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Пишуваат:

Жаклина МИТЕВСКА 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПОЧВА    

Проблемот со деидео ло-
гизирањето на учеб ни-
ците по историја за ос-

новно образование и нивното 
прилагодување кон новите 
современи наставни процеси 
не е решен, туку уште е по сло-
жен. Имено, наместо да се оди 
во насока на подобрување на 
наставно-образовниот про-
цес и прилагодување на учеб-
ни ците кон возраста на де ца-
та, се настојува да се обре ме-
нуваат вкупните состојби во 
држа ва ва, што значи се по ли-
тизираат. Тоа може да се за бе-
лежи во учебникот по Исто-
рија за сед мо одделение, кој е 
отпечатен од "АЛ-БИ", како и 
во учебникот по Историја за 
осмо одделение на изда вач-
ката куќа "Про све тно дело". 
Два та учебника се многу кон-
троверзни, бидејќи распо ла-
гаат со ноторни ис ториски 
грешки, потоа немаат соод-
ветна терминолошка за ста-
пеност на поимите, ими ња та 
и итн. Поради ова, наместо 
децата да се оддалечат од по-
ли тич ките влијанија, тие се да-
ват во рамковната политика. 

АНАЛИЗА НА 
ПРАШАЊАТА

"Мислам дека уште на по-
четокот работата е погрешно 
поставена, затоа што исто ри-
јата е специфична наука, а 
уште поспецифична станува 
кога се работи за нашиве про-
стори. Во основа, македон-
ската историја е спротив ста-
вена со историите на нашите 

"Наместо да имаме деполитизација и деидео-
логизација, нам работите кои ни се случуваа 
во 2001 година, сега ни влегоа во учеб ни-
ците, како дека тие се случувале и порано", 
оценува историчарот Новица Велјановски.

"Во учебниците по историја преовладуваат ми-
слењата на Албанците за албанската кауза 
и на Македонците за македонската кауза. 
Ваквите спротивставувања не помагаат за 
релаксација на односите и за хомоге низи-
рање на гледиштата засновани врз исто-
риските факти и нивното деидеоло гизи ра-
ње", смета Велјановски. 

соседи, а тоа се случувало со 
векови, особено во XIX и XX 
век кога имало борба за те-
риторијата на Македонија и 
нејзино освојување. Затоа на 
историјата на овие простори 
не може едноставно да се 
гледа праволиниски, а тоа да 
биде без опстојна анализа на 
прашањата", истакнува исто-
ричарот Новица Велјановски. 

Тој смета дека Комисијата 
која работела при избирањето 
на учебниците по историја, 
пр во, погрешила што не под-
готвила соодветни наставно-
образовни програми, а второ, 
направила грешка што во неа 
немало претставници и од 
дру гите етнички заедници, 
кои живеат во земјава. Поради 
ова, историчарот Велјановски 
констатира дека преовладу-
ваат мислењата на Албанците 
за албанската кауза и на Ма-
кедонците за македонската 
кауза. Ваквите спротивста ву-
вања не помагаат за релак са-
ција на односите и за хомо ге-
низирање на гледиштата ба-
зирани врз историските факти 
и нивното деидеологизи ра ње.

"Спомнувањето на албан-
ските пашалаци е нелогична 
работа, бидејќи тие биле под 
власта на Турција, на Ос ман-
лиското царство. Значи, мо-
жело да се зборува само за 
турски пашалаци, а не за ал-
бански", коментира Велјанов-
ски за темата, која е спро тив-
ставена на историските факти 
во учебникот по Историја за 
седмо одделение. 

Според Велјановски, на ше-
то образование требало да го 
следи словенечкиот пример 
за деполитизирање на учеб-
ниците. 

"Таму најпрво меѓу себе се 
договорија комисиите на ита-

лијанската, словенечката и ун-
гарската страна. За спорните 
прашања тие дефинираа за-
еднички ставови, затоа што во 
Словенија има унгарско мал-
цинство, но има и италијанско 
малцинство, со кое биле раз-
гледувани прашањата за убис-
твата на Италијанците од ст-
рана на партизаните. Ко ми-
сиите работеа заедно за да се 
отстранат негативностите, но 
тоа не го правеа на штета на 
искривување на историјата, 
односно дека во неа немало 
конфронтации меѓу овие на-
ции. Во овој момент ние оди-
ме на таа опција која се ос ло-
боди од една идеологизација, 
која ја немаше во последниве 
учебници, на пример, парти-
јата на чело со комунистите 
итн., за сега да форсираме ис-
ториски невистини за една на-

ција, која во историјата била 
конфронтирана со другата. На 
тој начин, наместо ова да нè 
зближува, нас и натаму нè ра-
зединува во изучувањето на 
историјата. Едноставно, доа-
ѓаме до ситуација албанските 
деца да учат една, а маке дон-
ските друга историја", потен-
цира Велјановски.

Тој укажува дека ова пра-
шање не било концепциски 
до бро решено, а причините 
биле: кусото време за Коми-
сијата која ги разгледувала 
учебниците на пристигнатиот 
конкурс, како и сомневањата 
за нивната анонимност, кои 
биле прво или второран ги ра-
ни, а нив воопшто и ги немало 
на списокот на рангираните 
издавачи. Значи, треба да има 
тимови, во кои ќе има прет-
ставници и од Македонците и 

НЕГАТИВНОСТИ И ОПАСНОСТИ

"Сегашниот учебник по Историја за седмо од де ле-
ние не претставува голем раскол, тоа може да се по-
прави. Но, содржината на овој учебник за осмо одде-
ление прет ставува поголема опасност или нега тив-
ност. Тој е побитен раскол во науката и во односите 
меѓу за ед ниците. Многу е подраматично затоа што 
тоа е многу поблиско до нас, до периодот и едно-
ставно некои ра боти се искривени и ис политизирани",  
оценува Велја нов ски.

НОВИЦА ВЕЛЈАНОВСКИ, ИСТОРИЧАРНОВИЦА ВЕЛЈАНОВСКИ, ИСТОРИЧАР
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        ЗА  АТРОФИРАЊЕ НА НАШИТЕ ИСТОРИСКИ ФАКТИ

КАКО ПРЕКУ "ОХРИД" 
АЛБАНЦИТЕ СЕ СМЕСТИЈА ВО 
ОСМАНЛИСКИТЕ ПАШАЛАЦИ 

од Албанците и од другите за-
едници, но кои заедно ќе ги 
раз гледаат спорните праша ња.

"Ние треба да имаме един-
ствена историја, хомогени зи-
рана, зад која ќе застане це-
лиот тим, а сега сум уверен 
дека зад тимовите на учеб-
ниците не стојат сите автори. 
Албанците стојат зад она што 
тие го имаат напишано, а Ма-
ке донците она што тие го на-
пишале. Тоа е спротивста вена 
кауза или историја", вели про-
фесорот.

МНОГУ ГРЕШКИ

Неодамна во издание на 
"Просветно дело" беше от пе-
чатен учебникот Историја за 
осмо одделение од авторите: 
м-р Владо Велковски, Халид 
Сејди, Аријан Аљадеми, Димка 
Ристеска и проф. д-р Ѓорѓи 
Пав  ловски, кој предизвика 
мно  гу негативни полемики. 

"Имајќи ги предвид нас тав-
ниот предмет и возраста на 
учениците сметам дека учеб-

ПРИМЕР ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО САД 

Во книгата "Американската недовршена нација" пи-
шува за американската Граѓанска војна меѓу Американ-
ците, меѓу јужниот и се верниот дел, вели историчарот 
Велјановски. Војната тра ела со години... Но, сите тие 
погроми се појавуваат и се опи  шани, ама тоа не им 
пречи на Американците да живеат како еден народ, 
да се по читуваат, да живеат во една за едница, не им 
пречи ис торијата. Значи, никој не помислува да ја из-
брише Гра ѓанската војна како факт. Тоа кај нас го пра-
ват и затоа ја искривоколчуваат исто ријата, која потоа 
треба да ја учат децата.
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПОЧВА ЗА  АТРОФИРАЊЕ НА НАШИТЕ ИСТОРИСКИ ФАКТИ

никот е од исклучително зна-
чење. Но, внимателно разгле-
дувајќи ги содржината, ме то-
дско-дидактичките принципи 
и техничката изработка на 
учеб никот, покрај целата по-
чит кон авторите и другите ин-
воливирани во изработката, 
сметам дека тој изобилува со 
многубројни грешки и до кол-
ку не се поправат не би тре ба-
ло да се применува во наста-
вата", алармира проф. д-р Ван-
че Стојчев.

Во предговорот се истак-
нува дека изучувањето на 
овој предмет во осмо одде ле-
ние го опфаќа периодот ме ѓу 
двете светски војни и значај-
ните настани од историјата на 
македонскиот народ од 1914 
до 1990 година. Се работи за 
најзначајниот период во соз-
давањето на македонската др-
жава, при што како што се на-
ведува во учебникот, е при-
менет нов пристап во изра-
ботката на учебниците, а при-
тоа е исфрлена идеоло ги за ци-
јата. Во учебникот се да де ни 
прегледни слики на темите 
кои се обработуваат, со цел да 
се согледаат историските фак-
ти и причинско-последичните 
односи и врски на историските 
настани. Истиот извор наве-
дува дека овој учебник е ра-
ботен според новата наставна 
програма и затоа има пои на-
ков пристап.

"Но, со оглед на моето по-
веќегодишно научно-ис тра-
жувачко и наставно-обра зо в-
но искуство, сметам дека ста-
вовите од предговорот не се 
застапени во доволна мерка 
во содржината на текстот", на-
вестува во своите забелешки 
истражувачот Ванче Стојчев. 

Во предговорот се наве ду-
ва дека од наставната содр-
жина е исфрлена идеологи-
зацијата. Меѓутоа, во текстот, 
на повеќе места се спомнуваат 
зборовите како: буржоазија, 
капитализам, империјализам, 
комунизам, фашизам, наци-
зам, врховисти, а при тоа ниту 
за еден од овие поими не е 
дадено објаснување во Реч-
никот на непознати зборови и 
изрази.

Во првиот наслов "Причини 
за Првата светска војна" се 
говори само за судир за ко ло-
нии меѓу старите и новите ка-
питалистички држави. Меѓу-
тоа, меѓу причините за Првата 
светска војна треба да се на-
ведат обединувањето на Гер-

манија, Австро-Унгарија и Ита-
лија, со што се создале три го-
леми средноевропски држа-
ви; борбата за нови колонии, 
за превласт врз старите коло-
нии и доминација во светот; 
создавањето воени сојузи; ло-
калните војни во 1908-1911 го-
дина, особено Балканските 
вој  ни во 1912-1913 година и 
трката во вооружувањето.

Според овој учебник, "...Во 
октомври 1915 година на Ср-
бија й објавила војна и Бу-
гарија, која потоа пристапила 
кон Тројниот сојуз, српската 

војска не се повлекувала пре-
ку Албанија само од Србија, 
туку и од Македонија и од Цр-
на Гора. Трето, силите на Трој-
ниот сојуз не ги окупирале са-
мо Србија и Црна Гора, туку и 
Македонија.

Исто така, "...Во 1916 г. Ан-
тант ата отворила ново боиште 
на Балканот, познато како Ма-
кедонски фронт". Меѓутоа, со-
здавањето на Македонскиот 
фронт почнало во октомври 
1915 година, со концентрација 
на силите на Антантата околу 
Солун. Во декември 1915 г. вој-

фронт на Балканот, познат ка-
ко Македонски фронт. Фрон-
товската линија се протегала 
од Охрид до Орфанскиот За-
лив". Фактите укажуваат на сл ед-
ното: пролетта 1916 г. бу гар-
ските сили помогнати од со-
јузниците (Германија и Ав-
стро-Унгарија) извршиле оф-
ан зива и ги освоиле Рупел-
ската Теснина и источните об-
ласти од Егејскиот дел на Ма-
кедонија (Драма, Серес и Ка ва-
ла) и ја формирале Драмската 
военоинспекциска област. Во 
мај 1916 година Македонскиот 
фронт се протегал по должина 
од 600 км од Јонското Море 
до Орфанскиот Залив, на те-
риторијата на Албанија 150, а 
на македонска територија 450 
км. Поради тоа и се нарекува 
Македонски фронт.

Авторите на Историјата за 
осмо одделение сметаат дека 
на големобугарските инте ре-
си во Првата светска војна им 
се спротивставиле македон-
ските револуционери пред во-
дени од Јане Сандански, кои 
му припаѓале на левото крило 
на ВМРО и се залагале за соз-
давање самостојна македон-
ска држава. Всушност, напра-
вена е историска грешка - во 
тоа време постоела само ВМ-
РО на Тодор Александров, ко-
ја ги спроведувала големо бу-
гарските интереси. Јане Сан-
дански никогаш не бил неј зин 
член.    

При разработката на Анти-
фашистичкиот отпор во Буга-
рија се наведува дека првите 
знаци на отпор се појавиле во 
Разловечко, а треба да биде 
Разлошко, кое се наоѓа во Пи-
ринскиот дел на Македонија.

Ова се само дел од 21 за бе-
лешка, кои ги лоцира д-р Ван-
че Стојчев, кој потенцира дека 
учебникот има голем број гр-
ешки. На пример, се повто ру-
ваат фотографии од исти лич-
ности, а доколку се прочита 
учебникот се добива впечаток 
дека во Ма кедонија живеат 
само Ал бан ци и Македонци, 
додека другите етнички за ед-
ници ни каде не се спомнуваат. 
Зошто? Чија е оваа политика? 
На ми нистерот Азис Поло жа-
ни или тој работи под друга 
дирек тива?! Ова се дел од пра-
ша њата, кои образованието го 
водат кон други води, односно 
по напуштањето на една идео-
логија одиме во спротивна на-
сока, се задојуваме со друга 
идеологија. 

вој ска била принудена до кра-
јот на годината да ја напушти 
Србија и преку Албанија да се 
по влече на островот Крф. То-
гаш Тројниот сојуз ја окупи ра-
ле Србија и Црна Гора." Тука 
има повеќе грешки. Прво, Бу-
гарија пристапила во Тројниот 
сојуз на 6 септември 1915 го-
дина, потоа на 14 октомври 
1915 година й објавила војна 
на Србија и веднаш со 1. ар ми-
ја навлегла во Србија, а со 2. 
армија во Македонија, со што 
ја пресекла Моравско-вардар-
ската долина. Второ, српската 

ските на двете завојувани ст-
рани биле распоредени на по-
зициите по должината на Ма-
кедонскиот фронт. Во 1915 го-
дина овој фронт се протегал 
од Јонското Море преку Ал-
банија - Охрид - Битола - При-
леп. Северно од Дојранско 
Езе ро - Струмица - Петрич - Не-
в рокоп (Гоце Делчев) - ре ката 
Места до Егејско Море. На се-
верната страна биле цен трал-
ните сили, а од јужната, силите 
на Антантата.

Се наведува: "Во пролетта 
1916 година бил создаден нов 

БАЛИ КОМБТАР

Во лекцијата за Албанија во Втората светска војна 
се наведува дека во 1942 година е формирана нацио-
на лис тичката организација Бали Комбтар, на чело со 
Митхат Фра шери, кој околу себе ги собрал албанските 
нацио на листи. Бали Комбтар, односно Национален 
фронт, е фор миран во 1939 година, нагласува Ванче 
Стојчев, а во но ември 1942 година била потпишана 
спогодба за сора ботка со италијанските команди, со 
цел борба против ан ти фа шистичките сили пред во-
дени од КПА и за соз да вање на Голема Албанија. По 
капитулацијата на Италија, Бали Комб тар потпишале 
спогодба за соработка со Гер манците врз истите ос-
нови. Создавале и свои вооружени сили наречени 
балисти.  

ПРОФ. Д-Р ВАНЧЕ СТОЈЧЕВПРОФ. Д-Р ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ


