рѕлигиознит® и политичнита фенопени нако едиистаен, ' 

неиздифервнциран номплекс, ион ноЈ има единстѕан® ориентације*

- поданичката, so коЈа постојат опрадзлѕни оривнтации нои 

ваДѕ диферзнцираниот политички систем, мо ао нои поедимецот се нѕоѓа 

во сосема пасиѕма улога, со нвдоаолно развиен© свест зе сопстеонета г 

позиција, но со доминамтиа сѕест за постоењето иа "зладвачииот 

аѕторит®т* кон кој н ce Јешуѕа "поданмцлвото”.

- партиципативната, 00 ноја ориентациитш нон системот ео 

ситв С8ГП0НТИ ( административни, структурални, процасии) св eocena 

издифѕранцирани и која претпосташуѕа антивно внлучуааи.8 на повдин- 
ците во политичкиот шивот, без оглад дали сѕ работи з® прифеќање или 

отфрлѕ&е на аостановоиите врвдности и норми.

Ce рвѕбиро, so стварноста ив постоЈат чисти фории но ној 

и да е од наввдзните типови. Од една строна, нѕраммопѕрниот политич 

ии разеитон и хетѕрогеноста ао вредиосиите системи, придонесувоат 

ком тоа да и сапиге официјални политичмо-нултурни модѕли претставу- 

ѕаат иопбимација на дѕа или три типа. Од друга страна, секоЈ пое- 

динвц ®о сѕбв исто така копбинира влег-шнти иа парохијалност, поданиш 

тѕо или партнципатиѕкост. Вредноота пак ма ©ша® иласификациЈа в

1Î Almond G.»Verba Ѕ.»"The civic Culture"» Princeton UP 1963
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во тоа што noafû од лоединвцот и нвговата улога како нритариум 

и мѕрило, оо што нааиотина сеној лолитично-културвн модѕл моиш да

бида ©алидно првтстаавн м ааалуиран.
«?

Што оа одиѕсува до ^угоолоѕонониот модел, траба да са иотак» 

N8 едѕн мегов домниамтон белег, кано пратпоотавна и осиова so про - ̂ 

учу@а«»зто на одделните аопенти иа лолмтичката култура и лолитичката 

ооцијалиаациja.

Пред оа, битмо т дѕна ов работи за иаразано хатароган модел 

м иа официјелно и иа индивидуално ниво. Поотоењато на овој модвл @ 

ео 0ид на лолитичка нултура so пѕрианвнтна траноформација» На офи- 

цијално миао, таа оо огледа so лоотојанита барања за "рушакв" иа 

адми и формира^о на други врвднооти. Со праао истаннува Номул - 

дѕна процаоита во ѕреднооната сфвра оѕ мамифастираат "најнапрад накс 

ооцијалиа даструкциja, a дури подоцна нано антиципирана крѕација*^, 

Оаа ѕ оообеио аначајно од аспаит ма политичката еоцијализација, 

бидајки со работи аа лроцас so ној ооцијализирак>ато ce одаиѕа па- 

ралѕлиа оо рваа^м^алиаираиажв создааањѕто на самита арѕдности.

На индиаидуално ииво, тоа ое одразува на тоЈ начин, што поздимецот 

практично вдновремѕно е® социјализира и рвсоцијализира, што секогаш 

резултмра оо огрстна хзтвроганост и so наговиот сопствен вршдносаи 

модал« ( »

Bo К0НТ8КСТ пан иа сломенатета типологија, југослоѕанокиот 

модал би М0Ж8Л да ce тратира мано иомбннациЈа иа поданично-партици- 

Л0ТИ0НИОТ тип, оо иаглесон на лартицилативиоота ео официјолниот

1) Иоиул Ф, "Политичм® иултура и политичио помашвњо”, Полмтична

мисао бр, 1 отр.6
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a подаништвото во доминантниот модел.

Политимната култура има yiuTs многу димензии зо нои би no- 

тело да ce зборува, пеѓутоа, таа излегува ofl> потосната раика иа 

овој труд. Изломените елвмвнти беа дадѕнн со цел да процизира â«a 

значењето на овој поим, кано и можните мерила и критериуми ѕрѕ оо- 

нова ба кои nowe да биде "оцанувана".

3. Носители на политичната социјализациЈа

ВвЛе беше истакнато двна процесот на политичната социјали- 

зација ce остваруѕа по пат на инторамција меѓу различии ииституцим, 

групи и индивидуи нои учествуваат so преиѕсувањето на дадениот по~ 

литично-нултурен подел, Заради сѕојата улога, тие ce опредалуваат 

нано носители, посредници или агвнси ( со вдинствено змачењѕ 60s 

оглѕд на терминолошкнтв дистинкции). Do ниѕ спаѓаатѕ семејотвото, 

училиштето, групи^е пријатели, средствата за ласовма иопунинациЈа» 

вврските завдници, референтните групи, различни организации здру- 

жѕмија, партии и сл. Ушта на почетокот трѕба да ce нагласи дека 

под поимот "носитепи на политичката социјализација” на ce подразби- 

раат само оние агвнси кои со формирани со лосвбна цел да социЈали- 

зираат, односно, во кои лолитичната социјализациЈа ѕ дел од активнос 

титв нои ce изведуваат во ннвни рални, туну сита посредници прону 

нои поадинацот доаѓа во нонтакт со оддвлни политнчки врадности или 

с т а в о в и н о и  можат на нананов начин да влијаат врз и нѕгоѕото поли- 

тичко однесување. Носиталите нв сизат да ce поистоватуваат оо изао- 

рите и факторите на политичната социјализација. г
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Qsaafдифврвнцијао(ија би требало да оа дополни уште со ад- 

нд катвгориј0 која прилаѓа на рбѕта/ rpyn(é. Тоа/ѕ са.мата лолитична 

пракоа, или/на индивндуално ниво -/coöcfваиото лол^тичкш искуотво

оној "фишер" /низ ној ми^уваат /понудвнитв /врвднрстм, f добиаајкм ja 

својата Аонвч^а конбтација за лоеди/нецот. ž Овој /"изе^р" и "носител* 

едновреиано џв јавжаа и/ кано /фитериуи за вери/финацлја на самитв 

врвднооти ко/и има/мккв/ на овој начин јо добиааат својата валидноот 

нано за стаарноста, таѓка и вјо савјзта на повди*нвцот.

со прнпориа улога, нај нои - наспроти останатите носители - нао(*а

дирвктна наузална врска со лолитичните ставовм и политичкото однеау-
г

B3R.Q. Овој приод нs би можвл да сѕ оцѕни нако нојсоодввтен, пред ce 

ѕеради тоа што ce базира на рангирање спорвд значвњато иа оддвлни 

носигели, нов нв би спвѕло да св нагласува во едвн слокшн, дијалек- 

тнчни процвс. Имено, значвњвто и реалната мсж на влијанив на ловди~ 1 2

1) Рот Н ,i"Осноаи социјалнз психалогиje".-Завод за уубѕнике,Бгд«1976
2) Под Peer-rpyna ce подраѕбира примарна група ноја са состои од 

единнн со еднамов статус иои ивѓу свба св ®о тасио лоѕраани одно- 
сн (пријатвли, колѕги н сл.) ( Langton К. "Political Socialisati
on" Oxford UP. London 1969, etr.18

Bo однос на поделбата на носитвлитв на политичната социЈа 

лизација, лостојат различни приоди.

Н. Л Langton на прилвр, од широката мрвжа ги издвојува t



29

иите аганси noms да о@ оцвнува ионлучиво рвпки на комкратмата
ѕИ

политичиа средина i наЈ мониратми поедимци, © ие ©лриори и неадеиен« 

Дали 8ДМ0 политичко одивоување fto бидв детериииирано во логолама 

nap© од училиштато илн на припѕр ©д средствата аа пасоана комуника- 

ција или наноЈа варсма заеднмца, © прашањв ноо © рѕзултат иа двлува* 

«.©To иа различми фактори и нѕ е аднакво ( дури ми во рамки на една 

иота политичка орѕдина}. Од тој аспеит, 00 чммм даиа ѕначвњвто и 

моАта на ѕлијаниетохмѕ ншем&в н® ce погоден критвриум за~нлаоифика1 

циЈа на носнталите на политичиата социЈализациЈа.

Во оааа смисла, пологодна © подвлбата на Dawson i Prewit 

н©1 - приларии носители ( сепејотво^ соседстоо, приЈатели) кои

с® нѕетруктуирани и длабоио пероонализирани, и с® иарактаризираат et 

амтиѕио и непосродно учеотво м® субЈентот моЈ с@ социЈализирај

- оакуидарни нооители С училиште, воспитни уотоноои, политич* 

ки партми и сл.) иои св фориалиаираии, инотитуционалнзираии и во 

кои улогат® иа повдинецот © лопасиама.

( Истиот модел од нашите аатори го преаама И. Шибар)

Оваа ноицапциЈа ила долем броЈ предности* Од адна отраиа, 

таа ив го прѕнагласува значан>0то иа ииадвн ©д иосителитв на овоЈ 

процоо. Од друга, значаЈна е според тоа што so критврмулита sa кла- 

сифинациЈа ѕ вградѕна и улогата на ловдинецот ео политичната соци- 

јализација, коЈа во оеоЈ контекот часто лати с@ аамемаруѕа.

Во оаој такот» поаг*®Јки од истиот критериум, ft© бидат ко~ 

ристени терлимитаi инотитуционализирани и наинституционализирани 

носитали на политичиата социЈализациЈа ( чиа значењв a вднанво на 

првдходио навѕданите •лрииарии® н "сакуидарми* агзкси).
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4 . Содрмина иа политичната социЈалмзацмја (ерздиооти, отавоаи и сл.]

Вредноотит® спѕѓаат во омаа натагориЈа ноја ов употрабува 

моиаби so толму значања нолку што има автори кои говорат т  наа.

£ Во "Друштвоми елојааи и друштвѕна сааот* на припвр, Д.ПантиД на- 

ведуаа околу 40 сиионини и змачѕња иои моиат да с® ѕрѕат sa оаој 

поим). Боз лретвмзми да с@ изломат сивѕ различни концепции ( бидвј- 

ки врвднастмта ca оамита дооолни за да бидат лродмат иа поовбеи 

труд)# ft® бидо олрадалена смиолата so ноја поипот на "зрадноота" 

ft® бмда морнотем @о оѕој труд.

За појдоѕна сѕоноѕа би слуивл стаѕот на А. Кзлар, опоред ној 

” cs што поотои ( прадмат, однос, постапка, ииституција, процос ) 

Mora® да има врадносна оодршниа. Таа фуииционира иако врадноот до- 

аолку кон неа са оривнтира иамоЈ избор иој мовш да с® аоолшти и 

кој © или општаствено рагулираи, морлативен, или изразува наканоа 

одноо ном тенвото олштастеано регулираи»®, нон нормата."^

Оваа опрадалба в иабрана со оглед иа тоа што шо самата да- 

финиција го и^такнуаа фантот дана врвдноота на one® да с® тратира 

нано обалеијо иов в иманвнтно на самиот објемт, туну ионлучиао иано 

ионотациЈа (лозитиана или негатиѕма) која иа објактот иу a дадана 

1пднадаор? од отрана на поѕдмнацот, групата или општеотаото иоа го 

врши "вредиуваиивто”.

Со истакнува&ѕто ма нонотацијата ® потанциран и динамичммот* f 

проманливиот нарсжрар на враднувањато, оо што са одбвгнува униаер- 1

1) Халѕр A. i "Врѕднооти и п о т р а б в " Н о л и т ,  Баоград 1901 стр .44
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зализирањато и прогласувањѕто на ној и да ѕ арвдности за вамни и 

трајии, h q s q e m c h q од субјѕктот и иоистолециЈата во нојѕ ce "вреднуак 

Во овоЈ к о н т е ж с т и политимиит© аредиости - наио интѕгралѕм 

дел иа вредностите - моиат да св опрѕдвлат кано1 пронзвод иа пози- 

тизното илн негативното конотирањв на одраданн политични појави, 

процесн« институции, личности итн«, мои еа рвлзвантии аа подитич- 

кото однвсуван»в на повдинецот н наговото вклучувања ва политичииот 

живот на заздницата.

Послѕднааа опредвлба © дадана аа да сѕ нагласи дѕка поли- 

тичкита орадности не постоЈат априори во отаариоота, туну с® so 

ионлучива завионоот ѕд ноннротннта политички потрѕби. Од евио пот- 

реби Na завиои само насоката не комотациЈата н® ѕрѕдностнт®, туку и 

изборот иа содршинита нои ѕоопшто Аз бидат предиѕт иа ередну^аад.

При употрвбата иа поимот "политичка ©редиост* чеото патм 

нано снноиими c© кориотат "политичнита ставоѕи* и "политичните ори- 

ѕнтации*, иои ма смеат да es идвнтификуваат.

- Политичките ориантацин са однесуваат на навоната на 

врвдмувањвто, заради што содржински с® раалимуаоат од врадноотите*

- Политичкитв ставови ce резултамта, збир С мв-механички) 

иа гшвеЛв политични ориантации, со што од политичкита вредиости

ce разликуваат по обем. ( шдви став гш праѕило опфоќа noeeße ерод- 

иости и ориентѕции.Î \ .

Освѕн наведамите, во рамии ма политичиата роциЈѕлизација 

наЈчасто ce спомвиува и поимот *иод®л иа политично одивсувѕљ®”, коЈ 

3© овој НОНТ8ИСТ са однѕсува иаi релатиено консиотентмиот вплет 

на постапми со кои поедииецот учоотиува ва политичииот иивот иа 

заедницата, м©и прототозуваат опрѕдизтувак.© и иѕраз ма усвоѕните
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звдности, ставови и ориентации. Нано смнтѕтичиа катвгорија, шздѕлот на 

зојаввмото политичко однесувањз 8 иѕпосраден, панифѕстѕн израз на усвоене 

з политичка нултура, наспроти низа други н политичии врвдиости, стаѕови 

ориѕнтации, кои можат да опстојуваат и во ”латентна форма.

• Модалот на политичното однасуаање е воадно и најоалиден инди- 

зтор во емпитиските "мервња” на степаност иа усвоаност и карантеристинита 

i палитичкитѕ култури.

• •

Ано ce појде од изнвоените појмовни опрѕделби на осноѕнита 

иагории, тогаш, истражувањвто на политичката социјализација нано цви- ■ 

зална натегориja во овој труд ( ио и во истрашувањата еоопшто), би иожа- 

i да ce втемели ѕрз слзднава хипотзтска рамнаѕ

I Основната пратпоставна би била насочена кон посматрање на политич- 

ѕта социјализација исклучнво нако рвзултат на делувањето и взаемното 

жјание на?глобалните социјадни, економсни и политичии фантори нано иак{зв 

1анро~детерминантаст од здна страна, и посебните носитвли на овој процао 

w o  конкретни посрвдници - од дрга, ној саојот нонѕчви облик го добива 

Ш  преработен низ политнчната практика и политичното иекуство иа поади- 

Ш о т  ној ce социјализира .

8о рамки на оваа претпоставна траба посебмо да ce иагласат два

змѕнта i

- дека е неопходна дистинкцијa notary изворите на социјализацијата 

култура, општастѕем, политичми систем и сл.З нои ja одрвдуваат содрши- 

гта на политичката социјализација и кои св јавуваат камо објвктивна да- 

|рминанта релативно нвзависна од поѕдинецот, и носитвли, кои оааа содр- 

;на ja премесуваат, давајни им при тоа и ионкретви, операционален белег 

'3 свомте трансмисисни механизми ј



33

- дена ocas дифѕрѕнцијациja мора да са дополии со ушта една категор 

ihja# a тоа ѕ политичката практина . Таа ие смѕе да ce подѕѕде ниту под 

зворите ниту под носителита на политичката социјализациja, иано по оеоја- 

а функција, иожз да ja презѕма улогата ма обата.

Интересно е што нај "пионерите" во мстражувањето на -гѓ&лигичмта-Ттз социј а- 

изација (Липсет, Доусон, Пај и д р ., на носирелите им е даден статус на 

осабнм "изаори” нз овој процес, додена од нашитв автори, дистинкциja ио- 

y овуѕ дѕ0 катагории прави Рот иој разлинува ѕ извори и агенси Ê во на~ 

здѕната снисла), ио бѕз опредѕлувања на позицијата на политичката прак- 

ика ѕок изѕоритѕ ка политичната социјализација.)

Врз основѕ на ѕакаата општа првтпостаана, би момѕло хипотатски 

a сѕ лоциЈа и алнјаниѕто иа свкој од оддѕлните носитали на политичјчата ' 

оцијализациja, каио и на изворите нои ja дѕтергеинираат содршината на 

вој процес. Така, најнапред во однос на носиталитв илн агенсита би иоиа- 

е да сѕ издвојат следниДе:

1, Семвјството првтстаѕува едеи од најзначајнитв носитвли 

a политичката социјализација, кано прва социЈална група во којѕ поѕдинв- 

от аоопшто доаѓа so допир со политичните врвдиости, ставови и с л , 

епајството ja осТварува сѕојата улога во оаој процес на иеколку начиииѕ

- праку паѓугвиврациската трансмисиja на политичната нултура, 

лренесувањето на одредено политичко искустѕо, оКолу нои поединвцот поч-

уаа да ги гради оопственита политички ориентации и шодели на политичко 

днесуваље; (И понрај тоа што не ѕ можно целосно да ce издвои од 

влиот номплекс, внијанието на семвјството е воочливо и мврлНво можвби 

о најголвп дѕл прѕну стѕпенот на понлопувањѕ, a поненадв и целосиа 

дѕнтификациja помеѓу усвовните политички вредиости и ориентации на 

оѕдинцитв и ониѕ кои допинирале во нианите семејстаа. (Нај нас постојат
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анолну истражуваља ном емпириски ja потврдуваат оааа корзлација }.

- пролу политнчкото учан.8 во потвсната смисла на зборот, поточно, 

рѕну маѓугвнерациското првнвсуваља на политични информации, кои ja прѕт- 

тавуваат осмоѕата на ноја са надоградува политнчката нултура;

- прзну статусот ној повдинацот го има во рамкита на самајството, 

ој напосрвдно ce одразува врз иодалот на наговото политичио однесувањѕ.

Номкратмо на примар: односита на хиѕрархисна подрвданост кон семејнито 

аеторитѕтнга , пасивноста или пам рапноправното учѕство на повдинацот ао 

онѕсува&вто на сѕмајните одлуки, иано нѕ сѕ од политички нарактар, дирек- 

о ce одразуѕаат врз авторитармита или партиципативните белези so поли- 

ичното одиасувањѕ но® тој го мамифѕстира);

прону СОЦИО-8НОНОМСКИОТ статус на спзјстзото кој го опрвдвлува 

типот на политичка суб-нултура која so негови рагски rte биде прифатена 

аажи за општества со изразита социјална раслоеност).

2. Спонтано формираните групи ( групи пријатали, соседи, врсници 

сл.) првтставуааат аначаѕн агвнс so процесот иа политичната социјализа- 

и ja, чи0 ѕлијание врз политичката култура на повдинвцот - за разлика од 

вмои други носители - са остварува во тенот на цвлиот негоа шивот. Ова 

лијанив ce остварува претвнно на следниве начини j п?ет ст u 

кано извор и мвдиум за размаиа на политичнитв информации нои 

a пратотавуваат основата на политичката иултура;

- нако "филтвр” во сѕлѕнцијата на политичкитв врвдности и оривн-

) i "П$л(?тЛ»јкЅ 55yîïjЅд1?зЗу|Гј§ х  0б ", '?>ô»<>иик :
<ЛМ f с-уво c -a ib L ' t  'Zf- Ч '  ■)'•_< Tq t -ч I c<-t It  с з р  . 1 % # у

i Вујовиќ fl. s ”Политичка социјализациja y породици"» Наша твмѕ 
, 1976; Ерлих 3. "Породица y трансформацији”, Напријед, Зг. 1964;
Новосвл П « i "Политична иултура y CP Хрватсној” , Напријед, Загрвб 1964

1 )



ации, при што "потчинуаањвто" на групнитв ѕредности , стандарди и модели

ано резултат иа интвргрупната копунинација претстаауво - нако што би ce

енло "мѕханизам иа интериоризацнja на нормите на однасуђања и врадносно-

13фентивните ориентации во структурата на свкоја личмост0.

- кано механизам за зацѕрстувања, нонсолидациja на врадностите 

оривнтациитѕ нои ce усаојуоаат со посрѕдство но другита носители на 

олитичката социјализација, со што ce стимулира и мотивираноста за нонк- 

етна политично однѕсувањв;

3. Рзфарентните групи имаат посѕзбна улога во процесот на политичкат

a социјализација, при што претставуваат "иодели" или “принери" (позитив-

и или негативни3, според нои поединецот ги усогласуза или моделира

опстввното политичко однасуаање. Фуннцијата ка овие групи за социјализаци

2 3ата е можвби најнонцизно резипирана кај Н. Рот , спорѕд ној во рамки

a овој агенс мора да ce разлинуеаат нормативмиот и ноипаратнвниот моиент.
43 Л.

- норматианата функција на рефервитната група би упатувалаv нејзина- 

а улога кано "извор ма идеологијата и извор на усвојувањето на нормите,
7}

редностмте и стаеовите и н ф н о т о  прифаАањв каио сопстввни" ' ;

- компаративната фуннција придонесува самите аредности на рефереит- 

ата група да служат кано стандарди и мврила за оценуаање и верифмнација 

a сопственнте врсдности, ставови и орионтации.

Битно да ce нагласи е што рвфѕрентните групи св јавуааат и нано спои- 

ано формирами, но и нано идволошка нонструмциja на саииот политички сис- 

8М мој m o w s  да ги нористи нано значаем изоор во процасот на политичната 

оцијализациj a .

) Горѓѕвиќ Т0 :"Теориja информациja", Партизанска књига, 5г.1979,стр.166 

) Рот Н.:"Социјална интеракција”, Савез друштава психолога СРС, Бг. I960



4. Средствата за насовна номунинацнja имаат огромна улога во про-

есот на лолитичната социјализациja ва современи услови, особено во услови 

a намалување на улогата на нвнои од тредиционалнитв носитѕли на социјали- 

ацијата воопшто (кано свмајството и сл.).

Во процвсот на политичната социјалмзацмја, средствата за масовна 

омунинациja главно участвуваат на нвнолку начинаi

- како извор на политичното учензѕ во потасиа смисла, поточно, дмра 

иректно пренвсувањѕ на политичките информации иоиг|*ја претставуваат соз- 

ајната основа на лолитичката нултура;

- индирвнтно, прену пренвсувања на содршини кои немаат чисто поли- 

ички нарактвр, но кои учествуваат во формирањвто на сввнупниот вредносбн 

иствм на поедимвцот, ној потоа посрвдно св одразува и врз коннретното 

олитично одвесуеање;

- наку мвдиум за диреитно политично пропагирање, нористен од раз- 

ични политички групи и организации со цвл да ce оствери масоѕно, директ- 

о влијанив врз формирањето иа политичните оредности на "консумвнтите".

Иано и критикуван, во тесријѕта.сепан доминира ставот дена сред- 

твата за ласовна нопуникацијa својата фуннција во,политичната социјали- 

ација ja остоаруваат пред ce спорзд принципот ио имитацијата, поточно, 

поред "нанлснетоста" на поединцитѕ да ce поистоветуваѕт (имитираат) одрѕд 

ен начин на однесување ној им в прѕзентиран, a со тоѕ да го прифатат и сѕ 

ѕвнупниот модел на полмтични вредности и вредности кои влијаат врз лоли- 

ичките, нои на тој модел му соодветствуеаат.

Поаѓајни од таа дена средствата за масовна копуникација имазт не- 

□мнена улога msi не само во форлирањѕто, туку и оо трансформирањето на 

□литичнито вредиости и ориентации, иано н од фантот што тиа првиесуааат 

тандардизирани пораки за пошнв широни популации, ce смѕта дека овој аганс
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loms да има и нлучна улога so полнтичкиот жиаот на една заедница (како 

о етаблирањото, така и so трансформацијата). .4* Ниѕната предност во аднос 

ia траднционалните носитвли иа политичната социјализација мошне добро 

1взимирана кај X. Хајман, ној смета двка стандардизациј ата кајa ce jaayaa 

а nacoBHOTo номуницирање нушно произведуѕа "широки униформитети во моде- 

и тѕ за одм.есуазње ѕоопштов , што овој медиум го става во редот на најефи 

инаснитв инструменти за пренвсувањо и усвојувањѕ ка одредени политички 

одркѕини.

5. Во процвсот на политичката социјализација активнс учѕстао 

маат и различнита институцин и групи кои ce фориираии со специфично 

рлитичка цел . Овде бо спаѓале одделните политични партии, организации, 

друженија, двимења и сл., нои со во принцип носители на различни идео- 

ошки проекти и своето алијание го остааруваат спорѕд конкрѕтна програма 

цел. Нивиата функција би била:

да ги консолидираат веќе стѕннатите политички вредности^ ста- 

ови и оривнтеции нај оној дел од поединцитѕ за кој ce претпоставува дена 

о саојата припадност кон овиа ииституциокализирани пслитични облицм ги 

ма усвоено ;

- да ja прошират сфврата на своето влијаниа, во смисла на социјали- 

мран>е на нови "приврзвници” (првку различни пропагандио-политички актив- 

ости) нои би ги прифатиле политичиите вредности и ориентации на овив 

специјализирани” носители на политичката социјализација.

6. Во политичкото социјализирањѕ учествуваат и различни групи 

нституции нои нб ce форпирани со специфично политичка цѕл, но кои мамат 

a ииаат голеио ѕлијание ѕрз форпирањато на политичката култура.

'') il', ■■ ‘I.. ,5. , .. .
i
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l o d o j тнп ca но примор иорсните заедници различни општаотоони органи- 

ѕции, здружанија и сл. И покрај тоа што оаиа ннституционални облици глав- 

I на ce формирани врз осноаа на "политички" мритериуми, низното делување 

i процасот на лолитичката нултура нонѕа да бидв

~ аксплицитно , нога сѕ користат нако медиуми за праносуаоњо на 

iCTo лолитички содржмим иако тоа не з предзидвмо во сферата на нианото 

|јстауаање, и

- имплицитно, ксга е врзано за усЗојување на одредени ке-лолитички

едности и стандарди, чие прифаќање зо кокечен облик сепан влијаа врз
1 )

ннрѕтното политично однасузање.

донолну ce бара одреден ’’заеднични именмтел” ној би служел нано 

нова и појдосна претпоставна во истражувањвто на влијанието на различ- 

тѕ носитвли ао процесот на политичката социјалиѕација ( ков и покрај 

a шта Н8 претставува предмвт на овој труд и ао теснѕ врска со нвго), би 

жела да послужи една глобална дистиннциja : Влијанието на наведанита 

р. "примарни" агенси во политичиата ссцијализација (сзлвјство,групи при- 

толи, соседи и сл. ) a претежно од латантен нарантѕр, со оглад на тоа 

a ннаната осноона функција неиа политични нарантер н го овозможува один 

авно "базичнмот облик на политичка идантифинација", додена институцио- 

лизираните иосители го претставуаоат манифвстниат слој или суштинсната 

нкцнја на политичната социјализација, а тоа ѕ : одгоаарање на барањата 

нонкрегннот полнтични систам.

Во рамни на ниституциитв прену нои св изведуаа процѕсот на политичката 
социјализација санано спаѓа и y чилиптето, ноа а на оаа место изоста- 

вено со оглед на тоа што ноговата улога, нано и основните првтпоставни 

онолу начинот на кој тоа учвствуѕа во овој р процес ce подетално да- 

дѕни во посебно поглавие.



II Изаоритѕ ма политиѕката социјализациja ja датериннираат

здркимата на овој процѕс, поточно, коинретниот модел на политичка кул- 

фа ноја ce пранесува. Главни изаори иа полит-ичиата социјализација ѕ 

)ѕтставуваатѕ политичниот систап и доминантната нултура ао иагови рамкм.

1. Политичкиот систеп непосрѕдно ja детврминира официјалната 

ѕлитичка култура, на тој мачин што ги востамовуваi основниот аредносвн 

»Д8л и нвговита конотативни рамни од една страна, и нивната инструиентали' 

|цнja и трансмисија низ сите од него зависни механизми за политично социј 

!лизирање, од друга.

Спорвд ова, праата "сфера иа влијаиио" орз осноѕа на која политич- 

1от систвм добива статус на фактор во политичното социјализирање, ce 

^нѕсува на проентирањето на политично-мултурниот модел (во неговата сфици 

!ицијална форма) , so согласност со ваиечниот идеолошкм проакт кој од 

ѕго произлегува.

Другата сфвра, ce однесуза на нонструирањѕто на ноннретнитв мо- 

?ли на политичната социјализација* опрѕдѕлуѕањвто на институциите и гру- 

Iтѕ кои ќебидат негови но7ители, рвалиата моќ и статус кој тие &в го 

шат и сл.

2. Доминантната нултура во најшироиа сиисла С опфаАѕјки ja и поли- 

(чната традициja, политичката меморија, “политичниот мвнталитвт”, поли~ 

(чно-моралните димензии и сл.) претставува изѕор на полмтичката соција- 

оација на тој мачин што го “првработуаа” официјалниот политичко-нулту- 

Јн подел, додавајни пу ги ониа бвлвзи кои не мораат да извираат од полити 

1ЧКМОТ систем но нои ce присутни во политичката саест на поадинцнте.

Овив "белези" иожат да бидат целосно диввргентни на насокита кон ги 

)здвидуаа политичквот систѕм, мошат да бидат и “енстра-констелацисни
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незааисни од моменталната политичка констелациj a ) но ce сеногаш во поголе 

a или полала мвра вградени so конечниот модел на политичка иултура иоја 

оединецот ja усаојуаа. Тиа глаено ce пранесуваат преку наинституционал- 

ите носители и латентните форми на политичко социјализирања, чие влија- 

не подлеми на попол стѕлем иа нонтрола, што никаио не значи дика нивмата 

зд на влијание g помола од онаа ноја изеира директно од лолитичниот сис- 

згч нано нзвор на политичната социјализоциj a . Поточно присуството на 

зме белвзи Q и иепосрвдна г.рнчина заради која аспирираниот, проектирани- 

г , официјалниот лолитично-културен модвл ниногаш цѕлосно не прераснува 

во Е дог.инанген лолитичко-нултурен геодел. Фактичии усасениот ѕрадносен 

здал од страна на поединците е тонму резултат на конпламентарноста и 

заемното делувањв на овиѕ два извора на политичната социјализација.

III. Политичната пракса, непосрѕдното политичко искустао на 

зѕдинецот , претставува значаен фактор во лолитичната— &оцијали-аацијаа 

зи тоа, оѕаа натегорија пора посебно да сѕ издаои и од косителите и од из 

заорите на политичнзта социјализација, бидејни no својот нарактѕр при- 

зѓа и на обате. Иѕчвно, овој "изаор” и "носитѕл” го првтставуаа томму ”фи-л 

рилтерот” низ noti поминуааат помудените аредности добизајки ja сзојата 

значна нонатациja ао сввста на поединѕцот. Участаото на политичката 

закса зо политичката социјализација ce остзарува иа 2 ниаса

- м<а глобално - кано нритериум за варификациja на ѕредностите и 

a понудениот политично-нултурен модел воопшто»

- на индивидуалмо - нако крирѕрнуи за салекциja на арѕдносниот 

здел ној не биде имтернализиран од страна на лоединѕцот 0

0• ®

Донолну с8 појде од наведените првтлоставни за начинот на кој 

з остзарува политичната социјализација, учвсниците и факторите кои вли- 

зат арз овој процес, тогаш кониратниот продмет на озој труд -



шв да ce Оазира врз тѕзата дѕна ѕ 

$ основното училииЈте 2 непосредно 

- марантерот на полнтинкиот 

ѕчко"ѕрѕдносен модзл кој треба да

политичката ооциЈализација во рамии 

условѕна одг

систогп, кој го даѕа официјалмиот полм- 

биде првзентиран низ наставнитѕ с о^јз̂

жи (проаитивна детермимаита};

- доминантната политичка иултура, ноја влијае врз свланцијата иа 

)Држините кои фактички ce презентираии (објективка дѕтврминанта)

- статусот на училиштето иано носител на политичката социјализација

коннрзтните маханизпи иои ce предвидени за' реализациЈата на про-

!С ( опсрационалма деторминанта).

Нонкретната 

i нарвдното поглазие 

isop и влиианието на

улого и 

, додвка 

допинан

спецификите на училиштето As бидат излотани 

спвцификите на политичкиот систем нако 

тната политична нултура Ае бидат дадени прѕд

18звнтирањетс на ноннрѕтнитѕ рззултати од истрашуваѕшто
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3« Училиштвто како носитол на политимната ооцијаливациЈа

Училиштето епаѓа 00 наЈшироко мористенит©, традиционални 

носители ма лолнтичната социЈализациЈа. Подитичкото социјалиаирањв с 

сѕкамо h© a вдимствена цѕл ма оаеа имституциЈа, меѓутоа, епоредеио 

со другите агѕиои - ипа иотвбинаЈширон простор sa учѕство во свој

процас.
Постојат раѕличим глвдишта за начмните иа нои училиштвто 

учествува so политичиата социЈелизацнЈа, иом произлегуваат од р©а- 

личното толнувбн»© на и©гоѕит© фуннции*

Во ѕападната литѕратура на примѕр, доминемтни сз три мата- 

гории Снои иоиѕбм н© поѕсат најсоодазтио да с® прѕѕедат 00 машит® 

тѕрмини)« (училишиото) уч®»в (schooling), обрааоѕанив (education) 

и социјалиаациЈа. Според Dawson, училишното "учаи.®" © наЈтвоио и 

с@ одмасува на првивсувањето и® имфориации прену наотавмите содржи« 

нн нои cs аначаЈми sa вмлучувањѕто и® поединцит© @о прамтичниот 

шивот (поионкретно, sa нивнитв идии ѕаиииања)• Обраѕоваммето a© 

одмесува ма општото сознаЈно ниво (култура) и ов иавадува so рамки 

иа раалични иоонтали од «ои училиштото ® с ш ш  вдан. СоциЈалиаација- 

та пам, ја euere ѕа адновремвно потаона м поширока од образованиато. 

Имано, ед одна страма - еаио едѕм дѕл од обрааовамието е рѕлѕвантем 

®а социЈализацијета, но од друга страиа - по броЈот иа иззорито и аг 

сгенсите, социјализацијата ги надминува изворитв и носителитѕ на 

образоваииато. Политичмата социјалиѕација пак, спорад иѕго- Ја дали 

позицијата на соцмЈализациЈата аоопшто, бидојки @ податлива за 

вклучувања во сит® три е©ггшнти.

НаЈ наѕ, самото опраделуаап.® на учнлиштето намо еоспитно-

обР®зоена устаиова умажуоѕ и н® нѕгоѕитѕ ооновии фунмции t обраѕоѕа-
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мието и ѕоспиѕуаањато, коа © иаадначѕно со социјализацијата. Поли- 

тичнзта социјализација нако тармин ѕоопшто нв о® спомвмува, при 

што нѕјзинита содржини со сморо целосно - ио наопрардано -поиотовѕ- 

твни со тананарачеиото идвјно воопитувањ®,, кое © аацртаио како цвл 

и интвгралвн дел на целонупниот ѕоспитно-образован процес.

Мѕѓутоа, са чини двка тарминолошкито дистинкции нои с® Ja- 

вуваат do различни двлоаи од светот во осиова немаат голѕмо аначвња, 

бидаЈии од аспокт иа политичката социолизација, улогата на училиш- 

Тбто и ногооата функција всуштинсни аднанва* Она што noma да сш .-pas 

розликупе, cs ноинретнита настаѕни садрмими, посабмит® иетоди и сл., 

ком ааѕисат од специфичнитв потрѕби на олштеството нои е® опрѕдпе- 

тѕни и во образоамиот систем во нвгоаи рамни.

Во ш ј ој ноитвмст џ би момѕло дв ее каш® деиа училиштето 

нѕпосрвдно участвуѕа во лолитичната социјалиѕациja прѕнуi политич- 

ното yчѕкјЅ( можв и образование) и лолитичната имдоктринациЈ a ма 

СЛ8ДНИО0 начин t

Полнтнчното учања, кано што беша слопанато сѕ одиѕоува на 

пранѕсувааѕто иа одредѕни ннформации за политичииот живот на ѕаад- 

ницата и пошироно С отруктурата, функциомнрањвто на политичиитѕ сио- 

тегси, лолитмчките инотитуции, улогата иа поадинацот во ниѕ и сл.). 

Овиѕ ииформации мошат да бмдатАчисти? одноѕио, аредносно нзутрални, 

што мѕ значи дѕка иа учаотауааат so процооот на политичката еоција* 

лиаеција. Тие, во оаоЈ олучоЈ служат наио сознајна осмоаа, каио база 

ма ноја os надоградуза ооодввтната политичма иултура. Оаиа ииформа- 

ции es на некој начин "зовѕд" во содриинита кои тр©^а да бидат ѕрздн 

нуѕами, додека мидоитрииатианиот попант с® одивеуаа на самото вред- 

нуѕоњо, При тоа траба да ce нагласи дезма иај нас индоктримацијата



најчиото ѕ употребуѕама ао овоезто иегатиено, дурм и погрдно ѕначак>ѕ. 

Меѓутоа, оуштината на овој процао ( a и нагошиот етимолошки корон) 

ш ©a поимитѕ "поука*, "инструкција", и тој самиот no оѕба нѕпа и@- 

гативна конотација. Она што момѕ да биде нагативио са: мѕтодит©» 

стѕпенот на нѕтолвранција нон "изборот“ на лоадинецот» рапрвоиеное- 

та на поханизните за намотнуван.а на одрвдани вредиооти и ол, Со 

днстаицирањвто од одредени матодн и пеханиамм» нивдно олштаство н® 

Ja одбегнуѕа имдоктринациЈата кано процес, која поетои нано нуижоет 

- исто нано и сзиота политичма ооцијвлиаација. Сомоа олштаотао ноа 

"раѕпислувв" аа сопотвената иднииа, оаногаш ќа ги нориоти оит@ 

орадотаа оо иои располеге за таа цел. 0@а, особано го онлучува учи- 

ЛИШТ0ТО sa kob - кано што §©лм Лазмн ■ " ce арши ноисаквентио idej

na обработиа иоЈа a уолоа за планиранате лолитмчка фиаиономиЈа на 

човвкот".1*

Оо аааа смисла, и игнорирам.ѕто на индсжтринацијата so запад- 

иата литература, и "иешато" воаадува«.© на поими иамо што ce внд©Ј- 

ио ѕоспитуеање" нли "воспитувалв sa дѕмимратиЈа" (ној в подсрен во г
£ Pi f °

пос/шдно врема), на са миште^туну ауфемизмм - реаултат томму на ида< 

логмѕациЈата на одрѕдами процесн кои ce нманентни иа оекоја општѕст^ 

тавиа ѕаѕдиица. Впрочѕм - заучн ларадонеалмо - ио и "воопитувалвто 

за дѕмонратија" на е ослободано од имдоктринација, бидејии и салото 

сѕ двиши оо опредѕлени вредиосни С позитивни и иѕгатиѕни) рѕики, 

иоклучуааЈни ги оѕтанатите « манар и нѕдвмонратсии - облици на лис- 

Л0И.0 н односувтш.

ИндоктринациЈата значи, е еоставен д@л на сите инотитуциона- 

јш.знранн ноѕитвли иа политичната социЈализациЈа, па и на училиштвто.

1) Лазин С.t "Полнтичка социјализациЈа и индонтринациЈа* (цит.дшло
стр. 204)
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Тѕорвтони глвдаво, одбвгиувалѕ на индомтринацијата 0и поѕтоало 

ао адна (чиото хмпотетока оитеација) шо ној® иа лрнлѕр, иа учаникѕт 

бн лу била лрвтставеми ооанаиијата sa тоа иој врадности му et нѕоп~ 

ходни на епштеетѕете as да опотане, нанѕм модели на одмосува&© би 

прндонола нон нагоѕото оптииалио фуииционира&а м ел,, иѕ салото ерад 

иуаа&а £ иано лозитивми или ногативни ) Ои иу било лрзпуштшно м® мѕго 

лиот иидиаидуалаи избор.

Са разбира, раздѕоЈуѕа&ѕто на еоанајмвт® од арвдиоснета кои-

лонѕмте © иоино ©arm so рапнитв на творѕтоинте лрвтлостевии £ ео ц®л

дп еа оогледа што фантнчнм ѕиачи ’отоуство* на имдонтринација), до*

дзна етоарнитѕ лѕжноотм за рвалмзација ие вдѕн аакоа лодал ма ооци-

ЈализациЈа влѕгуваат оо грѕницито ма утолијата. Вом т©а - кано што и

истаннува и Хазална - ° осноаиата, мвлоороднс аадача мо училиштето

@ ... e#etMPSf-@ e©Q@TQ делуаан»® на припеднмцито на иовитв гомарацим,

да га иасочи ион раавива*а м мегува*© на оообинита кои н сз прили-
»1)шани на лронланираиата модалнв личноот •

Оов®н политичиото учењв и иидонтринациЈата so лолитичката 

ооцмјалнѕацмја (поорвдно) учеотауво и овреѕозаннвго воопшто £м® еапо 

палитичиото). Поточно, подигну@аи>ато иа олштото обраѕобио ниво, по- 

амтмоно влиЈаа и ©рѕ нивото на политичиатв иултура. £ Оѕаа иорела- 

ција мѕ«*у абрааоеаниато и лолмтичката «ултура в многу пати и ѕлпи- 

рнони потврдувама во истражуважата.)

Поотојат наколну ннѕоа, или "ммнро-аганеи“ ва рапки на

сапото училишта нои учаатвуааат во политичмото ооцијалиаираљв t

13 Хаѕвлна Н. » "Псмхолоишѕ осмовв групног рада", Иаучна нк»ига,
Блоград 1900, стр.0



1. Наставните содрмини презентирани ннз учабиицита ce доминан-

тан извор на полнтичиита инфориации, арадностм оришитации и "упатотс

8TBQ* за нивно усаоЈуѕаи»® • Фаитот што прифаЛа»4.ето, *учв«&@то" на оаи! 

оодршини за учонинот 0 задолжиталио ( и a вдинотввна иошивст за 

завршуаоње ма училиштето) понажуаа дека и содршимите кои ©ѕ рол©* 

вантии sa политиниата социјализација, кои ce аградвии во иастввмитв 

содр&ини - ce првнвсуѕаат дирантио, што ги наголемува и мојмностмт® 

и ефвктмте во социЈалиѕира^ето. Учабиинот според тоа, е основен 

ииструиѕит за лренѕсузање на политични ерадиоети и ѕоолшто на с©а- 

нулниот ионципиран политичио-нултурвн модел. Möwe да с@ наиѕс деиа 

во осиоаните училишта улогата на учебникот в особено голѕма so кон- 

тѕнст на политичмата социјалиаациЈа. Osa пр©д ce ce долши ив тоа штс 

детето sa прѕ пат ce среДаво со најголеНиот број на политички 

мени воопшто. Тоа добиеа eocena новн, примарни информации sa појаѕн, 

процеси, мастани и сл. кои паралалио "учм" и да ги идеитифинуеа и 

до ré вроднува. Вреднсомата дипвнаија, спорад тоа 5м тробал® д®

доминира и во содржинмте на учвбницита токму во оѕаа фаѕѕ - наречвмв

уште и "фааа не бозична политична идвнтификециЈв". ( Too 00 раѕбира
/

He ѕначи дека на еѕжоЈа врѕдноот трѕба дс и с@ посвѕти посѕбно "ча- 

тиво", туку дѕна вредноотита трѕба да ce вградот иолну што © помно 

во сите содржини - дури и во омие иои иавидуп нѕ елаѓаат во оферата 

иа "политичното".)

Успѕшната полигична социЈѕлиаација бара од вродмооииот подал

иоЈ © преземтиран лрвну учабнимотѕ

~ да соодеетстѕува на потребитѕ на олштествеиата ѕаедница 

* да биде квентнтатиано доволмо ѕастапвн



* да бнда застапѕи на соодѕатви начин, кој максипѕлио 

гн аголени ©фвнтита од соцмјализирагшто

* да (Ѕмда прилогоден иа шозраста и поихо~физичииот раѕаоЈ иа 

ученнцмтѕ so секоЈа конкретна фаза.

Во одмоо на оостојбата со учвбмицитв за ооиовиита училишта 

во СР МанедомиЈа, одговорот на првите три прашања ишѕш дѕ сѕ наЈдо 

во ршзултатите од спроаадвното истрамуваи>е иои оледуваат. Пооладиа- 

та диманзиЈа cnar*a so доманот на психалоѓиЈата и пѕдагогијата и 

bo osoј труд на мсшв да бидв обрабогвнА^

Вон прашањетоѕ какаа a целта иа .политичката сацијализација, 

постоИ уштш одно поопшто прашалв t Нолиу © оагадто политмчиа о©циЈ@~ 

лиаација стварна цвл на учобникот и нанза в иејзииата лоаициЈа оо 

ови8 рамни. Mows да сѕ какт дена на миво на творвтски раолраши (мау< 

учни, политични) сзногаш бил мошнв лрисутен проблемот на идвјното

©оепитуѕаи>ѕ { иоа овд® napa да ce употреби каио сининим за плодитич'
£

ната социјалиаациЈа која нв "so употреба”). При тоа ме била

нагласуаана само потрвбата од оѕоЈ лроцос, туну н мошнѕ мритички 

биде воочувени некои негови нѕдостатоци, особѕно онио нои сз одме- 

суѕаат иа настаамитв содршини* Во тој коитѕнст, лостоЈаио © иаглаа^« 

суѕоно деиа тие со оптоварони соi еербализап, фразеологија, ненри- 

тичност, евторитариост, епстректиост, дека инсистирзат на "голи", н< 

меѕреднуѕани фанти и сл. Ано нон тоа ce додаде н фантот воочѕ- 

ната нвпраоилма социЈализираност на младита генерации t sa iuto cs 

разбира cario ѕдан дѕл од аината е ео училиштѕто), тоа змачи дѕка 

поетои и саѕст и сознаннЈа sa сариозните проблѕми во оваа идвЈно-поЈ 

политична диманзија на школувањвто« За шал, кано и голѕп дѕл од 

"аѕзочувапгзт©" нај иас, и оеоЈ проблѕи оотвиува оапо ма ниѕо иа



коиетатацмја. Hs 0 напраѕвм минаков мапор за поопстојно •марѕн.а'’ м® 

вредмосмите медостатоци^конмрѕтно ао рамкита иа учѕбницмта, нитн 

пак © доѕодеиа во прашањ® оамата постапиа на пламирањо и избор на 

текстовите иви за учобммците, (^повторно од аспант на политичката 

социЈалмзација\ Ако ce направи груб лрасѕк на оѕаа поатапна, fia 00 

дојда до фактот дена условите нои едан текот траба да ги исполни 

за да биде вклучѕм во учвбнииот so основните училишта oat 

тој да соодветствуѕа на маставмата програма за êiôSfiEI-is-т-о оддаломме 

и ма "Општата комцепциЈа на учвбник sa осноѕното училиште".

Наставмета програма^поѕаД® пати J© спомануаа ну^носта 

од идаЈното вослитувањв иако цел на аоспитно-образоѕмнот процас.

Во таа насона, оо рапми на логлавиЈата посветвни на задачите на 

настаеата иоиат дѕ ce срѕтнат основмите вредмосни насоми од типотi 

*да ce негува братстаото и ѕдинстѕото", * да ce цени придонеѕот 

од НОБ" и сл., но само иа ниао на општита, уставмо засмозами опре- 

д©л0и на нашето општестѕо. Во "Оперативнитв ѕадачи* паи са дадвмм 

конкрѕ^ните задачи и пламови sa сѕноЈ првдмет, ио иснлучиѕо во 

ионтвнст на иауната иоЈо пу соодветотауѕа. Бидајии врздиостите нѕ- 

маат сѕоЈ "предмат", тиа ие оа никаде прециамрами, нити е каиаиа 

нешто подетално sa нивната иомнретма лреѕентација ( начин, форма, 

кѕамтнтзт и сл. )
2 3Од друга отраиа, опоменатата НонцелциЈа ииа посаотамо nooeö* 

no поглавие -  *Ѕарак>а аа идаЈно-воолитниот аопеит на учвбнинот“. 1

1) "Настааен план и програма за аоспитно-образсшмата двјност so 
асновнитѕ училишта*.- Прооветно двло, СнопЈа 1089

23 "Општа ионцѕлција за учѕбнин sa осмовно училнште".- Проѕватно 
дало, Сколја, 1979, бр.7-8



Bo Hero, покрај општита определби за мѕрксистичка ааеноааноот - 

моја © опрадалана мано осноѕон нритѕрнуи, дадѕна © и •лиета" на 

арѕдмоати кои треба т  иајдат овов иаето so тонстозит©« N05, Тито, 

трудот, патриотиамот, инторнациомализмот, Сојузот на номуниотита, 

Општонародната одбраиа, работннчката кдаса и еаиоуправуаалѕтр « но 

повторио ка едно општо, мѕоперационализираио нмѕо. Што в оо оотама- 

тит0 арадиооти и нешто помонкратио начинот на прзземтацијата - 

со оетаеа на маборот на аѕторот, Авторокнто текстоѕи пан са роцаи- 

зирани и оцѕнушани п о р д и н ѕ ч н о , и никогаш од аслокт на цалимвта на 

арздносната слина иоЈа ja нудат.

Оѕи® општи и мѕпршцизни насоки и адинствѕни пишани "отан- 

дарди", мои H0OOMM0MO оѕтаѕаат праголе« простор ма индиамдуалмата 

инспирација но «втормтѕ ( и иманитв ориентацим). Со тоа, гладаио 

од аепакт ма политичмата социјализација, тие ма учшбмикот—гзу давзат 

обелеѕѕја нои поваќ® налммуваат м® олучаан избор, одошто ма плани- 

ран и контролиреи процео.

2, Вторнот Фаитор и посрѕдиии so политичкота социјѕлизација 

на ученицит© © овмамо наставнинот«, ној non® so голзиа пвра да вли- 

Јаа ѕрз уовоЈуеа^ѕто м® оддвлнм ©рѕдмоотм. Прод оѕ, тој нош® Сдо- 

иолну a епрвман) да ги пополми надоотатоцит® и шрвдмоеммте "праамижл 

ми* ион os Јаауааат @о учѕбмицитв, (лраку оопотаомо пр©а©нтнра&© иа 

онив арвдмооти иом о® ѕамвмарѕни, потенцнрамз ма иадоБолио ѕѕотап©** 

нита ар0дноати\ момв дополммтелно д© ги "обраѕло&ш* ередностито и 

иибннте конотецми н оѕпано * да гм гшшрѕ® содрмиммт® оо коннратиита 

прилври од првмтимата, што © оѕобано аночаЈно ®а политмчната соцм- 

Јализѕција С no ио® микогаш н® иомо да бид® доѕолма ©клучано ео

оамит® кмиги•



S o

Ce разбиро, во однос на улогата на наставнинот, мора да 

св ииа првдвнд дена тој нв е инструмент за посредувањв м©г*у учебниж 

кот и учвникат, туку в и самиот личност со ноннретвн врвдносем по- 

дел, сопставни лолитични ставови и ориеитации, нои ложат мошнв мнршк 

интвкзиено ( позитивно или негативно) да ce "вмешаат” ео политич- 

ната социјализација ноја е планирана во училиштата.

Освон оѕоЈ начин, иаставнинот може и* ' индирвмтно да али- 

јае орз оаој процес. Ипено, учвнинот свмогаш има израаѕн епоциона» 

лен одиос ион него, што ce одразува и врз односот кон омив содржини 

кон конирѕтниот наставнин ги презентира. Чувстѕото на еимлатиja или 

антипатија кон иаставнииот, може да го стипулира ученииот или да jrjpi 

лредизвина отлор кон сите врвдности нои од нвго ги "учи". Впрочеи, 

иѕ е воолшто ретма поЈааа учѕницитв да го идонтифинуваат целиот п 

предлет со својот настазник.

Од сите чинитѕли, влиЈанието иа наставникот во политичната 

социјализациЈа в најнеподатлмао за еппирисно истражуван.0 . Имано, 

OCHOBQH изѕор на податоци за овој проблеп би биле t учениците и св- 

мите настааници. Маѓутоа, ниту од едвн од нив мши® да ce очвнуѕа 

објентиѕен, иснрвн, na според tea и валиден одговор, Единствеиа 

можност би пратставувало долгорочното, енсперимвитално посматрања 

(без знаензв на обЈѕнтот - наставннкот) што во наши условм a еноро 

неизаѕдливо. Остануаа, иожните негативни вфенти во оааа иасока да 

се "предвидат'’, барем со селвктивност so изборот иа настааниот 

кадар, sa иој нај нас sa жал не постоЈат особвио вмсоии ( a од ас~ 

пакт на палитичната социјализациЈа и никакви) иритѕриули.

3. Организацијата иа учнлишмиот живот, од аспскз иа одиосот

нон ученинот a иото текв ѕнач©@и рјоизнт шо лолитичкатв еоцијалиѕа-

ција.



Авторитѕрниот или деиократскнот модѕл, можноотите за актисно учво- 

тао на ученикот во воспитувањѕтии и образоааниато ( настааата) са 

елеманти нои нопосредно влијаат вра наговото идно политично однссу- 

ваад, Донолку ученинот ( ао оѕаа csqja прва "улога" во рапкит® на е; 

вдна институција) но са види себе си намо учеонии, туку кано "олу- 

шатал и посматрач" од кого с® бара молчење , послушност, пасивност, ч 

тогаш в пала и ввројатноста дѕшш за'неканоа идан антивем и ангажирѕ 

ран одиос во полнтичниот жмвот на заедницата, Вредностита нако 

што ce » толсранцијата, рѕспектираѕизто на индивидуалиоота, ираатиѕкѕм; 

носта* нритичмоста, калку и да са ѕастапами во учебниците, нем® да 

имаот реелна оснооа sa усооЈувањо, доиолиу поодииацот на crnoj о? прв 

чекор н® ги домиаое нано можни.

Нај нас, офмцијално поотои опраделба аа тананаречаннот 

"двмократсни", ве©моупрш©и* модѕл, коЈ фориално обезбвдуаа opra- 

низиран>а иа раѕличии облици за нѕговата реализациЈа ( од подалитѕ 

за "оддѕлансма самоупраѕа” до "гараициитв" аа маотуГииото празо иа 

учѕнииот да партиципира, иритмнуѕа, нѕмува... ) « Прантично- оаатот 

иа учоиинот ѕ исполнѕт со ааторитети, страв за сопстввмиот опстанок 

so училиштато, опортунизам и сл*, ито првтставуѕа плодиа оснава аа 

ycQOjysQH.3 тонму но погрѕшнита отандарди sa политичното адмаоува^ѕ. 

Туна остануѕа саио очемувањото дѕиа аамиаувањато на дапонратснитѕ 

процаси шо општѕството ао цѕлост, && пора да ое одрази и ма ава 

ниѕо* и дѕна иѕвонрадно замислѕната нонцапциј® ft® најдѕ и ѕеој 

аппириски н<зр!зл@тв

Угата ©дѕаи момант трѕба да оа иотакна во однос на училиш-



тето К0 КО иосител ив политичката социјализација, a тоа cet рткѕнае~ 

тите за злоупотрвба на поединецот прену лвго. Под "злоупотрвба* ce 

мисли на» намерното плѕсирањв на погрѕшни информации sa одредѕни 

политички појави, процеси и сл. или пак пласирање на вреднооти нои 

ce спротивни на планиранета содрмина на политичката социЈализација. 

Опаа појава моше да дојд© до иѕраз на три мивоаi

1. Пласирањето иа погрешии политичми информации mows д ѕ  биде

"потреба" на целѕта општетсвен® заедница, со цел да ce потеицира
&Н8чеквавхмлихднхвк

или намели зноче&ето на одродеии феношзни нои ce релввантни sa 

правдеи>ето нѕ сопстѕенета политика и нејѕииото иепречено функциони- 

раад. Прм тоо, особшно погоден иедиум за о@а® цсл прототевува училие 

тото* ( Ha ota ии@о иеѓутоа, псше д® стаме ѕбор иснлучиво sa nor-

решни информеции» Вредностите кои спаФаат во тој официјалем систем 

не моиот да ce морекуваат нити погрѕшни, нити невмстинитм нити неие« 

правии, што ммогу аѕтори мв го почитувавт» За раѕлима од политич- 

кито Факти, sa ѕредноститв мв постои нииаиво обЈектиаио, "вомпростор 

но и ѕзоивремѕмско* мерилс sa оцвнуваи.©. Тие своето ѕиачењѕ го доби- 

саат иснлучиво ®о одредзн социо-политичкм номтекст и во нонкратен 

исторнсми момент. Зврадм тоо, sa с@ко@ општество, оитв официјални 

вредиости ce оекогаш виотински и прави, доколму соодветствушаат на 

негоаите потрсби. Во тао смиола, на ооа ииво стаиува ѕбор cans sa 

ѕлоупотрѕбата so лолитичиото ммформироње ( во фоктитв), додѕке sa 

врѕдиосиато злоупотреба пошв д® отаие абор и® другите два иишоа«

2, Второто ииво ce однесуоа но авторитѕ на учабниците, ном 

можот д® ги исиористат сооитв тоистоеи зѕ пласираа© н на погрѕижи



инфоркации и за ллесиран,© на одрѕдени вредноетм нои малегуваат од 

комтѕнстот на официјалниот ©рвднооен оистем« Нааидум неиѕведливо - 

со оглод иа претпостаееиатѕ монтрола н@.о©и® содримим - но токлу 

ео нашато релублинѕ ииавмв неиолку мѕеонр.вдни илустрации на оаее 

лојаааѕ Ce работи sa три (ѕоочвни) случаиг

- Читанната sa IV одделвнме на албаисим јаамм важечма од 1984 

до 198? година so ној® лод наслоѕот "нѕггокелма средба" мемеото олмка 

на средба моѓу девојчо и гермемони ѕојници (н@н® што © лредеидвно) 

бнла дадвиа слииа на дзвојче нов ce срѕќаѕа со грула лартнзаин»

- Чмтемката sa III одделшнма на ллбансми Јаамн ваиенма m o t s Ta

na од 1384 до 1967 годнна, Во м®а, пвсната ме ед@н ло@т од туроката Г 

мародност ноја гоѕори sa лвтот на соиолот иој с® ѕрѕќа ®о својот 

дом» © погрешно прввѕдвна и гоаори sa летот на орелот иом оаојата 

татковмна, со што сш лрѕтпостааува дека © алуѕија на Албо-

нија и орѕлот нако сипбол на албаискиот народ•

- Учѕбнииот аа гсузично вослитувања sa VIII оддалеииа, иа 

албамсни јазик во нои е@ цвлосио визсуавии тѕкотоаи ион н® бил® 

предамдани и нои са позаЈпзии од албаиската литература бвз прѕдход- 

на коитрала. Oaoj учзбнин ѕ испвчатви но иа објаван.

За разлика од последниоа олучај, нога "ѕимовнинот’* a от- 

криен прад содрминита да дојдат до учаниците, оо предкодиита 

учабнина оа ооциЈализирани цалм чатири гвнарации» Тна, ‘’урвдио" 

ja поминала и рвцѕнзентсмата и урадничната и иадвѕочиата "иантрола"» 

додеиа фактичката злоупотраба е шоочаиа дури посла нвколку години,

Î м тоа - спорад податоците - оосема случајно)•

Оеиа шздатоци и примери, оамако и® млуотрацмм шѕмс на



nowHooTMT® 30 злоупотреба о д отрана ма аѕторнт® на учебницит®, туну 

so ГОЛ0П0 мара ja покажуваат и вфнмасно.ота на иомтролата оо оос- 

питно-сбразошниот процоо • Ушт® нолну ванви примшри м@ж@ да има и 

0О учабмицита иа макадоисни јазим ( нои и® са нѕ "удар® иано пр©д* 

Х0ДНИВ9Î н0 © напразен ииту ©Д0н обид- за да 00 утѕрди.

Дали ти0 постојат, A© монш да о® видм од анализираните учебннци 

bo ова иотратувањз.

3. Третото ниво иа мѕ£а иое злоупотрабвта ® монша, a врзаиа 

за наставнинот, sa чиј проотор sa манипулациja ваАе боша гоаорано.

Osa беа осноанит® белѕаи на училиштето мамо наоитал и 

учесмик во процзсот ма полнтичката социјализациja. Каио са тиа on* 

радивтени so едѕн нонкрвтѕм модвл, no»»© да ce соглѕда ва г о л ѕ р ш nope 

од податоцитѕ и рвзултатите м® истражуѕањето спроввдено на оааа твме



4« Нртодолошки прнстап ао истраиувањето

Кано што беше споманато, истражуѕањето на лолитичката со- 

цијализација во основнито учидишта so СР ПаквдониЈа сѕ базирпше вра 

анолизата на содржината ма учебницитв иои ce во употраба so основ- 

ниТ9 училишта ео овса рвпублина - кано основиа мвтода, и аннетата з< 

учениците кои го завршуваат основното училиште.

ЈЃ. Анализата на содржина бвша примеивта на учвбмицмта од

општастваиива науки од I до VIII оддалѕиие, иа маквдонсни јаѕик,
л,

иои билв во уо^рвба во 1390/19Ü9 год. Ce работи за учшбници no. 

првдиатита ј македонсни јазик ( читаннм, бунвари граматини) Запоз* 

маѕања на природата и општѕството, запознавак>е иа општзството, 

историја и гвографнја ( цвлосниот список е даден so прилогот}. Од 

аналмзата на содржина боа иснлучени учабницитв no природншц* науки * 

во нои ® занѕмарливо или цалосно отоустѕуваат содржини кои с® рѕ- 

лавантни sa политичиата социјалиаација.

Со цол да сѕ обезбоди поѕалидмо заклучуаање, ©налиаата (ао 

спопѕнотато облчстј мѕ бѕшв припемета на примсром, туну ме ситз 

учвбннци за соодветните одделемијa.

Ооноѕна едмикца за поспатрање беше "лакцијата“ или - нак« 

turo do програмита сѕ наронува - "четиоотои. Според содржината, ос- 

новните едимици бва поделѕии наѕ

А. Четиѕа во кои содржината имачиото информативзи караитер, 

или е иасочвна кон негување на одрвдвни естетсии вредиости, нои нв 

с® рѕлевантми аа лолитичиот© ооцијализациЈи ( на примерi текстоѕи 

®о нои ое "дѕфинираат" р@нмте,мории»ате, или пвонн sa асеита н ол.}

Б. ^внаѕпѕикхаа Едмници so кои сѕ приоутии содржини релваантни



за социјализацијата воопшто, a лосѕбно за политичката, кои баа 

лредпат на натамошната анализа.

Во рамки на оеаа група (Б), единици иа анализа бааѕ

- полнтичкитв информации - нано ервдносмо наутралнн информации 

за политичнитв појави, наотани, процеои, личнооти и сл., нои ja 

сочинуваат оознајната основа ©о политичното социјализирањѕ^

- чисто политичнита враднооти ( нои баа дофинирани)

- импликатиано-политичките ередности- - кои сѕ дел на социјали- 

зацијата ао цолина a иѕ само иа политичната• но иои имаат коннрет- 

но алијанив ѕрз политичното одиесуѕање. Ови® зредности не ce со 

помало значење аа политичиата ооциЈалИзација во споредба со чиото-ло 

лолитичмитѕ врѕдности, туку ce од ниѕ раалични по "обам*. Öo оваа 

група спаѓаат.омие арѕдности иои имаат имплинзции врз политичното 

однасувањѕ и политичната културо, ио м@ само врз нив, туну и ©рз 

цзлонупиото однесуѕањ® и култура која ce првнеоуаа.

- не-политичнитв вредности, нои са значајии за социјализациЈата 

ваопшта, но не и спацифично за политичната социјализација.

Со оглед на тоа што нритвриулите за клаонфинацмја на арвд- 

ностнта са оаногаш субјаитивни, н©ко ©прочам и целиат ааој матад, 

подввдуаан.ато на врвдноститв so оддвлни грули и аргумвнтита за тоа, 

Ае бидат изнасаии при вв преавнтиран>ето на реаултатите, за овноја 

вредност оддвлно.

Нвантитативнита ооодноси ломвѓу осноаиитѕ гдиницм иа пос- 

матрање и ѕдиниците на аналиѕата, Ав обсзбадат уеид ео прашањвто! 

молкев a •далот* од учебниците ®о овиа одделвниja ној и в “отста- 

пзн" ма социЈалиаациЈата воолшто, и пооабно - делот мој специфично 

лолитичиата еоцмјализациј® го ила ео оаи® раини.



Поорадно би.оѕ добил одгоѕор за тоа иолку з политичката соција- 

лиѕација фактична ц@л so ѕоспитмо-образоѕниот процзс, спорвдѕно оо 

прогремоките опрздолби кои ja предвидуваат.

He оѕкоја вдинмца баа примеиетФм 7 категории на анализата 

- или - нако што нвкон ги нарекуваат - стаѕни за анализирзљѕ:

1. име на вредноота илИ "обЈѕктот" ној ѕ вродиуѕаи

2. тип на ѕрадност ( чисто политичнв, ииплмкатмвно-полмтнч- 

ка или но-политичко}

3. конотација ( дали в ѕрѕдмоста пратставена нако позитиана 

или негатиѕна во тѕкстот)

4.официјална нонотација ( дали во рамкитв на официјалниот 

оредноовн С0СТ8Р1 номнрвтиата врѕдноот игса позитивна илм ивгативна

конотациЈа во даданиот мопвнт)

5. брај нѕ вредности нн ( дали в коннрѕтната врадност ѕдин&т-вв 

отвена во такстот или a дадѕна so конбинација со други враднооти}

Ѕ. начин на презеитација ( далм ѕ врадноста дадвна дирантмо, 

како "двфиниција*, поуна, двкларацијa, или низ конкрвтни примари 

од стаарноста или историЈата)

7. оддаланиа на коо оѕ однесува учвбнинот,

Нззоданита иатвгории би дала увид ао слодниво лрвшода:

1. нолну и нои зроднооти Q9 застапани so учобниците g

2 . наков a ооодносот nonary врадноотита нои оезначајни за 

политичната социјализација и оотанатито ѕрвдности;

З.дали нонотацијата на вредноститѕ so хвккхнѕ учебницита 

ооодвѕтатауваат на нонотацијата на истита врадмооти во рамки ма 

офицмјалмиот вредиосен оистѕм С дали @ "поиалиото“ @о учѕбнииот

наѕногина "помѕлно" и за општеотвото)g



4. колкаво значѕњѕ нм св дава на оддѕлните врадности,ноо

е изразено (осезн првну нвантитатиѕната застапѕност) и преку пода- 

TQKQT - дали на дадената вредност и е посввтен целиот твнст или 

пам таа е принажана кано една од повеАето врадности}

5. канов ѕ начимот на кој ce презвнтирани вредноетите,(да~ 

ли е насочвн кон "учењв" низ дафиниции за позитианоста, однасна, 

негативноста иа сѕкоја од нив, или тиѕ сѕ смвстуваат во рвалзн, 

стааран контекст - коЈ би ги зголамил ©фантита во социјализирањѕто)i

Б. нанов 8 континуитетот ( и дали воолшто постои) so празѕн- 

тирањвто на врадностите од аспект на нивното присуство во сите оддв- 

лѕнија, и кои врадности ( во која пвра) са намвнети на нонкрзтната 

воараст на учаницитв.

Ниа наввдвнитѕ дипанзии можѕ да св оцрта слацифичната &р9ДЦДС 

врѕдносна "слина" во учабницита за основнитз училншта.

II. Аннѕтата ösum опроаадана со цвл да са добио уаид во основ- 

нитѕ црти на врадносниот модал на учѕницита ваднаш no зааршуааљето 

на ооноаиото училиштв. пваа лоотапна на башѕ наиѕната нано Циран- 

тѕн поназатзл на палитнчката аоцијализациja во оонавнита училишта. 

со оглад на тоа што овој ”врадносвн модел" a разултат на лоашАз 

извори и носитали иа оаој лроцас. Заради тоа, на би моиало да оѕ 

тврди дена a тој "посладица" иоилучиво на политичната ооцнЈали- 

зација зо училиштато, маѓутоа, низ добианита стааови и оривмтецим, 

момо да сѕ соглада норвапандвнциja со содрнжнитѕ оо нои еш иѕавдуѕа 

настааата. Во таа смиола тиз ce повзДе "илустрација” иа одразот 

ноЈ врадносната слина од учзбницита го има во сааста на учонииот•

Со аинатата бза опфатани 700 испитаници од 10 олштини



во CP Мвкедонија ( градски и селсни средини). Струнтурата иа при- 

fiepoHOT, од аспакт на нѕкои основни обзлвжја е сладна

- според полѕ 49,5% машни и 50,5% мѕнсни

- пвсто на живоеи>о: 31,2% село и 60,0% град

- националмост t 55% манедонциј 36% албанци; Z% Турци; 1,5% 

роми,« 2% макадонци пуслимани; 2% југословани и 1,6% други.

- успех во училиштвтоѕ 45% одличниј 25,2% многу добри; 22,6% 

добри; 3 , 6 % доволми и 0,43% повторувачи.

( Анметата е спроведана ѕо рамки на истражуважето "Вврсиата поуна 

и социјалнита врвдности ао СРМ", реализирано од страиа ма Ииститутот 

за соцнолошиг] и политично-правни иотражуаања во 19ÖÖ/Ö9 год. Во 

натамоиЈниот таиот изразитв "анкѕтата" и "истражувањето" ои однаоу~ 

ваат на рвзултатитв од овој проакт, доде.1Ча другитв истрашувачки 

рѕзултати Ав бидат посабно имвнувани)

Аннвтата a сроведана на оомооддалзнци, во пај 1909 гад., 

пооладниот училишон двн за оваа ганарација,

a• »

Приотапот во интѕрпратацијата и празвнтирањато на разултати- 

тв има нвколку специфики кои на початонот траба да сз навадат.

Оо социолашката литвратура нај на в и во истражувањата кои 

са однзсуваат на сфврата на врѕднастита в мошнв вообичазно so 

презентацијата да св пристапува на даа начинаѕ

- однапрад да св дадз "листа” на aредности нои сз прогласу- 

ваат за основни, во однос на нои св "мврат" и оцануааат ситв содрши»

ни



кои ее прадмет на истрѕжувањвто. На овој «ачин, вниманието нѕ е 

нааочена кои самите содршини, туку нон "отиривањвто" на аднапрад

опрѕделвнитв врадностиЈ

- да os зоме ѕдна врѕдмост мано " "терпинална'’ С ма примарi 

трудот, хуманоста и сл.) a оита останати аредности да ce мзрат 

и "иаоедуваат” од нва камо "инструмѕитални".

Пристапот во овој труд нвма да св базира од иѕлокшните на~ 

чини, од СЛВДНИВ8 причини г

1. Обата пристапи имплицираат однапрѕд рангнрањѕ на ѕначек»® 

^ето ков оддвлмите вредности го ипаат., што 9 меприфатливо so истраи 

мувањето HQ политичната социЈализација. Имајни го првдвид исходот 

на овој процес - модвлиран.ето на политичкото однвсуван.8 на поединцм- 

тѕ, noms да ce ка»кп дана ниеден автор непа право однапрѕд да тврди 

кон арадности rta бидат "позначаЈни", "пресудни” и кои ќ е и  дадат 

белег « на нонкрвтната политичка култура која ce усвојува м на 

цолиот процос на нвЈзиното премвсувањѕ.
>

2. Врвдностите претстаауваат првд ce - систеи, олоиѕм оплѕт, 

со изразвм дијалектични карантѕр, во ној сѕкоја вродност ипа зма- 

чѕн>е само ао "мрежата” со останатитв ерсдностчјј„што ja исклучува мојин 

носта од нивно издаојувањв на канов и да е начин.

3. Априорното давоња на канви и да е "шеми" ј'Д алмјае 

сугестивно и ja зголемува субЈемтивната димензија на истрамувачот 

Скоја во оааа сфера ионака не е занемарлиаа).

Заради тоа, во оваа првзѕнтациja на резултатита, непа да 

појда од однапред даден “шаблон" или листа, туиу rts ги претстави едаѕ 

ерадиоститв ео сѕојата логичко-оедржииска поврзоност, еиана како што 

о® (кѕалитатипио и кѕамтитатмвмо) дадвни во учебнмцмтв, ссГтто Ои 

s© гиделе 9цалим@таи на ммематз слина«



6.1

5. Р е зул та ти

ft) С о ц и а -л а л и ти ч ки а т  к о н т а к с т  каио рамка во к а ј а  у ч ѕ б н и ц и т в  за о сн о вн и то  

училишта св лишуоани и упо тр о б ува н и

Нано што ÛtiixiHсломвнато во излагањ ето  на д ѕ т в р м и н а и т и т в  на 

троцесот  на полнтимната  с о ц и ј а л и з а ц и ј а ,  y чебницнта  кои баа предпет  на 

знaл и з a 0и поралѕ да сѕ т р ѕ т и р а з т  прѕд сѕ  нако  п р ои зво д  на ;  барањата на 

ш л и т и ч к и о т  систѕм  опредпотени во оф ици јалниот  п о л и т и ч н о - н у л т у р ѕ н  модѕл 

а.оминонтната полнтична  к у л т у р а  н о ј а  о в о ј  модел г о  п р в р а б о ту ѕ а  и во стрв~  

1ЅЖОт на авторите, ,  р е ц е н з в н т и т е  и сл .  да о д г о в о р а т  иа сшиѕ барања и да 

je  а кл о п а т  во нивнитв  к о н о т з т и в н и  р а ини .  П о то чно ,  ко м п ле нсно ста  на о в о ј  

’ п р а и з в о д " cg c o r ледуѕа лрѕну  фактот што r o j  ( у ч в б н и н о т )  napa да задоаоли 

Јѕколну к р и т в р и у м и i

- официјалниат врѕдносвн модвл, поточно пронламиранитв политични 

Јрвдности кои служат како основа на званичниот - во случајов и единства- 

-iHOT идволошни проокт. ( Овие врвдности мѕ во принцип нв мораат, a кај нас 

зас св локаша двка и навистина нвпаат своЈ праитичен норвлат , поточно, 

зрансата - нако uit|o ќв св внди понатапу може во најголвп дек да ги нѕгира« 

laryras, тив манар и кано "формално" барањѕ во ноннретнитв учобници пора- 

зт да најдат соодбѕтна пѕсто).

- фактичните потрвби на политичниот систем, нои ja прѕтстаауваат 

’опачината" на лрокламираниот подвл ( кои кај нас сноро цвлосио го дѕпан- 

гираа официјалниот вродносѕн подвл рвдуцирајни го иа вредности и модели

ia политичко однесувањв кои со иага св неспоиви).

- нритѕриумите ка азторот кој по лраѕила ераспнат помвѓу прокла- 

чиранитв аредности од адна страна и - разлиЦнитѕ од низ - лрааила за 

золитично однвсувањз кои пора да ги респѕнтира донолну очвкуѕа наговиот 

‘РУД да ce ѕброи мвѓу носителитѕ на зѕанична.та лолитнчка социјализација.
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СпорѕД тоа, одгоаорот на прашањато зошто одрадѕн учвбнии ce 

фатставува со и каннрзтен тип на содржнни, би морал да сѕ смвсти во рамн 

1ита на спвцификитв иа секоја од трите навадаии натагории. Нанза пан a 

шмкратната конствлација ноја стои во позадината на анализираиите учѕбни- 

1И зо onoj труд, пожв да са согледа првку нвмолку димензии.

Нано проа двтермЦнамта öauie наваден официјалниот врвдносан модел.

;онолну со погледа авој модзл во периодот к кога ce учвбницита пишувани»

'потрвбувани, но и повеАе години наназад, ќе св забелвши дѕка со прв плаи

IOKO приоритотип задача башв истаннуаано форпирањато на тананарсчеиата

саиоупраона политична нултура”. Пиз сито инстанцн низ кои беше зоаннчно

фомозирана, оааа политичка култура сѕ принажуваши нако одредана над-идео-

;оика тверба, кано спсѕвидна социјална и втичка еманациja на политичкнст'

:истем или - кано што би рекол 3. Гарѓевиќ - ”негооо мислоано поло и жи- 
1 )!0 твн нерв" « Нонсемвентно на тоа беше и изобилието иа дѕклзративни 

■ прпп.п зл поспостлпупшш ил “вистинсна* двмонрптсжп политина, нојо би 

тзултирала со формирањото на токоп политични тип ној би eu одлинуиол со 

10литичка нрватипност, свстрама ангажираност, иоиу би му била иманамтма 

фантмната на самоизразуваљето, самоостварувак»ѕто, слободата.. « Со други 

[борови - политичкм тип, ној хрвбвеш - прифаАајми ги заквита вредности 

квѕлифинувани кано "револуционврни”, трвбашѕ да ги надминв "традицианзл- 

!ите" моделн на послушкоста, подаништвото» пасивноста и сл. Ванви поли- 

ички арѕдности и оривнтации можва да св најдат во огроман број đ o с и т в  

1СЛИТИЧКИ публикации, гозори, партисни докупвнти и сл., во нои пообичаѕно 

и нѕ само кај нас) св лроповираат официјалните политичко-нултурни иодвл^

орѓеѕиА 3• :"Политичка нултура " , Савремеиост 1-2, Бвоград, 1981,
■Тр « 37



Пеѓутоа, несопнѕно е дека ( поѕторно, не оамо кај нас) она што 

двн политични систеп за сѕбѕ го "тврди" нв мора да бидо во никакза рела~ 

иja со она што тој за.себе го "бара°. Така, и во југословенсни рамии 

таарнисто понама дона опиа - по зѕун coconо дииокротсни и нонстррунтивни 

рѕдностн, нп du iniн флнтичии вспирирпми, прнд no плрмди иионлтп инномпп- 

ибилност со маронторот но лолитичкиот систоп.

дамонратијатз, политичкато нрвативност, слободпта оо самаузразуоа- 

зто и сл. ce псиажаа нако категории кон ce "првшироки” за да момат да ce 

Зијат во теснитв рамни на одинствената идеологнја и едииствената "ааан- 

арде" ноја трвОаше најмногу да придонесв во иивната роализациj a . 

ura помалку тиѕ можеа од оаој политички иодал да произлезат, од единствен 

a причина un u g u m u  иридмостн eu базираит мп прмпципог нп дииирсм гит от 

политичннит еистои си no тпнршин обратно - нп нсжструнцијата и« y иифирм- 

обрасци на ситв нивоа. Единстаеното можно решониз во ванвитв случаи е 

a разбира ”збиоаље", потиснувањѕ, дозирање и редунција на ce што е ппре~ 

ipQKûB или преразлично од присутниот систепски г-шдел» Со тоа и офицнјал- 

-1CT, прокламиранист зредносен подел го губи саојот лик и са претвора во 

3UJTO сосемѕ поииакво.

Според тоа, првото сознаниа ноа допира до еден идвн аетор иа учѕбниѓ 

и воопшто до сеиој нсј уч&ствува ао политичното социјализирањв кано 

нструмтор) е дена оној пронламирлн и наоодно «спирнран вредносен иодел 

сушност нвма свсја реолна подлога зо коннретниот политични систеп- cü 

то c e отвора и праоЈањзто кзлку тој асушност треба да бидв пре i стаауаан 

з рамкитѕ на нпснтелнтв на политичката социјализациj a .

Втората ( могаеби и позначајна) димензија произлегува од чсстите дис 

залификации и саннционирање иа ионнретните обиди да сѕ излез^ од р^мки > в 

3 спогсенатнот униформвн образец,, за ној во праксата од тој период иомат 

з ce најдат бројни примери.
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Без оглед далм св работело за стаарнм "политични разлики" нои 

Јтстопуппле од идеолошииот проект, или пан со нио ce маскирало отстапува- 

L.OTO на поодинци од вос г.жооинити моли ти чни инотитуцим или струнтурн »

>акт в дека во лолитичкото ламнтењо на поединвцот оотануаа одинстионо 

’мазнита за ногтслушмост" од ноЈ и да п в и д . lia тој начми, сити ииио 

фодиости протиз кои официјално прокламираната политичка нултура трвбашв 

\а св бори ( послушноста, лојалноста, пасивноста и сл.) стануѕаат асуш- 

IQCT доминантен арвдносвн бвлвг и оскова за дог.инантиата политична нул- 

■ура воопшто. Нонформизмот, како најкарактеристичиа нонсакввнца на спо- 

шнатото чувство на к страв и немоќ кое произлагува од ваквата коистела- 

;мјп, пожшлп пп плЈrnmtnn мпрл да no илроди во онп што мп пригиѕр И. Жипо- 

иГ{ го нароиупа "чопеж-тромсмиснЈо" ̂ . Пононнрнтно d o работи вв тамов пол 

10ЛИТИЧНИ тип кој ми о оо состоЈба, или свосно одбиво да св внлучи са 

опстоенито опраделуаааа во политичмиот живот, во ној претотавуѕа само 

бјокт (трлномисиj a ). Ha групно ниѕо - спород ооој автор пак - овав поЈа- 

а јa para тнр. "нокомпвтонтна маса" ноја рогулаторот иа политичкито 

биднувања го бара иснлучиво ѕои нва самата, моја на политичните појави г/ 

лѕда нано иа нвшто готово дадѕно, во иои не участвува заради чуѕството на 

a страа или немом. Најкарактѕристична/манифестација на оеаа состојба 

и ce огледала во накритичката оддадѕност на политичнитѕ ааторитѕти ( ао 

аЈапстрантна смнсла), во биопоговорната посдушност и м а а р ш у а ш ш  на м«мот-

атитѕ "цвли ѕо чии избор ие с® учѕствува и начинот на употреба на срзд-

7 )таата вв нои саммот (поединацот) нв ги избира.“ ~
Ванвито појави ce особѕно значајни од асламт иа проучуванитѕ

и 2) ЖизотиД П. : ."Чоѕѕи и вредности" Просавта, Бооград,1963, стр.163



чвбници кано лосрвдници o d г ш л и т и ч к о т о  с о ц и јализирање# ио нв толку од 

огнтт no мнпнити "ксшсупржтии иолку од аспонт иа ниоиито нрватори* 

пшк), MOiiuï слооидно д« сн очокува дикп ou мдни ваное контокот, номнрот-

H i t i  ( Н Ј Д ј  > М Ш Ш  Ш  p a j i n H i i  m u  y  Ч м П ц Н Ц И  i U  » H M I f l  Д П  О Н Д * г | |  И r i  y  H H Mtfà ( > 1 И П Ш И Д Н а  I

гшржтичност, ПјК)лнпинзиоиираи.нто un политичмато гштологија, прзупањпто 

п иотокнуплннто 1ШЛНТИЧНИ НрОДНООТН 311 ПОЛИТИЧНИТО .1 tl.T р и T O TM -4-1 -C л . 

ано н во другита сфври, и оаде m o m o  да са очвнува интѕнзивно дсзлувањо 

a авторастриктианите механизми, на одбвгнувањето на ризикот да ce внесат 

непожелки", спорни, даосмислени садржини, што заедно рвзултира во претаор 

зњвто на официјалните "изворн” на политичната социјализациja ( во кои 

mi'.vrr и учмОницитн) no чисти идоолошни тпорои.

j ži p.i.Hiiihii (iд utuin î uiMinmiu ji.'HMUi un ниju мпјкј дп nu ммн; tu ѓи;

[Јамуиимио r мридмит, пторпти димонзија u црз.ама si a нонкрвтниот пориод 

з ној сe систзвувани и употребуаани амолизираиито учвбници , и во ној 

a однииа политичнлта спцијализација во учмлиштата ооопшто» a топ a вто- 

ата половима на OU t h t b  г о д и н и . Марпктирнстичио оа овој гшриид u шти 

злго нористенитв еуфемизми со нои ќкеѕи ростојбата b d земјааа üöuie onèîr 

увана иано "нвповолна", "нарушена” нли "пореиетвна" - ноночно го добија 

В08Т0 вистинско имо - нриза: социјална, економска и политичка ноja веќв 

зжошв да са соглода no сито свои послодици. Фант о дваа нризнито син- 

рппи нп rmi'imi ппицифичст нпчин с.и пдрплуплпт no праднппнатп пфпрл, utro 

ra к од своја страна дироктно олиЈае орз насокито so кои g u остоарува процс 

зсот на полнтичната социјализација.

Нано прв силптом на вредносната нриза, во овој лзриод cs ja- 

чја и softe ексллицитно изразеиито солиѕвања ео осноааноста остаарливос- 

a, na дури и позитивноста на нанои од до тогаш неспорио вашачките врадно 

задиости зо политичиата сфора. Ванаита початоци на "нарушуаањав на 

зстановениот идаолошки Врвд", во принцип мошат да ce разрешат ао двв



масокиЈ

Првата води ком започнување на нритичко преиспитување на "спормите” 

вредности, барањѕ на алтериативм, иоаи врвдности и ориентации, со што ce 

овозмомува вредноснкот систвР1 да не ce сруши *во празно", туну да ce надо! 

врзе на една иова основа. Врѕдиоснитв прѕсвртм во овој случај одат помир- 

мо и побѕзболмо; процесот на политичката социјализација постапно ce прет« 

вора во процес иа ресоцијализација* носителите на процесот ce модифицираа 

и прилагодуваат. Ваквиот пристап оа разбмра е можен доколку постои сввст 

моЈа nome да ги антиципира неминовните врѕдносни трансформации како дел 

од ноизбешнитѕ текови ао социјалната, енономската и политичката сфера. 

овозможувајни му на поединецот адаптација пез поголеми потреси.

Вториот пристап ce карактеризира ~ сосвм спротивно - со став на 

одбрана на разнишаните ѕредности врз основа на нивната "загрозенсст", 

при што не ce согледува нивната позиција во релација со глобалните nponeni 

кои настапуваат. Ова nom© да реаултира со уште поголема и погрчевита заш- 

тита на востаиовениот врвдносен модел и со уште поголема исплашеиост во 

изборот на "псшвлните и непожелните врвдности"^од ризикот да ce погрѕши 

во конотацијата на вредностите чии "осцилации" поединецот почнува да ги 

чувствува, но не е во состојба да ги препознае.

Двата пристапи кон разрешување на новонаотанатата состоЈ - 

ба најдоа свое место во различните средини во рамки на звмјава.

За првдметот на овој труд, и иоинретно од аспеит на содршините нои во 

овој пвриод ce најдоа во институциомалиита носители на политичката соци- 

јализација © посебно значајна специфичната вредносна нонстелација и реак* 

циЈа на неа во СР Манедонија.

Прн процвннита ма стапвнот на идеолошиата предоминациja во сите 

сфери# Панедонија во јавиоста бѕше нѕ ретко нвалифинуѕана нано "најмрач- 

мата од мрачнмте зони". Овие атрибути беа оправдувани со висоно ригидниот



|днос кон лолитичкитв вредности, саннционирањѕто на пројааѕнита разлики 

io политичките ориентацим, па дури и со квалификации аа постоење на пони- 

IOK ниво на лолитична култура» при што ce игнорираа нвнои од слецификите 

la политичката традициЈа и пеморија на ова поднебЈв.

Бѕз оглвд на оправданоста или неолрааданоота на вамвите балези, 

ta ноннретниот првдмат на овој труд би било полвзно да ce истаннат ненои 

>д твнденциита ао toj лериод, нои би можвле да д ги објаснат и лосвбнос- 

ите нои ce јавуваат во реализациЈата на политичката социјализација.

Најнапрвд би можела да ce дадз една илустрација на движвн>ата 

io врвдносната сфера во СРИ во toj период. И понрај тоа што развојот на 

10литичката култура иај нао нв в сиотематони и долгорочно истражувам, ре- 

|ултатитв од мвнолку истрашуваља спроведени меѓу 19Ö6 и 1989 бн пожелв во 

•лавни црти да ja одразат специфичната етмосфера.

Имеио, и нај популацијата ао СРН нано и во другите средини во

1вмјава доаѓа до израз започнувањето ма разградбата на осноаниот вреднооѕн

(одвл, и тоа во рамки на вдеи нараснат песимизам, во ној (слорвд истра~
1Îсувањвто на јавното ммслење во 1985 ), веДе свноЈ лвтти поздинец нѕ вв-

»ува ао нанва и да в можност за надминувања на "неповолнитв состојби* 

io ооцијалната и енономсната сфера.

Логично во таква конствлација е дена праи иа удар ќа ce најдат 

ѕредноститв нои беа промовирани како фундамвнт иа севкупната палитична «уд 

»ултура, но и на општеството во цвлина ~ самоупревувањето социјализмот, 

шмумизмот, рамиоправноста, братството и сл.

Тана, сапоуправувањвто во овој пвриод веЛе почнува да ce јавуаа 

* кано "вредност лод соиневање". Во спомвнатото истражуван»в од 1985 год. I)

I) "Оавното пислење во СРМ 1985*, Институт за ооциолошии и политичко- 

правни иотражувања* Скопје



ииено, сеугатр најголемиот дел од популацијата ce согласуаа со ставот 

денв "сапоупраѕуважвто в најголвмата аредмост во иашиот систеп" (оиолу 

80%), иамо ѕвќе сѕ Јаауваат и поѕдинци (околу 1/3 ) кои самоуправуваљвто 

го оценуваат само кано "маска, паравам" зед ној ce иријат оние иои kijibmb 

всушност владеат. Притоа в индикативмо двиа оваа популациЈа ввќв гледа 

eocena пали или никанви пожности аа сопствеио влијанив во политимниот жи- 

вот ( оваа недоверба ce движи паѓу 50% и 85% ао заѕисност од тоа дали ce 

работи за алијанив прену коннретната работна средина, или ма нивото иа rfat 

пошироките заедиици).

Појавата на отсустео на основниот иотив за политимки ангашман од 

кој и да е вид е воедно еден од мајголемитв икдииатори за започнуВањето 

на пореметувањата во вредносната сфѕра.

Cano година дема подоцна, ао 1988, според истражуѕањето на идвЈннп
1 )движења во СР Манедонија , почетоците на овој процес веќе добиааат кон- 

нретен лик. Спорад резултатите, позитквнате ѕалоризација на сапоуправувв’ 

н>ето е значитѕлно редуцирена и ce ивразува главно ео две нѕсониг

- кано став дена работничката л класа ѕоопшто не © способна да упра- 

вува, со ној ce согласува повеќе од половннета од испитаниците*

-нако неввруван.8 деиа сапоуправуважето (наио концепција) е воопшто 

остварливо ( исто тана 1/2),

Прв тоа, алтернативите ce гледаат во неиолну правцт 

~ во јаинењето на државата (прену 50%)

“ во препуштажето на политичкиот живот на "политичките елити (33%)

- во рушвжето иа сите институции на влѕста ( 33%)

"Идвјнитв двикшжа во општествсто'*, Инотитут за социолошки и политично- 

правми истражуважа, Сиопје, 1988



Интврѕсно во овој пѕриод 0 и tupo најголѕмиот дѕл од причинит® за 

неповолната состојба во зомјата ce врзува за "преголвмата демонратија"

(46%) или за отсуството на "послушност” (54%),

Слични тенденции ce јавуѕаа и во одиос на другата вднакво значајма 

натегорија - СоЈузот на номуниститв со својот идѕолошки проект, 

коЈ во рамнитѕ на политичиата нултура од минатиот пвриод башв иа- * 

дигнат од своето институциомално ниѕо на ниво на врѕдност no сѕбв. 

Имвно, вѕќе во 1906 (според цит. истражувања) мај 25% од испитаници1 

те са јаауваат ставови деиа "номунистичката идаологиЈа е обична из- 

мислица", дена Сојузот иа момунистите ja има "одиграио својата 

улоѓа и Berta нема потреба од неговото постовжв во танва форма* (60%

па дури и ставоаи дена тој треба да бида "само една од политичиита

партии во нашвто општество” (39%), Сето ова натаму са двиши кон 

оопоруван»в на оааа орвдност, тана што во 1906, според податоците 

од истрашувањето на јавното мислење^, веќе над половина испитаници 

тардѕле дена Сојузот на комунистите веќе нвма ииканво позитиано 

влијанив врз општѕстваните збидиувања.

Третата "стожврна* врвдмост сенамо башв врзана за пеѓунацио-

налните односи. И во овој поглад во иаввдениов пвриод ce воочливи

интемзивни врвдносни "преиасочувања”. Таиа додвка во 19Ö5 год,

(цит. истр.) сеуште 77% од популацијата аврувала двиа меѓунационалн! 

нитѕ одиоси ао нашата заедница си добри, додеиа ао 1986 год, оаој 

број nara на 31%, Уштш поинтврвсни ce рѕзултатите од истрамувања- 

Т0 иа националната дистанца нои можат да ce споредат за 1906 и 1900 

год, Имвно, додена во 1980 г. над 80% од испитаниците изЈавилѕ

"Завното мислења 1988", Институт за социолошки и полнтичка-правни

иотражувања, Снопје, 1909



Двиа би избиралв пријатели и ооработници мезависно од ннаната наци- 

оналност, шо 1966 овој броЈ nara на онолу 40%. Уштв порадинален 

прееврт има во однос на изборот на брачвн другар, кој ао 1906 за 

70% од популацијата бил независен од националноста, додена во 1986 

процентот nara на 37%. ( Интарвсно в на пример деиа пакадомците 

во 1966 год. сапо со 7.6% оа опрвдвлиле протиа албанцита како свои 

брачни другари, додѕка во 1966 овој број pacte до 51%).

Осввн иациомалмата диотанца израавиа a и појавата на чув- 

ството на загрозвност на сопстввната нација нај панвдонсниот народ 

К08 в« за раалииа од прадходните години нога ce враувашв исилучиво 

за "надворешните” загрозуаачи, cera ce префрла и нон народите во 

рамни на СФРЗ, што в сигурен симптом на сериозни нарушувања во 

оѕаа сфера. { "Јавно мислвњв 1986")

Споменатитв три врвдности (самоуправувањато, СИ и врвд- 

иостите врзани за националната рамнопраеност) секако нв ce единстае 

ни во рамни на политичката иултура врз основа на нои моше да ce зак 

заклучува глобалните врвдносни оривнтации. Меѓутоа, со оглвд на то 

што самоуправувањето ja претставуваше основата во акономскиот и 

политичкиот снстап. сојузот на конунистите бешѕ симбол на единстве 

ниот идволошни проент, a пвѓунационалната толеранцмја - гаранција 

за фуннциснирањето и на едното и на другото, јасно ѕ дека промените 

во односот токму кон овиа три натегории можат да са Третираат нано 

валидни индикатори и "предвесници" на оита промвни нои и фаитички 

уследија во наредниот пвриод.

Слични "првдвесмици" са нао(*аа и во истражуаањето на
1 )психолошкитв аспенти на идајната овеот [ 1906). надв регистрмран

"Психолоижитв димеизии на идвјната свест", проентна твма реализи- 
рана во рамии на провктот “Идејните движења ао општеството" (цит.)



• алементи на изразен контервативизам маЈ 50% од популациЈат. 

“ еламѕнти на нонформизам нај повеАѕ од 50% од популацијата 

изразито ригиден однос ион стварноота, нај 50% од популаци, 

- анксиозност нѕЈ оиолу 60% од лопулацијата 

- аномија, моЈа ce Јавува каЈ над 70% од испитаниците. Оваа 

натегоријв е особено значаЈна, кено показатвл на појавата на изразв! 

ни нонфликти помеѓу вредностите кои по, прааило ce Јавуваат на пра- 

гот на нрупнитв општествени и политични лромени.

Гледано во цвлина, на прв поглед може да ce забележи двна во 

политичката свест кај каселението во СРМ во периодот во втората по- 

ловина на ЅОттите години ce Јавуваат иајразлични вредности и поли- 

тички ориантации. Меѓутса, би било нрајмо еднострано оваа лојава да 

ce толкува со постоеието на хетерогена или фрагментарна политичка 

култура. Ако појавате ce поглвдне од денешна призма, евидентно е 

Д8К8 не ce работи за разлини во политичиите ориентации, туку тонму

за лроцес на политичка дезориѕнтација, за сломенатата збунвтост
» г О

И неизвесност на поединецот ко%Д чувствува притисокот на "старите

вредности но кој не умее да ги прелознае или предвиди насоните за

нивно разрешување.

Ванвата состојба бѕше на глобално ниво исто толну 

евидентна и препознатлива иолну и во истражувањата, и требаше да 

претставува пра импулс за промвми токму во одноо на процесот на по- 

литичката социјализација^» особено на ниво на неговитв институци- 

онални носители во кои спаѓа и училиштето. Нако што беше спомвна- 

то, во овој период веќе постоеја две алтернативи за тоа нано да ce 

приЈде кон разрешувањето на настанатата - веАе и Јавно споменувана- 

вредносна криза. И додека вредносните трендоаи во сноро еднанва 

насона беа присутни на ниво на целата земја, пристапот иоЈ СРМ 

го избра во нивното разрешување, беше по многу нешта спвцифичен.



Имвно, додвна во нвнои средини веАе во голема nepa ce ну- 

дѕа "алтернативи за слорните вредности" и практично беша почмат 

процесот на ресоцијализација, во СРМ ce застана, eocena спротивно, 

bo одбрапбена позиција нон "загрозените" вредности, игнорираЈни 

гр фактот дека "загрозуаачот" ие в нинанов апстрантен неприЈатвл, 

туну сапите глобални општвствени и политични движења ( и нв сапо 

оние во СРП или ао СФРЗ ,туну пошироно), н нои непиновно бараа 

пропвни во врвдносната сфера. Мвѓутоа, напвсто наврвпвно вклопување 

и адаптирање на - тогаш вене предвидливиот пресврт, кај нас ое 

пријдв кон заштита на загрозените вредности, дури и нивна поиитеи- 

зивна афирпација. Наместо ресоцијализација под идејата дека "треба 

да ca менува", ce одешв под ларолитѕ "нема да дозволипе"» "Ла ce б$| 

борипѕ1*, "Ae ce браниме”... нои впрочем беа најчвсто употребуванитв 

фрази во политичкиот говор од тој пвриод.

Ce разбира, лричините за ванвиот "избор” нв спеат да ce 

oüjacHyaaaY ( како што понвнаде бешв истаннувано) со "понискиот" 

степвн на полнтична култура, отсуство на демократсна традиција, 

неканва вродена и ипанеитна догматичност и нонзервативизап во СРМ 

и сл. Дел од овме причнни во голема napa пожат да ce објаснат со 

спвцифичната политична историЈа и политична мвморија на ова поднеб- 

је, кои и соиите нано шро беше истаннато, прѕтставуваат извор на 

гшлитичката култура.

ВО оваа смисла, за илустрација nome да ce наведв и следна- 

ва мрежа на онолмостиѕ Имемо» тоа што СР Манедонија за прв иат ce 

здоби со државност во рамки на СФРЛ, не поже да ce третира сапо 

кано историски фант, туну пред ce мако извор и детерпинанта на реди 

ца појави тонпу во вредносната сфера. Оаој "настан" од политичната 

историја пв(*у другото имплицира и двка тонпу оваа република на



спвцифимен и "поинакоѕ" начин rte ce однесува и нон сита "државни* 

творби и "лроизводи", внлучуааЈки ja тука и коннрѕтмата идвологија. 

Чѕсто споменуваното “чувотво на благодарност* бвз оглед што помв 

да ce смести so негативен политички номтенст, нужно го првдиаеикува 

и ааштитннчииот однос ион *она на нов треба да св биде благодарен*# 

но едноврамано para и помалку толерантвн, поригиден однос кон ce шт« 

него пожо да го загрози. Оаа воедно Ja para и иајголвмата спацнфика 

токму иа процвсот на политичната социјализација во париодот кога 

ѕаквиот коитекст претставува иејзим извор. Првото ниво на но« оваа 

специфика доаѓа до израз ce сенано училиштата во нои спопенагиот 

"нонтакст" с© прѕточува во конкретни "упатства4 за младите генерацш 

Во оваа сммсла, m o w s  ( и без ампириски иетрамушања) да ce 

ачвкува, но и да ce објасни сеа^упната '"идеологизација’’ на настав- 

ните содржиии, афнрмациЈа и раздеижуваже на севиупната политично- 

питолошна машинерија врзана за воениот м ловоениот период, иенрич- 

ка заштита но ситв вредности нои претставуваа основа на еоцио-еко- 

номскиот и политичииот систем и сл. Дополмвто со веАе спомѕнатитв 

авторестринтивми пахаииапм кои ce јавуваат иај авторите на овие 

содржини, noms исто тана да ce очонува дека учабниците, како пос- 

редници ао лренесуван»ето на ванвите содржини tta ce држат мошне 

прѕцизно токму до оѕаа глобална рамна. Нано тоа изгледа врѕ ѕден 

коннретен модел, можв двтално да ce види од поХабнитв резултати 

на вмпириското истражуаање спроведеио во раннитв иа овој труд.



Резултати5,

Анализата на оодржина опфатм ѕнупно 2007 адмницм, иолну што 

имаше "четиаа” во ситѕ анализирани учзбмици, акупно за ооумтв оддѕ-

леиија. Во низ, информативно-еотвтски вдинмци бѕа 837» ©© заота-
Л

пеиост од 42,9% во целината на текстовитѕ, во 1190 ѕдиници или Ѕ7»1Ч 

беа афирмирани вредностите кои учестауваат so процѕсот на соцмјали- 

зацијата so целнна. (Бројот на лоциранитѕ арѕдмости го надминува 

бројот на единиците иа посматрѕња и изнасува 1388» што амачи дана 

so 16% од "чѕтивата" бмла присутна поавАа од адна врѕдноот.)

Во прииажувањато мѕ коннрѕтната содршина иа аналиѕираниот 

прадмот, најнапрвд rteбидат принамани општитв квантитатиами соод- 

носи на ивѓу иатегориитв на анализата, а потоа rte биде дадѕн приназ 

на сеноја од оаиѕ содржини посебно.

Наио што бешѕ спомвнато ао мвтодолшниот пристап, вреднос- 

тите бео П0Д9лвни во три џ групи (чисто политични, имплинатиемо- 

политични м не-политички) а посебио бешѕ издеоена групата политични 

информѕции. Основа за ааклучувак>8 за политичката соцмјалиѕацмја 

so учебиицита аа ооа училишта, rte бндат » политичиите информацки, 

оплнтмчннт® вредности и нмпликативно-политичнита вреднооти. С Во 

натаношниот твкот оаој збир ce изразува иако "аиупни содржини рѕлв- 

вантми за политнчката ооцијализација".)Ако на оѕѕаа категоријв и ѕ® 

додадат и нѕ-лолнтичните врѕдности со добиваат "вкупнитв содршмии 

нои учѕотѕуваат во социЈалнаѕциЈата аоопшто, и© оамо so оолитичкѕтаЗ 

ИнфорРЈативно-естетскита содржнни - нано ш.то беа дефинираин во иѕ- 

тодолоижиот пристап - ce исклучеми од натаиошна амалиѕа» зиради



ма учзствуваат ноннратно so процвсот на политичната социЈализација 

ноја a предмѕт на овоЈ труд.

Општита соодноои са оладнива!

А. Вкупни содржини кои участвуваат зо социЈализацијата аоопшта;

политични информации

политичии арѕдности

ипплинативмо-политични
арадности

н8-политични вредности 

вкупно

412 или 29,6% 

655 или 47,1%

260 или 18,7% 

81 или 4,39% 

1383 100%

5. Внупни содрмими рвлевантни за политичната социјализацијаѕ

политични информации 412 или 31%

политични арадности 655 или 49,3%

имплинатизмо-политични
врадности 2В0 или 19,5%
ft V\ м л п о I fa 2 T I л

D, Соодносот nonary оддалиитѕ типови иа врѕдности ( нога Аа оа

иснлучат политичнитв инфорпации нако вродносно-наутрални) измаеуеа;

полнтични арадности - 67,3%

ипплинативно-лолитичкн 
врѕдности 26,4%

не-политички врадности 6,2% \ .

внупио 100%



Д 2. Текстови релевантни за социјализацијата во целина

политички информации

политички вредности

импликативно-политички 
вредности___  _____

т не-политички вредности



TT

Д 3. Вкупни текстови релевантни за политичката социјализација

политички информации

импликативно-политички
вредности

* '  ч ч
. политички вредности

Д 4. Сооднос меѓу одделни типови вредности

политички

импликативно-политички

не-политички



Ha nps поглад, ce добива впзчатон дана политичката социјали- 

зација ©' ( спорад квантитативните односи ) в соодвотмо застолзна 

ао наставнитѕ содрмини, go о г л ѕ д  на тоа што скоро лолоаимата од 

Т0 НСТОВИТЗ ао учебниците са "иснористани" и за пренесувапв на елз- 

ламти кои ce неопходни оо формирањато на политичката култура на 

учѕиинот. Her'yToa, осноаните прашања : накви и кои св оаиа вродности 

и нанва политична нултура noms да ce очекува од нианата ивтврнализш 

зација, бн ce согладале дури со поблискиот, податалниат приказ нв 

сѕноја од ниаѕ

I

Политичкита информации, нано иитвгралан дал на лолитичкат* 

та цултура и неопходна содржина во процесот на политичната ооциjaimi 

лизација, ce особано значајни во периодот ма стеннуаан>ето ма асмоа- 

нитѕ ѕновн>а кои са уолоа за формирањз иа. .соодаатииат врздмааан нздш 

подел. Статусот на политичнита ииформации мокш најЈасно да ce 

согл8Д0 во КОНТ0 НСТ на ”политичкото yчањѕ" ( мое в лроцвс на ииаио 

прѕмесуваи.а и лрииања), нако интвгралан 'двл и наопходем уелое 

Ссознајиа осноаа) на лолитичната ооцијализација.

Do фазата на раната социјализациj a , политичните ииформации

би морале да бидат и просладани оо ооодаетно враднооно конотирањз

на фантитв кои оѕ.ниѕѕн предивт. Easton-овата твза дѕма "детето

-1 )учи да го оана систвмот и пред всушност да аиаѕ ианое в® не зна- 

ни ништо друго, туну дана политичките информации не снаат да Ѕидат

Easton D.» Dennis J.t "The Childs Immag« of Gouvernment".- The 
Annals ©f AAPSS, 1961, str.361



vrednosno neutralni, tuku deka moraat da ce стават oo фуниција иа 

прамѕоувањета ма соодѕѕтниот вреднооеи мод®л. Пононнратно, ако 

од поединецат - во случајов двтето, учѕнинот - ce оченуаа да при- 

фати одрадви политички паредон, нз не биде доволно му оѕз нашв 

во што ce состои тоа уредување, иои ce носиталите на власта, кои 

институцни ce организирани и иа канов 'начин фуниционираат и с л ., 

туну треба при тоа да мујсв "првнесат" н соодветнитѕ ©радноонн 

ориентацни заради кои itrj би требало фѕти тој порздон

да го прифати иако поншлѕн.

Политнчнитв информации , .кано што ce глвда од твбвлита, 

зафаќаат одна тратина, што a релативно голѕм дал од содрминитв 

рвлвааитии за политичмата социјализзција во анализирамито учвбннци. 

МаРутоа, ова нв омеа да ce толкуѕа нано поволен податон,

Имѕно, причииата заради каја оваа натегорија баша поовбна 

издвовна Q so тоа што ое работи за содрмини боз вредносна нанотаци- 

ja, sa ”голи" информацми за полнтичнита појави, што унажуба на аден 

огромѕн, врвдносно нѕиоиористен простор.

Политичнита информации баа ааотапѕни со 7% од I до XV одда- 

лвнив; со 40,5% во V и VI одд. и со 52,4% so VII и VIII одделѕмиа, 

што ѕ соодавтно н на возраста на учениците, Тме ce наоѓаат во учебн» 

нмцитв по запознавање на општѕството, Иоторија или Гаографија, 

чии автори "доследмо* са ориѕнтиралѕ кон прѕнвсувањзто на гнаѕњата, 

од соодветнито науни, но нѕ и вредностите мои би можѕл© да ги слода1 

При тоа е забораѕено дена токму овие науки ce извонрѕдно богат и 

погодѕи извор на политичката социјализациЈа. Она што ®а вредноо- 

тит® ро прзтставуваат прантичните исмуства, за политичните инфор-



go

иации cs историснитѕ иснуства - опредмвтувањѕ во коннрвтми ситоации 

и настани, чив врвднување во огромна пера ги зголемуѕа ефектите 

од политичното соци јализирање. Занамарувањвто на оваа релациja 

h o c h  со соба два проблемо î

1. Во формирањѕто на сопствѕниот врадносвн систѕм, ученикот 

би порал самиот да ги поврзува информациите со вредностите кои им 

соодвѕтстѕуваат ( ио кои во учебницита ce одделно дадвни). За илу~ 

страција: Hora фаудалниот систем rte ce опише нако општество во ное 

"феудалците уживаат a селаните работат", тоа малку rte придонасе ном 

политичиото социјализирање, доколку нѕ биде проследано со •објасму- 

вање" за нехуманоста во енсплоатацијата, негативноета на класната 

нааднанвост и сл. "Уживањвта и богатењето" сами посвбе за учанинот 

HQ мораат да пратстаауваат нагативна појава ( напротие, тој леоно 

можа и да оо идентифинува со нив, со оглед на тоа што тоЈ ион фз~ 

удализтот нема одиапрѕд уовоена ориентација, туку нано поЈааа го 

сретнува за прв пат.) Учвбницита, тонму сротивно,-шио да ггааФаат 

од пратпоставката дѕна оној кој ги прима информациитв ѕ aorta орци- 

јализиран ао одредѕна насока, дека неговиот вредносен модел има 

јасна нонтура ноја - caßa •* треба само да ce дополии со нѕопходните 

податоци, сообразно на возраста.

На ученикот му останува да гм пошрзе овие информации со аред- 

ностите, да го "склопи мозаинот* can, со попош ма родитвлот, мас* 

тавникот или други лица и групи, иои излегуеаат од нонтенстот м@ 

настаѕните содржини и иои можат да бидат- премногу различни, субјѕк- 

тиѕни, зa да прстставуеаат "гаранцијa • прадвидзната ооциЈалнзаци

ja.



2. Вториот проблвм св состои ао тоа што поврзуаањота на 

политичките информации со врѕдностите, на само што ѕ субјемтивно, 

туку оди препногу посрздно што во голѕма мара ги намалува ефактито 

so политичното социјализирањв. Оаа најдобро можв да ce илустрира 

со инфсрмациитв врзани за општестввно-политичното урвдување на 

нашата земја. Социјализмот, самоупрааувањата, делегатскиот систеп и 

с л ., нои стојат so јасно дѕфинирани врвдносни ромни so официјалииот 

врѕднасвн систзм, во учебницитѕ момат да сз сротнат во пооебни t s h O” 

тоаи ( за мои ќѕ стане збор подоцна) но нв и кано врвднуванн поли- 

тични информации. Во политичкитз информации можат да ce сратнат 

фанти од типотi "СФРЈ е социјалистичка сапоупраана ааедница", "во 

СФРЗ a вовадвн далвгатскиот стркмцми систем” и с л ., празаитирани 

на ист иачин и со ист ”тон" кано и фактите ј НСАД в капиталистична 

земја”, "главан град на СССР е Москва" и с л . од нои оитв оа баз 

врадносна конотација. Зарадн тоа, едно .дѕввтгодишно дата ноа "добро
', . é М I-} т Н

ja научнлр сѕојата лвнција" Аа знае да ja нацрта шѕнапа иа одлучу- 

ван»а во делегатсниот систем, но дали и зошто a подобро ’’пирамидата" 

да бида свртена со базата нагорв или обратно, иема да знав да об- 

јасни.Единстваниот начин учвнинот да ги прифати овие "појави” нако 

пожвлни е посрвдно; Учејки да ja сана својата татковима, тој можвби 

ќѕ ги прифати и сите елвманти нои нва ja идентифинуваат. Ова "моша- 

би”» поаторно упатува на други фактори нои на моиат сѕногаш да ое

номтролнраат, што уште еднаш ги намалува вфентитв на политичиата
*

социјвлизација. Hora станува збор за ефѕктитѕзЈ, пора да ce спопенв 

и тоа дена аанвота "посредно” социјализирањв, моше да рвзултира и 

со мошие кнкрмта нвнритично усвојувања на одрѕдвнм содржими коа 

иѕ би спвѕло да бидѕ белѕг ма воспитно-образовннот процеа so целнно«



Бредности:

Она што апсолутно доминира во унабниците за основнита 

училишта, c g содржинитв арзани за Народно ослободитвлната војна.

Ано cg постави прашањвѕ ноја о основната,врѕдност во духот на моја 

ce воспитуѕани ичѕницитв од оаио генорации, тоа Дв биде; значањето 

ааличииота, или С нано што сѕ вели во Концапцијата на учебниците) 

трЅѕн роспект■нон овој "настан".

Do КЛ38 истражувањѕто таа беше класифицирама кано чисто 

политична вредност. Мвѓутоа различни мвтодолошки и тѕаретски приоди 

нон оаоа проблематина би дало можност оваа катвгорија да биде тра- 

тирана и кано политична информацијa ( врзана за политнчната истори- 

јa на оваа земја) и нано политични мит и симбол. Обете оѕиѕ катего- 

рии влвгуваат во "пописотв на анализираните содржиии. Сепан, таа 

баше издвоена нано посѕбна "врвдност" од наколку прнчини.

Пред сѕ, за разлика од останатитв политични информацин, нои 

ао овој контвнст бѕа издвоани заради саојата врвдносна нвутралноот, 

НОБ бвшо сакогаш ареднссно нонотирана, со изразѕно позитивна ори- 

ентацијa нон h g o , со што обезбздува статус на фантички "посвбна 

вредиост",

Од друга страна, мѕсоинано е - спорад иачинот на ноЈ a пре- 

звнтирана - двна оваа иатѕгорија в внлоплива во групата ма политич« 

ни митови. ( По самиот сѕој нарантер таа спаѓа so "политичната ма- 

морија" на општестѕената заадиица.) Мабуроа, статистички глвдано- 

НОБ го надминува вкупниот број на ситв останати политмчни митовн , 

хврои, сииболи и тоа so голема мвра, заради што (тг-квантигативно ) 

заслужува да Оида иадаовна.
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Податоцитв од анализата понажуѕаат дѕка HOB сѕ сретнува 

ѕкупно 142 пати или учествува со 10,85% во акупните содржини ралѕ- 

ваитии за полмтичката социјализација. Во збирот на политичките и 

имплнкативно-политичките врадности учествуѕа со 15% ( додвна на си- 

-пте останати врадности кои ги има 49 - останува 85%), Гледано само 

во рагски на чистсјполитичните врвдности, таа учостѕува со 21,3%

( додека останатиот простор го делат ѕкупно 30 вредности од оваа 

група). Евмдентно, кано содржина - Народно ослободитвлнатв војна 

ги потиснува сите останати содржини во втор плеу.

Нвјзиното значвње в ао голвма мвра потанциронс со фактот што 

во 78,5% случаи таа в дадана кано единстввна вредност, на која и 

е посветено целото четиво, a само во 21 % поирај нва ce афирмираат и , 

други врвдности, Што ce однесува до распореденоста по оддѕлните од- 

двленија, таа о - сообразно на аозраста на ученицита - најмалиу 

застапена во I и II оддѕлѕни® (9,2%), потоа so III и IV одд.-33,5%, 

во V и VI одд. со 17,8% и so VII и VIII одд, со 39,2%, Во ситз олу- 

чаи е дадѕна нако позитнвна врѕдност, согласно на нонотацијата ноја 

Н05 ja има ао рамки на официЈалниот врадносѕм систам,

Нзсоинвни ce позитизните придобивки на НОБ, исто иано што © 

нвсоинвно дана оанав општвство во социјализацијата на неговита при- 

падници Аа сѕ труди да ги истаино свотлитв моманти од своѕто ми- 

иато ( QQOÖ8HO ано ce тиа врзани за радинални промани so полнтич- 

ката и врадносната сфера, кано што е случај нај нас). Нѕѓутоа, од 

ванвите соодносн и од начинот на ној е HOB принаигана можат^да про- 

излезат нвнолну нѕгатизни мопвнти.
ç o

Првд c e ,  приодот нон овој проблам - оглед на тоа што селак 

ce работи sa војна ( па макар и ослободитвлна) - трѕба да бида



MGUIHQ првцизно ОДПЅрВН. ИМЅНО, на ВДНО ДВТЅ (OCOÖBHO ОД ПОНИСНИТ0 

оддалвнијa ) не му св познати политичмите и историсните аспвнти на 

HÛ5, нити пан на таа возраст би можело да ги разберв. Војната - 

сама по сабв - о за него сурова игра п о ѓ у  "добритв" и "лошито", 

во ксја тоа - мајмногу што ritme да стори - е да ги идентификува 

”добритѕ” со партизанитв, "лошите" со герианцмта. ( Праѕилата на 

оааа игра ny ce впрочвм познати и од игрите од најраната возраст- 

вон училиштато). Тоа нвма никогаш да ги појми до нрај страотиита 

на војната ( били ноја војна ). За жал, ни авторите на учебниците 

не ce трудалв многу да ги истаннат нагативнитв моманти, кои бн мо- 

рале да бидат присутни. Иаместо нив, нагласонот е ставѕн 1зрз храб- 

рпста на нашите борци, пожртвуваноста, борбеноста - особено на 

младите генерации - учесници. Еден ученик нема ниногаш да ja свати т 

трагедијата иа земјата во ноја и децата моралв да војуваат, но 

затоа пошнѕ лѕсно Де ce идвнтификува.со малите нурурчиња бомбаши, 

борци-деца., и со нивното херојсно однесување. Барем еднаш - во 

својата дотсна фантазија Де посака да го има и ова искуство. Тогаш,

- макар и нај сапо еден мал дел од нив - во спрега со други фактори 

(со нои стварноста изобилува ), наѕидум невината "желба* можа да 

добие димензии на милнтантност и агрѕсивност. прмнажуаањато на НОБ 

преку учебниците ( и било нои дѕтски книги 3 пора да биде ао фуни- 

ција на мирот ( и само во нвгова фунициЈa ). Оваа димвнзија, мвѓу- 

тоа отсуствува во ѓолѕма мара. "Пирот”, неговото чуван>в, 0 "поуиа" 

која са наоѓа само во 3% од текстовите посветвни на НОБ.

Нвспорно ѕ дека воспитувањето за мир трѕба да биде основа 

за социјализацијата на даиешнитв гвнерации. (Сноро и да на постом



зѕмја ао сватот нада оваа врвдност нв ејвградвма во дѕтоната литз- 

ратура). Во оаио учвбници, мирот како посѕбна врвлшзст са_ораДаза 

ао 20 случаи во сита осум одделвнија. Тој првтставуаа 1,5% од 

анупмитѕ содржини рвлѕвантни за политичната социјализациЈа, или 

2 £2% од збирот на политичнита и имплинативно-политичнита врадности• 

Сооома рамномерно распорздѕн во ситв оддалвнија, тој прзтставува 

адинствана вредиост во 65% од текстоѕита,•додака во останатита a 

дадвн во комбинациЈа со други врвдности, ujto навидум го потанцира 

нагоаато значвња. За мал, во 85% случаи. оааа врадност в празвнтиранв 

дирактна, нако порака, или - подобро рвчвмо - нано фраза од типот 

"пирот a најголвмото богатство на сватот",. a so останатиот оасап 

мал дал до наа ce доаѓа низ нонкратни примари, иои пан во овој кон- 

такст би биле позначајни. Дзна поракита лѕсна ca учат зборува и 

податокот спорвд ној 98% од аннетираимте учаници св сложМла со тоо 

дака мират в најголвмота багатство. Паѓутоа, во овај случај аа ра- 

боти за чисто аарбална мдвнтифинација, a на за фантично прифаАања 

на мирот нако врадност, нано идвал .• На тоа упатува и податокот дана 

36% од истита испитаници изјавиле двна "Зугославија монш и да за- 

почне в о ј н а  а п о  в тоа п о т р а б н о  за нвкои нѕЈзини цѕли”i (При тоа на 

ученицита нм бвшв објаснвто дака нв св мисли иа ”одбрам0ена војна, 

туну дословно на започнување.)Не треба посабно да са коментира не- 

поволноста на фантот што ванви стааоаи сѕ срѕќаваат нај поаеЛе од 

ѕдна трвтина од популацијата ноја в и првпногу воспитуѕана во дукот 

на НОБ. Osa посрвдно покансува двна мирол>убивоста, цвнењето ма мирот 

нв е доминантма "поуна* коЈа учвницнтв ja извлвклв од текстовите 

пооаѕтвни на Народно ослободитвлната војна; Она што в допинантно 

в единствѕно - кеантитетот, нвјзимата првголама застапѕност.



I

64

Говорајки за каантитвтот, прѕнагласуѕањвто на улогата ма 

НОБ можѕ да ипа уштв два нвгативни иомвнти нои трѕба да св спомѕнатi

Qд ддна страна, познато a дѕна саков пранагласуаањв mows пр 

прадизоика презаситвност a потоа и отпор кај поадинвцот• нон оаив 

содржини. Нагчесто имтврмализацијa , рвзултатот би бил свовзидка рв~ 

зиствнцијa нон овисз вродности, што в негативан, обратвн вфект so 

политичкото социјализирањв.

Другиот негатизен вфант сѕ јаѕува во онив случаи иадв што позди 

поединвцот - ученинот Ав ги прифати овие вредности. Во ноннратниов 

случај, тоа значи прифаАањз на НОБ како најзначаан момвнт нано 

врѕдност за cede, ноја нв само што ja напалува улогата на другите 

аредности, туну остааа многу иал простор за афирмацијa на п о б о ѕ н и т ѕ  

придобивкм. во оѕаа заедница. Имплицитно, мора да св постави пра- 

шањото: дали воопшто нвшто и св случувало во пвриодов од 45тв пово- 

8НИ години, нов со свовто значвњв можв да и "комкурира" на НОБ?

Лко нон too св додадв и пласирак>ето на неввројатни информации -  

на прнмвр двиа обновата no војната завршила 1940 г о д . ("Историја"

за VIII одд., стр.103), Ав сѕ јаан и прашањето што овив гвнврации 

воопшто можат да сторат. Намѕсто стимулирањв, ова нај младите 

л у ѓ в  noms да сз развие во своевиден "номплѕнс" во однос на генвра- 

циито и настаните врзани за НОБ. Тоа од своја страна ( св раабира ni 

поттиннато и од други фантори) моше да сѕ развив во пасивност и 

вистинсна инертност во политичното однасувањв, ноја сигурно не е 

цел на политичната социјализација во нашѕто општество.

Послвдната неповолна дипензијa произлегува од негатизностите 

што со сабе ги носи сапото форсирак»© на политичната иитологмја

( ео иоЈа спорад начинот на презвнтациЈа спаѓо и НОБ) - што о првдна

на иарвдиото поглаеи©.



Политимната питологиj a , нано интѕгралан дал на политичната 

традиција на вдна завдница в мошне значајна содршина во рапни на 

политичиата социјализација. "Пара-политичната" ноппононта на поли- 

тичната култура или - нако што Едмуид Бори ja нарануаа - "палитич- 

ната маморија” на општастаото во основа го содрши комплѕнсот на 

политичкитв митови, сипболи , верувања и с л .

Политичките митови - ноннрѕтно ce врзуваат а-шшх и -за- посто-

ачки и за измислени настанн, појави личности... Нивната основиа на-

рактѕристина a ирационалноста во ексллинацијата или како што вели

Г'К Матиќ - пристап, според кој ” во митот нѕ о битно објективното,

непристрасното, рационалното осозназање, туку емоционалниот каали~

13тет и особини нои ce врзуваат за лодноси, објенти."

Нивната основна фуниција a пласирањето на одродени вреднооти, 

аредносни сллетови или цвли врвдносни•модели, Со оглвд на тоа што 

со работи за политични митови, нивната функција мора да ce врза sa 

нонкрвтната политична практика во дадената-завдница. Наведвнмот 

автор на примор смвта двка основните функции на политичниот мит мо- 

жат да ce сввдат на ѕ толнуваља на сегаШната соетојба, праѕда&ѕ на 

псстовчната состојба ,јаннењѕто на кохазијата и солидарноота или 

~ најчесто - величењо на светлите примери од пинатото. '

Што ce однесува до овој пристап ( ној св срѕќааа литерат} 

турата чѕсто), можеби три од наведените функции и нв са иајсоодает- 

ни и нв сЗи морзлѕ да бидат зѕмвни в обѕир. Прад ce, “толнуваи.ето" 

на би спевло д а  c e врзува за митот. Политичниот мит на само што

1) Иатнќ М . ; "Мит и гшлитина”.-Радничма штампа , Бвоград 1964,стр 48.

2 3 цит. дѕло, стр.124
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не служ44 33 толнувањв на политимната стварност, туку ce јаауваѕѕг 

токму таму каде што толкувањето нв е пошно. ( (Читот ооопшто в замѕна 

за толнуоаљето.) Другита функции: солидарноста и кохезијата на 

завдницата сѕ претпоставки на севнупнзта.политичка нултуро и поли- 

тичка традиција на заедницата, тана штр не ce дистинктивни само за 

политичкиот мит. Четвртата фуннција - в.еличѕњото на светлите примери 

повторно не стои сама за себо, бидејни оѕие ’’свѕтли момвнти” са Ј*Жор  

глорифицираат исклучиво заради правдањето на одредѕна историја или 

на политичиата стварност на едиа заедница. Ова правдзње е всушност 

примармата фуннција на политичниот мит. Неговото обелвшј Q што ce 

базира на готови, дадони целини, во чиЈа мрежа на анатрешни рвлации 

и норвни поедимецот не треба да св впуштаi тој траба едноставно 

да ja прифати целината. ( Заради ова обележјa , до израз доаѓа и 

воочлиаата релација помеѓу политичката митологиja и одраден тип на и 

идоологии, ао кантекст на чссто истакнуванал синтагма за "идеологи- 

јато иано рационализирана митологија").

Глвдано оо целинa , политично-митолошниот момент мошо да 

бидо насочон во две димензии t

- K Q H  транс.писи la на питот или истакнуван.8 на одрадѕни при -  

мери од политичната традиција. При тоа, ce разбира, ce сепантироат 

саио оние митопи кои можпт да св внлопат во важечните политични 

норпн и кои не со во спротивност со насоните во нои ce одвива поли- 

тнчниот живот на заодиицата. Останзтито (донолку ce познати и при- 

сутни во свеста на повдинците ) сѕ нористат нано нвгативни сипболи, 

анти-симболи, негативни рзфервнци, или пан сосвма ce потиснуваат.

- ном митологизиранѕв , што значи создавање на нови иитоѕи од
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постоочки во иомантот, позитивно нонотираии во ирш политичката 

прантина - настани, односи, повдинци.

Во овоа смисла и идеолошнитв провнти можат да ce класифици- 

раат спород патрабата од "иористањ«" на подитичните питови, што a 

значајно зз политичката социјализацнја ноја произлегува од нив•

"CrmcoÜHOcTa" да ce одржи , оправда и вврифицира политичката пракса 

бѕз попош на политичкиот иит, унажува на внатрвшната консиствнтмост 

и воопшто "моЛи на идаолошниот проонт, на к официјалниот вредносан 

систем и посредно ~ на општѕстаото во цалина. Оваа "споообиост” 

Н8СОМН8НО помала толиу нолку што a потребата од политични митови 

поголеиа, што траба да са има прадвид и ао посматрањето на резулта- 

тите од ова истражувања.

Ео анализираните учебници, политичкита митови и херои, нано 

чисто политичка аредност - беа застапвни во öß вдиници. Во вкупните 

содржини ралввантни за политичната ооцијализација тив учостауваат со 

со 6,63%; во збирот на политичнита и имплинатиано-политичнита вред- 

ности - 9,5%, a so рамки на чисто-политичните врвдности - 13,4%.

( пд опаа натвгориja в иснлучвна личноста и делото на 3:6: Тито, 

кој в обработвн во посебно поглавие ).

Политичиата питологија е континуирано присутна ео ситѕ од- 

делвнија и тоа coi 13,6% во I и II одд.; 33% so III и IV одд.;

14,7% во H V и VI одд. и со 3ß,6% вр VII и VIII о д д .  Во 70% случаи 

политмчкитб митови беа дадени кано ѕдинствана вредност, додана во 

останатите 22% случаи во иститв твнстови ce сретнуваат и други, нѕѕѕ 

висни од нив вредности,

Интѕрѕоио е што 77% од оѕиа содржини ce аднесуваат на настани 

н личности од иоторијата и стварноота на маиедонокиот иарод, 7,9%
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на другитѕ југословвнсни народи, a 14,7% ги надминуваат југодловен- 

ските граници. Ваквата ’’национална” распредвлвност упатува уште 

на вдна дополнитвлна функција на политинниот мит, ноја в овде исно- 

ристена, a тоа в: пренесуважето на нултурното и noлитички-нултуp h o 

t o наследство на вден или група народи, заради, з^*еди поттиннувањв- 

то на патриотизмот, љубовта нон татковината и сл., за што подвтално 

ќв стане збор подоцна.

Политичните митови и хѕрои св втори no застапеност послв 

Народно ослободитвлната војна, и завдно со нва го исполнуваат најго^ 

лвииот простор во анализиранитв учебници. пна што најмногу паѓа в 

оч0 во однос на оваа катвгоријa в што до IV оддвлвнив, овив сидржини 

не норвспондираат со политичкитв информации за периодитв во нои 

настаните и личностите од политичните митови св лоцирани. Поточно, 

прѕзентирањето на митовитв не в проследено со објаснувањѕ за исто- 

риското и политичкото милије ( што е и неизввдливо заради возраста 

на учвницитв). Тоа значи двна сноро половината од овив содржини 

норвлираат иснлучиво со спомвнатиот "емоционалвн нвалитвт". ( Оста- 

натитв питови исто така не ja исклучуваат емоционалната димвнзија, 

но ученинот ( бареп хипотѕтсни) има можност да ги поврзе со поли- 

тичната стварност или историја и барем делумно (за себе) да ги рацио 

нализира.

Вториот М0М 8 НТ ној доаѓа до израз ѕ што гчитовитв, во најго- 

лемиот двл првтставувал8 цел» за свбв, a рвтко нога ce користани 

за пласира.њв на други врѕдности ( нои низ нив би можела мошне при- 

годно да св претстават).

Глобално■гледано, за учвнинот ѕдинстввниот можен начин за 

прифаќањв на политичните митови во учебннците е да "научи” да го 

идонтифинуѕа "ддбриот" н "лошиот", "црното" и "бвлотр", но H© И да



разбере зошто ce тиs

Фуннцијата на митот секано нв е во образлагањвто на појави- 

тв, но минимумот на критична дистанца и воопшто - развивањвто иа 

способностите за нритичко расудувањѕ св - барвм теоретсни - цѕл на 

политичката социјализација. Мвѓутоа, ваквата нвантитативна завтапв—  

ност и начин на првзвнтација на политичкитв митови во учабницитѕ, 

очевидно не ce во релација со оваа цвл.

IV

Значењато на личноста и делото-на Тито во оваа анализа 

беше посвбно издвоено од две причини:

Првата св однесува на квантитативната застапѕност, ноја ги ма 

надминува со десетици пати останатитв врвдности, посвбно - политич- 

нитв хврои, така што заслужува да бидв посебно издвоен. ( Тој в 

издвоен и нако цел во самите наставни програми).

Во анализираните учебници, Тито в првтставан и мошв да бидв 

посматран кано: мит самиот за себв, нано лвгенда, политички херој 

или авторитет. Првите три обвлежја припаѓаат на првдходно првзвнти- 

раната катвгорија. Меѓутоа, последнава, ja понажува тонму внатрвш- 

ната поврзаност ивѓу политичките митови и врвдноститв врзани за 

авторитарната сввст и извонрвдно ил^стрира ѕ нано политичниот мит 

може да ja стимулира авторитарноста, ноја е предмвт на нарѕдното 

поглавив. Тана, напесто да св проценува и мери дали ”Тито” ќв бидв 

внлучвн во политичнитв митови или во авторитвтитв, св чини логично 

тој да св издвои и стави во фуннција токму на поврзувањв на овие 

две натегории.

•Пичноста на п :Б . Тито бешѕ афирмирана во анализиранита

танви".
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учебници 48 пати. Тоа претставува 3,6% од вкупните содржини релв- 

вантни за поиитичната социјализацијз» од збирот на имлликатив”

но П0ЛИТИЧКИТ8'и чисзо политичнитѕ врвдности или 8% од само поли- 

тичнитв вредноети, Застапвн е со 37,5% во I и II одд.; 35,4% во 

III и 1Уодд.; 12,5% во V и VI одд. и 14,5% во VII и VIII одд.

Во сите случан о презентиран дирентно, нано позитивна врвдност ( со 

изразена ориентацијa ), a во 73% претставува и вдинствена содржина 

во целиот твкст.

He спорејки оо потребата Тито да биде афирмиран нано позитивиа 

вредност, сепан, од ваквиот начин на првзентација можат да произле- 

зат неколну негативни моменти во политичната социјализација.

Пред ce, поаѓајни од фантот дека не ce работи за измислена 

личност, туку х за личност со ноннретен придонес, логично би било 

на]-ласонот да ce стави врз неговото дело, заради кое впрочем ® оваа
Ci

содржинаузнзчајна за политичното социјализирање на младината. Во 

едан осмислвн контенст, тоа би значело разложно и рационално претста 

вување на коннретниот придонвс на оваа личност за спштвствсто во 

ситв оние димензии во кои тој можв да ce согледа. За жал, овој нон- 

текст изобилува со тврдвња од типот: ” Тито ja создадв и изгради 

Југославиј a " "Придонесот на Тито в единствен и најголем" и сл.

Овив тврдења ce уште допалнети со низа позитивни ’’особеностТГ" на 

нвговата личност ноја трѕба да ce приближи до учвнинот ( "Тита ги 

санашв двцата" ”Тито ja санашв лриродата'’ и сл.), нако и со низа 

чисто литерарни творби во кои св глорифицира имвто на Тито бвз нанво 

и Д а 0 образложенив. Сите завдмо, формираат една чиств митсна првт- 

става за "надчоаекот" ној можвл, умввл и сторил св што и е наоваа

ѕемја потрвбно.
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Ненолну (од многуте) илустративни примври можат да сѕ најдат 

во следниве учвбници :

- во учебнинот за "Запознаваже на природата и апштѕството” sa

II одделвнив, во кое св истаннува двна на Второто засѕданив на ABHQJ 

народите ce собралв за да ce договорат со Тито ( a не меѓу сѕбе) 

како ќе ja уредат зепјава ( стр.46); --- ---

- во "Читанката” за IV одделвнив во но$а ученинот ”пвв".: 

"пишувам и читам во чест и слава на Тито" ( a нв затоа шро читањѕто 

е врвдност свпан нвзависна од која и да е личност ( стр.8В);

- во ЧЧитанката” за II оддѕлвнив, надв под илустрацијата на 

ноја е нацртана слината на Тито.и група учвници нои зачудено гледа- 

ат во нва - стои наслов "Тито не гледа ситв", алудирајни на неговата 

”бесмртност". Оваа - во типично Оравловски дух - дадена поуна, на- 

вистина ги надминува границитв и на полктичкиот и на вствтсниот внуа 

Ова ce сагчо нвкои од низата тенстови кои одат во иста насона.

Историсни гледано, потрвбата од .воввдувањв на политичките 

авторитвти, свногаш ги слвди радиналнитв промвни во општвствено- 

политичната сфвра и во сферата на врвдностнтв. Тој ja претставува 

онаа осна за кој-а повдинвцот секогаш ќе ce прислонува нано вдинст- 

ввна цврста точка во постојаното "осцилирање" попвѓу "старото" и 

’’новото”, ноја не му биде патоназ, на ној ќв св првпушти не прашу- 

вајни св зошто. Како што истаннува Патин - ” харизматсниот лидвр 

е секуларизиран, политизиран "волшвбнин”... симбол на новиот систем

на вредности
1 )

+) цит. дело стр. 199



Мѕѓутоа, проблвмот со Тито е во тоа што тој нема потрвба 

да ce свнуларизира” бидвјни ејсветоввн; нити да ce "политизира” 

неѓовиот политички ангажман, a најмалку-да св претвара во волшебник, 

бидвјки неговиот придонвс в рѕалвн, видлив и . можѕ да св врзв за 

наннретни настани. Со други зборови, св работи за питологизирање на 

појава ( личност) која самата по себенема потреба да бидв митоло- 

гизирана,Ваквиот ггристап ( ној патем, нв е карактвристичвн само 

ва литературата за деца) од вдна страна ja наиалува рвалната димвм- 

зија на оваа личност, a ад друга мошв мошне нвгативно да ce одрази 

и врз поединецот. Ипено, во првиот обид да св рационализира маиар 

и вден сегмент од оваа митолошна првтстава ( во рамни на општествѕ" 

нитв движвња или пан на чисто индивидуално ниво), ce разнишува 

асновата на ноја лежи цвлата авторитарна нонструнцијa , a на повди- 

нецот му остануваат двв пожности:

- да го зајакне својот нвнритички однос нон "авторитетот"; 

или - да го отфрли цвлиот модвл ( повторно нвнритички) заедно са 

авторитетот и ситв нвгови позитивни и негативни димензии.

Ова негирак>е на политичните авторитети, според тоа, не мора да бндв 

израз на никаква дегиЈкратичност ( како што често св оправдува), 

туку напротив, hqi+o реанција на вдна - тонму авторитарна - сввст, 

во ноја авторитвтот почнал да св "очовѕчува”. Т&тту (о в а в мошнв из- 

развно нај нас двнвс во однос на "споровите” нои св водат околу 

"личноста и делото" на Јосип Броз. Она што пан од ваквиот пристап

во учебниците останува^ в ненритичноста ( позитивно или нвгативно 

насочѕна) но секано спротивна на политичната социјализацијa од 

аспект на официјалниот врадносен систвм, a и од а'спент на^^цвлитв 

на ѕаспитно-образовниот систем во цвлина.
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V

Улогата на политичките авторитети, нано што беше споменато, 

можѕ да ce разгледува и во нонтенст на авторитарната свест воопшто, 

a во случајов - во присуството на влвменти кои нва ja нарактеризи- 

раат во анализираните учебници.

Псстојат различни гледишта онолу корвните и фанторите кви 

ја стимулираат авторитарната свест, нои св воглавно нонцентрирани: и 

или на примарнитв агвнси на политичката социјализациj a , или пан 

Неа ja врзуваат иснлучиво за општвстввно-политичната ноиствлација^ 

и мвстото на "авторитетот" во нва. Што св однесува до последново, 

фант е дена авторитарноста може да послужи нано валТГден критериум 

дури и за типологизациja на општвстввно-политичнитв системи (според 

интвнзитетот на авторитарните опрвдвлби во сагчиот идволошни проент 

од една страна, и според фантичкото присуство на елемвнти на авто- 

ритарна свест нај поединците - од друга). Мвѓутоа, св чини едностра- 

но да ce нагласува значењето на оваа релација, со оглед на тоа што 

кај оваа категорија е мошне воочлива улогата на различните агвнси 

на социјализацијата. "Авторитетот" на родителот в - прмзнавале или 

не, вредност од која воспитувањвто на двтето тешко иоже да ce дис- 

танцира. Сегче ј ството - на минро ниво - можв да биде вистинсни одраз 

на ситв репресивни иеханизми кои можат да> св јават на панро ( опш- 

твстввно ) ниво.Ако нон ова ce додадв и '’авторитвтат" на учитвлот, 

воспитувачот и сл. вене св добива мрвжа на влементи нои можат да 

ce опрвдметат во.коннрвтна авторитарна личност, дури и нвзависно 

од глобалните социјални или политични фактори нои и погодуваат на 

оваа појава. Освен овие чинители, извор на аѕторитарноста претста- 

вува.и насоката на официјалниот врвдносен систвм, поточно.



проектираниот, пожвлниот тип на личност.

Во овој контвкст, во југословвнсни услови, ce јавува еден

огромен расчекор помеѓу идеално-типсната нонструнција која е далену

од тоа да ja афирпира авторутарноста како врвдност, и фактичното

присуство на оваа свест кај поединците - ное е во последно време

загрижувачни многу изразено. Особено неповолно е големото присуство

на авторитарност нај младината, заради што - пред презентирањето на

податоците врзани за учебниците - внимание заслужуваат резултатите д

добиени во анкетата за ова истражувањѕ, нано и податаците од реа-

лизираниот проент "Идејно-вредносните ориентации на младината во 

1 )СРМ" .
Самата авторитарност најблисну ce опредвлува ако ce врзе за 

"типот ној ce подредува на авторитетот на поединци или идеи, пока- 

жувајни во исто време степен на нетолерантност, па дури и суровост, 

кон оние кои ce ”под” него во одредена хиерархиска констелација од 

ној и да е вид” . При тоа треба да ce нагласи дена авторитарноста не 

смее да ce третира нако одредена особеност која ce цени според 

нејзините манифестации, туну кано еден ви.стинсни минро-систем и 

релативно сложен консистентен сплет. ( Најопстојното истражувањв 

во оваа насона - истражувањето на Адорно’и неговите соработници, 

објавено во делото "Авторитарна личност" 1951 г., може и денес да 1

1 ) Ова истражувањв беше реализирано од страна на Институтот за
социолошнн и политичко-правни истражувања ао тенот на 1988/9 год«, 
и с т о в р е м е н о  со истражуаањето ное е осноаа на овој труд. Са нвго 
беше опфатена младина од 15 до 27 год. Резултатита не бидат при- 
кажани не само заради тоа што оваа "младина” ja вклучува и гене- 
рацнјата ноја в релевантна за ова истражување, туну првд ce за- 
ради висониот степвн на понлопување во одговорите и ориѕнтации^е 
на обете истражувани групи, оообено по прашањата за ненои основни 
политични вредности.



cs звгчв кано основа во проучувањата на овив проблвми. Наговата
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вредност пред ce ce должи на воочувањѕ+о на повеќв карактеристики, 

кои завдно ( во интеракција) го сочинуваат спомвнатиот сплѕт на анжв 

авторитарната личност. Спорвд овив автори, нив ги има дввет: ( кон- 

ввнционализмот, авторитарната потчинетост, агресивноста, антирецвп- 

тивноста, почитувањвто на власта, деструктивниот цинизаи, проекти- 

рањето на сопстввните импулси во надворешниот свет, ригидноста и 

лажната иоралност). Во наведенитв -истражувања нв можеа да бидат 

опфатвни сит8 овие влвмвнти, бидејки авторитарноста не бвше основен 

првдмвт на посматрањв. Свпак бва допрвни нвнои од наввдените индина- 

тсри :
- авторитарната субмисивност - ноја св оглвда во идеализира- 

њето на авторитвтот кано поим;

- агресивноста - нано потрвба за назнувањв на пр8нршитвлите 

на востановвните норми;

- почитувањето на власта, строгсста, дисциплината, и

- нонвенционализмот, нано афирмација на послушноста и врвд- 

ноститв врзани за неа.

Глобалниот заклучон унажува на присуство на влемвнти на ав- 

торитарност кај популација ноја ce движи од 30% - 60% во резулта- 

тите на "Идвјно-вредноснитв ориентации на младината" ( во натамош- 

ниот текст - "младина”), и од 50% - 00% во истражувањѕто за овој 

труд ( во натамошниот текст : "ученици'’).

Ноннретно, послушноста, нано врвдност или "особина ноја треба 

да ce негува е прифатена кај 60% од младината и 50% нај учениците. 

"Авторитетот”, пан, опредметен во ливот на "водачод" во едно опш- 

тество в посануван нај 42% од младината, но дури со 06% нај учени- 

ците. Во исто . време, барањата за "строг рвд и дисциплина" нано



"темел" на општеството св изразени нај 49% од младината и 81% од 

учениците. ( За прекршителите на рвдот и дисциплината св бараат 

"строги” назни кај околу вдна третина од обвте популации). 

Присуството на вакви елементи нај дввтв групи е доволно индикативно 

за идентифинувањето на елѕментитѕ ан на авторитарноста . Св разбира, 

тие ce поизразени кај помладата популација, ноја е сеуште поцврсто 

зависна од "авторитетите" ( дома, во училиштето и с л . ), сеуште 

нв г &  почуствувала внусот на "бунтовничката” фаза, ноја кај мла- 

дината по овој период обично слвдува..

Сето ова ja наметнува потребата од внимателно избирањѕ на 

пристапот, нв сагчо во наставнитв содржини, туку и во севмупниот 

училишен систем ( внатрешните односи помѕбу учениците и наставници- 

тв, организацијата на училишниот жидот и сл*). Евидентно в двна 

училишната ’’хиерархијa " во односитв е далеку од тоа да ja дестипулир. 

ра авторитарноста и таа - и понрај најдобрите ( теоретски глвдано) 

намери, не може целосно ни да ce нонтролира. Она што може да ce нон- 

тролира ce учебниците, нои и самите, за жал, одат во "погрешната* 

насона. Од досега принажаните содржинИ., .веќе ce гледа и определбата 

за истакнувањѕ, нагласување и воопшто - доминантност на авторитетот 

на одредени личности, идеи, настани. На ова можат да ce додадат 

уштѕ 14 содржини нои ce релевантни за стимулирањѕто на авторитарната 

сввст:

- 9 врзани за беспоговорното почитување и послушност во ji 

однос на различни авторитети ( родите/ѓ',' учителот, или апстрантно 

даденист "водач”);

- 5 содржини во кои св афирмира дисциплината, строгиот ред. 

Првата натегарија е распределена во сите осум оддзленија, додека

втората ип 0 намената на помладитв ученици Сод I,II и III одделениѕ)



Обатв o® дадени ниа примври, оо задолшитвлна поуиа на крајот од 

тѕнстот. Интѕрвсно © што овив поуки с® формулирани оиоро идѕитично 

со ставовитв нои ео маучиитв истрашувања ce нористат за иѕрењв на 

ааторитарната сввст.

Сами за оебе, последниве врвдности и не ce кваититативно 

иногу застапвни (1% од внупнитѕ содржини релеѕаитни за политичиата 

социЈализација). Мвѓутоа, заѕдно оо целиот контекст на авторитвти, 

иитоѕи и сл,» кои претставуваат вистинсн® "нарантеристика" на учвб- 

ницито, тиѕ мошат да предиаамкаат мошив нѕгаривни вфвнти и да при- 

донеоат ион - и бвз тоа - масовно раширената појава кај младината 

од различни возрасти.

VÏ

Однооот кон татковината ( ао најширока смисла) ® нано општа 

вредност, една од оние натегории кои претставуваат централиа точка 

@о институционализираннтв иооители иа полмтичната социЈализација, 

нвзашисно од општествѕно-политичката конствлација во коЈа овој про- 

цѕс ce одвива. Моие да оѕ иакш двка сит® остаиати политмчни врѕд- 

ности, инфориации и с л ., св всушност @о функција на постигнуѕањв 

на позитивна идентификациЈа со ситв иоппоивити со кои општиот поим 

"татновина" с@ олрвдмвтува во вдна нонкретна "творба"; ( за учвникот 

во поипот "мојата татновина"). Tea е вовдно и вдна од првита иата—  ̂

гории ео нои дѕтвто ce срвќава уштв во предучмлишната возраст, нако

8дна °Л двфинициоиитв ранми во чии граници почнува да ce лоцмра ce

de си. Нако таква, таа спаѓа во оние вредности со нои поединецот 

доаѓа во нонтаит ушт® во онаа фаза во. иоја психо-физичкиот развој
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не му дшпушта цалосио рационалѕн и критинки пристап. Нако што 

истаннува E a s t o n ^  аборуваЈки за првтставата на детето за нвговата 

тѕтковина - " младиот човѕк ној es para ао рамнитѕ на едви систѕм, 

гштееќа на имигрант @о наго..• Рааликата е so тоа што тој понапред 

Н8 бил еоцијализираи ес друг систем*. Од нѕго аа значи, (le os бара 

да ja прифати татноѕмната, да ja засака, но пред и да ги осозиае 

до крај нѕЈзинита специфики.

Ова @ сооѕма дослѕдно присутно и во аналиѕиранитѕ учѕбници, 

иадѕ политичкита информации дури подоцна ги објаснуваат појавита 

кон нои прѕдходно ѕ зазамен иадѕосмислено афирмативен стаѕ. Ваиви- 

QT одмсјс оенано прѕтстаѕуѕа логимна коисѕивенц® суштииата на 

целокупннот процес на прлитичната социјализациЈа, иога станува збор 

a© конкрѕтното општество, замја, татковина, чиј опстанок прѕтставуаа 

основна цѕл иа процесот.

"Татноаината" о прадмат на 58 анализирани твмстови,

што прѕтставува 4,37% од вмупиитв содршини ралаваитни за политичката

социјализацијај 6,31 во збирот на лолитичките и имплинативно-полити'

тнчнитѕ ѕрвдмости или 9,4% во чисто политичиитѕ врадности во нои g

опаѓа. Раслоредена в cot 13,7% so I и II оддѕлзниѕ* 24,1% ео III и

IV одд, i44,8% io V и VI одд. ( каде ce посветѕни цѕли тѕматски

блокови so учебниците) и 17,2% во VII и VIII одд. "Татковината била

ѕдинотввма врвдноот во 77,8% олучаи, a дадена ѕ еѕногаш дирвктно, 
^императив no *о)

окоро како4*ДМ$мммцмј:а Дѕ^автатковината треба да ce сама”. Глобално

глѕдано, водвно в сметна на свној мачин да сѕ потемцира значѕњѕто

на оваа вредност.

Во рапни иа оаиѕ тѕнстови би мошелѕ да ce нздвојат 2 катв- 

гории нои cs Јасно дифервнцираниi љубовта кон татиовииата и

■I ) U-, \л Ј"л -•fw



верноста нон наа. Многу автори не би ое аадркшла на оваа диотиик- 

ција, тратирајки ги ггбете натѕгории ео вдинотѕвна функција» афирма- 

цијата на патрнотизмот. Меѓутоа, ао овој контвнот не значајна 

само цвлта на процесот на полмтичната социјалиѕација, туиу и иачи- 

ННТ8 на кои нејзинитѕ ефенти би мошеле да ce ѕголемат, ааради што 

би било неопходно нивмо раздаојувањв.

Во одноо на самиот "патриотизан® ce јаауваат ниаа дилвпи 

^онолу нои нај нас ce ѕодени и бројни полемикиј, нои оѕ однѕсуваат 

на прашан>@тоi дали во интернализацијата на osas вредност детерми- 

нантите ce прѕтзшно од рационална или ирационална природа? Мокшби 

м ааради тоа би требало да ce дифврѕнцираат»

- љубовта кон татноеината, која ce лрезѕентира кано чиота 

глорификациЈа на onoj поим, бѕз наиаи и да е обраалшмувања и\раци-

оиализации, и \

- ѕерноста мон таткоаината, која so основа протставу^а 

ѕдма анциона компонента, поточно, поѕикуѕа на кониретен начин

однеоувањв, за чна опраадувањѕ a сепак неопходно сШразлагак»в м

\ а

| \

рационално образлоишние на лотивите кои треба да сдужат н а и ^  поттин-, 

Туна nom© да с@ пратпоотави ( ио не и да ce тврди, со оглѕд број* 

нита фактори нои далуѕаат) дека поафирмативно и поинтензивно пр^- 

фаЛан.8 и градвња на однос кон татковинатa би жчало донолку нагласо- 

кот сѕ стави врз вормоота• Osa е заради споланатото нѕјзино ̂ обелеш-
И tfO

je« <lö@ Цаспроти Ha'амоциоиалната заоноѕаност на другата иатегорија 

ИМ Ѕџ nows да гарантира извасан интензиТвт, но донолку е раццонално 

непотнрапаиа, nows и полѕсно да ое сруши.
\

Во анализираните учебници, нагласоиот сепам бѕше'ѕрз

"Љубовта” иоја ѕ афирмирана 0 0 07% олучаи, во однос иа варнрста
■ . \



на која и ce осТава многу тѕсен простор што го отвора прашанзвто 

дали ваквиот сооднос ноже да ce оценк нако поволвн од аопект на 

политичката социјализација.

Другиот нѕгативѕн момент ( и можен негативен ефвкт 

ВО социјализацијата) ној ce Јавува so оѕој нонтекст, произлѕгуѕа 

од оној дел од тѕнстовите кои љубовта кон татковината ja инспири- 

раат со опишувањв на нејзините богатстаа убавини, знанењв so свет- 

ски рамни. Очанувано a и нормално, што оваа двснриптивно-нозметичка 

нетода в иитвгралан двл на политичката социјализацијa ( н@ само 

во нашава з е м ј В о  таа смисла на можа да са наже дена в"непошел- 

но" да ce зборува за "увавинита на Задрансното nope, пакадонсните 

ѕзѕра, плаиини и слр за "огромнитв" богатства што лвжат на ова тло. 

Свто тоа в нужно, но само доколку барвп вдвн двл ja одразува вис- 

тинсната слина и состоЈба. Меѓутоа, доколку една звмЈа(која в во 

длабока вкоиопсна криза, a нвјзиното влијанив и углвд во глобалнм 

рамки ce поввАа слабеај, са пратстави кано ѕдна од наЈбогатитв звм- 

ји во СВ0 ТОТ », a no своато политичко значвњв и поќ св рангира на 

самиот сввтски врв - ce работи ввќа за првпинувањв ив сапо на гра- 

ниците на објактивноста, туну и на пинипуист критичност и врска со 

стварноста која учвбнинот пора да ja почитува. Едвн ученин, особѕно 

во повисоните оддвлвиија, можв да "види" и да почувствува двка 

сликата за ноговата татновина во ннигитв нв соодветствува на нвго- 

виот вппириски сввт, Н^-довврбата во однос на вистинитоста во овив 

текстови ( ноја a најлесно проверлива) могаѕ лесно да ce претвори и 

во нвдоверба нон останатите содржини во учебниците, што ги наналува 

афвктитѕ на социјализациЈата воопшто. Ваквата појава не в само 

првтпоставка ( иако ова нв ce вдинстввните причиии). За тоа говори



и податокот од амнетата, спорвд кој на поставвното прашање:

“ дали ввруваш во она што го читаш во учебниците?", - потврдно одго- 

ворилв само окѕзлу вдна трвтина од испитаницитв (36%).

Освви нѕведвново, во овој контвкст мора да ce спомвиѕ уштв 

едвн проблем. Имвно, во вдна фвдѕративна, поавќвнационална заад- 

ница наква што в Зугославија, "татновина" можв да бидв и СР Манв- 

донија и Зугославија и обвтв во исто в perte. Зошто, и на кој начин, 

ce прашања со особвна рвлввантност и мораат да најдат овое мвсто 

и во овој контекст. Односот кон "својат.а рвпублина" и нон југосло- 

ввнсната завдница во целост ѕ - во овој двл - цалосно занѕмарено 

( иешто повеАе за националните димвнзии на татковината мсшат да 

ce најдат во групата вредности врзани за националиото прашањв, 

кои ce твма на наредното поглавив). Во овоЈ дел, нв можв ниту 

посрадно да сѕ одговори на прашањато "која е татковината нон ноја уч 

учвникот го гради својот однос"? , бидејни околу 15% од содржинитв 

св однесуваат на Манвдонија, 12% на Зугославија, a останатите 73% 

твкстови - на "бвзиивнате" татковина.

Првд првоѓањв во сфврата на "мационалното”, во овој двл 

би трвбало уштв да ce првтстави иатегоријата "државни симболи и змав 

знаци”. Оваа категорија - по двфиниција - ги опфаАа« дршавните 

празници, знапиња, химии, грбови и други симболи. Во политичката 

социјализација е вклучена бидвјки св првтпоставува дека a во функ- 

ција на градвнѕето на односот нон татковината и патриотизиот воопшто. 

Посвбно е значајна за раната фаза на социјализацијата, монкратно 

за идвнтифинациja на симболичкитв компонѕнти нои св врзуваат за 

останатитѕ политични информации и врвдности. (Осввн дирентната 

презвнтација, оваа натѕгорија в освбѕно податлива во латвнтната



политмчна социјалиаација. ( Тана на пржчер, во наиои амврикански 

учвбници за пониснита оддалениja можат да св најдат дури и знаци
■ ' ' А )

за интерпуннција во облик на амвриканското знамв.)ѓ ^оопшто, визувл- 

нитв вфвнти нои навидум нвмаат никаква' врска со политичкото, но 

кои ce втиснуваат во папетвљато на дѕтвто во голвма мера влијаат 

во фазата во која тоа започнува да св првпознава свбе си и нако : ;

припаднин на одрѕдена завдница. Симболита нако посредници насомнвно
го
jfi потвнцмраат овој облин на идантификација.

Во анализиранитв учвбници моше да ce нонстатира ( иано клјјѕл: 

илустрациитв не бва предмат на анализирањв) дена so цвлост отсуст-а 

вува инввнтивност од оѕој вид, со која авторита би ги искористилѕ 

ситв можности за првзантирања на симболита. Тив ce дадани како 

инфорпации, дирѕнтно. Поточно, са свадуваат на деснрипции од типот: 

накаи ce основните бои на нашитв знамиња, од кои влемѕнти св 

состојат грбовит8, зошто ги празнувама празницитѕ и сл.

Ванви симболи и знаци св застапвни внупно 30 пати, односно, 

2,26% во вкупнитв содржини рвлввантни за политичката социјализација, 

3,27% од збирот на политичкитв и имплинативно-политичнита врадности 

или 4,5% од чисто политичкита врвдности. Во 66% са дадвни нако 

единстввна содржина во тенстот, МХИХнхввхвдмшв a во останатита св 

дадѕни завдно со други врѕдности нои соодввтствуваат на празницита 

или симбвлитв. Што св однвсува до нивната распорадвност, би са оча- 

нувало тив да бидат најмногу застапѕни во првите нвколну оддаленија, 

но и постојано присутни до крајот на школувањвто — ионтинуеттѕтот 

9 за овој облин на идѕнтификацијa особено значавн.) Анализата пона- 

жуѕа дака тив ce наѕистина во наЈголѕма мвра застапвни во I и II
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и тоа со 60%, потоа во III и IV одд., со 33%, додека во VII одд.

ги има само 6,6%. Во V, VI и VIII одд. цвлосно отсуствуваат. што

покажува дека овив содржини и нв св рвзултат на нвканво посвбно 

планирањв. Понатаму, на празниците отпаѓаат 83% од овие текстови, 

додока на ситв останати сммболи останува сосвма мал простор (17%). 

Еаидантно, можностдт® за нористењв на оваа натегориja во предходно 

наведвиата смисла, нв ии била цел или воопшто на им била позната 

на авторите на овив учебници.

VII

Фвноманот на ' националното” во најширока смисла, в прашање 

ное во рамнитв ,на вдна еднонационална заадница , би можело адностав- 

но да ce внлопи во поимот за татновината, и на мошна вдноставан 

начин да са вклучи во политичката социјализација. Меѓутоа, во наши 

услови, оваа сфара мора да бидв посвбно издвовна, на само од аспвнт 

на специфичниот тратман кој таа го има во рамни на официјалниот нрнд 

вредносвн систвм, туку и во однос на практичмите имплинации нои 

таа ги има врз коннрвтното политичко однесување. ( Посвбио имајки 

ги предвид настанита во нашава земја поеладниве години, каде што мнб 

националното св јавува нано нвпосрвдвн двтврминатор на политичнитв 

збиднувања.).

Вкупно вакви содржини ce срвќаваат 7§ пати или 5,56% 

од вкулните содржини релввантни за политичната социјализациja; 8,19*< 

од збирот на политички и имплинативно-политички врвдности или 11,4% 

од чисто политичнитв врвдности. Споредувано со останатитв врвдности, 

би св ренло дена тив ги надпинуваат во голвма мера со својата кмкх» 

нвантитативна застапвност, што во овој случај, соодввтствува на
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на фантичното значањв коз овие вредности го имаат во отварноста.

За поблисно и подвтално соглвдувањв, нвопхадно a да сѕ 

издвојат посвбните враднооти нои ja сочинуваат оваа група.

Прѕд са, во приотапат нон "нацир.налното”, иаопходно ѕ да 

са разграничат негоаите два нивоа на кои.може да са посматра » 

односот нон сопствената нација и односот нон другитв нации воопшто 

Имајки ги првдвид југооловвнаните специфики во однос на двзтз нивоа 

лоциранитв врвдности ( кои имаат чисто политични аарактвр) ќе бидат 

поделзни BQ дѕе групи:

-вредности наоочани нои афирмирањзто на националната с в в о т ј  

- вредности насочани кон фармирањѕто на односот нон дру- 

гита народи во рамни на југословенсната заѕдница.

1. Врѕдностите врзани за националната свест бва изразени 

прему содржини кои ги афирмираат спвцифичните национални бвлези

кои произлѕгуваат од историјата, политината и нултурата на 

- во овој случај - македонсниот народ. Нивната цзл и фуннција би 

била да стимулираат и обвабедат:

- способноста за сопстввната национална идвмтификациЈа на 

поадинзцот - нано сознајна коплонвнта;

- лубов нон сопстваната нација - кано емотиѕна коппонвнта;

- мотив за двјствувањв во насока на гришата и заштитата на 

ннтервоитв иа сопстввната нација - кано прантична компонѕита.

( Овив содршини св тонму во контвнст на Рвман-оѕото "завдништво на 

историјата, славата, болните, страдањата, a заѕдно со нив и исто- 

рисни дзтврминираната "воља”".

Оваа категориja е застапана со 2,4% во вкупнита содршини 

релѕвантни за политичката социјализација, 3,6% во— абирот иа~ поли- 

тичните и импликатиѕио-политичкитв врѕдности и 51 од чисто политич
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китв врздности. Распорадѕни св бѕз намов и да е континуитет ( ксј 

за оваа група врвдности a особвно значавн). Тив ce нонцентрирани 

во VII и VIII одд., мадв са Јавуваат со дури 90,6%, a во нвиолку 

оддвлвнијa ( I, IV, V) цѕлосно отсуствуааат.

За оваа категорија в најташко да ce одреди "перната линија" 

спорвд иоја би св ценела доволната или недоцолната застапаност.

Во основа, нај нас ( нв само ао науката, туну и во политината) са 

јавуваат две глвдишта, кои поаѓаат од "штвтноста" на првнагласувања 

на "националнита" бвлвзи» треба да сѕ иотакнат заради саоита

нонирѕтни импликации - меѓу останатото - и врз учебницито.

Прѕд he постојат сваДања, спорвд кои првголѕпото присус- 

тво но содржини нои ja афирмираат националната сввст, можв да има 

нвгативон карантвр бидѕјки, - спорад нив - хипостазирањвто на соп- 

стввната националност лвсно ce претвора во втноцентризам, кој води 

во нвтолврантвн однос нон припадницита на другите народи.

Вториот став, го смвта пранагласувањвто на националната 

сввст за можвн "загрозувзч" на југословенството, бидејни им дава 

првдипстѕо на потесиита национални чувства, за смвтка на чувството 

на припадиост кон југословвнсната завдница.

Од ѕдни или други причини, факт е дена потиснувањето на 

врѕдноститв врзани за националната свест бешв една имплицитна, но 

присутна нишка(нако во официЈалната врвдносна оривнтација, тана и 

во прантичната, днѕвната политина во пововниот период. Особено до 

израз доаѓашв несоодввтната политична валоризација иа нвиои нацио- 

нални историсми придобивни, за спетка на пример ~ на НОБ и нвјзини- 

от "статус". С Ова особвно бешв изрезоно so CP Панвдонија, св дохнѕв 

послвднивв дѕв години, кога оѕ јавуааат и- бараи>а з рввалоризација

на културно-политичмото наследотаоЗ.



Токму ванвата соотоЈба наоѓа свој вистинсни одраз и во 

рамки на учвбниците за ооновнитѕ училишта. ( За илуотрација, афир- 

мацијата на нациоиалиата свест, споредвна на примзр со НОБ и придо- 

нвсот на Ј ,Б. Тито ( нано 2 нлучни симболи за ловоениот пвриод), 

имаа сооднос од 1 t6 вонор и с т  на последнава натегорија.

He трвба посебно да сѕ нагласува двна потиснувањата од кој 

и да в вид нанасуваат поголема штета токму на пвѓумационалнитв од- 

носи, бидвјки внсплозивното "будење" на националната сввст ков

в свкогаш послвдица на ванвитв процвси, веќв нв noms да са контро-
A f} С(: VWHlTPWW Pf* '

лира,(кано што може ч̂/ однапрвд "одмврениот" пристап кон овиа врвднос- 

ти. Националната сввст сама по свбв ниногаш нв носи нвгативна коно- 

тациja ; напротив, во одрадвни околнасти таа иоже да биде и позити- 

ввн двигатвл на општвствените збиднувања. Нејзиното трансфорлирањв 

во различни енвтрвмни и втноцвнтрични облици оепак зависи од други 

(социјални, внономсни и политични) глобални фантори.

Аиалогно на тоа, мстаннувањвто на националнитв "бвлази" во р 

рамки на политичката социјализација нв мора да оди во погрвшна на- 

сома ни од аспект на опомвнатото ”загрозување” на југооловвнството.

И тука , може слободно да ce нажв двна поголвма штета е направена 

со водвдуванѕвто на југословвнството како алтернатива на националнос- 

та, со што псвдинвцот ( макар и само во пописитв) трвба да св опре- 

двли за вдното или за другото, намвсто стимулирање иа чувството на 

полвлнамаа, вдноврѕмвна припадност на обетв. ( Нолну поимот ”југо- 

слован” каио "национална опредвлба” можв да бидв артифицивлна твор- 

ба бвз своја вистинсна подлога, понажуваат поввнв истражувања во 

нашава рвпублина ( "Идвјнитв движвња во олштеството”, "Јавното мисле



н>е”, "Верскота поуна во СРМ”, "Идвјно-вредноснитв оривнтации на 

пладината" и други). Во нив в евидвнтно двка подеднанво нвгативни 

ставови во однос на меѓунационалните односи св јавуваат и кај попу- 

лацијата ноја св опрвделила нако " југос.ловвни". Тие ( кои некадв и i 

првдничат во негативноста), не само што не ce навистина "имуни" на 

националнрто опредвлувањв, туну и според нетрпвливиот однос кон 

други конкретни народи, точно ja идвнтифинуваат својата аистинсна 

( снривна) националност.)

Решвнивто во одбвгнувањѕто на негативните димвнзии во оваа 

сфера, всушност лвти во паралелното, рамномврното пласирање на врвд- 

ности нои ja израауваат и националната сввст и го стимулураат то- 

лерантниот однос нон припадницитв на другите народи.

Во учвбниците нои бва анализирани, овој однос в слвдниоаѕ

врвдности врзани за националната сввст 33 - 44%

врвдности 
народи во

врзани

рамки

за односот нон други

на СФРЈ 42 - 56%

внупно 75 - 100

Тие са - квантитативно приближно застапвни, мвѓутоа, афирми- 

рањето на секоја од нив во поголвма мера зависи од самиот начин на 

презеитацијa , која трвба да св погледнв одблизу. Врвдноститв од 

првата група веДв беа излошвни.

2. 0о рамни на втората нотегорија ( градвњето на однос 

кон другите народи) афирмирани беа слвднивѕ врѕдностиѕ братствотмо 

единството, рамноправноста на народитв и народноститв во СФРЈ и 

националната "отвореност" нон припадници на ситѕ народи. Следназа 

табвла ja принамува нивната застапвност во рамки знатрв}— на

групата вредности врзани за "националното", додака нивниот поеди-



нѕчѕн статус во рамки на внупиите содржини ќе бидѕ даден за свкоја

од нив оддвлно. * IV

братства 13 - 24%

вдинство 10 13,3%

рамноправност на на- 
родитв во СФРП 13 17,3%

национална орворенаст 1 1,3%

( нац. сввст ) 33 44%

внупно 75 100%

«

2 а . Рамноправноста на народита и мародноститѕ во СФРО в иако 

врвдност застапона со 0,97% во внупнитѕ содршини рвлввантии за ло- 

литичката социјализациja ; 1,42% во збирот на политичнитв и имплика- 

тивно-политичнитв вредности и со 1,98% во чисто политичкитѕ врвднос- 

ти, Спорвдвна со другита вредности, таа ва групата со нај-

чвсто изразуваната фреквѕнција на појавување ( мвг*у 0 и 1%), што 

со оглед на нвјзиното знач&ње не в воопшто соодвѕтиа.

Намвсто раиномврно распорвдувања во сите оддалѕнија ( што 

в можно со оглед на тоа што овој поим низ примври лежв да са напра- 

ви досталѕн за ситв возраоти), таа в застапвна само во III одд.(23%)

IV (31%) и во VIII (46%), додвка во другитв оддвленија нв в ниту 

спомвната. Во вдвн случај ѕ дадвна нако вдииствѕна врвдност, a во 

останатитв - нано вдна од поввќето врвднрсти во тенстот, бвз наков 

и да е обид за нвјзиио потвнцирањв. Рамнаправноота свногаш била илшѕ 

пласирана дирентно, нако декларација, или подобро кано дефиниција



iS m

за една од нарантеристикитв на југословенсната завдница ноја треба 

да ce запамати, a не нако врвдност ноја има конкрвтна апликација 

во политичкото однесување во раики на адна повеДанационална заадница 

( Носледицитв од ова ce воочливи во резултатите од анкетата кои не б 

бидат подоцна првзвнтирани.)

26. Братството и вдинството, вообичавно св нористат нако 

вдинстввн поим, и рвтно нога ( во јавноста воопшто) ce трвтираат 

нано две различни вредиости. Мвѓутоа, диотинкцијата гчеѓу нив в осо- 

бено значајна бидејни има низа прантичнн импликации.

Имено, нлучна категорија во целиот овоЈ "националан" вред- 

Н0 С8 Н комплвкс, од аспвнт на специфинитв на ловеќенационалните аа- 

вдници - 8 всушност вдинстаото - како рационална катвгорија, ( нао- 

роти на нвгувањето на "братснитѕ" чувства мои мшкат но не мораат да 

произлвѕат од него). Опстанокот на ваквитв заедници, што е и цвл 

на политичната социјализација, зависи од почитувањето, признавањето, 

толарантноста кон "другиот", од умвшностр за завдиичио живеење, a 

не од виоционалната обовност на односитв. ( Емоционалниот нвалитет 

заради својата комплвнсност и "повадина" која пу в нвопходна, и не 

m o w s  да ce постигнв со вѕрбални денларации на било моја врвдност, 

нолку и да в таа - квантитативно - присутна. ) За жал, кај нас отсв- 

когаш било нараитвристично првнагласувањето нн тониу на братството 

( и тоа првд ce како вмоционално обоена "фраза*). Ова придонесеt од 

една страна тоа да ce прифати noserte на ниво на вврбална идантифи- 

нација со неа, a од друга кон занвмарувањв на единството, моа ка 

ja прѕтставува неговата рационална осиова, ^баз ноја - емпирискиот 

ко1'елат на братстаото и не може да сѕ постигне).



90 I l 2. в

Истата твндвнциja ce среќава и во учебниците, каде што 

"братството" помеѓу народите и народностите во СФРЗ, нвантитативно 

бешв два пати позастапано одошто "вдинството”. Во глобадниот кон- 

текст, овие натѕгории ce среЛаваат на еледниов начин:

Во вкупните содршини релавантни за политичката социјализација, 

братството учествува со 1,35%, a едииството со 0,75% Во збирот 

на импликативно-политички и политички' вредности - братството на 

има 1,96%, a единството 1%; Во чисто политичките врвдности, братс- 

твотс cs јаѕува со 2,7%, a единството со 1,5%. Обете вредности 

во СИТ8 случаи св презвнтирани директно, бѕз примери. Во најголвми- 

от број билв дадени паралелно со повеАв други врвдности, иото кано 

во предходниот случај, во нонтекст на "дефинирањето” на спвцифинитв 

на југословенсното општвство. Наместо вниматвлно избран пристап, 

во учвбницитв уштв можат да св срвтнат рвчвници кано: "единстѕото 

ce состои во заеднички Устав" ( МГвографија" sa VIII одд., стр.151), 

Доколку в ова "духот" во мој учвницитв трвба д® ce воспитуваат, то- 

гаш и политичката социјализација во оваа смисла нвма никаква функ- 

ција| доволвн е правниот систем,

Меѓутоа, основниот проблем ној св јавува во врска со овие 

прашања на е нивната нѕантитативна ѕастапеност. Ипвно, сита три 

наведени врѕдности од оваа група всушност трѕба да бидат so фуннције 

на една друга арадност, a тоа е, отѕореноста нон народите, различни 

сд сопствениот. Поточно, и рамнопразноста на народите и братството 

и единството сѕојата смисла ja добиваат единствено доколиу ниѕната 

интернализациja ce опредмети и so еден мошне коннрѕтен одиос, иачин 

на политичко однѕсувањѕ ној е содржан во позитивниот, толерантниот



однос кан припадницитв на другите народи.Заради тоа, 0и ce очеку- 

вало токму оваа врвдност да бидв најзастапена во учвбниците. Дотол-

ну повеќе, ано ов има првд вид двна таа в особвио податлива за вгра
nputi.

дуваи>е во различнитв темотови ( ОоФбФмо ѓлитаратурата во читаннитѕ). 

( Имвно, неисцрпни ce можностите за национална идвнтифииацНја иа 

линовитв и хвроитв во расназите, пвснитв и сл. Огромвн ефвкт можв 

да св оченува на пример, донолку во твнстовитв нои го афирмираат 

другарството - другарчињата бидат од различна националност, или 

пан во твкстовитв посввтвни на родитвлитв - тив бидат припадници 

на различни народи. Основната порама би останала иста, но латентно, 

би ce истакнала уште една, многу значајна вредност, и тоа, овој пат 

нв како фрааа, туку низ конмрвтвн пример, за кој ce знав двна в за 

детвто многу повпвчатлив на оваа возраст.)

За wan, ванов прижвр ипа само вден. Составувачитв на учеб- 

ниците очевидно, "отвореноста” нон другите народи ja разбралв кано 

"клуч" по нсј во книгитв треба да св вклучат твкстови на автори кои 

припаѓаат на различни народи и народности. Свној од овие тенстови 

пан, св однвсуѕа на вдвн и само на едвн коннретен иарод. "Мешање" 

нвма, ниту на учвнинот иу ce дава припвр дека тоа— в-можно^—

Нако ова св одразува во свесто на ученицитв, може да ce види 

и од податоцитв од анквтата. Тана, "рамнопрввноста на народитв и 

народностите во СФРЈ" е нако оривнтација прифатвна од страна на 

84% од испитаниците ( што в рвлативно висон процвнт), додвна 16% 

не ce согласуваат со овој вид "вднанвост". Ивѓутоа, и рамнопраанос- 

та в очевидно прифатена поввќв вербално, бидвјни нѕјзиното натамош- 

но "расчлвнузањв" веив понажува различни наосжи. Тана на пример, 

кога станува збор за "другите" народи ( различни од сопствениот),



64% од испитаниците изјавилв дека: инон нив треба да са бидв првт- 

пазлив so свкоја прилина". Сличан расченор доаѓ“а до израз и нога 

станува збор за "југословѕнството". Нако општ принцип, ставот 

двка ” трвба во еднаива мара да св чувствувамв југословвни и при- 

падници на сопствената нација" ѕ прифатвн од страна на 91% испита- 

ници. Маѓутоа, во исто времв скоро половината од популацијата (45%), 

изјавила дека "човек трвба во сеноја прилика да и бидѕ вервн исклу- 

чиво на својата нација" и дана " на својата иација во секојa прилине 

траба да и ce дава предимство" ( 67%). Од ваквите ставови е ѕвидвнт- 

но дена чувството за подеднаква припадност на "обетѕ татновини", 

не е интернализирана вредност, и врвдност од ноја пожа да са очаму- 

ва прантична "аплинација" во полнтичкиот живот.

Што ce однесува до споменатата "отвореност", таа најпногу 

доаѓа до израз ( во истражувањата) прену една релација. Национална- 

та нетрпвливост и прѕдрасуди, ипено, ce највоочливи нога станува 

збор за изборот на брачен партнер, во ној најмногу— ce огледе колну 

е поединецот спремен сбоите (вербално) прифатени ставови да ги оп- 

редмети и сообрази со своето прантично однесување. Туна, точно 

една трвтина од испитаниците изјавиле дѕка\Г*маж4аг ^(жѕнаШа^ нѕр*&т 

да бидат од иста националност*. ( Во пранзината ce разбира овоЈ

број ѕ значително поголем, за што посредно зборува и статистиката
• А)

за малиот број на снлопени "мешовити” бракови).

Нѕсоинано е дена нити училиштето, нити учебницит® нв можат 

да бидат единствен фамтшр ( во оваа сфера- нити најзначавн) фантор 

ној влијае врз споменатите вредности. Свпаи, тиѕ би можѕле да нагт 

рават барѕм обид да го "норигираат" далувањето на оние фактори и

Ц iM (Хј\ \iù, Сич алЈм ч оХј НЛ Ç 3 £ " М  f
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носитѕли во политичната социјализација, кои поединвцот би мсшвлѕ 

да го "адвлачат" во нвпошелна насона. За жал, во рамни на овив 

учебници не може д а с т а н е  збор за наква и да в обгГислвна "ТШнцепциja 

за афирмирање на овој значаѕн врвдносвн комллекс.

Говорвјки за единството и заедништвото, нианажа можнос- 

тите за нивна интврнализацијa би можвле до нвкадв да св проииират 

и посредно, првну афирмациjata и прифаќаљвто на нанои други врвд- 

ности кои cs Т8 СН0 врзани за нив, поточно, нои вдинството и завд-
тништвото ги претпоставуваат нано неолхо.двн услов. Во овојконтвнст, 

тоа с в : слогата и соработката. Овие двв вредности имаат импликатив- 

но-политички карактерf со оглѕд на тоа што нивниот спектар на вли- 

јанив га. надминува политичната сфера, учвствувајки во целокупното 

однасувањв на повдинвцот ( a во тие ралки и на политичкото). Тие 

би МОЖ8Л8 да ce издвојат и во посебно поглавие, мвѓутоа, заради нивн 

ната тесна поврзаиост со "единството" Дв бидат презѕнтирани во овој 

двл. Првтпоставна в двка на поединците нои би ги прифатилв и би ce 

социј ализиралѕ во духот на слогата и соработната, би им било полвс- 

но да го прифатат и вдинството.

Слогата и соработната ce дадани заедно, заради тоа што 

во учвбницитв св срвќаваат нако вдинстввн, нвдоволно издифврвнциран 

поим. ( Иа примвр, тенстовитв кои ja афирмираат слогата ce чвсто 

пати прослвдвни со дополнитвлна "поуна” на крајот, ноја говори за 

значвњвто на соработката, и обратно). Бидвјни нивната функција оди 

во иста насока, тив и овдв Дв бидат изложвни завдно:

Вакви врвдности ила 12, што првтставува 0,9% од внупните 

содржини рвлевантни за политичната социјализација, 1,3% од збирот

на политичкитв и импликативно-политичкитв врвдности и 4,6% од
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импликативно-политичкитв вредности. Слоѓата и соработната ce оосема 

симетрично застапвни во првите пет оддѕленија, додвка подоцна це- 

лосно отсуствуваат. Сеногаш св давани нано единствени врвдности, 

на ној им в посветено релативно голвмо значвњв, и исклучиво низ 

примери, што ги зголемува ефвнтитв во социјализацијата. Нивната 

распорвдвност во одделвнијата оди скоро паралелно кано и распоре- 

деноста на вдинството. На прикажувањето на овие двв вредности речи- 

си да не може да им ce замери ништо. Ce разбира, колну оваа ”пара- 

лална” афирмацијa ќв придонесв и до фактично поврзувањѕ и прифаќањв 

на единството, зависи од поввќв чинитвли, a пред ce од учвнинот,

Но останува фантот двна можноста инвжамх в дадена.

Рамноправноста на народитв ( и ситв врѕдности врзани за 

наа) ce всушност сапо опрвдметувањв и ноннрвтизацмja на идвата за 

еднаквост, нано општ принцип од иој поаѓаат бројни нонцепции на 

социјалното, внонсмсното и полизичкото уредување, лоцирајни ja оваа 

врвдност мвѓу основнитв и во рамките на официјалните вредносни 

систвми.
Иационалната еднанвост ( за која стана збор), в само ѕдна 

номпонвнта, моја завдно со нласната, половата, вврсната и сл. 

еднаквост го сочинува твмвлот на овсј и нај нас прифатвн "општѕс- 

твен идвал". Со оглед на огромното значењв на овој идеал за нонк- 

рѕтното политично однвсувањв на поедимвцот, би ce оченувала и го- 

лема за с та п в н о с т  на сита врвдности нои од нвго произлегуваат . Во 

рамни на анализираните учебници, оваа димензија не бидв проследена 

низ 4 врвдности: вднанвоста на ситѕ народи во сввтот, расната ед- 

нанвост, нласиата еднаквост и половата рамноправност.
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VIII

Еднанвоста на ситв народи во светот в презентирана на еден

мошнв апстрактен  начин, без првцизирањв за камва еднанвост стануоа

збор и без образложение и објаснување зошто е вднаквоста воопшто

пожелна. Најточно, дадвна в кано парола вон каков и да в поширон

Н0 НТ8 КСТ. ( Интенцијата кано да следи од опрвдвлбата дѕка вднанвос-

та св состои од "изедначеноста на сите луГ*в во правата , која свногаш

1 )ce истаннува нако парола", ce разбира во борбата против рааличнитв 

облици на нееднанвост.) Оваа врвдност-ов јавува 6 пати, што a 0,45% 

од вкупните содржини релввантни за политичната социјализацијa , или 

0 ,9% 0 д  цисто политичните врѕдности. Од 6 случаи, пвттв ce дадвни 

во првите чвтири одделенија. Таа е дадвна свкогаш директно, бвз 

примери, кано вдинстввна вредност во твкстот.

Судѕјки според овив нарантер.истини, може да ce каше дана a 

намвнета за основна идентификација кај помладите ученици, додвка 

нвјзиното расчлвнувањѕ во коннретни облици на еднаквост в оставено 

за погорнитв оддвленија ( што и податоцитв го потврдуваат). ( И во о 

овој случај св работи за востановвната -навика вредностите најнап- 

рвд да с8 "учат" a дури подоцна да св објаснува нивната конотација.)

Ваквиот тип на "пароли" учвницитв мошнѕ лвсно го првпозиаваат 

нако пожвлна врвдност. Мѕѓутоа, за разлика од другитв општи ставови 

во аннвтата кои на ова ниво и во ов.ој облин бва масовно вврбално 

прифаќани ( a проблвмитв св по^авуваа при нивното опрѕдметувањв во 

ноннрвтни примври), аваа врвдност ниту нако "парала" нв в прифатена

30 Д°в°лна мвра. Имено, според податоцитв, со ставот 

народи во сввтот ce аднакви” ce сложиле само 63% од 

( што ѕ помалну од двв третуни), Нонсвквентно на ова
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ноја нв ja прифаќа еднаквоста на народитв, изјавила дена "другита 

народи можат и да св поробуваат”. За вдна звмја за ноја овив врад- 

ности ce темв л на цѕлокупната надворвшно-политична ориентација, 

негативнитв ставови кои св наоѓаат иај една третина од младитв 

генврации, е навистина^рвголем број .

Секано, овив нвгативни тендвнции нв ce рвзултат само на 

нвдоволното или ненвалитетното афирмирањв на оваа конкретна вред- 

ност, туну упатуваат и на несоодветното презентирањв на цела вдна 

низа на вредности (политични и импликативно-политички), нои св 

значајни и нано претпоставна за прифаќањвто на "рднанвоста” воопшто,
. . ■ H&ybUHüT

и како катвгории кои мшнат даго потенцираат и стимулираат нвгшз-е-то 

усвојуѕање ( на припвр ј слободата, човвкот нано врвдност, хупаниз- 

мот и сл. ). Во таа смисла, многу повфвнтно (од аспвнт на политичната 

с о ц и ј а л и з а ц и ј б и  било најнапрвд и во поголема мвра да св пласираат 

ванви вредности, додвна самДт^- "еднаквост" би претставувала еден 

вид синтеза. Ванвата синтвза во свној случај би имала и пологична 

и поприродна основа за прифаќање, одошто нагласвното афирмирање на 

еднаквоста в о о н и а  оддвлвнија, кога и можноститв за овој облим на 

синтѕтизирањв на врвдностите и не св најизградени. Учебииците, вви* 

двнтно ja избралв втсрата насона.

IX

Ресната еднанвост е во учвбницитв застапена 7 пати ( 0,5% во 

вкупнитв содржиии рвлввантни за политичката социјализација, о ,7% 

во збирот на политичните и импликативно-политичните врвдности и 

1,06% во чисто политичните вредности.). Распорвдена в сноро
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cимвтричho bo IV, V, VI и VII одделанив Стонму во онио оддаланија 

наде општата идвја за "вднанвоат" на народита отсуствува). Мвѓутоа, 

с у д ѕ ји и  опорвд ионуството, нв би можвло да ce тврдн дѕка станува 

збор за нѕноја однапред планирана номплемантарност или континуитат. 

Расната еднанвоот з дадена во оита олучаи мано единствена врѕдност, 

од нои 5 пати дирѕнтно, нано поуна, a два пати низ ноннретни при- 

мери. Слично нано и нај националната аднанвост, на в даден ниту 

еден пример низ ној ученинот би можвл да види двка комунинацијата 

меѓу различните раси о навиотина "можна" и пожолна. Оаа в оообано 

неповолно ано сз има прѕдвид дана нашата срвдина ѕ праитично - рас- 

но хомогвна и дзна поединците во неа ипаат мали можности да изгра- 

дат и ноннрвтвн однос нон припадницита на другитв раси. Тоа моиш да 

придонвов "другитѕ” раси во поголзпа мара да ов дошивват нако "раз- 

лични" од ноа в мал ченорот до нивната "нввднанвост” . Единотввнита 

припари нои сѕ дадани во оваа насона са фрагманти од амвринансната 

литвратура ( од типот на "Том Совр" ), во кои "поранитв" оа паввќв 

врзани за страдањата на црнцита во Амврина и нои повеќв апвлираат 

на чувствата на сочувство и сожалувањв над нивната судбина. Далвчни 

и непримвнливи на соотоЈбите во нашитв срвдини, оаив оодржини нв 

би можела многу да придонасат во интарнализацијата на расната вд- 

наквост кано политична врвдност.

Што св однасува до коннрвтнита ставови на учѕницитв, 

кај нив св забвлвжуваат вламвнти на расизам кај онолу 10% од попу- 

лацијата.( Ова е изразано првку согласувањв со ставови кано што

св: "црнцита нв ce еднакви со бвлците'* и повнстрамниот облик - 

"црнцита трѕба да им служат на балцита”.)

Пвѓутоа, донолку св имаат првдвид првдходно изнасвнита



ставови во одноо на наѕднанвоста на народите во оветот, каио и 

предходно изразенита тендѕнцим за национално затворањѕ, иоже да ce

првтпостави дена овој процент - прантично би бил поголем, односно, 

дѕка одговорите поввќв поаѓаат од "првпо.знавањвто" на расизмот накс 

нвгативна појава, одошто од сопствениот. однос нон нвго.

X

Еднанаодта или рамноправноста на половитв е прашањв оо 

голвпи политички имплинации, заради што овој поим бешв нласифициран 

во рамки на чисто политичните врвдности.

Познатата и често нагласуваната релација мвѓу еманципаци- 

јата на жвната и вманципацијата на општеството во целина, за шал е 

проблвм ној во прантината го нвма добивно соодввтното значењв и 

афирмација.Најголепиот двл од анализите врзани за оваа проблематика 

воглавно ce задржуваат на фактот дена кај нас постои ввидентвн 

расчвкор помвѓу пронлаииранитв ( и законсни гарантиранитв) принципи 

за рапноправноста на жѕната од адна страна, и нивната прантична ре- 

ализација Ѕ ( односно, не-рвализацијa ). При тоа, кога ce говори за 

причинитв за ванвата состојба ( ноја св соглвдува првну ивсоодвет.'', 

ното мма образовно ниво на жвната, нвјзината нвдоволна внлучвност 

во општвстввно-политичниот живат и сл.) имплицитно нако да св прет- 

поставува постоањвто на нвнанва апстрантна сила ноја жвната ja 

влвчѕ назад вв развојот, ja онввозможува нвјзината сестрана афир-

мација, 0 успорувајни го процвсот на 8манципацијата воопшто.

* 1 )Меѓутоа, истражувањата спроведѕни во нашава република во долго-

1} "Образованиато и вработѕноста на жвната" (1982), "Огкитвстаената 

грижа за жвната ”(1984) и "Влијанието на вманцисшцијата на жвната 

врѕ био-репродунцијата• (1968) спроѕадѕни во Институтот за социолош 

ни и политнчмо-правни истрашувожа.
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годишното СЛ6Д8ЊВ на овне состојби■понвнш двна спопвнатата "апстракт 

на” сила има мошнв коннрвтен облин. Бѕшв јасно издиферѕнциран едѕн ф. 

фантор за ној со сигурност можв да ce тврди дена има огромно влнјани1 

ние, a тоа св врвдностите врзани за положбата на жената. Во таа 

смиела, нвгативностите во општестввната положба на жената би билв 

резултат на нвсоодвѕтниот третман во двв нивоаѕ ( начинот на ној 

шената св вреднува себв си и нвсоодветнита врвдности со нои ja 

идентификува сопстввната позиција и статус) и нвсоодввтното врвдну- 

вање на жената од страна на другиот пол, Ова ja истаннува 

социјализацијата во прв план, со што поѕторно ce наматнува кз прашаша' 

њетоѕ дали традиционалните врѕдности врзани за жената ce пранесуваат 

мсклучиво прену неинституционализираните посредници во овој процес 

( што з  @о контенст и на основното прашање во овој труд).

Од анализираните учабници ѕ ѕвидентно дѕна "институционалнос- 

т а ” во овој случај нв ja обезбедува потребната гаранција. Пва е прва 

од вредностита кон спорѕд на^чннот на првзѕнтацијата во твнставитв 

одат во сосзма спротивна наоона ао однос на офици-ј-а-лните гтрмнципи.

Пренесуаањато на врвдноститв од оваа група, a изввдлиѕо 

на дае нивоа ѕ прену афирпацијa на рамнопрааноста на обата пола нано 

начало коѕ е втемалано во официјалниот вредносен систвм, и нако 

негово опрвдметување во нонкратни релации и улоги на обата пола. 

(Посладнаво во учабницитз бѕшв сторвно преку "примери” за улогата на 

татното и мајката, нано најсоодветни "првтставници” на половите, 

сообразно на возраста на учаниците.) 'Нонкратно, рамноправноста меѓу 

половите бѕшѕ определена нано политичка врвдност, бидвјкив® a интег” 

рален двл на политината во нашато општество, додека "мајката” и 

"таткото” беа нласифицирани во импликативно-политичкитв вредности.



срѕтиат и наио( Послѕднивв двв;во нвнои истражуваља.можат да сѕ 

нв-политички вредности, заради тоа шѓо -навидум нв ce однесуваат на 

политичните фвномвни. Меѓутоа, во ова истражувањв ce поаѓа од 

претпоставната двна од л сликата за улогата на мајната и таткото 

кое двтвто ja добива во процѕсот на социјализацијата ( па и првну 

учвбниците) во голвна пера ќв зави.си формирањето на нѕговиот однос 

нон положбата на жвната во општеството, што в од своја страна не- 

сомнено "политичка" цвл. Од оваа причина спомвнатите врвдности 

бѕа вклучѕни во импликативно-политичката група.)

Половата рапноправност е нако начело претставвна 3 пати, 

во II, V и VI 0 ДД6 ЛВНИ8 . Тоа в сапо 0,2% од внупнитв содржини рв- 

лввантни за полиѕичката социјализација, што сапо за себе говори и 

за значвњето ков на оваа вредност и св дава. Ова свнано нѕ св дол- 

жи на недоволниот простор во учвбницитв, од нои и нв иоже да ce 

очвкува да ги вклучат ситв вредности во доволна мера. Напротив» 

бо учебниците ce веќе присутни поввќв тенстови низ нои оваа вред- 

ност поже да св афирмира, но ce сноро цвлосно нвискористени,

( Тако на примѕр, учебниците изобилуваат со пвсни за 8пи парт, во 

нои eocena соодветно може да ce објасни која Идѕа стои зад овој 

празник и зошто тој воопшто св празнува (што е сторено сапо 2 пати). 

Наиесто тоа, за детето овој симбол в врзан иснлучиво за двнот нога 

на својата пајна ќе и подари нешто, ќв и ja израаи својата_благодар- 

ност. Дополнителнитв објаснувања св оставени на вољата на настав- 

нинот, кој - дури и да направи соодветвн напор - нвпа да ги напали 

програмските пропусти.

Оваа квантитативна празнина, лесно би пожела да ce норегира 

донолку св презвнтираат ноннретни примери за рапноправноста на поло- 

витв низ содржинитв кои ja обработуваат "улогата" на пајкат^ и жажие
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таткото.Нио бројно ги има доволно. Тив св nojавуваат 43 пати, што 

е 3,24% од вкупните садржини рвлевантни за политичната социјализа- 

ција; 4,6% од збирот на политичнитв и имплинативно-политичките 

вредности или 16,5% од имплинативно-политичкитв вредности ( каде 

го заземаат првото мвсто според застапвноста ). Ги има во сите одде-

ленија во приближно еднаква мвра, тана што може да ce зборува за 

вистинсно континуирано презвнтирање.( 25,5% во I и II одд.; 10,6% 

во III и IV одд.; 34% во V и VI одд. и 20,3% во VII и VIII одд.). 

Дадвни ce кано единствена врвдност во 04% случаи и сеногаш прика- 

жани низ примври, што нвсопнвно говори за големото значвњв иое 

мајката и татното го имаат во планираната социјализациj a .

Интвресно, но нв и поволно, в .што 86% од овив содржиии 

ce однесуваат на пајната a само 12% на татното. Самото пренагласу- 

вање на улогата на мајната и глорифинацијата на нејзината грижа 

за детвто, покажуваат и зошто нај нас грижата hsi за децата в ирѕѕанн 

претежно проблвм на жвната. ( Ce разбира', вманципацијата на жената 

не св состои во негиран>вто на значвњвто на нејзината биолошна уло- 

га, туку тонму во истаннувањвто на социјалната улога на обата 

родитвла. Поделбата на таа улога, вовпшто нв е предмет С нити в 

прикажана нано можна) во овив учвбници.

Што св однвсува до начинот на првзентацијa , можв да ce 

кажв двна во 37% случаи доминира чисгата традиционална улога и no- 

ложба на жвната. Слината која св нуди es Пајката, нако сипбол на 

"љубовта" во семвјството, татното кано опрвдмвтувањв на "разумот”; 

’’Фуннцијата” на мајката в да св гриши за свмвјството, да чисти и 

готви, a на татното - да оди на работа, "да самоуправува” и - кано 

поупатен - да ги поучува двцата, попагајни им во учењвто.



Co толну изразвни разлини , на. двтето можв да му бидв јаоно 

само тоа двна ”мажот и жвната на св еднакви” .

Од овој аспвнт, не треба да изнвнадуцаат ни податоците од 

анкетата. Во неа, за општото начело за рамноправноста на обата пола, 

ce изјасниле 85% од испитаниците. .Меѓутоа ( и во овој олучај ) истата 

врвдност не в ни во приближно толкава мвра и фантички прифатена. 

Ииено, 30% од ученицита св согласилв со ставовите како што ce i 

"мѕстото на жѕната е во нуДата", " за проблемите во семејството 

решава мажот”, a дури 40% билв против вработувањето на жената во- 

општо. Овив ставови баа рамномерно распорвдвни кај испитаниците, 

баз оглед на полот, националната припадност, мвстото на шивееље и 

сл. Тоа значи двна нивното формирањв нв ce должи самс иа спвцифики- 

т8 на свмвјното воспитување, националната нултура и с л . Во ова, 

сигурно придонес има и училиштето со својата слина за жената и ма- 

жот, ноја г1ожв да бидв присутна сѕкадв, само не во едно општество 

во ное рамноправноста на половитв е битна претпоставна за социјал- 

ниот, вкономскиот и политичниот развој.

На прашажето на половата рамноправност, во трудот му 

беше посветено рѕлативно голвмо внимание, нв само заради значвњето 

на овој проблѕм ( коѕ в нвспорно), туну р заради тоа што иачинот 

на ној оваа вредност в презвнтирана, претставува-ттстинсквг-илустра- 

циja за социјализациja нојa во рамнитв на вден институционалвн агѕнс 

наиов што е училиштвто - оди спротивно на официјалнитв опрвделби.

XI

Еднанвоста има уштв вдна своја джчензија нојa влвгува и 

во економската сфера, a тоа е социјално-вноноиската вднанвост и



нѕјзиниот енстрвпвн изавдвнин - вгалитаризмот.

Околу "нласноста”, словвитоста, распредѕлбата и разлините so 

нашвто општѕство ce водвни броЈни (научни и политички) поламики 

што упатува и на потребата од внимателно избран приод so пласирањето

на врадностите врзани за оѕив категории. ___ ___

Заради попрвцизно анализирањв на содржините, на почѕтонот 

би требала да св направи една дистинкцијa ., ноја е нвапходна и за 

опрвделувањѕто на конотацијата ноја го следи оѕој поим.

Историсни глѕдано, ѕгалитаризмот - во најширона сиисла— св 

јавува нако барањв и идвал во услови на (.не само економсна) туку и 

правна и политична адмнм нввднаквост. Во ова, тој ноои «воамнѕно 

пазитивна конотација, бидвјни свногаш. првтставувал позитиввн дви- 

гатвл и стимулатор на промвните во општветванитв односи.Еднаквоста 

првд занонот, вднаквоста во можностита за гтлитичка партиципација, 

ce несопнвно права нов оаков хуиано и прогрвсивно општвотво ги вгра- 

дува восвоитѕ темѕли, a особвно во идеолошниот провнт кој од нив 

произлвгува. Ваквата врвдност и во оваа форма, во анализираните 

учебници воопшто. нв в присутна. Таа - нога веќе нв в афирмирана на ни 

ниао на општо начвло, би можела да св насочи во два правциi

Едниот води во афирмацијата на вгалитаризмот во потесна смис- 

ла на зборот, нано опрвдвлба за рамнопврна распредвлба на ситв ма- 

твријални добра ( или - во свкојднввниот јазик - урамниловка), Од- 

носот кон ова прашањв во нашвто општество е мошне амбивалвнтѕн. Тоа 

има свој спвцифичвн развој, при што до израз доаѓаат мошнв радинал- 

ни и оуштинсни разлики. Овој однос всушност ce движи одј од манси- 

мално афирмирање ( дури и вулгаризирањв на оваа вредност) во вдвн
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период, сѕ до нвговото отфрлањв нано анти-вреднаст ноја ce квали- 

финува и нано двструктивна во однос 'на- новитв алтврнативи и рвшв- 

нија во вноншчската сфера денес. Во свеста на поединецот оаиѕ про- 

мени го порвмвтуваат и самото мерило со нов вдна вредност моме да 

бидв оцвнета нано позитивна или нвгативна, од што свнано нв св 

ослободени ни абторите на учебниците.' Во таа смисла може да ce об- 

јасни и појавата на егалитаризмот нано вредност - и тоа токму по 

принципот на -урамниловната - 6 пати ( 0,45% во внупните содржини 

рвлввантни за политичната социјализацијa ). Принажан е во 1,11 и 

III одделенив, нога двтвто нвма никаква можност рационално и нритич- 

ни да ja спести оваа натвгорија во поширони рвлации. Во сите слу- 

чаи егалитаризмот ce јавува нано единствена вредиост, презентиран 

дирвнтно, тана што нв можв да станв збор за погрешно толнувањв на 

намерата на ’’социјализаторитв".

Би ce рвкло дена бројот на овие тенстови и нв в тана голем. 

Меѓутоа, тој в едновремвно проследвн и со вдна погрешна слина за 

нашата стварност ноја е претставвна кано заедница во која сите лу- 

ѓ е  ce навистина вднакви. Kora учебницитв би ги поглвднал нвној кој 

нвма нинакви предходни сознанија за оваа звмја, би добил впвчатон 

двна таа е вистинско бвснласно општвство, во ков сите имаат св ( и 

тоа подвднаиво). Неѓутоа, ученинот можв да ja направи разлината, 

и до рѕалната нввднанвост да дојде барвм со просто спорвдувањв на 

статусот на сопстввното семејство со онив кои св над или под нвго 

so енономската "хиврархија” . Донолку сапствениот статус го процени 

нано нвповолен, и посана да го промени, н а јл есн ио т  одговор ќе го 

најде во принципот ” да св звмв од другиот? од оноЈ К0Ј ипа”.

Навидум водени од вгалитаризмот, тив оваа врвдност ja претвораат 

во нвазиагалитаризап, a еднанвоста нано идвал, во барање за подоб-
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рувањѕ на сопстввната положба.

( Ванва твндонција мсшаше да св региртрира кај лладината 

во нашата републина, според податоцитв добиани ао спомѕнатото ис- 

тражување "Идѕјно-вредноснитѕ ориентации на младината во СРМ). 

Ипено, анализата на податоците од аспект на нѕкои основни социјални 

и аконолски бѕлази на испитаницитв, покажа дека стаѕови и ориѕнта- 

ции нои би пожелв да го индицираат егалитаризмот св срѕќаваат сморо 

исклучиво нај оние со мошне низбн животвн стандард, нисни семејни 

приходи, нѕвработвни младинци и сл. ( судвјни според прифаќањато иа 

ставови кака двна: " не сивѕ да св дозволи некој да има по два, 

a нѕној ниедан авторобил", дѕка "урамниловната траба да ов прифати 

кано принцип” или ” богатењето да св спречи, дури и нога зад нѕго 

стѕи трудот” и сл.) Ова јасно понажува двна зад ндеата на вгалита- 

ризмот всушност св крие нвзадоволството на повдинцитв од сопствв- 

ната положба и нвмоќта да ja промвнат, што значи дека не св работи 

sa прифаќање на егалитаризмот нако идвал ( ној би трвбало да бидѕ 

нвзависен од внонопсниот статус), туму за квазиега литаризатт.

Нај учвницитв во основните училишта лан, принциаот на 

урамниловна св прифаќа со над 85%. Меѓутоа, туна веројатно поввќа 

св работи за иденти ф и к а ц и^  на ваквата "еднанвост" со апстрантно 

сватениот поии на праведноста, одошто аа обмислен однос нон лрин- 

ципите за распрвделба на материјалнитв добра, кој на оваа возраст 

и нв в МОШ8Н. Токму заради тоа, ни во учвбниците ни би смеела да 

ce одбегна дистинкцијата на овив две категории, што на е сторено.

Наместо пласирање на вакви содржини, ce чини попригодно 

( a од аспѕкт на денешнитв трвндови и неопходно) оваа вредност да 

св афирмира во вдна друга димвнзијa . Таа. во основа ja ипа идеата



_3.а еднакврста, ио кано еднанвост во можностите за започнувањв

на процвсот во ков поединѕцоз го ствнбува својот социјалвн и вко-

номсни статус, или - нано што ce нарекува во западната литература -

"гаранцијa за еднаквост во стартот". Нако што истакнува Oppenheim,

" аио сеној има еднаков старт, тогаш позицијата ноја на крајот ќе

ja стенне (барем во теоријата) зависи од тоа колну далеку и нолку

брзо ќе трча" . Позитивноста на оваа вредност во овој случај, не

ce оправдува само со фантични настанатата преориантацијa во оваа
/

сфера нај нас, туну пред ce со тоа што .во нашвто општество, оваа 

вредност ипа сво$а реална, вистинсна основа, свое легалио понритив, 

бидвјки "гаранциитв” од овој тип св дадвни ( во правната еднаивост, 

еднанвоста првд занонот, еднаквост во •можностите за вклучувањв во 

политичниот живот, за партиципацијa и сл . ). Меѓутоа, вана презеи 

тирана врѕдност во учебниците не постои. Од "вднанвоста" останува 

само егалитаризпот, во својот енстремвн облин, што претставува афир 

мација на врвдност која во денвшни услови ваќе носи изразено нега- 

тивна нонотација. ( Ce разбира, ова не би можело да ce оцвни кано 

намерно пласирање на "погрешни" вредности, туку веројатно нако 

нвприлагодување со помвнтните, теновните насони, што ja намвтнува 

и потребата од рввидирањв на учебницитв во оваа смисла.)

Постојат поввќе врвдности нои св тесно врзани нв саио 

за вднаквоста, туну и за севкупниот процес на стеннување на "она 

што нв чини еднакви или невднанви". Ce работи за група вредностм 

кои не св чисто политични, бидејни имаат голѕжо значењв за соција- 1

1) Oppenheim F.: "The Concept of Equality", IESS, vol.5, Collier 
Me Millan, str.17



лизацијата воопшто ( a нѕ само за политимната), но од нивното усво- 

ј\/Вањѕ и интензитет на прифаДањѕ во голвма мера зависи политичкото 

однвсувањѕ на повдинецот. ( Тив можат да бидат нклу издвовни и во 

посвбно поглавив, меѓутоа со оглед на тоа што св работи за вднак- 

воста ео рвлација со распрвдвлбата и натвгориитв кои ов врзани за нш 

неа, логично би било да св вградат во овој контенст. Дотолку поваќѕ 

што трансформациитв во нашвто општвство, во однос на начинот и 

ефектитв од оваа "трка во ноја поединцитв вднакво стартуваат!! ", 

бараат и усвојувањв на цвла низа врвдности нои св нвопходни за од- 

вивањв на предвидвните процвси.)

Класифинувани кано имплинативно-политички вредности ( од 

споменатитв причини), овив "сатвлитски" врвдности ги вклучуваатѕ 

трудот, знаењвто, апбициозноста, натпреварот и - св разбира - од- 

носот нон ”богатството° (паритѕ) кано. вдна од цвлите на овој процѕс. 

Во анализиранитѕ учебници, сите овие вредности беа застапени во 

различна мвра и на различвн начин.

1. Трудот, во многу истражувања кај нас св звма нако 

чисто политичка врвдност, a во онив нои св базираат на ранг-листи 

на врвдностите, св сретнува и нано основна и нано тврминална врвд- 

ност. Пебутоа, значењвто на оваа категорија за сввкупниот развој 

на личноста е премногу голема за да можв да св врзе исклучиво за 

политичнитв фвномани.

Имајни ги првдвид рвзултатите од оваа анализа, би иошвло 

да ce нашв дека тој в вдна од рвтнитв вредности нои ce пласирани 

во соодветна мвра и на соодввтвн начин.



Трудот кана врвдност сѕ јаву03 ^7 пати, односно, 2,03-i во 

внупнитв содржини рвлввантни за политичната социјализација; 3« во 

збирот на политични и ииплинативно-политични вредности или 10,3-ѕ 

во рапки на имплинативно-политичнитв врѕдности, надв е п в ѓ у  тритѕ

нај застапени. Распорвден в најмногу во I и II оддѕлениа - 

( што в согласно на возраста н® ноја е клучна за формирање на ра~ 

ботнитв навини и односот нон трудот воопшто), но н8 изостанува во 

ниедно оддѕлвнив. ( Ирисутна в со 25,9ѕ во III и IV одд; 14,8-ѕ во 

V и VI одд. и 10,5% в□ VII и VIII одд.). пчѕвидно, принципот на 

континуирано социјализирање во оваа насока ѕ тука запазен.

Трудот a во 09% случаи афирмиран кано вдинствана врвдноот 

a во 11% е даден паралелно со ушта ѕдна вредност, што повторно го 

потенцира нѕговато значење. Во однос на начинот на прѕзентирањѕ, 

во 70% случаи ѕ дадвн низ прииври, првтежно нако позитивна особина 

на хѕроитз од расказите, пвснитв и сл. Ученикот на тој начин има иа 

можност да дојда до трудот" и низ "поуни” и вредносни двфиниции, 

н низ практични, конкретни примери во кои оваа вредност може да 

ce опредмети, што е уштв една димензија ноја ги зголемуѕа ефектите 

од социјализацијата.

Ова веројатно св одразува и врз ставовите на учвницитѕ, кои 

- барем вербално - масовно ja прифатилв оваа вредност. ( WZ% од

нив ce согласуваат со ставовите дена "трудот е задоаоаство”, ”тру- 

дот в најважен во животот", додена останатите го сметаат за "нушно 

зло Hoe по сеиоја цена треба да ce одбегнува".)

Дали ова прифаќањв ќв има свој вистински одраз @о практина- 

та за овие гвнерации, св разбира не зависи само од социјализацијата
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во училиштата, туну и од индивидуалнитѕ предиспозиции на ученмкот, 

мвѓутоа, од аспвнт на учебницитв, оваа задача би пожала да са оцѕми 

кано исполнета.

2. Скоро вднаква состојба св јавува и во однос на "анавњето" 

(учењвто) како врвдност првзентирана во анализираните учабници*

Таа е втора по застапеност во рамки на имплинативно-политичките 

вредности, кадв учвствува со 15%. Знавњето св јавува 39 пати, што 

в 2,9% од внупнитв содржини рвлввантни a.â политичната социјализација 

или 4,2% од збирот на политични и имплинативно-политични врѕдности. 

Во 89% е дадѕна низ припври, а во 11% с.Лучаи кано "поуна”. 

Распорвдвноста по оддѕленија в« 28% во I и II одд. 28% во III и 

IV одд•; 35% во V и VI одд.; и 7,6% во VII и VIII одд. (Послвдниов 

рвлативно панизон процвнт, ввројатно произлегува од првтпоставката  ̂

двка на оваа, највисона возраст во основнитв училишта, ученицитв 

ввќе имаат релативно формиран однос нон знакњвто и учвњвто, со 

што ce намалува и потребата од нвгово истаннувањв.)

И во анкетата, нано и во прѕдходниот случај, знавњвто и 

учвњето беа прифатени нано пожвлни од страна на 90% од популација- 

та, додвна 10% изјавиле двна ” учењето в глупост ноја ниному не му 

погчогнала во животот”. Влијанивто на индивидуалнитв фантори в во 

овој случај гчошнв воочливо, со оглвд на тоа двна последниов, нвга- 

тивен став апројаввн иснлучиво од страна најучвници со мошнв мм 

слаб успех во шнолувањето. 0д ваквитѕ индивидуални првдиспозиции 

ce разбира зависи и фактичната интернализација и апликација на оваа 

врвдност вQ прантиката, но - повторно - учебницитв св потрудиле 

на соодвѕтѕн начин да ја афирмираат.



3. Амбициазноста е еден од онив поими нои првдничат по 

својата амбивалвнтност во официјалната конотација. Во најголвм броЈ 

случаи таа е претставувана кано контра-вредност или нвгативен корв- 

лат на скромноста, a рвтно кога кано синонжч за иницијативноота. 

Гледано во рагчки на официјалниот врвдносен систем, и скромноста и 

иницијативноста ce позитивно нонотирани» ( Во "политичкиот говор 

на прииер, снромноста до нводамна бвше мошне често истаннувана ка- 

но една од особвноститв нои трвба да го "красат” пожвлниот политич- 

ки тип.) Самата амбициозност пан, св ја-вува час кано позитивна, 

час коно нвгативна врвдност и во рамни на официјалната и во рамки на 

доминантната полмтичка нултура. Во оваа смисла и на ѕдан автор на 

учебник би му било твшко да св опредвли за мврилото со нов оваа 

вредност не ja нонотира. Од анализиранитв учвбници св глвда дека 

сепак прѕовладвал идеалот на "скромноста”, ва однос на ној амби- 

циозноста ce принажува нако особвност нсја трвба да св потисне. 

Амбициозноста в дирвктно или посрвдно, предмвт на 12 текстови.

Таа влегува со Ф,9% во вкупните содржини рвлевантни за политичката 

социјализација; 1,3% во збирот на политички и импликативно-поли- 

тички врвдности и 4,6% во импликативно-политичните вредности. 

Распорвдвна е рамномврно до V одделение, a потоа воопшто нв ce сре- 

нава.С распорвдот ввидентно не е "планиран” ). Што ce однасува до 

нонотацијата, таа сеногаш била првтставувана нано негативна, непо- 

жвлна вредност.

( Интервсен е вдвн парадонс кој ce јавува во врсна со нд 

р е л а ц и јата скромност - амбициозност ,  од аспвкт на различнитв 

политични нултури. Имвно, во западната литвратура мошнв често



сромноста ce врзува со твталитарнитв рвжими, поточно, ce трвтира 

нано производ на потиснувањето на богатството на индивидуалноста.

Нај нас пак, скромноста често ќе ce срѕтне нано "олицетворенив на 

лажниот граѓански морал". Од друга страна, оваа вредност св јавува 

нано позитивна на дввте страни. Паралелно со тоа, стои и позитивнос- 

та на агчбицијата (особѕно на Запад) a денес ве4е и кај нас.)

Свто ова го отежнува лоцирањето н а о в а а  категорија во про- 

цвсот на политичката социјализациj a .

Од аспект на учебниците, св чини најсоодватно да ce нап- 

рави нужната дистиннција, со тоа што би ce истаннало двнаi исто 

нано што амбицијата може да бидв "празна”, односно бвз своја основа, 

тана и смромноста можв да бидв " а л и б и з а  нвспособиоста. Правил- 

ното одмерување на овие двв димвнзии нв само што нв в направвно 

во овив учвбници, туну нв в дадвн ниту вдвн пример во ној амбици- 

озноста можв да бидв нонструнтивна и да даде резултат. Особвно 

не в истаннат оној ”стрвмвж кон нвшто” што е и втимолошки корен на 

□вој термин, ној е интвгриран нано неопходен услов за динамината 

на општвствените промени, онакви какви што нај нас денвс св зацртани

4. Во твсна врсна со предходниов поим е и "натправарот”, 

компетицијата. Нано мотив да ce постигнв нвшто или да св оправда 

постигнатото, тој првтставува централна натвгоријa во социјализа- 

цијата во многу земји. Нај нас, врзуван за чисто економската сфвра, 

тој в нв само занемаруван, туну често пати и нвгативно нонотиран. 

Игнорирањѕто на законот дена во ситв развојни процеси има поразвни 

и победници, потребата за натпреварувањв е често пати потиснуѕана 

за сметка на "грижата” за поразвниот, опредмвтвна ао ненанав (нави- 

дуп) хуманизам. Духот на "дадвното", "гарантираното", заради кое
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поѕдинецот нвма зошто да ce натпреварува, дава резултати нои ce 

ка,ј нас поввќв од очигледни. Во таа списла и денешнитѕ радимални 

пресврти во оваа сфера, сѕ оченува да ѕнесат промена и во статусот 

на ” натпреварот° нако вредност.

Во анализираните учебници ванвата вредност нема прантично 

”никаков" третман. Спомената е два пати ( во II о д д .), еднаш иано 

позитивна a ѕднаш кано негативна категорија, заради што не моша 

да стане збор ни за нѕканва насона на твкстовите. Евидентно ѕ двка 

постои потреба за "норегирање" и на овие содржини. ( ßo оваа смисла 

и нв св лотребни посебни "четива” во ној оваа вредност fta бидв прв- 

зентирана преиу поуни и пораки, Доволно е да провејува "духот" на 

натпреварот, ce разбира, паралелно со неговото стимулирање и во 

севкупната организација на училишниот живот, ) РѕсоцијализациЈата на 

овој план ( не сапо во нонтенст на енонопската сфера, туну и вооп- 

што од аспент на заживувањѕто на плурализмот во сите сфери, ној 

ja претпоставува номпвтитивноста) би била нвопхадвн услов за сти~ 

мулирање на поактивното вклучување на поединвцот во сите социјални, 

еконоиски и политични процеси.

5. Do овој нонтенст останува уште да са првтстави "богат- 

ството” или "нарите”, како шта најч.есто ce .спомену ваат. Ж Оваа на~ 

тегоријa можв да св трвтира и кано врвдност сама за свбв и нако 

едвн од мотицитв заради нои повдинецот воопшто св внлучува во пред- 

ходно споменатите процвси. Ваквата вредкост, во анализиранитв учвб- 

ници ce јавува 8 пати ( 0,4% од внупни.тв содржини рѕлевантни за 

политичната социјализациj a )., од нои '4 лати во III одд., по вднаш 

во IV и VI одд. и 2 пати во VII одд. Што ce однесува до начинот



на кој о таа првзвнтирона, можв да св кажв дена со работи за еден

мошнѕ нереалвн, a донекадв и лицвмерен став. Имено, во целта на

социјализацијата свкано влвгува и оривнтацијата двка "парите не ce

најзначајни во животот”, што е нвопходно и заради правилна афирма-

цИја на останатитв врвдности. Меѓутоа, да св првтстават како исклу-

чиво негативна врвдност ( што в случај во учебницитв), и уштв nose-

He нано ’’изввр на несрвќи во животот”, 'в содржина во чија вистини-

тост нвма да повврува ниту двтв од првдучилишна возраот, ное барвм

вднаш дошло во допир со стварната ’’фуннцијa ” на оваа вредност.

Од дрга страна пак, ниту вдвн истражувач нвма да повврува во ставот

дека "паритв ce беззначајни” (кој е изр-азен кај цели 73% од учѕници-

тв во аннетатаЈ, барем заради посматрањв на рвалната позиција ноја

оваа врвдност ja има во стварноста. Свкано, св работи за став, со

кои испитаниците едноставно саналв да покашат двна можат да ja

препознаат монотацијата иоја на "парите” им в дадвна во учѕбницитв.

Намвсто вниматвлно одмврувањв во твнстовите и афирпирањв на аввн-

туалните "граници” до нои оди значењето на оваа врвдност, како и

нвјзината позиција во однос на останатитв врвдности^авторитв на

овив учвбници, очигледно, им било полвснп да ja прогласат за чисто

негативна, и со тоа можвби да г0 одбвгнат "истиснувањвто” на дру-

гите "животни о р и в н т а ц и и о д  нејзина страна.Од аспвкт на политичката

социјализација, ова ѕ извонрвдѕн примвр за пласирање на врвдност

ноја нема нинаиов допир со стварноста.

*• ■
Глвдано во цвлина, цвлата оваа група на вредности во кои 

ce преплетуваат и социјални и внономсни и политични димензии.
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можеби и 

нај нас,

Ц8ЛОСНО ,

соодветствувала иа вден период од општвствениот развој 

но во контемст на ДВН8ШНИВ8 трaнсформации, бара сморо 

обмислѕна промвна.

Посвбно значајна за политичната социјализација е групата 

врвдности нои св однесуваат на доминантнитв карактвристини на југо- 

словенското општоство ( политичко урвдувањв, облин на управување, 

сопстввност и с л .)• Ова св всушност оние "цвнтрални” врвдности, 

чив прифаќањв од страна на повдинвцот не е релевантно само за ’’м в д ѕ е  

"модвлирањето" на нвговото политичко однесувањв, туку првтставува 

клучен услов за внлопувањвто во завдницата и гриншха за кеј-зиниот 

опстанон и развој. Во овој нонтенст,нако објент на врвднувањв св 

јавуваат повеќв процвси, институции, Групи и с л ., со чисто политички 

нарантер. Во рамки на анализиранитв учебници тоа св : самоуправува- 

њеТ0, социјализмот, двмонратијата, работничната класа, сојузот на 

номуниститв, општо-народната одбрана и независната политииа на СФРЈ.

XII

Двпонратијата првтставува вреднвст, за која постојат мо- 

швби најмногубројни сванања, толнувања и ' начини на нејзиио прак- 

тикување, Таа ce јавува нано начвло во.многу - меѓу себе радинално 

различни, па и спротивни општествено-политички систвми. He навлегу 

вајни во суштината.на овив противрвчности, вниманиѕто во овој нон- 

текст нв бидв насочено нон можностите за нвјзино афирмирање нано 

врадност во процесот на политичкото социјализирањв.



laa, do содршинито во дадвнитв учебници може да биде презвнтирана 

кано : облин на општестввно организирање или како начин на политичко 

однесувањв^( псследново в особено значајно од аспѕкт на внлучувања- 

то на поединецот во политичкиот живот).--

Do првата омисла, како "облик на'организација во која 

во одлучувањвто учествува цвлиот народ",, двмонратијата сѕ пајавува 

2 пати, во V оддвлвнив, во нонтвнст на изучувањето на "одликите” 

но југословонсното- општоство. Првзвнтирана в диронтно, нако дефиници 

ja со изразвно позитивна нонотација. Иа ова ниво, и во овој облик 

и не може да св оченува поголвиа застапвност на оваа вредност, 

бидвјни нвјзиното образлагање и "расчлвнување” не соодввтотвува на 

возраста на учвницитв. Она што може да св очвнува е воушност афир- 

мација на "домократското о д н в с у в а њ ѕ , ков може пригодно да св сооб- 

рази со возраста во скоро ситв 0 оддвлвнија. Меѓутоа, ова "двио-

кратсно однесување” не бара нинакви двфиниции или пронламации нои
/

учебнинот трвба ги внлучи, туну ce "учи" пред ce низ прифаќањѕто 

на повеќв други врвдности кои го сочинуваат овој вредносен комплвкс, 

и кои ce нлучни за негово усвојување кано мсдел. Разложувањвто на 

спомвнатист номплѕнс ги истаннува пред св слвднивв имплинативно-иаи 

политички врадности« толерантноста, слободата, објвктивноста, пра- 

ввдноста, сапостој нвста, другарскиот однос, ссработната.

„ гами по себв мошнв широни Спо опсвгот на влијанивто□ вие ce с а '

врз поединвцот) и нѕ св однесуваат само на политичнитв фвномени.

м , цатголеиа мера ги мреираат оние особеноотм ноипвбутоа, тие во к г

повдинецот би морзл ла ги прифати нано стандарди, донолну неговото 

политичко однвсува*8 тРеба билв -демократсно".



башв обработвна,□д споменатите вредности, соработната веќе 

додена во однос на останатите ce добиени следниве рвзултати!

1. ’’Слободата” е врвдност ноја најчесто ce јавува во ”комби- 

нација” со дѕмонратијата. Иногузначна, чвсто е употребувана во ли- 

твратурата (особвно двтската) нако симбол со изразена емоционална 

обоеност. Сепан, во истражувањата, дистиннцијата во однос на нвјзини' 

тв димензии би можела да ce направи низ ; натвгорииѕ

- "физичната" слобода, ноја по двфиниција сш— однвсув-а-на
1 )"слободата на движѕњвто ное нв 8 ограничено со никанви чинители"

- "психолошката слобода" - нано "состојба во ноја психичкитв

процѕси■кв и однесување сѕ одрвдвни со вољата на субјѕктот, a не со

„ 2 )чинитвли вон субЈентот ;

- социјална слобода, кано "можност да ce развие индивидуалната 

иницијатива и свѕсно да ce опрвдвлува за различни можности” (што 

ja вклучува слободата на мислвњето, говорот и сл.)

- слабодата како состојба која е спротивна на поробвноста на 

еден народ од страна на друг.

Во нонтанст на учвбницитв, може .да св наже двна единствено 

психолошната слобода нв може да биде соодввтно претставена, бидејии 

за нвјзино "разбирање" е нѕопходен веќв изграден појмоввн аларат, 

ној на оваа во.зраст не можѕ да св очекува. Останатита три димензии i 

на слободата би можвле да најдат соодввтвн начин за првзентирање. 

Меѓутоа, анализата понажува дена во' тенстовите, слободата св јавува 1

1 и 2) "Психолошни рвчник”, ИРО Вун Иараѓин,Бвоград 1988 стр. 569

3) "Речник социологијв и социјалне психологије”, Информатор, Заграб 

1977, стр. 506.



исклучиво нано физичка слобода или кано синоним на "нвпороШзноста” 

на народите. Поточно, оваа вредност ce јавува 27 пати, што в ра- 

лативно висона френввнција во однос на останатитв врвдности. (Тоа 

в 2,03% од вкупнитв содржини рвлввантни за политичната социјали- 

зација; 2,95% во збирот на политични и ипплинативно-политични
рИЛИЈИЧ.КЧ Tfc»

врвдносп) Јили 4,12% во Ј в о  75% случаи в внлучвна во учвбниците за 

првитв чвтири оддвлвнија, но присутна в -  иано во помала мвра- 

во ситв одделенија. Иано вдинствѕна вредност ce јавува во 50%
С (гкс п•)/»:

случаи, позитивно конотирана. . Што св однесува до

споменатата дистинкција, од внупно 27 единици, 16 св однесуваат на 

слободата како спротивна на војната. ( Во оваа смисла често неп- 

раведно св идвнтификува слободата со мирот, кој самиот по себв и 

не в гаранција за слободата во поширона смисла). пд останатите,

6 вдиници св однесуваат на глорификацијата на апстрактно сватвната 

слобода ( вд типот: "слободата в најголемото богатство", ’’дзцата 

трѕба да ja санаат слободата" и сл.), наде отсуствуваат примери 

за сметма на дирвнтно дадвните прокламации. Тритв последни единици 

ce однесуваат на физичката слобода, дадвна низ примери ( за заро- 

бени птици, животни и сл.), но со задолжитвлна поука на крајот од иа 

тенстот.

Вака првзвнтираната "слобода” ( од аспент на содржините и 

примерите низ нои св принажува) нв би можела да св доведе во врска 

со ’’демонратското” однесување и со демонратијата воопшто. Во учеб-

н и ц и ј в  нв е дадвн ниту вден пример од она што влвгува во "социјалнит 

те слвбоди”. За слободата на говорот или мислвњато на примвр, нв 

сѕ знав нити дали постои, нити дали a пошвлно во оваа звмја.



Евидентно, рвлацијата: демократијa - словода, нано ориентир за 

натапошното политнко однвсувањв, на.ова ниво на политичката соција- 

лизација е целосно- занвмарена.

2. Ано слободата ja земемв за првтпоставна на двмократијата, 

тогаш нвјзината највоочлива манифестацијa би била содржана во 

толерантноста. Способноста да ce почитува "туѓото", различното 

мислење, мвѓутоа, во рамни на социјализацијата нв е толку податливо

за твкстуално првнвсување, нако д в  пронламациja или став со ној
/

е пожелно поединецот да ce идентификува. Тоа првд ce,ce "вежба”, 

што од аспвнт на агенсите на социјализацијата, ja истаннува прак- 

тиката нако порелввантвн извор одошто в самиот уч8бнин. Првзенти- 

рањето на оваа врвдност во тенстови ( независно од ниѕната бројност) 

нв мора да има никанов вфвнт, донолку останатите облици на одне- 

сувањв во училиштвто ( номунинацијата меѓу наставникот и учвникот 

или меѓу учениците) ce одвиваат во поинанва атмосфера. Произлв- 

гува двна најголемото влијанив го има всушност индивидуалната 

толерантност на наставникот или онаа ноja учвницитв ja "научиле* 

во своитв семејства, пријатвли и други примарни агенси. Тоа св 

разбира не значи дека учебниците треба оваа вреднве-т да ja— остават 

на спонтаниот развој, туну напротив ja истаннува потребата од 

користењв на што поголвм број нонкретни примери, во нои толврант- 

ниот однос би доминирал. За ова, повторно не ce неопходни посвбни 

"четива", туну "вградување" на свој однос во веќе постовчките.

Вакви примери, за жал има сапо 2.', во IV оддвлѕние. Дадени 

св низ "илустрација” (ноннрвтвн пример” на ”толерантно” однесувањв^ 

додена во прилог на твнстот е дадена и поуна за значвк>ета на оваа



вредиост . Спорад начинот на презвнтирањато, би ое ранло дака ce 

навистииа соодввтни и деиа би поншле да имаат афѕкт во социјализа- 

цијата во навадамата смисла, ce разбира доколну ие би биле самоЈ2.

Прифатеноста на оваа врвдност од страна на учѕницитв, не 

би пожвла да биде марвна првку анката, бидеЈки ce работи за конк- 

ратен начин на однесување за чие посиатрања оа неопходни поинакзи 

П 8Т0Д 0 Л0ШНИ постапки.

3. Тѕсно врзан за толарантноста е "другарскиот одиос" 

или "другарството” нако што ce нарекува во учвбницитѕ. За разлина 

од предходнава, оваа врвдиост a многу поввАе застапена. Ce Јавува 

19 пати, што ѕ « 1,43% во вмупиита содржини ралавантни за политнч- 

ката социјализација; 2% во абирот на политички и импликативно-поли- 

тнчни вредиости и 7,3% ао импликативно-политичкитв врѕдности, каде 

што припаѓа заради широниот обѕм иа влиЈание врз однесувањато на 

поединецот. Особѕно значаЈна за помалите возрасти, оваа врадност 

е сосем соодватно распорадена ( 37%. во I и II одд. 47% во III и 

IV одд. и 15,7% во останатитв одделанија)• Во 63% случаи a првзвн- 

тирана иано единстввна врадност, што на го мамалува најзииото значаи 

њш бидајки таа в значајна прад са каио "примар" за конкретно одне- 

сувања со коѕ момат да сѕ комбинираат многу други вредности. Тама 

a и дадѕна ( во ситѕ твкстови низ примари), со задолжителна "пора- 

ка” на крајот.иа теНбтот. Од аспвит на основнитв бараља ( застапв- 

ност, начин на лразѕнтирања и с л .) би сѕ ракло двна "другарството" 

a eocena соодаѕтно афирпирано. Пѕѓутоа, во однос на нѕговата "им- 

пликативност” врз политичиото однасувањѕ ( заради кое ѕ и прѕдмат 

на анализата) тоа и на мора да ипа голѕм афвмт. Ипамо, нагласонот 

во овиѕ таистови a сапаи дадан врз впоциите (љубо^та во пријатвл-



* а ц  i.

ството), a Ha врз градењѕто на односи на почитувања, увашувањз и сл. 

нои св сѕпак позначајии од аопѕкт на политичната социјализација, 

така што врската мвѓу оваа врвдноот и -ионмрвтно - двмократоното 

однвсуваљв - оотанува во голвма мвра посрвдна (индирвктна)•

4. Врвдноот која исто таиа жпа овоѕ аначвње so овоЈ 

КОНТ0 КСТ в и "обЈѕктивноета". Нано рѕзултат на најаината поваќе- 

ѕначност, во рапки на учвбницита таа башв лратставеиа и како сино- 

нип на вистинољубивоста, напристрасноота. Сѕ јавува 15 пати, или 

1.1% во вкупнитв содржини рвлѕвантни за политичмата социјализацијај 
a 5,7% io импликативно-политичиитѕ врѕдности. Интересно е што таа 

в најмалиу присутна во првитв две оддвланиЈа ( 13%) за разлика иа 

примвр од III и IV одд. , нада ja има оо 60%). Најввројатно св работи 

( кано и кај голѕм двл од оодршините) за "олучаеи* избор, оо оглвд 

на тоа што "виотинољубиѕоста* в - н@ оамо подѕднакво значајна за 

ситз возрасти, туку ® и прилагодлива на свкоја од нив. Саногаш a 

пратставена нано ©динетвена врвдност, на која и a посввтаи целиот 

Т8КСТ t a во 2/3 од имв a дадѕна низ номкрвтни примѕри, паралѕлно 

со пораки за помвлноста на чеоното, виотннол.убивото однвоување.

( Во најголвмиот број случаи воушност, општата порана на авторитѕ 

Ha ги упатува читатвлита на "вистината" или "обЈактивноста" нако 

врадиости сами за сабѕ, туку a поваќа насочвна нон одбегнушан»© на 

лагата, наобјактивноета, лристрасноста, (за иои 1во тѕкотовита за- 

должитвлно олѕдува санкција). Употребзма во оваа смиола, таа има 

поголѕпо значѕњѕ кано адан општ отандард во ооциЈалзацијата воопшто, 

отколиу за иомиратмото политичко однзсуѕањѕ.

Нако врвдност, со нѕа - барвм вербално - ce идзнтификуваат



Bö% од аннвтиранита учаници, додвна 12% изјавнла дека на a воопшто 

значајно да ce бида вистинољубив нли објектмвен, или дека " во 

жиаотот nows и да ce лаже доколну со тоа ce постигна нзкоја цал”,

Са разбира, колку и оаие 68% навистина ja аплицираат оваа врадност 

во практината, не би иокшло да ce изиари со нивното дѕкларирање 

за наа.

5. Правадноста в една од оние вредности нои ce присутни 

во официјалните вредносни систами во мајразлични општаства, и тоа 

нано начело, идеал.*. Самиот поим на праведноста ииа две свои ди- 

мензии иои би морала да бидат истакнати »

- како индиѕидуална особеност која е неопкодна за градење 

на одредени стандарди во комуникациЈата со други индивидуи|

- како оонсва аа внлопуаање на поединецот во прабниот систем

на едно општѕство, во коЈ "правдатѕ" ввАа е опрвдматена, или, прет-

ставува • цел иоЈа м  моја во правниот систем на едно општество

1 )ce постигнува со правните прописи" ,

Втората диивнзија, во аналиѕираните учвбници не е воопшто 

присутна, бидвЈии и спорад настаѕнитз содржинн и планови ме о пред- 

видено воведувања на учѕниците во "правнита" аспакти на функциони- 

ра&ето на нашиот сиетам, со оглѕд на нивната ѕозраст,

Што ce однесува до праведноста како "личен однос кон другитв 

таа - квантитативно - спаѓа so поафирмираните в® вредности. Заста- 

пена @ 11 пати ( 0,8% so ѕкупнита содршини ралеваитни за политичка- 

та социјализација, 1,2% во збирот на политичките и импликативно-г. . 

политичките вредности и 4,2% во импликативно-политичмите аредности) 

Распорѕдена е рамномерно во сите одделенија и семогаш како единства

"Соцмолошки лѕнсииом" стр.472
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на врадност во тѕкстот. Свкогаш прваентирана ниа примери ( првтежно 

кратки басни или баЈни) во нои е нвдвосмислвно афирмирана праввд- 

носта нано начнн на однвсуваже.

Меѓутоа, од оамитв содршини на овив тѕкстови проиѕлагуваат 

и нѕкои нагативни ноивнти, Имвно, ситв "ликови" од твкстовита кои 

св покажале "нвправвдни* ов на нрајот казнвти, uifö~в во сбгласноот 

со вообичавното сцанарио од датонитв приказни. Но "казната" не 

слѕдува од иѕнаква објвнтивна, постоечка форпа (или

институциЈа), туну a сосѕм - би са рвкло -"судбинска", по принципот 

дака ”по нвправвдното дало олвдува животна нвприлика". Ова, можв 

да развие нвпожвлни вфвнти во двв насокиi

Првд св, произлвгува двка учан.икот нѕ сѕ социјализира во 

духот на праввдноста, заради тоа што таа вредноот в оама по овба 

пожвлна и позитивна, туиу аа да ja одбвгна казиата ноја од нва слв- 

дува заради мајзиното нвпочитувањв. Негативностито во у ш њ в т о  по пат 

на застрашувањѕ со можни рвпрасии" на трвба посебно да са комвнтира 

ат. Овој матод можв во голама мвра да двлува обструктивно во интвр- 

нализацијата.

Втората димвнзнја св однвсува на опомвнатиот “судбиноки рвци»~рј 

процитвт", кој премногу налииува најкааните за лошите двла ао вер- 

снитв учвња и во суввернитв фантаззии, во кои С - свпак да

важат поинакви прииципи од ониа кои трвба да ce почитуваат во учвб- 

ниците. Какаи вфвкти ова би можало да има ножв да св илустрира и 

оо податоцитв од анкетата, опорвд кои 48% од испитаницитѕ смвтаат 

двка за секој направвдвн чин во животот ќв бидат назнвти. При тоа, 

24% од нив, кои ов опрѕдѕлилв мако рвлигиоани, казната Ja очвиуваат 

од бога, a останатитв од други "оудбински силнв, но ниадвн од ниа



казната на ja врзува sa правните прописи, институции и сл.

Дури и нога овие резултати нѕ би ималѕ никанва врска со 

училиштето мано иооител на ооциЈалиѕацијата, она што учвбницита инив 

пожат да го сторат ѕ да нѕ ги отимулираат ванвитѕ ориентации.

Минимален придонео во оваа насоиа, би било истакмувањвто на примври
Л с ц х  и rt

so нои - ако казната мора да бидв tfttttfrfflaTa-  таа да ое врзе за 

реални групи и институции мои во стаарноота го оанкционираат "нвп- 

раввдното" поввданиѕ на поѕдинцитв.

• •

Глвдана во цвлина оваа група на врвдиости, иако ивантитатив- 

но доста присутна во учвбницита, м@ в ставвна so фуинција на поли- 

тнмката ооцијалиаација. Со првголѕма виоциомална обоеност, бвз 

напор содржинитз да ое смастат во рвални стварни рамни, на автори- 

тѕ на овив учебници очвѕидно нв им била цѕл наввданитв вреднооти 

да ги врзат за стандардита врз кои св гради политичмото однѕоувањѕ. 

Од аспент на целината на наставнитв оодржини тиа првтставуааат 

уштв вдвн нвиснористѕн простор за политичкото социјализирањв.

XIII

Социјализмот во иоиентот кога ce учвбницитв пишуѕани, 

првтотавува основна позитивма политичка врвдноот, безрвзврвно афир- 

мирана како во политичката праиса, така и во сите -ижЈТитуцив+шлизир®» 

рани агенси на политичната социјализација. Во рамки на образовниот 

процес во основнитѕ училишта, социјализпот можв да ce пратстави на 

неколну начиниЈ нако тип на општвстввмо-внонопска структура, од 

аспект на социјалнитѕ твории врзани за нвго во иоторијата на науч-



натѕ мисла и од аслент на примврите за коннрѕтнита облици и видови 

на ооцијализам нои ce јаауваат. Овие содржини можат да ce прилаго# 

дат на возраста на учениците од повисоките одделенија ( и теорѕтски 

и низ практични прииври) , особвно оние кои сѕ враани аа југослоаен- 

ското општество.

Податоцитѕ помажуваат дена во аналиѕираните учвбници "со- 

цијалиамот" ce споменува 9 пати ( 0,67% од вкупните содржини рале- 

вантни за политичката соцмјализациЈа или 1,37% од чисто политичмите 

вредности) и тоаѕ 3 пати во контекст на утописниот социјализап 

( различните учања ̂ како мсториснм норен} и 6 пати нако"балег" иа 

југословвнското општество. ( Во овој збир не влвгува "сапоулраву- 

ван»ето” ноз е посвбно издвовно). Ce јавува 2 пати во XV одд,, аднаш 

BQ VIX и 6 патн §о VIII одделѕние. За разлика од претставуеањато 

на поаитивниот придонес на утопискиот социјализам, на коЈ му ce 

посватани цѕлите четива, во останатите вдиници социјализмот на е 

ииту еднаш даден наио вдинствена врвдност. Тој ш свногаш прикамуван 

кано едно од повеќвто обелвжЈа на нашеуо општвство, иоклучиво 

дирентно, како декларација. Содршинитв воопшто нѕ навлегуваат ѕо 

суштината на вламѕнтите заради кои социјалиапот моие да ce опрвдв- 

ли нако позитиѕиа врвдноот, туну сѕ задржуваат на нвгоаото (вред- 

ноено монотирано) двфиниран»е. Најчвото ’ двфиниран,ато оди ион фор- 

нално сопственичкитв одноои, во нонтвкот иа доминантната тѕза од 

типот дзна " социјализмот е позитиввн заради тоа што во иѕго доми- 

нира општвстввната сопственост, a мапиталиѕмот е иегативви заради 

приватно-сопстввннчкитв односи".

За лолитичната социјализација ѕ особемо ѕначајно уч©н>вто



праку "негативни" примери, што - 0 0 нини - @ метод избрам и во 

овој KQHT8K0 T. Имено, начин на коЈ врвдноста на ооцијалиамот ( кој 

на 8 особано присутам) може да са потенцира, 8 сзнано презантирање- 

то на неговата анти-вредност, или, наговиот "главвн напријател* ноЈ 

во учабницита a принажан преку капиталиапот и експлоатацијата ноја 

од ного произлагува. Нвантитативно гледаио, иапитализмот кано анти 

вредиост ѕ аастапеи 5 пати повзАѕ од социјализмот. Поточно, тој ов 

јавува 40 пати , што 0 3% од внупиитѕ оодржини релевантни за поли- 

тичката ооцијализација, 4,37% во ѕбирот на политичнит® и имллина- 

тивно-политичките врадности и 6,1% од чисто лолитмчкитѕ врадности, 

GO што е практичио во самиот "врв".} Во 20% случаи, иапиталиѕмот 

е претставѕн како негативан сам по себѕ ( бѕа образлошенија туиу 

како дефиниција која е нѕгативно ѕрѕдносно конотирана), додека 00  

останатит® олучаи неговата "негативноот” е дадвна низ примери кои 

ce однесуваат на енсплоатација која од приватната солстввноот, (на 

која ce тажали^-проиалегува. пваа релацијаi капитализам-социјали- 

зам-сопотваноот, според начинот иа презентирање лоше да бида иавор 

на неколну нагативни моментиi

Пред «la, капитализмот и ооцијализмот ce оцртани во чисто 

" црно-бела" техника, нако два облина мои о в целосно неаависни 

0ДЅН сд друг, без "заеднички" или преодни елемѕнти м сосѕма исклу- 

чиви so својата позитивност, односно, негативност. Во таа смисла 

ce определиле и учениците во аниетата, од к о и i над 90% го оиетаат 

социЈализиот ма за најправѕден систем на оветот, a исто толку го 

снетаат капитализмот за "неправедвн". Ваква иснлучивоот во приодот 

нииогаш на била претпоставма на таканарачениот "дијалектички прис- 

тап" во образовниот процео, но од денашен аспект, нога многу од



критериумите за "класифинација" на општвствата накоѕ иапиталистички 

или соци јалистични, св менуваат, тој ѕ ц е л о с н о  мвприфатлив.

Вториот нвгативен момзнт произлегува токму од споменатитв 

сопствѕнички одмоси, поточно, од односот нон приватбата и општес- 

твената сопствѕност. Осван во контенст на "капитализмот” и "соција- 

лизмот”, овив катвгории ов срвДаваат и нѕзависнО| 7 пати so учвбни- 

ците. ( 0,52% ао вкупнитв содржинн рвлввантни за политичката соци- 

јализација или 1% од чиото политичкита ѕрвдности.) Наместо нивна 

ааотапеност во поѕисонитв одделвнија, тиѕ св среќаваат во VIII одд. 

само вднаш, додвка оотанатита случаи са во учвбницмте за III, IV 

и V оддаланив. ( р.о последнрјва: возрасѓ1, прашањв в маио ö'oonurra мошв 

да са свати смислата на сопствѕничнитв односи воопшто.). Содршинитв 

cs свадуваат на дирвнтно, двкларативно афирмирање на општеотвената 

сопстѕѕност кано вдинстввна "иоправма*, 'хумана^и негирањѕ иа при- 

ватната сопотвеност кано нвгативна ’’заостаток” ној трвба да ce 

надминв. Бидвјни нв св давани сноро никакви образложвнија за оп- 

равданоста на ванвите конотации, на учвникот rte му останат во са- 

ќавањв најввројатно само примерите ва иаи приватаата оопстѕеиост 

ОСВ0 Н по аксплоатациЈата св одлииува и со "назадност" и нвразвивност 

( на припер so текстовита во нои индивидуалнитѕ земјоделци ораат 

со плуг и рало бѕз особвни рвзултати, наспроти вмсоната технологиЈа 

иоја ѕ присутна во општвотваннот оактор.)

Факт ѕ дака општвстввната сопставноот б®ш@ здна од нѕс- 

порнита позитивни официјални врвдности, a ао нотражувањата, нвЈзи- 

ното прифаиањѕ ce земаша и за индикатор на самоуправната ориемта- 

ција воопшто. Мвѓутоа, нити во овој пвриод, не би можвл да ce on-



равда ваивиот "фронталвн" напад врз приватната сопственоот, ној 

ги погодува и нонкрвтнита поадинци нои унвствуваат-во waai—

Данео пак, нога овиа двв натегории го оочинуваат токму фокуоот so 

ној најмногу са оглѕда праовртот во виономоиата сфвра, ванвита 

содржини и пласирањв на вредности са не само нвосодввтни, туку 

можа да ce каше дека го социјализираат поадинѕцот ао "пограшна"

насона. Тие ce примвр аа приод ној во огромна napa Ае ги отвжни
"оо

процасита на рвсоцијализација, rta нои овиѕ генарации А@ бидат 

вклучени. Во прилог на тоа, говорат и податоцита од аннвтата, спо- 

ред иои 08% од испитанитв учаници са против првоѓањвто на општес- 

тваната оопственост во "приватни рацв", a саио 9,7% спатаат дека 

"фабриките, хотелите, продааницита и сл«,можат да бидат и приватни" 

вДа св бидв сопстввмик (газда) ѕ нвхумано" - изјавила 40% од учани- 

цитв ( дури и онив чии родитвли ce вработвни во индивидуалниот сек- 

тор). Дури и да св работи за чисто взрбално прифаиањв иа овиа ста- 

вови, останува фантот дена во сввста на оваа популација, оликата 

на "лоши газди и потчинати работници" сѕ идвнтификува нако пожална»>2 

За промена на таа слина ( која стварноста ввАе ja бара) ќе бидв 

потребна промвна на вдвн огромвн двл од твкстоемте во учѕбницитв.

XIV

Самоуправувањвто и неговата афирмација низ институцио- 

нализиранитв носитвли на политичката социјализација е мошнв твшно 

да ce слвди, со оглед на тоа што присуството на оваа натегорија не 

поше да ce ”мери” само праку нвјзината застапеност нако вредносна 

дефиницијa, став и сл. Имвно, самоуправната ориентација првтпоста- 

вува цвл едвн копплекс на вредности, без чив прифаќање, самоуправу-



вањѕто кано посзбна ѕрвдноот не можѕ да има своја подлога, нити 

в нагоаата интѕрнализација мошна воопшто. Во таа смисла, нв са 

бѕз основа глѕдиштата дѕка за фактичкато постоан>е на оамоуправна- 

та политична нултура кано посабен'7облик. ( Наспроти овив ce јаву- 

ваат и мислења дѕна шшфнчлшт.а култура е само ©ден тил во кој 

самоуправувањато 0 една од осношнитѕ вредности.) Сепак, посматрано 

од аспект на политичката социјализациja, ce глѕда дека ое работи 

за многу поваќа од "само адна врѕдност”. Имано, воспитувањато "за 

сагчоуправувања" на са овадува само на поаитивното конотирања на 

овој поим или пан на "упатство" за лрактичиото вклучуваи>а на поа- 

динацот во саиоуправниот живот. Напротив, ce работи за првизсувањв 

на цѕл ѕдан врвдносен сплѕт ( микро-систем) и модвл на однасување, 

бвз чи#а цалосна интврнализациja, ’‘самоуправуваи.ато" можѕ да бнда 

оамо вербално прифатвно. Така и во учабниците, за да ce процани 

афирмацијата на самоуправуван.ато нано ервдност, лораат да бидат 

замани прадвид и сита политмчми и илпликативно-политички врѕдности 

кои припаѓаат на овој ^онтанст. Такви ce на пример: одговорноста, 

хуманоста, солидарноста, креативноста, ангашираноста и сл., од 

кои дал вѕДѕ бѕа претставвни.

1. Салоуправувањато нако посебна вредност бѕшв застапено 

13 пати ( 0,9% во внупните содржини рзлевантни аа политичната со- 

цијализација или 1,98% во .чисто политичните вредности Ce срет- 

нува во сите одделзнијa, но во половината случаи е дадено во VII и 1 

VIII одд.,согласно со наставниот план за оваа "тона”. Само ед-

наш салоуправувањето е презвнтирано низ ноннрвтан примар ( мако 

салоуправување во рамки на оддвлвнската завдница), додѕка останатитѕ



тѕмстови остануваат на дирентно, проклаиативно ниво. Bo В од 13 

случаи, самоуправувањвто ѕ дадвио номбинирано со други врвдности, 

иамо вдан од бвлвзита по кои трвба да го "разликувамв" нашѕто опагр® 

твство, ( но ниту вднаш на в образлошѕно во што всушноот оа состои 

оааа "дифаренција опацифина’*. ). Гледано ао цалина, афирмацијата 

на сапоуправувањато св свадува Hai

- во пониснитв оддвлвниЈа - чиста "фраза" без образложаниа 

( “самоуправувањато a најхуман сиотвм" н с л .);

- во посладнитв даа одделанија , на ннфорпации за нонкратни- 

тв облици на фуннционирања на оамоуправувањато ( ао работната ора- 

дина нлн лошироно ), иои с® Ца |разлина од останатита политички ин- 

формации, враднооно конотирани.

Ниту едмите, ниту другите нѕ одгоѕараат на прашањвтоi зошто 

е тоа позитивна врадност! Заради тоа н® ce изненадувачни податоците 

од анкетата , спорзд кои 831 од ученицита го опиииале самоупрааува- 

њ©то нано "најхунам систем на сватот", a 8 1% кано "едимстзан пра- 

вѕден сиотем", но на прашањвто "зошто?", нв одгоаорил ниеден од нивк 

Гледано и од аспвит на останатитв податоци, шаро^а-тно н в«-овој 

случај ловеАв сѕ работи sa вврбална прифаќање, бидвјки во ставозит© 

на овие испитаници са јавуваат низа влвмвнти кои св иниомпатибилни 

со самоуправуваљвто. ( Танов е на прнмер, предходно изнесемиот 

став двна "сапоуправуеањвто и нв мора да постои, доколиу имаме цнр 

цврст н умен "водач"* кој беше нзразвн мај цали 8 6 % од ученицитв.

Тука е и неспремноста за антивно изразузаљв на сопственото мислв- 

fes (4 0 %), предрасудитѕ од рааличен вид и о л ,)

Ce наметнува првтпоставката двка споменатата група врвдности



кои ce неопходни за лланираната самоуправна ориентација, не св 

на еоодвѕтен начин презентирвни ни во учебниците ( иеко тие не ce 

НИ8НИ вдинствен извор). Hora станува ѕбор за нме, ввидентно е дена 

најчѕсто иотаннуваниот сплет на "особености кои треба да го краоат 

добриот самоуправувач" ce оодржани во таканаречениот "антиввн, кри- 

тичко-творечки;одговорвн однос". Меѓутоа, овив 4 вредности (актиеиз- 

мот, критичноота, одговорноста и крѕетианоста) иѕ биле особено 

инспиративни за авторите на учебницитв., што ce глвда од анализатаѕ

2. Ангашнраниот одно^с, жвлбата .sä вилучувањв во различни 

процеси или активноста во најширона омисла, нѕ наоГаат саое место 

( манар и кано "поун^), Ce разбира до оваа вредност ое доаѓа и 

посредно, преиу нејзино стимулирањв во рамни на различните пошироки 

училишни антизности, но таа е сосема податлиѕа за првзентирањѕ низ 

примѕри со кои сенојдневното ионуство изобилува.

3. Истата nojaaa ce сретнува и во однос на "одговорноста"

која е толну многу споменуаана и барана. Нано двл од социјализациј|£
£ ,

та зоопшто^оваа ииплинатиано-политичка врвдиост^оо огромно алијание 

врз политичкото однесувања,. По својот карантер ласно ооглвдлива 

миз практичнн примзри, таа дава пожност за нвЈзино пренѕсуаањв 

уште кај децата од првдучилишна возраст, Уште поголвми простори 

за не^зино афирмирање ce наоГаат низ учѕбниците, бидајки лримерите 

за "одговорно однесувањз” можат да са вградат во многу содржини, 

иезаѕисно од нивната основна тема. Бакви примври во аналиаиранита 

учебници едноставно не постојат.

3. Нритичноста, способноста за мритичко расудуаање и изразување 

в ѕрѕдност која нв в врзана само за самоупраѕувањвто, мвѓутоа е 

нвопходна за неговото остварување (онака каио што в коиципирано)»



Теоретски и официјално таа свкогаш била иотаннувана како една од 

основните позитивни вредности, додвка послвднивв години особвно до 

израз доаѓа потребата за нвЈзина афирпацијa . Сенано, "критичкиот Одн 

однос” не в нвшто што noms да св научи од учебнин, бидејки за негоѕа 

ѕото прифаќањв имаат огропно влијание и индмвидуалнитв способности 

и коннретната пранса во ноја "нритичноста" треба да сѕ аплицира.

Во одиос на училиштето, нвсомнамо a двиа ефектитв во социјализаци- 

јата ce поголѕми во практукувањето на оваа врѕдност ( низ иаставата 

и учеството на ученикот во неа), одошто првму "пишанитв" упатства. 

Мвѓутоа, нано и каЈ свкоја врадност иоја ое учи низ практината, 

би мошвлѕ да св наЈдат и ооодввтни примври (тонму од исиуството) 

чив вградувањв во поотоечнитв тенстоши дополнитвлно биЈЈa стимулира- 

ле. ( Дотолку поввАв што "практикувањвто" на оваа вредност во кон- 

нрвтните училишта ивможв да ce нонтролира нити "мери".)

Ванви примери во анализиранитв учвбници нвма, тана што примѕ- 

ната или игнорираи»вто на оваа вредноот в оотаавно на вол»ата на нас- 

таанииот. ( Единствѕно во оваа наоока би можело да са опомвнв при- 

суотвото ма една друга врвдноотi "првтпазливоота" (одпервноста, 

обмислувањато првд нонкрвтнитв поотапки), ноја n© в вдвн од услови- 

Т8 за формираљв на критмчниот одноо, иано ѕ многу пошироиа ао од- 

нос иа евојата прииена« Таа ов срвтнува 0 пати ( 0,6% од внупните tro 

содржини за политичната социјализациja или 3% од ипплинативно-поли- 

тичкитѕ врадности), рамномврно распорадвна од I до V одделениѕ.

Давaнa a пратомно ииз примери (Впати ), но и кано "поуна*, која 

(иано не го допира политичното однвоувањв во овој контанст) би 

мошвла посредио да влијае вра наго.)



5. Нрѕативноста a уштв една врвдност која поввќе можа прак- 

тично да ce стимулира, и , што (за разлина од многу други врвдности) 

g зацртано и нано цел на воспитно-образовниот процас. Ce разбира,

•. -i _..пЈ . прашањето нолку таа тоже да ce развива

ниѕ учебницитв, спаѓа во допенот на психологијата и падагогијата, 

бидејки за ваквото вмерењѕ" ѕ неопходвн посебен инструмвнтариум „ 

Сѕпан, оваа иатегориj a , за разлима од ненолнуте прадходни има нај- 

Д8МО CD08 место и нано посебна вредност ноја може да ce афирмира 

миз примери. Таа a мошне јасно "опишана" нано пожална врвдност која 

му a неопходна на општвството во цѕлина. Са јавува 7 пати (во I,

II и IV одделение). Сообразно на возраста, презеитираиа е претежно 

низ примери С за повдинци кои са истакнувеат со својот "творечни 

однос") или cs истаннува ди(Ѕактно, како "желба кое сеноѕ дата трв- 

ба да ja иие”.

Ианви ce ефзктита и нолку ноннрѕтно нај учениците ce отимули- 

раѓ\а краативноста, повторно, во овој контѕнст нв би можело да бидѕ

измерѕно.

6. Хуманизмот, опоред своето значењв свкако заслужува посвбно 

поглавив, меѓутоа в дадвн во овој тематски блок, W& čamo заради 

^^ММхтракжиинахвраамовжхаа тоа што ѕ најчвсто нористен Ввпитвт" кога 

ce гоаори за сатоуправувањето ( како ао учебницнте, така и пошироко) 

Тој е една од оние вредности нои можат да ce оретиат so рамиитѕ на 

скоро сеној официјален вредносвн сиотвм, и сноро и да nema општвство 

hob себе си не ce опишува како "хутано" ( без оглед на разликите во 

начините на иој е тој аплициран во праксата). Можв да св срвтне и 

кано чисто политичиа врѕдноот, со оглѕд на неговото голамо директно



влијанив во политичната сфзра. Тука ѕ нласифициран во групата иа 

импликативно-политички вредности, од аспѕкт на нвгавото значањѕ 

за социјализацијата на поединвцот воопшто, a нв сапо политичката, 

(Усвоѕноота, или нѕприфатзноста на оваа врвдност воушноот ое огле- 

да Н0 само во политичкото однесувањв , туку и во сите останати 

релации и улоги во кои тој участвува.)

Во учвбницитв ѕ застапен 14 пати ( 1 ,0 5 % во внупнитѕ содр- 

жини рвлввантни за политичката социјализациja, или со 5 ,3 % во 

импликативно-политичнитв врѕдности). Раопорадвн ѕ рамномерно ао 

ситв 3 оддвлвнија, секогаш нано единстввна вредност во цвлиог твкст• 

Хуманизмот е афирмиран 0 пати нано "поуна” ( дури и императив за 

пожвлно однесување) a 6 пати низ ноннрвтни примври. По содржина, 

овив примври св оведуваат на: љубовта кон луѓето, почитувањато, 

меѓучоввчната солидарноот, помош и с л ,, но ниту вднаш нв св дове- 

двни во врсна со AtfûHpé'TMûwoполитичноУоднвсување на повдинацот, 

со основнит8 принципи во врска со конкретното урвдувањв на политич- 

ната заадница илм ној и да е политички феномвн. Дури и нога сѕ 

спомѕнува во врсна со самоуправувањвто, дадвн в нано чист епитвт, Ûk 

баа канво и да в истакнувањв на некаква внатрешна поврзаност мвѓу 

овив двв врвдности. Така е и прифатвн кај учвницитв ѕ-или наио 

бвлвг на самоуправувањвто (што бвше изложеио) или како "задоволство 

да ии св попага на луѓето" ноѕ е прифатвно кај над 9 0% испитаници.

Глобално глвдано, содржинитв врзани за хуманизмот претставуваат 

своввидно "упатство" или стандард за пожелно однесување, но нино- 

гаш нв наалегуваат во суштината на овој поим, во втичниот идаал 

за ’’човекот и нвговото достоинство", 'нагно врвдност за себе.

0д друга страна, на "човвнот" му св поветвни 12 текста, но секагаш
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за да ce афирпира неговото биолошко совршенство или неговата надмоќ 

во совладувањето на природата. Етичко-политич-

ките димензии, заради кои и "човекот" и хуманизмот воопшто е реле- 

вантен за политичката социјализација^ ce скоро цвлосно занемарени.

7. Уште една врадност ноја свое мѕсто може да најдѕ во 

овој блон е "храброста". Истакнувана нако пошвлна оообѕиост, оваа 

врвдност.најчесто се врзува индивидуалните в нарактеристики на пов- 

динецот и пратшкно се посматра во контекст на психолошните аспекти 

во истражувањата на врвдностите. Меѓутоа, нејзината улога во поли- 

тичкото однвсување не е беззначајна, особено ако ce има прѕдаид зд- 

на нејзина димензија, a тоа a политичката храброст. Заради нејзи- 

ната мошнв нонкрвтна врска, посебно со сапоуправувањето, таа ѕ 

внлучена во импликативно-политичките вредности.

Факт в дека голѕм дел од причините заради кои оѕ вѕли двна 

"сапоуправувањато не функционира* или дека самоуправувачита нв сѕ 

однвсуваатхн и на ги користат правата и можностите нои им ce закон- 

ски дадени, произлегуваат од една појава ноја би мошела да ce нар@- 

чв "страв од насакани пооледици". Отсуството на храброст да сз иѕ- 

рази ововто мислење или да сѕ однесува на одредѕн начин, ce разбира 

нв е зиачајно само во нонтвкст на фуннционирањвто на сапоуправува- 

њѕто ( каде в особѕно воочливс) туну и за политичниот живот во цв- 

лост. Имајки првдвид дека овој "страв" на в свкогаш рвзултат на 

искуството на повдинвцот, нити на ноннрвтната политичиа пракса,
е

туну дѕна често пати апстраитно сватен ( и априори прифатен), ce 

појавуаа и потрвбата и "храброста" да биде согладана од аопент на 

политичната социјализација.

с - ' :ü h t 2 »чј Он и ц и  $ ќ̂раброот^а" /застапаиа



Во анализираните учвбници, "храброста” в застапѕна 6 пати, 

по вднаш еш свно в  оддвлвние. ( 0,6% во внупнитв содржини рвлевант-

ни за политичката социјализациja или 3 % во импликативно-политички“ 

тв вредности). Дадена е претвжно нано единствена вредност, на која 

во сите тенстови е особено потенцирано нејзиното— з-начењеМеѓутоа, 

сите примери низ кои в прикажана, сѕ одиесуваат на храброота во
- f f

совладувањето на физичмитв препрени или нвгативни/личности.

Ниту вден од овиѕ прииери не ce однесува на лолитичнита димензии 

на храброста, a такви, дури и за учениците од оваа возраст можат 

да ce најдат безброј. ( На пример: храброст да св спротистави сопоти

веното мислење^ на мислвњето на наставникот или било кој друг "автора 

ритет" за ученикот и слични "илустрации" можат мошнв соодветно 

да ce вградат во учвбницитѕ).

Са разбира, ни храброста нѕ е вредноот која ce стѕкнуаа 

низ учењв од учебницита, но можен е минимален придонес нон најзи- 

ното стииулирање и во овив рамки,. Од' аспвнт иа политичката соци- 

јализација, ваквиот стимул очеаидно не бил предвиден.

Гледани so цалина, оваа група на имплинатиано-политички врѕд» 

насти, бѕз аглзд на нвантитативмата застапеност^в многу малку ( или 

воопшто нѕ s ) доѕвдуаана во врсна со политичкитв фвномвни. И туна, 

како и кај најголепиот двл врвдности од овој тип, нианото посредно 

в л и ја н и ѕ ,  нивната "импликативноот" врз политичкото однвсузање  

остануѕа само како отворвна можност, зависна од учвнимот и од нв-

гоаото идно политично искуство.
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Bo напосрвдна врсна co самоуправувањето в и "работничната 

нласа”, ноја во аналнзираните учебници е претставена мано политич- 

ка вредност, со нвдвосмислѕна, изразен.о позитивна конотациj a .

Hejзината носечна улсга, прогрвсивност^ доминација,св афирмирани 

17 пати ( многу повѕќв од на примѕр социјализмот, самоуправувањето 

или дѕмонратијата). Таа првтставува 1,20% од вмупните содржини 

релввантни з а .политичната социјализацијa ; 1,9% од збирот на поли- 

тичкитв и импликативно-политичнитв вредности или 2,6% од политич- 

нитв. Распорвдвна 8 од III одд. до VIII одд. ( со тоа што 70% олу- 

чаи отпаѓаат на последнитв двв оддвлвнија). Најчесто (80%) и св 

посветувани целитв твнстови, a свногаш в првзвнтирана дирентно, 

без примври, дури и бвз објаснување што точно ce подразбира под 

овој поим. Поточно, таа е понекогаш синоним за работнитв луѓв всопш 

што* понвногаш св идѕнтификува со работниците од непосредното 

производство, a во вден двл и со поимот "самоуправувач”. Од сите 

’’чвтива’’ само во вдно св објаснува нѕјзината историсна улога, по- 

точно ce образложуваат причинитв заради нои таа носи позитивна 

конотација. Нанусо рвчвно, проблвмитв во врска со оваа содржина 

св оввдуваат на: тврминолошна непрѕцизност и недоследност, апстракт 

ност и отсуство на образложувањв на позитивниот однос кои неа.

( При тоа мора да св истанне двка првото обелвжјв (непрвцизноста)

Н8 в специфичен проблвм на учвбницитв, туку одраз на една поширока 

појава во ноја ce јавува диввргѕнтност и нвдослвдност во лоцирањвто 

и дефинирањѕто на оваа категорија, н-ои— rre— iпри-еутии кано во научниот 

така и во политичкиот говор нај нас.)

XV

За ученицитв, таа останува само како нвдвфинирана, необјас
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нета категорија ион ноја "трвба да сѕ има афирмативвн, позитиавн

аднос”»

XVI

Сојузот на комунистите и копунистичката идвологија ce вреднос^ 

ти миЈ1 статус во офнцијалниот вредносеи систем в во целост пропвнет 

од номентот на пишувањето на умебницитѕ до денес, што мора да се 

има предвид при нивнвто презентирање.

Нвантитативно глвдано , Сојузот на номунистите, односно Ному- 

нистичката партија е афирмирана 20 пати ( 1,5% во вкупните содржини 

релевантни за.полтиѕката социјализацијa , или 3% од чисто политички- 

те вредностиј.. Ce појавува 2 пати во III одд., 3 пати во IV, a остане

натите 15 пати во VII и VIII одделение. Во 65% случаи претставува
€■ Д/уцћиЛ

единствена вредност, но секогаиКдирентно, како пронламациj a .

( Нрипери во оваа насока е мошне тешко да ce прилагодат).

Факт в дека содржината и начинот на презентирања са сосема 

so согласност со - во тој момент - важачните морпи. за врвднување. 

Авангардноста, монополската позиција, вдиаствано исправната идео- 

логија и сл., не би мошѕла да ce оценат нано пренагласени или пре- 

застапени во учебницита, бидејки тиѕ ja одразуваат позицијата која 

овие вредиости ja имаа во официјалниот вредносам систем го тој мо* 

мент. До оѕда, политичката социјализација со свие врвдности, еднос- 

тавно, ja исполнила својата "официјална" цел. Нвгативнитѕ аспѕкти пр 

произлегуваат првд св од содршините иа овие тенстови, од кои про-

излегува единствениот и иснлучивиот приданес на комуниститѕ за “
1

прантично св што оааа завдница има С слично иано и но олучајот на 

хипостазирањзто на улогата на НОБ). Оаа на би момѕло - ни во тој



M0M8HT да ce оцени нано соодветмо. fiery другите негативности, еак-
С (г

виот став можа дач/ кај учѕниците вештачка потреба за идентификација 

со СН, што мокш да ce забалвжи и во нивнитв одговори во аннвтата! 

Имено, наспроти 11% испитаници нои го отфрлилв комунизмот ”нако 

измислнца ноја никогаш нема да ja прифатат", најголемиот дел (89%) 

изјавиле дека "нога ќѕ пораснат ќе бидат члемови на Сојузот на ко- 

мунистите". Во оваа група има и религиозни и национално нетрпели- 

ви и воопшто - поединци чии оривнтации ce неспоиви со идеолошниот 

проект на оваа партија. Тоа значи дена нај нив и не са работи за пр 

прифаќање на ненаква идва, туку едноставно, за идентификацијa со 

нешто k o g до нив допира нано "пажелно”, како нешто "што треба да 

ce биде". Ce разбира, врзувањѕто за одредена идеологија и разби- 

рањето на сите нвјзини номпоненти не е ни можно на~оваа возраст. 

Мвѓутоа, она што в навистина "опасно" е слрѕмноста да ce врзат -За 

Дѕгшлго ( и практично внлучат.) во нешто што ни самите не можат да 

го поимат д □ нрај. ( Впрочам, можната последица од ona - подгот-
â

аеноста за "фориално” членство^ е пој.ава која поввќе и штети на 

самата партија, одошто на поединецот.) Ова ce разбира има нега- 

тивнн илплинации ѕрз политичкиот живот во цѕлост, бидејки упатува 

Ига и иа сзоевидѕн опортунизам нај ганарација наја е сеуште пре- 

многу млада за ваква девијација.

Од аспент пак на настанатите промани, посвбно на заживу- 

вањето на павеќепартискиот систем, целкот овој ссдршински блок 

станува нвсоодватен, намзтнувајки ja потрѕбата од негово прилаго- 

дување на ’’новата”’ политичка прантина.
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XVII

Bo рамни на политичката социјализација во училиштата, 

Југословенсната народна армија и систвмот на општонародна одбрана 

спаѓаат во ретките врадности но^ ce среќаваат и во нонцепциите 

за изработна на учебницитв. Овие натегории ce во -удшбниципе- заста- 

пени 18 пати ( 1,35% од внупните содршини ралевантни за политич- 

ката социјализацијa или 2,7% во политичкитв врѕдности). Распорвдвтн 

ни ce рамномерно во сите оддвлвнијa ( освен во VIII), a во сите 

случаи претставуваат единствена содржина во тенстот.

Потребата од афирмирање на овие вредности е нессмнена, 

при што би било прифатливо доколну 'нагласокот св стови врз афирми- 

рањето на спѕцифинитв на одбраинената политина на СФРЗ и ситв ни- 

воа прену нои таа ce остварува, но само.како Инструменти во 

остварувањето на ноннретната политика, што е и нивната изворна 

концепцисна опредвлба. Намвсто тоа, учвбницитв св опредвлилв ио- 

клучиво за емоционално обовни, песниЧки и раснази во кои - без 

накво и да е образложвние - ЈНА в издигната на ниво на симбол, 

од и ’’гаранција" на мирот, слободата и (имплицитно) опотанонот 

на цвлата звмја. Мошвби ваквитв форми св нужни во sa авмји надв 

што служвњвто на воениот рон в задолжитвлно, но токму ааради тоа, 

ефектитв би била поголеми донолиу не ce занемарн елаборирањето
Кои

на потребата и оправданоста од таков вид одбрана, urno н® прѕтста- 

вуваат "изиислвни" причини. ( Впрочви, и на повдинецот Ќв му бидв 

полвсно да ги прифати овив врвдности дадоколну знав зошто).

Нонсенвентно на начинот на ној ЗНА е првтставвна во учебннци* 

те, и во аннвтата ce јавува масовно прифаќањв на ставот дека 

"служањѕто на воениот рон в чѕст и гордост", (согласно и со нај-



често употребуваната фраза во нашата јавност. Меѓутоа, во иста врв- 

мв.; околу вдна трвтина од испитаницитв (33%) нв сѕ убедѕни во нвоп- 

ходноста на постовњвто на Југословвнската народна армија, слвтајки 

двка "Зугославија нвма да пропаднв донолну нема војска". Ова извон- 

рвдно го одразува изложениот начин на афирмација на овиѕ врадности 

во учвбницитв.

( Што св однесува до гчасовната идвнтифииација со армијата 

првку чувствата на "гордост”, двл од овиѕ причини би можел да св 

должи и на возраста на испитаниците, во ноја "униформитв", оружјата 

и сл., ce свуште симбол, присутвн и во двтстните игри.) Токму зара- 

ди послвдново, нвопходен в мошне вниматвлвн о одмврвн лристап кон 

овив фвномвни; дотолку поввќв што тив посрѕдно влијаат и врз некол- 

ку други појави (милитаризмот, агресивноста, "не-мирољубивоста"и 

сл,), за нои првдходно бвше прикажано дека имаат свој норан.

XVIII

Нвзависната политика на нашата земја, нвсомнвно спаѓа 

во содржинит8 нои св иннорпорирани во политичката социјализација 

на ова ниво. Меѓутоа, таа спаѓа.во онаа група вредности зѕ чив прифа 

ќањв в нвопходна и погслема политична информираност и рвлативно 

формирани политмчни оривнтации. Во таа смисла и не моше да св очѕ- 

кува преголвма застапвност на содржини од овој вид во учвбницитв 

за осумгодишнитв училишта. Од оваа сфера, во нив в афирмирана нввр- 

заноста и тоа 2 пати во IV одделение. Во 'останатитв учебници нв 

св првдвидени овив димензии на надворвшната политика на нашата 

звмја, но со оглед на спвцифичноста на проблвмот, нвмошв да и св 

забелвжи на малата квантитативна застапвност. Единстввна забѕлѕшна
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е што неврзаноста е и во постовчните случаи дадвна нано позитивно 

вреднувана дѕфиниција на опрвделбитв на југословенската политика 

и нано посвбен придонвс на Ј.Б. Тито, но бвз накво и да е обЈасну- 

вак>е аа нвјзиното фантичко значвњв за звмјава. ( -Не-врзуван>ета е 

впомвнато како движвњв и во рамки на политичнитв информации, но 

како чиста дескрипција, бвз вредносна нонотација.)

XIX

Последната политичка врвдност која' св срвДава во учебницитв 

ce однесува на религијата, односно, атеизмот. На овие врвдности 

заради влијанивто ное тиѕ можат да го имаат врз сите останати ори- 

ентации на поединецот, би требало да и п с е  посвети посебно внимание. 

Имено, и покрај помвстувањето на религијата во”приватната сфѕра? 

олшрЈитѕ определби во досвга важвчниот идволошки правнт имаа мошнв 

нвдвосмислвн однос кон афирмирањвто на атвизмот низ ситв институ- 

ционални облици нои учвствуваат во социјализацијата, особвно во 

рамни на воспИтно-образовниот систвм. Се разбира, ова не св однвсувг 

на афирлирањвто на атвизмот нано "готов став”, туну нвгово стиму- 

лирање во изградбата на "односот нон стварноста" (воопшто) на поѕдин- 

цитв низ пастоѕчнитв фарми на социјализациЈата.

Ваква твндвнција во учвбницитв тѕшно можа да оа слади.

” Нагативноститв на рвлигијата" во овиа твкстови нв сѕ однасуваат 

воопшто на еманципацијата на човвнот од "рвлигиознита заблуди", 

туну ce наоочѕни ион принажувањв на нѕгативната улога ноја ja имала 

црквата нано институција во твкот на икжијѕмјнжа одрвдзни историони 

периоди. ( Овиѕ "твли" св обработувани н исклучиво како политички 

информации и тоа за пошнв "далвчни периоди, без канва и да в
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конотација која би пожвла (макар и посрвдно) да ce изавдв во однос 

на значѕњ8То на религијата како феномѕн.) На самата религија, нано 

"нвгативна појава" пан и ce посветвни внупно 3 содршини С во V сдд. 

повторно во рамните на историските информации, но овој пат со Hai 

ласвна врадносна конотација.

Сигурно е двка ванвиот пристап нв св должи на толврантноста 

кон можните вврници мѕѓу учениците, туку на занемарувањато на едно 

прашање на ков долго време и во пошироната јавност нв му св прида- 

ваше голвмо значењв. Имплицитно, нано да ce првтпоставуваше двка 

за прифаќањето на атвистичните оривнтации е доволно да св првзенти- 

ра Дарвиновата теорија и Марнсовите отнритија за "коренитв на рели- 

гијаТа, со чив "запамвтување" на ученикот ввќв нв би му било пот- 

ребно одговорите да ги бара во религијата или верснитв учвња. 

Наспроти тоа, аннвтата понажува двка 10% од учвниците воопшто нв 

веруваат двна "човекот настанал од мајмун", a 22% сметаат двна го 

создал Бог. Понатаму, ce срвтнуваат и верувања д в н з ј  "животот  про- 

должува no смртта" С33%), двна "животот без веруважето во Бога в 

безврвден(26%). Од нив рвдовно "ce молат” 23%, a ги посетуваат ввр- 

снитв објвнти 40%, Воопшто, елементи на религиозност од различен 

вид ce забележуваат нај 1/4 до 1/3 од популацијата ( одговоритв 

ce независни од националната,или вврсната припадност, a во однос 

на другитв обележја С8 сретнуваат статистички незначителни разлики), 

Нвсомнвно 8 дена ванвата појава е резултат и на воспитувањето во 

рамни на семејството, антивностите на вврсните заедници и виза друг> 

фантори, но исто тана е факт дека училиштето, со својата неутрал- 

ност во учвбницитв мошела и да придонвсв нон неа. Најиндикативно 

од с8 ѕ свпан податонот дека во истражувањето само 15,6% од испи-



таницитв ов опрѕдвлилв кано "атеисти"; 'додвка ситв останати ce 

чувствуваат како припадници на одрвдвна вера. ( На испитаницитв им 

беше нагласено двка нв смеат да ja мвшаат вврската припадност со 

традиционалната ”ввра" на својот народ, така што нвма сомненив двна 

св работи за нвдораз[>мрањв од овој вид.) Евидентно е дека оваа мла-

да гвнврација има потрвба и од вврска идвнтификација, поточно, двиа
/

нв И 8 доволно она што низ другитв содржини и форми н ce нуди во 

периодот кога свуште "трага" по својот идвнтитвт.

Св разбира, послвднивв проивни ввќе поквжуваат разли- 

чвн однос и нон религијата и мон вврницитв, што ќа ob r одрази и 

врз сите носитвли на социјалиаацијата. Во оваа смнсла, учвбницитв 

ое оосема "подготввни", бидвјмм и сапите нвмаат изградвно прантичнс 

никаков ( па ни негативвн) стев нон овие феномени. Меѓутоа, од ас- 

пвкт ма иоментот кога св пишувани, "официјалниот" став и оривмта-

ција нон нив нв в воопшто почитувана.

XX

Последната итликативно-политичка вредност која ѕ утвр- 

дена со анализата на учебницитв 8 "итрмната", *снаодливостаи. 

Теоретски, таа може да св најдв и во не-полмтичкитв вредности, 

бидвјки е често врзувана исклучиѕо за индивидуалнитв особвности на 

повдинвцот. Мѕѓутоа, во суштина, од начинот на ној таа ќѕ св ”ко- 

ристи" ( во односот кон себе и нон другите)^ во извасна мвра можв 

да зависи н политичното однвсување , и ноннрѕтните стандарди кои 

за нвго важат, заради што в вклучѕна во оваа група.

Во учѕбницитв оваа вредност в застапвна 21 пат ( 1,6% во 

вкупнитв содржини релѕвантни за поли.тичката социјализација, или



8% во импликативио-политичните вредности.) Ce јавува од I до VI одд. 

но најмногу во првите дре оддвлвниј.а (47%). Сеногаш

единствена вредност во твкстот, претставена иснлучиво прену примери. 

Интересно е што во 4 случаи е претставена кано негативна врвдност, 

a 17 пати нано позитивна, но во случајов не св работи за неконсис- 

тентност или недоследност во конотирањето, туну напротив, аа една 

мошне коректно направена дистиннција. Итрината имено, носи негатив- 

на комотација само нога нвјзиното "практикувањв" им штети на други- 

те, додека поѕитивноста ги следи сите лрилини во нои поѕдинецот 

ja нористи оваа вредност за "снаоѓањв”, бвз нвгативни поолвдици по 

останагите поединци. Токму оваа дистинкција в особено значајна 

за политичката социјализациja, поточно за користењето на таканарѕ- 

чвната "политичка итрина" во политичното однесување.

Глвдано во цвлина, оваа врвдност в особвно коректне претста- 

ввна, и од аспент на квантитативната застапвност и во однос на на- 

чинот на презентирањв.

XXI

Во рамки на содржините беа евидентирани и не-политички- 

те врвдности кои не спаѓаат во првдметната раика на овој труд. 

Меѓутоа, заради илустрација на сввкупнитв вредносно-нонотирани 

текстови, би иожело да св споменат и нивнитв рвлации«

На неполитичнитв вредности им св посввтени 61 вдиница, 

што е околу дѕсвт пати помалку од лолитичките вредности или 4 пати 

помалку од импликативно-политичките. Тие би можеле да св подвлат во 

4 групиЈ

- вредности врзани за љубовта нон.природата и формирањвто 

на ѕколошната нултура, кои ги има 32;.



- арвднооти врзани за формирањето на сообраќајната нултура, 

нои ги има 10;

- врвдности врзани за љубовта нон семејството - 12;

- врвдности нои ce однвсуваат на стеннувањѕто на хигиенски 

навини и културата на однесувањето, кој ги има 7.

Освен формирањето на енолошката нултура, која сѕ срвќава во 

ситѕ одделенија, останатите вредности св срвДаваат исклумиво во 

првитв 4 одделенија, заради тоа што св наменети нако иепосредни упат 

ства за однвсување и "снаоѓање" во сенојднввниот шивот. Ниту еднаш 

во овне вдиници не билв присутни политични или имплинативно-политич- 

ки врѕдности. Тив св дадвни во чиста форма, што во голвма мвра го 

олесни нивното нласифицирање во соодветниот тип.

XXII

Со оглед на тоа што беше презвнтиран релативио голем број 

на врвдности, првд преоѓањето на занлучните сознанија, би требало 

- заради илустративност - да св даде и групвн притгаз на врв^ноститв 

и политичнитв информации, спорвд нивната застапеност во учвбниците. 

За следвњв на табелата, треба да св истакне уште и тоа декаѕ спорвд 

бројот на врвдноститв и нивната појавност, произлегува двка просеч- 

ната вредност или граничната линија во однос на која содржините 

можат да св спетаат за надпросечно или подпросечно застапвни изнесу— 

ва 27 или 2 4 во вкупнитв содржини релввантни за политичката соција —  

лизација.

Во продолжвние ќе биде дадена и табела која ja примашува зас- 

тапвноста на вкупнитв содржини рвлввантни за политичката социјали- 

зација so оддвлнитв оддвлвнија.



Табѕла 1. Внупни содржмни рѕлевантни за политичната социјализа- 
ција

Тип на вредност:

А. политички врѕднооти 

Б. имплинатиано-политички вредности

содржина
i

заотапвност

N %

тип

1, политични информации 412 31% /

2. НПБ 142 10,6% A

3, политички митови и 

хврои 86 6,6% . A

4. татковина 58 4,3% A

5. Тито 48 3,6% A

6.Капитализам 40 3,0% A

7. знаењв, учвњв 39 2,9% Б

8. мајка 30 2,8% Б

9. национална свест 33 • 2,4% A

10. пвлитички симболи 30 2,2% A

11. слобода 27 -, 2,0% . A

12. труд 27 2,0% Б

просвчна застепѕност

13. итрина 21 1,5% Б



14. Сојуз на комунисти

15. мир

15. другарство

17. ЗНА

18. братство

19. работнимна нласа

20. објѕктивност, вистино- 
лубивост

21. хуманост

22. рамноправност на народите 
и народноститѕ во СФРЈ

23. самоуправувања

24. човвк

25. слога, соработна

26. лраведнаст

27. здинство

28. снромност

29. социјализам

30. авторитети

31 * првтпазливоот

32. богатство, пари

33. храброст

34. општастввна оопотавноот

35. раана вднаквост

36. краативност

37. вгалитаризам

20 1,5% A

20 1,5% A

19 1,4% Б

18 1,3% A

18 1,3% A

17 1,2% A

15 1,1% Б

14 1,0% Б

13 0,9% A

1.3 0,9% A

12 0,8% Б

12 0,9% 5

11 0,8% Б

10 ■ 0,7% A

.10 0,7% Б

9 • 0,6% A

9 . 0,6% A

8 0,6% Б

•0'. 0,6% Б

8 0,6% Б

7 0,5% A

7 0,5% A

7 0,5% Б

6 0,4% A



38. вднанвост на народите во 
сввтот

39. послушност

40. татно

41. полова рамноправност

42. религија

43. демократија

44. независна политина на СФРЈ

45. тол8рантност 

4G. апбициозност

47. натпревар, компетиција

48. национална отвореност 

Вкупно

6 0,4% A

5 0,3% A

'.5' 0,3% Б

3 ' 0,2% A

. • 3 0,2% A

2 0,1% A

2 0,1% A

2 0,1% S Б

2 0,1% Б

2 0,1% Б

1 0,07% A

1327 100,0% A и Б



Та.бела 2. Распоредзноста на содржинитв ралввантни за политичката социјализациja

оддѕлениѕ полишични информации политички вредности имплинативно-под
вредности

N %

I 0 0 47 7,17% 43 16,5

II 1 0,2% 64 9,77% 30 11,5

III 7 1,6% 101 15,4% 45 17,3

IV 21 5,03% 94 14,3% ‘ . • •47 18,0

V 44 10,6% аѕ 13,1% 37 14,2

VI 123 23,8% 41 6,2% 27 10,3

VII 101 24,5% 95 14,5% 14 5,3

VIII 115 27,9% 125 19,2% 17 6,5

вкупно ; 100% 655 100% 2ЅП 100
412
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Осввн првгледот на аиализираиитв учвбници, на нрајот би 

моивле.да ce дадат и неиолну сумирани караитвристини на Спроаедената 

анкета«

Прад ce, трѕба ушта вднаш ■ да ce истаннв дѕиа оваа аннвта 

бвше иаменета за тастирање на таианарвмвната базична политична 

идѕнтифинација со осмовмитв политични вредности со кои учвнмкот 

доаѓа во нонтант првку наставнитв содржини во осмовното учмлиштѕ.

Тоа локоммретио зиачи двиа рваултатитв добивии во мвјзини рапки 

ножат релиабилно да св иористат вдинстввно за коистатира&в на: 

првпознавањето на основнитѕ полнтични врадностн иако позитивии или 

нвгативни (нонотативна идеитифинација) од страна на ученицитв.

Аннвтата иако мвтод - нако што бвше истакнато - ив в погодна 

за слвдвњв иа другитв димензии на политичката социјализација, кано 

што ce фактичката политичка социјализираност на повдимцитв Синтвр- 

налнзацијата на вредноститв), a особвно нв за мврвњв на влијанивто 

на оддвлни фактори врз политичната социјализација, бидвјни ниту ед- 

нитв ниту другитв N8 спаѓаат во "фвнопвнолошиитв стратуми* на нои 

аниатата единстввно поше да св аплицира.

Нвзависно од тоа, бидвјки анкетата бешв спроввдена на хвтвро- 

гвна полулација, би пожелѕ да св истакнат нвколку иараитвристини

на нејзинитв резултати нои го илустрираат токиу горв наввдвното.
Н

Во анивтата бва испитувани внупно вредносни стаѕови, вр- 

зани аа политичнитв и имплинативно-политичнитв врвдности, иои би 

можвлв грубо да св грулираат во нвколку групи * Тоа св врвдностите 

врзани sat самоуправувањето, националната вднаквост, расната вднакв 

вост, социјалната едиаквост, половата еднанвост, миро^, номумизмот, 

ЗНА, религиозноста, авторитарноста, кано и ивкои импликативно-полир

тички врвдности ( трудољубнвоста , чвсноста, знаењвто, итрииата, 

богатството и сл.Ј.
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Од ни ш У s’j.бва дадени (кано што ce гледа од прилешениот лрашалник) 

ао вид на "фрази" и пронлапации нои најчесто ce употребуваат во 

учебниците (а и во политичииот говор воолшто). Останатите претставу 

ваа инструпентализација на вредностите во нониретни прииври и сито- 

ации, со цел да ce "лровври” препозиавам>ето ма основиите вредности.

Нако што ce виде од резултатите, од . . - , аредносни"фрази’', - 

2Q  (или Л) беа прифатеии "правилно” (во согласност со официјална- 

та конотација) нај скоро цела попукација С 86-96%). Ова зборува за 

висок степеи набазичната политичка идентификација, што ja потврду- 

ва и основната фуниција која на овој аинетен лрашалнин му бвшѕ teütei 

наменета., мо нв дава можност да ce аанлучи дена овие вредности 

ce навистииа интериализирани од страна на учениците.

Што ce однесува до останатите ставови, иај мои дојде до 

диференцираже иа полулацијата, резултатите, каио што беше споменато 

покажаа дена учениците ce диферѕнцираат сиоро^ секогаш

неаависно од основните социјални белези, што би Ja потврдило и 

eefte иаведената лретпоставма дека влијанието иа индивидуални?^ 

социјалнм обележја во оваа возраст ие доаѓа до голем иѕраз ( иако, 

ce разбира, фантичното влијание со анмвта ме би пожело да биде из- 

мервно). Како што би рекол Ж. Сигл, џ пладината во овој лериод 

од аспент на политичката нултура ce наоѓа во своЈата "уииформио- 

олортунистична фаза"^, од ноја ce *буди* и диференцира паѓу себе. 

дури во периодот на активното вклучување во политичкиот живот, со 

сопствеииот социо-екомомски статус.

За илуетрација на овој стаа, во делот ној следува бидат 

презѕнтнрани лрипери. Поточно, Ав бидат издвоени оние ставо-

иои не беа пасовно лрифатени за кои можв да ce верува деиа дмфв- 

раициражето ce јавува од аслеит на социјалнитв обележја на испитанш

л
■ ■■ >‘
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ницитв) и rts бидат табвларно прикажанн, "внрстени” со 3 од основ- 

иите социЈални белези: полот, националноста и нѕстото на живеѕп>е.
г

( Во врска со катвгоријата "националност" мора да ce напомене дѕка 

ноппарации иожат да ce прават само помѕѓу групите "Макѕдонци" и 

"Албанцн” кои во принерокот ce аасталвни во доволма мвра за ионпа-

риражето да бндѕ валидно. Останатитв групи не обвзбвдуваат валидиост;
iг

ао споредуван»вто, мо во табелите ce дадвни заради лрвглвдот на цвли* 

ната на лроцентуалмата распорвдвмост.)
1

Табвла 1: Став» “Човак трѕба да и бмдѕ верен исклучиво на
I

својата иациЈа" - согласност според национал- 
носта ј

националност вк» ce согл. ие ce cor. бвз одг.

панедомци 100% 49,2% 49,4% 1.4% ј
албанцн 100% 51,8% 48,2%

турци 100% 35,8% 61,5% . 2,7% i
ропи 100% 80% 20% -

пан. пуслипани 100% 50% 42,9% 7,1% I

југословвни 100% 35,7% 64,3% I

други 100% 54,5% 45,5%
јI

виулно 100% 43,8% 34,5% 1,9t
ÎI
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Табела 2 i Ставѕ

... • /

"Човвк треба да 
својата нација"

биде вврен иснлучиво 
- согласност според

на
полот

;

пол ■к\ /' се согпш нв ce согл. беа о д г о в о ј

Менсни 100% 42 >7% 55% 2,3%

машки 100% 44,6% 54% /• 1,5%

внупно 100% 43,6% 54,5% ч 1,9%

Табела 3* КМклавмввжх Ставѕ "Човеп треба да и биде еерен ис~

млучиво на 
на жиаввње

својата нација " “ согласност според место
i

;

песто ма живевње ВНш Св СОГЛ. не ce согл.
;

без одг.
i

бело 100% 48,4% 49,8% 1,9%

град 100% 42,5% 55,6% 1,9% I
\

виупно 100% 43,6% 54,5% 1,9%
I

II

i!Î
I
!

Табела 4* Став* "Сите народи и народности во СФРЗ 
ce рамиолравни”- согласност според националностаѕ

Ii..... ........ .. .. _ . .. _.. —_ . . . ...... . . . .... . ...

националност вк« ce corn. не ce согд.
•

без одг.

манедонци 100% 85,9% 12,7% 1,4%

албаици 100% 83,5% 13,9% 2,6%

турци 100% 69,2% 30,8% -

роии 100% 50% 50% тт



нац. вк« ce СОГ 9 HB CB cor« бвз одг.

мак. пуслин. 1001 7 8,6% 21,4% •

југословвни 100% 92,9% 7,1% -

друг-и 100% 100% - -

внупно 100% 84,3% 13,9% 1,8%

.___

Табвла 5* Став! "Мојата идна мвиа (nam) трвба да бидв од ис 
та мационалност” - согласмост спорвд иацио~ 
налмоста на испитамицитв«

националност вк. ce cor ii * не ce corn. бвз одг.

македонци 100% 20% 79,6% 0,4%

албанци 100% 49,2% 48,9% 1,9%

турци 100% 61,5% 38,5%

роми 100% 30% 70% тт

пак. иусл. 100% 50% 50% -

Југословвни 100% 14,3% 85,7% -

другн 100% 100% - -

вкупмо 100% 32,3% 66,7% u

II Табела 6t Ставѕ ПоЈата идна квиа (иам) треба да бидв 
од иста иационалиост" « оогласност спорад полот

пол ШН. С8 СОГЛ. на ce cor# бев одг

жансни 100% 33,0% 65,6% 1,4%

машни 100% 31,7% 67,7% 0,6%

внупно 100% 32,3% 66,7% 1%



Табела 7 » Craat "Жвмата трвба да padi бидв вработвна, нано 
и мажот* - согласност спорвд националноста

II Ставови на оддѕлни групи испитаници врзани аа положбата
(вработѕноста) на жвната)

иационалност вн. се согла ne ce cor ii • бвз одг.

македоици 100% 58,6% 41,4% -
I
II

албамци 100% 62,4% 33,8% 3,8%
i

i

турци 100% 46,2% 53,8% - !

рони 100% 60% 40% -

иак. пусл. 100% 78,6% 21,4% -

југословени 100% 64,3% 35,7% -
A

други 100% 45,5% 55,5% -

внупно 100% 60,1% 38,4% 1,4% 'с

Табала 8* Ставѕ "Жената траба да бидѕ аработама наио и пажот" -
согласност слорвд полот

пол шп. се com# нв св согл• бвз одг.

Ж8НСКИ 100% 61,8% 36,1% 2,8% Ј:
’’i

иа шни 100% 58,7% 40,8% 0,6%
К
к

вкупнс 100% 60,1% 38,4% 1,4% II;Ï:

Табвла 9: Став* '"Шѕната треба да биде вроботена како и мажот" 
согласност спорад пвсто ма мивввњв

;
• _ 1

1к

пвсто на жнввѕње вн. св оогл. не св согл* бвз одг

свло 100% 56,3% 41,4% 2,3%

град 100% 61,9% 37,1% 1,f%

\ Оои (оОѕi /. 32,4/. il 4 a  [



Табала 10* Став: "Човекот в создадвн од бога* - согласиост
сооред националиоета«

Ill Стаѕови на одделни групи испитаници so врска со рвлигиознос

националност &Нш СВ СОГЛ• нвсе согл. без одг.

наквдонцн 100% 19*4% 78,7% 1,9%

албанци 100% 23,1% 63,2% 3,8%

турци 100% 53,0% 46,2% -

роми 100% 40% 60% -

пак* иусл. 100% 35,7% 64,3% -

југослоѕени 100% 28,6% 71,4% тт

други 100% 45,5% 54,5% 4*»

вкупно 100% 31,3% 66,2% 2,5%

Табвла 11: Стаа: "Човвнот в создадам од бога" - оогласност
сгшред полот:

пол акуп« ce cam* нв ce согл. без одг.

Ж8НСКИ 100% §0.9% 67*7% 1,4%

машни 100% 31,7% 64,0% 3,5%

внупио 100% 31,3% 66,2% 2,5%

Табѕла 12: Став: •Човеиот е соададвн од богаi" - согласмост

•
епоред т т п т  на миааеие:

ивсто на живввн.в ак» ce согл. ив св cor л . бвз <

С8ЛО 100% 36,2% 59,2% 4,7%

град 100% 31,0% 66,7% i 1,5%

вкупно 100% 31,3% 66,2% 2,5%



IV Ставови во врска со лриватната сопстввност
I

Табела 13* Ставѕ "Да ce бидв приватен сопствеиик (газда) е нехупано"
* согласност според нациомалмоста на испитаниците |

националност вк. 08 СОГЛа на ce согл. des одг. ;

иакедонци 100% 39,8% 58,6% 1.6%

албанци 100% 39,8% 54,9% 5,3%

турци 100% 46,2% 53,8% -

роми 100% 20% 60% -

ман. мусл. 100% 64,3% 35,7% -

југословвнн 100% 42,9% 57,1% -

други 100% 36,4% 63,6% -

вкупно 100% 40,1% 57% 2,9%

Табела 14* Став* "Да ce биде приватѕн сопстввник (газда) a 
нехумано" - согласност според полот

non S3 к* 08 СОГЛе не ce corn. бвЗ O fi

Ж8НСМИ 100% 35,2% 61,3% 3,4%

иашки 100% 45,2% 52,5% 2,3%

внупно 100% 40,1% 57% 2,9%

Табѕла 15* Став* "Да ce биде приватен сопственин (газда)
е нехумано" - согласност според местото на 
живѕе&е:

пвсто на шиввење вк. 08 СОГП. Н8 08 СОГЛ• баз Oji

село 100% 47,4% 47.4% 5.11

град 100% 36,8% 61,3% 1,9'

акупно 100% 40,1% 57% 2,9’



Наио шро ce гледа од лрезентирамите табели, нити иај оние 

врвдиости кои Н8 ce прифатенн масовно, не е изразѕно поинтамзиѕно 

групирањв на популацијата околу иѕкои од осиовмите бѕли социјални 

обелвжја. (Исклучон ао оваа смисла прави националната дистанца во 

одиос на изборот на брачен другар, наде ce забележува поизрааема 

тендемциЈа за "затварање” кај албансиата младииа ( одошто кај иане- 

доисиата ( раздина од 29%)). Мвѓутоа, дури ни со ванви иснлучоци, 

не може да стаие збор за накво и да е валндмо заклучување за влија- 

ннето на социјалните фантори во формиралато ма политичката иултура, 

врз основа иа ванво - анквтно истражување. Овие податоци можат да 

ce користат - освен за спомемашатв fia* утврдување на базичната по- 

литичка ндентификација - и за уиажуван»е на "индикативиите* вред- 

иости на нои бн требало да ce ббрне посебно внимание, доколиу ce 

истражува алиЈанието на социјалните шркдм фантори со соодветните 

петоди.
Што ce однесува до изборот на соодветните методи, освен спо-

менатото систематско посматрање и вкспврименталното посматрање, би

можеле да ce наведат уште неколну нои особвно ce користат последнив«

десетина годиниѕ нонструнцијата иа "идеални политични типови” врз

основа на првдходна мултиааријантна анализа и ниано подведување иа

продлабочема аналнза1^  ( ноја е спротивна на амализите сроведувани

иа голепи прнмвраци)» изработиата на студии на случај ( иои психо-
2)лозита можат да го комбинираат и со елепвнти на психоанализа и сл, 

Во сите случам, анкетните истражувања од овој тип можат да послу- 

жат сапо намо основа, ноја предходи на натамошното "расчлемувањв

1) според "International Bank on Political Engeneering, Narbinger 

Collection on Comparative Studies» Washington» 1986



ххекк1жакех$в и внстракција” на чинитвлите од мивниот оложвн 

сплвт кој учѕствува во процѕсот на политичиата социјализациЈа.

2} Спорвд* Calleman I. (editor): "Basic Methods for Discovering 
the Political Culture", Pingrain Books, N.Y. 1986 i Nilbert D. 
"Methods in Political Psychology", Birmingem University Press 
1981.



6,  З акл учно  супнрање на р ѕ з у л т а т и т ѕ

Резултатитв од истражувањето беа првзвнтирани одделно 

за свноја вредност, со цел да ce соглвда нивниот поединвчвн "статус’ 

но и нивната поврзаност во цвлината на врвдносната слика ноја ja 

нудат анализиранитв учвбници, нано и одразот на оваа "слика" во 

сввста на учеНицитв кои билв социјализирани со нив.

Hora ќв св направи вдвн глобален пребен на рвзултатите, 

во контвкст на основнитв прашања ( наква в политичката социјализа- 

ција во основните училишта и накаа ѕ социјализираноста на учѕници- 

тв по завршувањето на шнолувањето во нив) до израз доаѓаат нвнолну 

мопенти:

Квантитативно гледано, информативно-встетските содржини во 

учвбницитѕ и вредносно нонотираните бва во однос 1:îf, во полза на 

послвднава натегорија , во ноја пан политичната социјализација го 

зазвмашв најголемиот проотор. По правилата на математината, тоа 

би значало дѕна социјализацијата воопшто, a посвбно политичната, 

имаат привилегиран статус, во однос на пример на - развивањето на 

ествтската нултура. Мвѓутоа, мога на анализиранитв учебници ќв 

ип св додадат и онив од областа на патепатиката, физината или хе- 

мијата, нои бѕа иснлучвни од анализата, но нои содржат огропвн фонд 

на информации нои ученикот траба да ги мепорира, односитв ввќв до- 

биваат поинакви димѕнзии. Политичната социјализација во овив глоба) 

ни рамни нв сапо што нема никанва "привилвгија", туку може и да 

бидв eocena потисната , Ако ce ипаат предвид и сознанијата нои
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cs пногу пати истаннувани од голем број научни, стручни кадри (или 

прантичари во наставата), двна иај нас, основното обвлвжје на сев- 

купниот воспитно-образоввн процес е сеушто - "мвморирањвто", уча. 

НјВто на факти и информации, тогаш, просторот за прифаќањв и првне- 

сување на врвдностите ( за нои не в доволно ’’запаметувањв1) ca c t b c i  

нува уште повенв. Со тоа и ефвктита од политичиата социјализација 

во училиштето како аганс видно св намалуваат. Ова ja иотакнува 

потребата за искористување на сите можни твнстови за првзвнтирањв 

и афирмирањв на ооодввтнитв врвдности. Врвдноотита - трвба уштв 

вднаш да ce нагласи - нвпаат своја област или своја "наука" во 

чии рамки би нашлв полигон за афирмација. Тив св натѕгорија ноја 

трвба да биде протнавна свкадв. Во оваа смисла, можв да сѕ кажв дек 

двна и спомвнатите информативно-астатски текстови трѕба да са трѕ- 

тираат мано празан, неискориствн простор. Твориитв кои сѕ згрозу- 

ваат од "политизацијата” на уметноста и науните и аоопшто - од се- 

кој обид за врвдносно конотирањв на нивнитв содржини, во овој кон-

тенст, вдноставно немаат своја основа и оправдувањв,

Една литерарна творба во учвбникЈне моше да св трвтира 

само нако "израз на инспирацијата на повтот”, нити пан "лвнцијата” 

по историја в само текст со кој ce понажуваат познавањата на исто- 

ричарот. За ова постои литвратурата, научнитв истражувања и сл. 

Твкстовитв во учебниците ce напенети, па и порачани со цел да об~ 

разуваат, но првд ce да воспитуваат■ Тесно врзани за стварноста,

С ноја ниногаш не е ” нвутрална” ), тиа û.ê извонредно податлив мвди~ 

ум за лренесување на најразлични вредности. ( Св разбира, ваквиот



став нв трвба да св вулгаризира во барање "Снешко Белчо” да добив 

политинни карактер, туку да ce направи обид за припена и избор од 

широкиот сплет вредности, нои не мораат да бидат чисто политички 

но нои пожат барвп посрадно да влијаат врз политичкото однесување), 

Tea е најмалку што од ндкм инвентивноста на едвн добар автор на 

учвбнин би можело да св оченува ( нога вене зависи од сапиот автор, 

наспроти на постоѕњето на цвли институти во светот нои работат ис- 

нлучиво на ваквото "адмерување" и пласирање на вредностите низ учи- 

лиштата). Нај нас, за жал, оваа "инввнтивност” не спаѓа ни во кри-

териумитв со кои авторитв и твнстовитв св оцѕнуваат. ____

Состојбата во однос на нвискористените простори добива 

уштв понеповални димвнзии, кога нип ќ-в им св дададв и катѕгоријата 

"палитички информации” . Во оваа група - нако што бвшв изложвно - 

спаѓаат чистите, "голитв" информации, нои св исто толку вредносно 

неутрални колну и инфармативно-естетскита текстови, но за разлина 

од нив влѕгуваат во содржините нои св рвлѕвантни за политичната 

социјализацијa како сознајна основа в о ;формирањето на политичко- 

нултурниот модвл. РЧвбутоа, нолну што ce тврди двна одвојувањето 

на сознајната од аредносната компонента е .пожно поввќв во теоријатѕ 

и во двфинициитв, толку овив учвбници понажала двна е тоа можно и 

практично. Да св принаже одреден полити-чки или историски настан, 

a при тоа да св ос.тане нвутралвн е навистина потвшно одошто истиот 

да св врвднува. Ha прв поглвд би пожело да св пописли дена св ра- 

боти за желба за ”непристрасност’’. Мебутоа, истите појави и * про' 

цвси ce јавуваат во различни учвбници, но и кај исти автори, понв- 

ногаш прослвдени и со eocena јасна конотација и нвдвосмислена 

идвјна оривнтација, што упатува на тоа двка нв ce работи за t J Ј



објѕнтивност , туну за пропуст. Овој "пропуст" го стеонува просто- 

рот аа прзнесувања на врвдноститѕ yrnts за 30%, нолну што изнѕсува 

учвството на политичките информации, во внупните содржини кои ое 

рѕлѕѕантни за политичката социјализацијa .

Според тоа, првото обѕлежје на политичката социјализација* 

односно, на учебницитв со кои св иЗввдува^е двка тив на ce придр- 

жувала нн до упатствата кои св содржани во нивнитв норгчативи за 

изработка, so нои в подвлечана идвјната дипвнзија на савкупниот 

воспитно-образован прсцзс. Поточно, нв ов почитувани ни Лимпвра- 

тивнитѕ баран>а за "нвдопустиаост на политичната неутралност'("Олшта 

ионцапција на учѕбнин” ) м нити потрвбата од нснористувања на ситв 

содржини (вон природнитв науки) за афирмирање на соодвзтнита врвд- 

ности р што првтставуза една од основните цвли.

Овој пропуст би можел донемаде да са норѕгира со соодвет“ 

ното прѕзентираже на онив вредности мои сѕпак нашле мвсто ао учѕбни' 

ците. Ипајки ги предвид изложвннтѕ поединѕчми рвзултати, доколну 

св поглвдне цалата слика, паѓа в очи следново! Доминантеи бѕлег 

на ситв содржини so анализиранитѕ учебници од I до VIII одд. сѕ 

следниве врѕдностш

- политичкитв митови и хврои (вклучувајки ja и HÛ6 и лич- 

носта и дѕлото на Тито);

- патрнотизмот ( вклучувајки го односот нон татновината, 

афирмираи>вто на националниот идентитет и сл.)ј

- налитализмот кано единстввна негативна политична врвднос
политички

Трите заедно, сочинуваат цели 2/3 од сите i . ‘ врѕд-

ности, или онолу 1/2 од ситѕ вредности вкупно.



Kora тука би го поставиле и основното прашање: канва в 

целта на оваа политичка социјализациj a , односно, наков е пожвлниот 

политички "тип", одговорот би бил дека од овој поедин8ц ce бара:

- да ги почитува политичните авторитети

- да има травд респент нон Народно-ослободителната војна 

и Јосип Броз Тито, кано ѕдинствено заслужни за оваа земја;

- да ja сака својата татновина
к.о е

- да ce бори против капитализгчот 1 единствениот неприја-

тел на нашето општество.

Шивеењет.о во митовите, херојството, љубовта, борбата, св - 

значи - оние врвдности со нои низ основното училиште поединвцот 

трвба да ce оспособи за ’’активно вклучувањв во самоуправниот живот” 

( нано што стои во зацртаните цели на овој процвс). Колну в тоа ' 

можно - нв треба посѕбно да ce номвнтира»

Меѓутоа, штетата не св прави само. во однос на поединвцот, 

туку и на врвдноститв нои св предимѕнзионираат. Имвно, историсни 

глвдано, потрвбата од митологизирањв -на. ниво на институционализи- 

ранитв агенси на политичката социдалиаација, св јавува. онаму 

наде што одрвдвни појави или личности немаат вистинска подлога, 

односно, наде што нивната политична валоризација Ja надминува нив- 

ната рвална вредност. Наспроти тоа, нај нас очевмдно ce митологи- 

зира токму она за ное nows да ce најдв објвнтивно, стварно оправ- 

дување. Во светот на "нестварното" св внесуваат содржини нои 

без твшкотии можат реално да ce принажат и прифатат. Опасноста е 

јасна: Во виорот на рушењвто на митоеите, хероите, авторитетите 

( кој е историсни неминовен) rte бидат "збришаии" и рвалните пози-



тивни придонвси на овие настани и личности. Во момвнтот нога долго 

хранвтата авторитарна сввст ќе почна да го " п р и т ж ш а ” поединвцот, 

тој нѕиа најнапрвд да ce манува свбв си, туку Ав посвгнв кон 

"двструнција" на авторитвтот (воопшто), заедно со сите негови по- 

зитивности. Токпу оваа појава е премногу евидвнтна кај нас послед- 

ниве години. Нолку и училиштвто придонвсува кон нѕа, св гледа од 

изложените податоци.

Вториот доминантвн белвг патриотизмот, односот кои тат- 

новината, в врвдност за ноја нв можв- да св каже двка 8 прамногу 

застапена, заради тоа што всушност и цвдиот процвс на политичката 

социјализација стои на нвној начин во нвјзина фуннција. Проблемот 

туна в в во начинот на кој до оваа - зацртана и нушна цвл - св , 

доаѓа. Овој ”начин", кано што бвшв принашано - изобилува со емоции, 

но е со гчногу пали објаснувања, образложувања, нористѕјни ce со 

содржини нои повеќв налинуваат на проглас или апел. Нанов е вфвк- 

тот од ова најдобро св гледа низ една илустрација од аннетата. 

Имено, на прашашето: во која земја' најмногу би сакале да живеат, 

скоро ситв ученици и ( над 90%) одговорилв двна 0 тоа Југославија. 

Навидум поволно, но на прашањѕто "зошто”, ситв одговори би мошеле 

да ce сввдат на: "затоа што в моја татковина”, "затоа што сум роден 

во нва". Евидвнтно, донолку вдна ’’татковина” ce сана само заради 

тоа што поединвцот ce затеннал ( св родил) во нва, a при таа не 

може да св најдв ниту вдна причина со која оааа љубоѕ св оправ- 

дува и ниту една причина заради ноја оваа земја заслушува ' да 

биде сакана, тоа значи двна и "патриотизгшт” и нвговото јакнвња



( нои св зацртана цвл) немаат своја цврста подлога и можат мошне 

ласно да бидат разнишани. Повдноставвно нажано - ано в фактичката 

цел на севнупниот процвс на политичната социјализацијa "да го "нау^. 

чи" повдиноцот да ja сака својата заодница", Toranj оваа цол - 

судвјни по учвницитв и учвбницитв е во голвиа мѕра промашвна.

Другата нвгативна дипвнзијa • на овив "патриотсни ориенти- 

рани" твкствви в што нивната насона води.во чист социоцвитризап. 

Основната идва зад низ нв a во тоа дзна ” • ce што в наша, е нашѕ 

заради тоа што в добро”, туку напротив, ■ дѕна ’’ св што 9 добро Q 

добро заради тоа што е нашв” . Содржините на овие учебници св аис- 

тинсна илустрација- за одна ссстојба во ноја - нано што вели Хаввлко* 

атрибутитв : • ’’поштвн", "прав", "добар", "норисвн”, "пријатѕн" сѕ 

синвними нои можат да бидат замвнети са атрибутот "наш”, додана 

атрибутите: "непоштвн”, "нѕиспразен", лош"... можат да бидат зѕмв- 

нвти со атрибутот "туѓ",”^

Ванвиот начин на политично социјализирање неизбвжно води 

во ригидност, догпатизап, нвнрзитичност, што св појави кои во на- 

шиот официјалвн врвдносен систвм свногаш ималв нвгативна конотација. 

□ва може да ипа уштв понеповолни послвдици, со оглвд на тоа што 

социоцентризмот лѕсно св трансформира во втноцентризам и нацнонална 

нвтрпвливост. Стимулирањето на оваа појава, гчакар и посрвдно или 

бвз намвра, в во рамките на вдвн институционализиран носитѕл но 

политичната социјализацијa - недопустиво.

Што ce однесува до третата доминантна вредност - капита- 

лизмот, може да св нажв само тоа двна донолну учебниците св опрз- 

двлилв за "социјализирање преку анти-вредности”, ќе било многу 

поприфатливо ано "нѕпријатвлитѕ” и противречностите ги зеле од 

М. I „ г Ц )



самото југословвнско општество ( виатре^кои ги има во доволна мвро 

и нои ce лесно препознатливи. -Напитализмот не можв да оиде глав- 

ниот непријател на ова општество, и учаникот тоа пошне лосно нв 

го види. Парадонсот е поголеи ако ce жчаат предвид сите двнешни 

номпромиси нои со овој "нвпријатѕл" c g прават. Ако тие со реализира, 

ат, - од овиѕ учебници би произлегло дена југословвнската зѕдница 

го решила својот најголеп проблеп.

Ова беа доминантните белези на политчната социјализација 

во учебниците од аспѕкт. на содршината на вредносната слика.

Другата димензијa ноја бешѕ "мерена ce однесува на начинот на ној 

овие вредности ce презентирани. Тума, нано што ce виде од резулта- 

тите, доминира прокламативниот принцип, афирпацијата низ фрази, 

готови вреднувани "дефиниции ’’, ретно потнрепвни со конкретни при- 

мери. Тука в најмалку почитуван фантот двка прифаќањето на ионота- 

цијата на вредностите, нивната пошелност или нвгативност, нужно 

бара потнрепа, образложвнив, илустрација, особено нога ce работи 

за деца од оваа возраст. Ниту една вредност нема да бида интерна- 

лизирана сагчо со нејзиното пронламирањв, туну единствено во момен- 

TOT нога детето не ’’разбере" зошто с таа позктивна, пожелна. Од- 

носот помвѓу овив два пристапи во учвбницитѕ за ж aл в 1*2 во полза 

на "прокламациите” . Нвопходните образложвнија ce оставвни на во- 

љата на наставникот. Во рамки на цвлиот контенст, полена ce крис- 

тализираат два фантички "извори" на политичната социјализацијa 

во училиштето: авторот на учебнинот и наставнинот, со своитв сопс- 

твени видувања, врвдности, оривнтации. Навистина, премногу прос- 

тор оставен на индивидуалниот избор ( кој не ce контролира), 

шта s парадонс, ној можв да ja оспори токму ннституционалната



1ш

\® > о

димзнзијa на училиштето нако носител 

Св разбира, зо учвбниците ce 

примери на презентирање на вредности 

и сл., нако цјто беа на пример трудот, 

динвчно прѕтставени), но нивниот број 

премногу мал за да . даде каков и да 

ната слина.

на политичната социјализација. 

сретнуваа и нѕнолну позитивни 

( според застапеноста, начинот 

знаѕњето и сл., кои беа пов- 

е - спорвден со целината - 

8 препознатлив белѕг на целоС'

ïр8 тa тa димв н зи i a
— однвсува HA распорвдвноста на содржинитв со кои 

ce изввдува политичната социјализациj a , no оддѕленијаЈ Доколку 

св погладне општата ( збирната) застапеност, навиДум врвдностите 

ги ипа сенадв, со разлини од 5 - 10% (меѓу одделенијата), што не 

е особвно знач.ајна разлика. ( Иснлучон прават политичкита информа- 

ции кои ce малну застапони во првите двз оддвленија, наспроти пас- 

лвднитв, што е нормално со оглвд на возраста на ученицитв нои 

трвба да ги "примат".)

Меѓутоа, ано св погледнат поадинечно врвдностита, паѓа в 

очи дека во нивната нонкратна распоредвност , кај најголвмиот дзл 

ад нив на постои нвкоја ”внатрвшна логина". Овој глобалан номтиму- 

итѕт ѕ всушност само привидѕн. Причини1\в за ова са долмат - нано : 

што баша изложано на почвтокст - на тса што со наставнита прсграми 

сQ планираат само тематснитв цѕлини и насоки, но нѕ и враднсститз 

нон зо нив трѕба да дојдат до израз* (1|из ги избира авторот). 

Распореденоста, според тоа ѕ пован.в рвзултат на случајност одашто

на однапрзд планирана "стратѕгијa ". Периодот на школуваљвто пан, е 

премногу голем за да можѕ ученинот да ги "поврзв" врѕдностите сан,

да обазбѕди ’'сопствен" коитинуитвт. Вака дадани, овив рвзултати



можат да послужат за натамошно истражување на еден проблем кој 

овдв ce допира, a тоа е прилагоденоста на прѕзентиранитѕ вредиости 

од аспект на возраста на учвниците, што спаѓа во областа на психо- 

лошните и педагошките “мврѕња".

Ова ce основнитв карантеристини на учебниците нако 

инструмвнт за политичко социјализирање. Доколну овие резултати ce 

стават во контенст на прашањето кое беше поставено во воведот: 

канва е рѕлацијата на понудените вредности со новонастанатите про~ 

мени во вредносната сфера и политичкиот шивот воопшто, одговорот

8 во една единствена реченица: Тие ce во овој поглед гчалку 

употрвбливи. Нивната ”трансформацијa ” Ае бара нешто повеќе од 

"прилагодување"; не бара сноро целосна промана.

«» ■

Останува уште прашањѕто за политичкс-вредносниот систем 

и политичките ставови на учениците при завршувањвто на ссновното 

училиште. Св разбира, во нивното формирање учвствувалв и низа дру- 

ги носители, a голвмо влијанив имаат и индивидуалнитв особености, 

тана што отслинаниот врѕдносвн гчодвл нв в рвзултат саио на делува- 

њвто на училиштето. Свпан, паг*а в очи двна при расчлвнувањето на 

пспулацијата од аспвнт на нвкои основни социјални абелешја ( место 

на жив8вн.е, националност, материјална состојба и сл.), нивните 

одговори сосема малку св разлинуваат С воглавно и нема разлики).

С Заради тоа и податоците не беа принажа.ни внрстено.)

Ова не значи двка ваквитѕ фантори.не влијаат врз политич- 

ната социјализацијa , туну двка нивното влијанив на оваа возраст 

нѕ доаѓа до голем израз. Во фазата на •’’трагаже" * оваа старосна



група и нв nows во целост да ja доживее нити својата национална 

култура ниту свој.от економски статус ( односно статусот на семеј- 

ството) нано рвлевантвн бвлвг за ној ќз ги врзв своите ориентации. 

Ова вовдно го зголвмува простарот на двлување тонму на училиштето. 

Ео прилог на ова говори и високиот отвпен на норвспондирањз на 

нaчииот на кој св врвдноститв првзвнтирани во учебницитв и начинот 

на кој тив св изразувоат кај учоницито. Поточно, сеногаш нога 

врвдностите во анквтата беа понудвни нано прокламации или "фрази”

С како што ce најчесто давани во учвбникот), постовшв огромвн ств- 

пвн на позитивна идвнтификацијa со нив. Пвѓутоа, сеное нивио ната-
I

мошно "расчлвнувањо" во ноннретни ситоации и примери (кои св во ј

ј
учебниците ”двфицитарни” ), знатно го рвдуцирашв овој процент.

I
Тоа покажува дека фактички вредноститв не ce ни приближно усвовни i 

во толнав бро ј , туку дека ученинот вдноставно "научил” да ги препоз 

нава како позитивни или негативни. Ha osa ниво, според тоа^поваќе |
I

ce работи за резултат на "мвморирањвто” ододшто за вфвкт во политич 

ката социјализациj a .

Вторио^ белег на овој модел е неговата изразвна хетерогв- 

ност. Во ова ниво, тој и не мора да биде врзан за училиштвто кано 

носитвл, туку nome да биде и резултат на нонкретната општествено- 

политичка констелацијa , ( Хомогеноста во моделите ѕ можна само каио 

резултат на долгорочно стабилно функционирање на оедштествено-поли- 

тичниот систем, со соодввтен одраз и врз стабилноста во вредносМиот 

систем). Ова, нвсомнвно, нв св спвцифично југословвнсни белвзи. 

Почвтоцитѕ и тразњето на толку анализираната општествено-економсна 

нриза и ’’нризата” на вредноститѕ, всушност св совпаѓаат со ак^киажа



f

онупниот -живот- C возраст) на овив генерации. Нивната целосна со- 

цијализација ѕ остварувана низ постојани трансформации во вредноо- 

_ л и огромна "мобилност" во статусот на оддзлни врвдностинИОТ ПОД0л ^
во рамни на хиерархисната ’’вредносна” снала. Сосема логичан резул'7~ 

X nпа е присуството на најразлични ставови и орнантации, 

нѕ само на ииво на целата популација, туку и нај свкој повдинец 

нонкретно. Дал од причинитв за ова е и во фактот што поотои ог- 

ромен јаз меѓу она што ученикот го "чита” и она што во прантината 

го ’’гледа". üa пополнувањато на овој јаз, училиштвто ваќв би пожз- 

ло да дада свој придонвс, донолку ги 'лриблиши учѕбницитв да ствар- 

носта и критички ги процвни нејзинитв објентивни првтиврачности. 

Намвсто тса, овио содрмини поввќв вв движат во идеална-типски • 

конструнции и модели, одошто во ствврни релации С кои учаникот 

вон училиштето ги пврцвпира). Ова .им дава конкрвтен облик и на 

нвговите иснажани ѕаж ставови.

Што ce однвсува до нонкрвтнитв оривнтации , најнвгатиа* 

ната димензија ноја доаѓа дв израз в нагласвното присуство на 

авторитарност и одредени влемвнти на зтноцвнтризам. Со ванзи доми- 

нантни оивлежја, нв гчожв да стане збор за "услешно социјализирана

гвнерација". Дотолну ловеќе, што двнвшната таканарвчена "дѕмок-

„ - •ратизација на општѕвтаото истаннува оарања за с з л о с т о ј ност, ангаЅ» 

ранвст, толеранција, кои ce неспоуви со митот за '’авторитетот”, 

потчинетоста и националните затварања од било ној вид. Од тој 

аспент, можз да св нонстатира дена и учениците нано и учебницитв 

ce ц б л о с н о нзподготвени за авој чвнор.

Излошвнитв негативни димензии нв св случајно 

догчинантни. Тив св токму првитв натегории во кои св рафлѕктираАТ



спопенатите осцилации и првсврти. Поанато в дена ао моменти на 

вредносно лореметување, на абунѕтост при лроценувањето на "доброто" 

и "злото", "пожвлното" и "мепошвлното", на повдимвцот ќе му бидв 

најласно да најде прибвжиште во "авторитвтот", во затварањето од 

кој и да s вид, особано националното.

Во оваа точка веАе св намвтмува и прашањетоi во која насоиа 

би можвла да ce одвива "норенцијата* на содржимите нои би првтста- 

вувалѕ основа аа политичната социјализација лрвку училиштето, 

корамција која со себв моси низа опасности со оглад на номсталаци- 

Јата во ноја траба да ce одвиаа.

Најнапред, траба да ce потсети дека овој момент претстацува 

своевидна "критична точка", во ноја еден долго години важечни поли- 

тичко-културен модѕл бкдувахааив ce руши, но иеговитв вредмости не 

ce спонтано замеиувани со други кои веАе ипаат сеоја подлога. Поточ- 

но, тие не ce резултат на ненаков трансформатиаен нонтинунтет, туну 

ce едноставио, ео еден имогу кус период "прогласени" за неважечки, 

без до нрај Јасна еизија за насоните во нои би требало да бидат 

заменувани« Тонму во оваа запена и начинот на кој таа A® ce изввду- 

аа лвжи и наЈголепата опасност содржииите да ce лропенат, но негатиЕ 

ните ефенти во политичната соцнјализација да останат, и тоа во след- 

ниве неколну диивнзииг

1. Ве^е беше спопвнато дема она што даваше допинантно нега- 

тивен бвлег на наставното градиво, претставуваа предипемзиониранита 

политични митови, вредмосмо хипостазирамите политички херои, настан» 

и сл. Јасно е двка со оглед на настанатите промени, во врепато ное 

доаѓа иив, - ваиа претставени - fte ги непа. Неѓутоа, супституиражето 

или прилагодувањето на новонастанатата состојба noms да ce одвмва 

во еднанво негативна насока. Покоикретно* тоа може да ce,претвори



во едмоставна запена на вдни политички митвви со други, на адни 

авторитети, настани и сл. со други, што во СР Македомија коннратно 

mows eocena реално да ce очекува. Ипеио, потиснуважето на мациоиал- 

ните чувства за спвтка на "југословенството"» доминациЈата на со- 

дрмини од НОБ и повоемата нсторија наио единстввно значаЈии за 

овој народ - нои аеАе јавмо ce третираат наио "грешни" во политичка
C Ö

та социјализација, поже да ce претвори во супстмтуцмја ма лимовите 

"авторитетите" н настаиите, нон од предходиите содржини de ce раали 

куваат саио no хронолошниот ред во политичната иоторија. Со тоа 

би ce пропенил саио објентот на вреднувањето но одновната вредмос- 

на насока останува иста> форсирањето на политичната питологија, 

создавање на зависност на пладината од политичните авторитети; 

ирмхвжвх При тоа е попалну значајно што слината на Тито Ае ce запен 

со сликата на Гоце Делчев - ефектот во политичната социјализациja 

остаиува ист.

Во оваа смисла, она што поже да ce извлече мано поука од до~ 

сегашкото исиуство, и да ce постави нако приоритетна задача за идна 

та "слина” на учвбнинот иоја би долииувала иа настанатитв позитивни 

пронени, првтставуваѕ разбнвак>ето на политичната питологија аоопшто 

како и на потребата на поединцитв својата политичка нултура да ja 

форпираат во зависност од политичните авторитети.

Прв чекор во оваа масона би бнл* сведувањв на овие натегории 

во рввхикхрамкм нивните реалнн историсни рапни, лроследемо со 

соодветната иритична ревалоризација.

Вториот чекор е во афирпацијата на сите политички и имплииа- 

тнано-политични вредностн иои j a  двстипулираат п о јав ата  иа авторита  

ната с в е с т ! почнувајки од митот за родителот, настаа^икот, послуш- 

носта н с л . ,  па ce до преизразената благодармост ном лолитичките 

херои, настами и с л . , без кон животот на поединецот е сепак пожем.



Во оваа смисла, иајголеп простор би моралв да најдат вредностите 

кон ja афирмираатх нритичноста» a антивноста, објвктивноста во 

проценувањвто, саподовербата, желбата да ce учествува во политич- 

ниот живот - изградена првд ce на в^бата во тоа дека поединецот 

навистина иожв да го мѕмува; вредности, кои во досегашните учѕбници 

бва сноро отсутми или занемарливи.

2. Втората "нужна "корекција" в во врсна со изразѕната хвидв 

тендвнцнја иа учѕбницитѕ да воспитуваат со тнр. "нагатиана метода" 

ао лолитичката социјалиаација, поточмо да ce насочуваат нон иеги- 

рањето на ивгативните вредмости наспроти афирмирањето иа позитивни- 

та. Нано што можеше да ce забележи, текстовите изобилуваа со исто- 

риски, реални или ипагинарни "непрмјатели* ( опредпетѕни воѕ фашнс- 

тите, калиталиститв, лриватмите сопственици, црквата и сл.). При 

тоа, лроблемот не a во негативмата конотација, бидвјни таа е лроиз- 

вод на коннретииот политични систем и идаологија од тој период» туну 

80 тоа што нај лоедимците ce стипулира една лојавата да ja фориира- 

ат својата политична култура не прену сопствените видуаања на пжлкжм 

лолитичната ствариост, туку лреку борба со ce што иоси Сиакар и 

реален) белег на "иепријателсио. He треба посѕбно да ce нагласува 

нолну оваа појава придомвсува нон ригидниот, иектитичкиот, агре-
i

сивмиот одное во целина, иој секако ме в вдна од целите на политич- 

ната социјализација дури ии во изпииатиов период.

Слорвд тоа, нано н во однос иа првдходново прашање* £ак 

јасно е двна изпените ме бн спееле да св одвиваат во масона на промб 

пропвната на едни непријатели со други ( иако веАе двнвс голвм двл
1

од овив категории го изгувија статусот на "ивпријатвли'1 и виновници/



Напротив, и овдв напвсто промвната на објвктот ма вреднувањѕто трвба 
да ce пропенат сапите вредности. (Без претвизии sa дааам.е на каиви

и д а ce рецепти за составувањѕ на учвбници, за илустрација би nome** 1;
ле да ce маведат ненолку пожни "пренасочува&а* во оваа спислаѕ I. |

i
Напесто борбата со фашистите - афирмација на мирот, чија врвдиост 

останува позитивиа и во ралните на "ноаата” констелација» наместо 

"слободата" сватена како ослободувањв од фашистички, турски и сл.
i

ропства - слободата како слобода ■ на лислата, говорот и сл.ѕ
I

пред ce, напесто "правдањвто" на решенијата во сопстввниот поли-
р

тичии снствм со ■слабостите" мли неуспеситв ма "другитв" - презѕн- 

тиражв на оиие вредности иои навистина ложат да ja оправдаат своја- 

та "позитивиост" или прогресивност во рамкитв на ова општвство.)

3. Доколну rope наведените вредиости го заземат своето 

соодветно пвсто, пожв да ce очвмува двиа и веќе истакнатиот "социо- I’ 

центризап* со нои изобилуваа анализираните учвбиици fie ce сведе во 

своите нужни размери. Ипено, јасно е деиа тој ce јавува и ќе ce

јавува секаде, независно од општвствената нли подитичката констела- I
\

ција бидвјки ja претставува основната "списла" на процвсот на полити
■тал ј

тичната социјализација, пвѓутоа битно е\да застанв на идвјата двка
гf

"ce што е машв е добро" и да не лродолжи во ставот дека "ce што е
■ • I-'

туѓо е лошо". Осмовниот предуслов за ова лежи во една едниствена
?

вредност - толерантноста. Толерантноста лора да претставува фун- |
I

дапент во "новата” политичка нултура и прво "правило на играта" во
i■h

ноја ситв останати врвдности кои произлегуваат од нва, саии de го к
I

најдат свовто место. Св разбира кога ce аборува за толерантноста,
I

Н8 се писли на тоа двна таа треба "бројно" да бидѕ аастапена 10 

илм 20 пати повеќа, туиу деиа нвјзиннот дух nope да проввјува ииз 

севкупнитв наставни содржини, и пред ce низ сапата оргаиизација
г.

на училишниот живот воопшто. Бва нвјзино пасовмо интврнализирањв

I



од страна налоединците, илузорно да св зборува за двиикражк 

ниамата "дѕиократичност", слабоди, права и сл . , нои во иоментов ce 

јавуваат кано основни цели на политичиата социјализација аа идните 

гвнерации.

4. Што ce однесува до конкретммте вредности нои дирентно
i

ce проиѕввдуааат од еномолскиот и политнчмиот систвм ( сапоуправу- 

вањето, општествеиата сопстевност, иомунистичката партија, арпијата >

политичките симболи, празници и сл.) аа нив иѕ ѕ меопходно да ce• ’ î
даваат нинанѕн лрогмозн* тие fte бидат аапвнуванн или fte отпаднат 

цедосно во аависност од нивната реалиа улога иоја fte им биде дадена 

во новиот вномомсни или политички поредон ( за кој сеуште не можат î, 

да са првдвидат ситв димензии).

5. Ноначио, осаеи основните насонн во нои би требало да ce
}

одвива лолитичиата социјалнзација, односно, рвсоцијализација, би 

можела да ce слопене уште една врадност, моја eefte ce истаннуаа 

како потреба на osa олштестао, која исто нако и толарантноста 

еманира ииз севнулната вредносна лровнција» a ноЈа во досегашните
Г.ѓ

учебници бвше скоро целосно изоставена. Ce работи за номпвтицијата, • 

иатпрвварот, ио не сватен во тесиа енонопска списла С иано потрвба- 

та за афирпација на оваа вредност произлегува од енономската сфера)» 

и не саио во лолитичка спнсла ( иако нејзиното значењѕ за сеное 

плуралистичко општество е клучно). Ce работи за компвтитивност во
ѓI

сите сфери од човековиот живот, но повторно - не лод мотото "да ce 

уништи другиот", туку наио стреиеж да ce добие нешто ловеќе или да
iр

ce опраеда она што е постигмато. Вака сватема, таа noms да претста- :
I

вува и иедиум за верификацијо иа и лровврка на остварувањето на
F

низа други вредности - лред ce и на толерантноста со сета своја
/ гi" • ï;

ирежа на "сателитски" врвдиости.



Меѓутоа, најмиогу од ce оваа вредност е значајиа заради тоа што 

моисв да го прѕтстааува тоииу оноЈ ноннретен 'животвн нерв" и ети- 

муланс кој оааа генарација Лв ja "разбуди" од својата (и со ова 

истражувањѕ нонетатирана) инертност и збуиетост, иамалувајни ги 

едноврвмѕно ножностите за паиипулација со нва, на ноја пладината во 

ваиви ожзлности в особѕно податлива.

IК
I

I

6. Осван овив нонкрвтни баража ао ресоцмјализацијата ниа

училиштата ноја лрвтстои, постон и огромна опасност од неплансното, |
I

нввоедначеното прѕнѕсувања на политичната иултура» ао нѕсоодаатиата I
валориаација ( првдипѕнзионирање или игнорирање «а одделни вреднос- I

ти). Меѓутоа, реалната опасност в првд ce во стипулирањвто ма нвоб-

разложвнитв, "готовите” вредносни лроклапации и фраѕи. Кано што

истаннува Чимиќ - *ништо толку не и погодува на манипулацијата,

како нислвжвто Hoe в навиннато на готови рвшвнија, унифорнен образвц
1 )поДготваио тврдењѕ”.

Ce разбмра, училиштвто нв ноже да бидв главви и вдинстввн 

виновнин за сѕној мвуспвх вб политичката социјализација, но може 

да cs труди да Ja нвутрализира и напали "вината" на другите носите- 

ли и фантори во овој процес. Оваа задача паи, rts биде сватвна само 

тогаш, иога во сввста навистина rte допрв сознанивто дена "овнов 

општѕство в толну силно, колну што so него в усвѕвн олредалвн систем
A Ï

2 )на врвдности" .

1) ЧимиА 8.1 *Догпа и слобода*. Нњижевне новинв, бвоград» 1985.с.9
£

2) ѓорѓввиќ Ј.i •Училиштѕто и идајно-моралното воспитувањв на учвми-
ците* - Збрминi "Идејната фуннција иа воспитмо-образовната рабо- 
та во соврапени услови”, Сиопја. 1990
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АННБТЕН ПРАШАЛНИН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД VIII ОДДЕЛЕНИЕ

( двл од поширокиот прашалник корнстаи ао рамки на истражуваљато 

"Вврсната поука и социЈалнитв вредностн во СР Манадонмја* )

1. Пол

а) жвнсни

б) пашкн

2. Нациеналност

3. Варсна прнпадноет

а) ________________ ___  ■

б) не припаѓаи на нивдна ввра

4. Мвсто иа живвѕњв

а) сало

б) град

5« Занипањв на мајна ти ■

6. Закимале на татио ти .

7. Нанов е твојот услах во училнштато

а) одличѕн

б) пиогу добар

в) добар

г) доаолан

д) повторувач



©• Д а ш  лосвтуваш или еи посвтуаал зврске поуиа 

ѕ) д®

6Î не

9* H o m y  гсдкки си поо@ту®ал аерска поука 

аЗ _ _ _ _ _ _ _ _

бЗ um еу п посвтуѕал нинегаш

10* Дадм е@ колиш доиа 

• а)дш

63 м® ,

11. Дали повтнш аа ѕралв на нѕнои од ѕѕренита преаницм

а) да

б) нв

12. Далн однш »о ѕдрмва Смамија)

а) да

б) и®

13. Дали оакаш да одиш so училиштѕ

а) да

б) на

14. Дали веруваш ва оба што го учиод во училиште

а) да

б) нв

15. Дали ти сѕ допаѓааг учебниците ном ги мористиш во училиѕатв

а) да

б)

16. Дали тн ce раабирлмви учебиицкте

а) да

б) ме
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ï
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17»
Заокружи дали ce согласуваш или 
ните ставовм:

ке со свној од доле наведаин

17, Човвкот настаиал ед маЈиун
е® согл. 
1

м® es согл.
2

10. Во «ивотот мораат д& са почитуваат 
верските норми 1

\iI

2 ;
19. Шиаотог беѕ ввруван»ѕто во Бог 

(Алах) a бвзврвдѕн 1 2

20. Оние иои веруваат ао Бога САлах)
\
\
î

ca поааостаивти 1 2 !
21. Човвкот & соѕдвдан од Bora (Алах!1

\

2 !

22. He постои живот no спртта 1 2

23. За сеиое лошо дало ќе бидам маѕнет 
од Бога (Алах) 1

I
2 ј

■

24. Жвната е ранноправма со мажот 1
I

2
i

25. За иаборот на брачниот другар petim» 
ваат родителнте 1

I

I
2

26« Местото на жената a во иуќата 1 2

27, За бројот mö дшцвта e© eermjer*©?©

ЗЅ<

рѕшава мажот 1 2
Жаиата траба да бида вработвна 
како и мажот 1 2

Пажот и жемата треба да бидат од 
и ста  националмост 1 2

Пажот и жамата треба да бидат 
од и ста  вера 1 2
Иоита другари/ки треба да бидат 
од и ста националиоот 1 2
НоЈата идна жана (наж) траба да 
бида од и ста  нациоиалноот 1 2

Сиропашннтв луГа трвба да ее 
одбегнуваат 1 2



ce core нѕ ce согл.

. 34. Смтѕ луѓе треба да бндат подед-
неиео богати 1

35. Be мивотот е аакио да бидаш чесвн 1

36. Во кивотот е аажно да ce покоруваш
на бокЈите еакони 1

37. Во жиеотот е еажио да мпаш пари 1

30. Во жнвогот е аажно да см итари
смаодлив 1

«к 39. Bo животот е важно да си цѕнет и
да инаш углед 1

40. Чоаеи треба да го прави еапо она
што мноѕинството луѓе го прааат 1

41. Човек треба да ги жртвува овситѕ
ммтереси и желби за доброто ма 
ѕаедиицата i

42. Човеи треба да м бидв вврен исклучивс
на својата нација 1

43. Човак пора да бидв послушен беа оглед
дали в тоа спротиано на меговитв желби 1

44. Нне порапе да ое чувствувапе подедианво 
Зугословени н лрипадници ма сопстввната 
мацнја

45. Во машата аамЈа мора да ce воваде строг 
ред и дисциплина

4В. Сапоуправувањато в најчовачкиот систам 
на оавтот

47. Работницит« не nopaar да сапоуправувааг• 
Важно ѕ да постои едан упѕи и цррст аода*

48. Сапоупрааувањете е најправвдниот сиатвм

49. Трудот е аадоаолотво. СреАеи суп иога 
РД« работап

50. Вамно & да ce заработат поаеАв парн, без 
оглед дали при тоа ce лаже нраде

2
2

1 2

1 2

1 2

1 . 2

ä л ■'Mi



51ч Трудор e нужно aim н трвба да ce 
сдбегиува ако & тоа покио 1 2

52. Учв&вто ѕ глупост. Tea никому ие 
«у помогмало 1 2

53. Hers ќѕ порасиам ûw бмдам члвн на 
СеЈуаот на комуииститвî- . I 1 2

54. Истунмѕиот 0 мамислица. Никогаш нена 
гш прифатам мвговитв идви. 1 2

SS. Фабрикитв, продавниците, хотелите и ел, 
мошат да бидат и приватни 1

56. Да бвдеш прмватвн сопстввммк Сгаѕдеа! т 
нвхукано 1 <

57« Служењето на воаниот рок ѕ гшнижуѕа%@ 1 <

58. Лугославија 4ѕ пропадив ако непа иоЈске 1 2

59. СлуЖЅ№ВГО ма воеииот рои 8 чвет и гордост 1 2

60. Мирот 8 наЈголвмото богатство иа сввтот 1 • 2

61. ЛугославмЈа nome да започме и војна ако 
тоа гштрвбно sa некои нејзиии цвли 1 2

82. Другитв мароди можат и да ce поробуѕаа? 1 2

63« Цркцитв трвба да мн олумат на бзлцмта 1 ‘ 2

64. Сит® народи во сввтот ce вднакви 1 2

65. Сите иароди и иародмости во ЛугославиЈа 
ев раимолраани 1 2

66. Ком другнтв народи трвбе да ce бидв прат- 
пазлиѕ» дури м еко ти ce пријатели 1 2

87. B© моја ѕ@пја иајиногу би сакал да

se. Здагго?


