
„Одбраните дела”, -а поточно 
целокупниот научен опус на Хрис
то Анд онов Полјански, укажуваат 
на овисоките дострели на, релатив- 
но младата македонска марксис- 
тичка историографија и на нејзи-

ната несомнена вклучееост во -про 
греоивниот развоен процес на со
врем ената марксистичка историо- 
графока мисла.
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Од почетокот на седумдесетш- 
те годный марксистичката мисла 
доживуваше реафирмација во на 
шето олштество. Училишната ре 
форма, која отпочна во средина- 
та на осмата деценија, исто така 
имаше одределено влијание врз 
реафирмацијата на марксизмом во 
нашите училишта, пред её на сред- 
ниот степей на образованието и 
воспитувањето. Целта на реформа
та, ко ja е во тек, е на младите 
луѓе, на учениците, како субјекти 
да им овозможи развој на нивни- 
те ооздавачки способности и да ш  
насочи така што минатото на чо- 
векот и сегашноста да ш  согле- 
дуваат во светло ста на марксист- 
ичкото гледање на светот, да ги 
воведува во практиката на соција- 
листичкото самоуправување и жи- 
веење и да ги оспособи активно и 
свеоно понатаму да го развиваат 
тој процес. Основната цел на на- 
пште училиштд е, значи, учени
ците да ги наоружаат со оозна- 
нија за неопходната потреба од 
менување и усовршување и на 
нашето општество и на светот во- 
општо.

Природно, се поставува праша- 
њето како да се остварат така го 
лемице цели. Шарлота Гурановиќ, 
инаку истакнат професор по ис- 
торија и писател на учебници по 
иеторија, во својата книга: „Акту-

ализацијата како вид на маркие- 
тичкото воспитување и образова
ние во наставата no историја“. ко- 
ja  е печатена во библиотеката 
„Проблемите на современата нас- 
ταβα“, то обработува прашањето 
како можеме за остварувањето на 
тие големи цели „да се бориме на 
подрачјето кое школски го на- 
рекуваме настава по историја“. 
Веќе во уводниот дел таа конста- 
тира дека можностите на актуали- 
зацијата, како вид на марксистич- 
кото воспитување и образование 
во наставата по историја, иако се 
работи за еден предмет се знатни. 
Мепутоа, тепшотија причинува и 
тоа што денеска постои општо на
зад оволство со наставата по исто
рика, особено во средните учи
лишта.

Од 1945 година до денес се из
мени ja повеќе програми, зависно 
од тоа како се менувале и концеп- 
циите за определено училиште, од- 
носно од реформата која го сле- 
деше нашиот училишен систем. 
Токму и cera сем во процесот на 
реформата* ко ja  не го дефинира 
местото и улогата на историјатд 
и на нејзината програма. Специја- 
листичките историчари со право 
укажуваат на неодржливоста од 
понатамошното намалување (бро- 
јот) на часовите по истррија како 
во основните така и во средните
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училишта, поради што наставата 
е лишена од конкретните содржи- 
ни, па и од своите информативни 
и воспитни функции зашто ce све- 
дува на гола фразеологија“, со што 
„се отвораат можно сти за мито- 
лошки и националистички интер
претации" на историјата, со ан- 
тиисториски пристап на толкува- 
њето на сегашноста итн. Но и ро- 
дителите, учениците, педагозите и 
политичарите имаат свои забелеш- 
ки на наставата по историја. Нив- 
ните забелешки се сведуваат, глав
но, на тоа дека наставата по ис- 
т ори ja  е оптоварување со голем 
број факта, информации кои уче- 
ницигге секако не можат да ги 
паметат и да ги претворат во за- 
клучоци и ставови. На тоа уверу- 
вање со еден дел „кумуваат" и 
бројни наставници по историја 
кои во практиката обично брзо 
ттоминуваат „низ програмата и 
учебникот", задоволувајќи се во 
добар дел со тоа што учениците 
им ги репродуцираат сопствените 
фрази и формулации од учебни- 
кот. А се знае дека таквото учење 
нема трајност во знаењето.

Но не е cè така слабо во нас
тавата по историја. Учебниците по 
историја и другата училишна ис- 
ториска литература последните п> 
дани се знатно усовршени, па, по- 
крај добрата стручност на настав- 
ниците и современите наставни 
прирачници со кои се користат, 
наставата по историја стану в а по- 
разновидна, поприфатлива и по- 
занимлива, особено во основните 
училишта.

Меѓутоа, и покрај тоа напре- 
дување во наставата по историја 
во основните училишта, не може- 
ме да бидеме задоволни од марк- 
систичкото образование и воспи- 
тување на младите генерации. Ова

е од причината што од програми- 
те, па и од учебниците, се изос- 
тавуваат многу теми кои порано 
се изучувале, а кои подлабоко на- 
влегувале во објаснувањата за ис- 
ториските појави и процеси. Тоа 
изостанување е објаснувано од 
причините што тие теми се прем- 
ногу тешки за основците. Така, се 
дојде до апсурдна ситуација: еле- 
минирани се значајните аспекти 
на марксиогичката интерпретација 
на минатото и сегашноста, во об- 
јаснувањето на тие историски со- 
држини и историски категории.

Сите овие проблеми на совре- 
мената настава по историја во ос
новните училишта Ш. Гурановић 
ги согледала и ги констатирала, но 
во оваа книга се задржала само 
на еден од видовите на таа наста
ва: на актуализацијата, односно 
на прашањето колку ученици на- 
вистина се оспособени од марксис- 
тички аспект да го сфатат мина
тото на човештвото и на напште 
народи и народности, колку стек- 
нале основни сознанија за совре- 
меното ошптестдо, посебно за на
шего социјалистичко- како и на 
кој начин ги применуваат стек- 
натите историски знаења на сов
ремените појави и ошптествени 
процеси и какви ставови и заклу- 
чоци изградиле за историските ка
тегории.

Истражувањата на актуелизаци- 
јата на наставата по историја (се- 
којдневната актуализација и те- 
матската-актуализација) таа лично 
ги испитала врз основа на утвр- 
дувањето на методологијата и тех- 
никата на истражувањето во ви- 
шите основни училишта во Загреб 
и во Карловац и тие свои ре
зультата ги изложува на многу 
методичен начин. Почну в а пр- 
во од прашањето: дали ги пос-
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таваме вистинските прашања во 
програмските тези и во учеб- 
ниците по историја. Одговарајки 
на тоа прашање, таа укажува де
ка со оглед на местото и значење- 
то на историјата во образованието 
и воспитувањето на младото поко
ление со оглед на поврзаноста на 
содржината на овој предмет со 
другите предмета, „премногу апст- 
рактно се поставени целите и за- 
дачите на програмата за истори- 
ја" и дека тие цели и задачи не 
„го довеле пред вистинското пра- 
шање ни составувањето на програ 
мата, ни писателот на учебникот, 
па ни наставниците." Програмата 
и наставата, кои би одговарале 
на поставените цели и задачи, не 
маркистачкото воспитување на 
младите и на нивните сознанија 
за општествените структури, поја- 
вите, пронесите и за целокупните 
општествени односи би требало 
на поставените цели и задачи, на 
минатото на човештвото и на соп- 
ствениот народ, како и на наро
дите и народноогите на Југослави- 
ја, ко ja одговара на прашањата 
што тргнуваат од современоста. 1

1) Со какви знаења треба да е 
наоружан младиот човек, ако са
ка да го менува современото оп- 
штество во правецот на неговата 
понатамошна хуманизација и (2) 
Како да го запознаеме ученикот 
со задачите кои ќе треба да ги 
решава како возрасен човек, ка
ко да го оспособиме да се опре- 
делува и да се ж р т в у в а  за своите  

опр е делув ања ?
Ш. Ѓурановиќ во изборот на те- 

матиката, на знаењето и на воспи- 
тните цели за испит\пвањетр на 
таквата работа во основните учи- 
лишта тршува од оавие задачи:

1. Да се утврди на ко ja  темати
ка можат најдобро да се остварат 
тие цели;

2. Да се испита како да се збо- 
гатува почетного знаење во врска 
со: а) времето на созревањето на 
ученикот и б) cè поголемиот број 
на информациите кои ги добива 
ученикот; и

3. Да се испита како може про- 
цесот на богатењето на знаењето 
внатре во определената историска 
проблематика да се поврзе со знз- 
ењата во општеството во кое жи
вее.

Тргнувајќи од наведените за
дачи во испитувањето на актуали- 
зацијата како вид на марксистич- 
кото воспитување и образование 
во наставата по историја, таа се 
одлучува за универзалните ошптес 
1вени категории и процеси кои. се 
јавуваат во скге програми по ис- 
торија, а кои се релевантни за 
разбирањето на современата ствар- 
ност: класите, државите, вигиокот 
на тру дот и неговото отугување 
— суштината на експлоатацмјата, 
општественото уредување и npeoô- 
ните периоды; револуциите, обли- 
ците на човечките заедници од ро- 
довите и племињата до народите 
и нациите —- националното прагиа- 
ње(Г наугсата и уметноста — од 
комплетниот до отугениот човек 
и можностите на неговата реинте
грации а и религиозните сфаќања.

Во насловот; Актуализацијата 
на материјата: предисториско оп- 
штество — стар век — актуали- 
зирани сё четири теми: Класите и 
државите, присвојувањата на ви- 
шокот на трудот, преодните пери
оды и религијата. Врз основа на 
анализите спроведени во почетни- 
от клас на наставата по историја
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(V клас) учениците се поттикна- 
ти „да ги оогледуваат бщните по- 
јави во социјалистичкото општест
во“ во процесот на нивното дви- 
жење и менување, поттикнати ce 
критички да размислуваат за ис
ториските категории и да го on- 
ределуваат совојот став според нив. 
Резултатите покажуваат дека уче
ниците не добиле крајно сознание 
за актуализираната проблематика, 
бидејќи многу прашања останале 
свесно недоречени, а на некой 
уште и не биле во можност да им 
дадат одговори. Во понатамошка- 
та работа со учениците, по пого- 
лемите класови, тие почетни поз- 
навања за историските категории 
постепено се употребувале и прод- 
лабочувале.

Работата на актуализирањето 
на материј ата: ран и среден век 
се одвива на понатамошно збо- 
гатување на поймите на кои се 
засеовува актуализацијата во по- 
четниот клас. Имено, феудалното 
општество исто така е поручува- 
но во рамките на веќе поставени- 
те историски категории, а потоа 
се обработени и четири нови 
тематски актуализации. Улогата 
на црквата во средниот век — 
Одосот на католичката црква 
спрема промените во современное 
свет; Уметничкото создавайте во 
времето- на ренесансата — Чове- 
кот и уметничкото создавайте во 
соцгцалистичкото општество; Се- 
ланските востанија како класни 
борбы — Класннте борбы u рево- 
луцинге во XX век; Турскиее ос- 
војувања на нашите зем.ји — Ка
ко ja браниме денеска татгсовина- 
та u прыдобивкнте на соцщалис- 
тичката револуција.

Ваквото актуализирање на ис- 
ториоката материја, покрај веќс 
позлатите поими и историски. ка

тегории кои во текот на учебната 
година постојано се продлабочу- 
вани и збогатувани, покажува ка
ко наставникот и во секојдневна- 
та работа со учениците и темат
ски може успешно, да ги поврзува 
историските содржини со пробле- 
мите на современото општество, 
тгосебно на нашата самоуправна 
ооцијалистичка практика.

Актуализацијата на историска- 
та материја од крајот на XVIII-ot 
век до Октомвриската револуција, 
која е клучна за разбирањето на 
современите отптествени појави и 
процеси, извршена е на селектив- 
ните содржини, пред cè на буржо- 
аските револуции и на развитокот 
на работничкото движење. Така, 
на содржините: Работничкото дви- 
дкење, дејствувањето на Маркс и 
Енгелс и Париската комуна акту- 
ализирана е темата: Како југосло- 
венските комунисти ги примет;- 
вале идеите на Маркс и Енгелс во 
у словите на својата стварност. На 
темата: Националните движења на 
југословенските народи во ΧΙΧ-οτ 
век — актуализирана е положбата 
на нацисте и народностите во на- 
шето општество, Империјализмот 
е актуелизиран во рамките на че- 
тирите поттеми: 1) Индустрисгсите 
револуции, 2) Општествените пос- 
ледици на индустриските револу
ции, 3) Колонијализмот и антико- 
лонијалната револуција, 4) Бло
ков скат а под елба на светот и по- 
литичката неврзаност. Целиот про- 
цес на актуализација на оваа те
ма спроведен е низ систематското 
повторувања и продлабочување на 
веќе проучениот материјал. Октом
вриската револуцща во 1917 го
дина, со ко ja започна социјалис- 
тичката епоха, споредувана е со 
подоцнежните социјалисцгчки ре
волуции, но е поврзувана и со
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претходните проучувања на иде- 
ите на Маркс и Енгелс и со ис- 
куствата на Париската комуна и 
со другите резултати на соција- 
листичкото движење.

Ш. Ѓурановиќ во посебен нас- 
лов покажува како може со ус
пех, ако со создавање се изведува 
паставата, да се оствари актуали- 
зација на целокупната историска 
материја од ХХ-от век и како 
треба да се систематазираат пой
мите проучувани на претходните 
содржини низ наставата по исто- 
рија. Притоа, таа го користи изо- 
билството на материјалот (текото- 
вите и историските извори) за ак- 
туализирање, збогатување и за про 
длабочување на понапред стекна- 
тите знаења. Нејзинигге анализи 
на наставникот му укажуваат мо- 
жност и сам да посталува слично 
во наставниот процес, да ja  збо- 
татува наставата, да ja правиакту- 
елна.

Во завршните разгледувања на- 
кратко е укажано и на тоа како 
треба да се вреднуваат резултати- 
те на учениковото учество во ра- 
ботата на актуализацијата. Исто 
така, посебно е обработено праша- 
н>ето како треба во учебниците 
по историја да се реши проблемот 
на актуализацијата, наведувајќи и 
низа конкретни примери, тематски 
целини и задачи што треба да 
најдат место во современиот учеб
ник по историја. Но сето тоа е за- 
мислеино повеќе како ориентација 
а ншсако како единствено можно 
и конечно решение на проблемот 
на актуализацијата. Актуализаци- 
јата во наставата по историја на- 
полно ќе се остварува — заюгучу- 
ва Ш. Ѓурановиќ — дури кога 
„еднаш и програмите ќе содржат 
елементи на актуализацијата", затн 
то тогаш и учебниците и работай

те детратки и „останатите матери- 
јали наменети за ученикот ќе тре
ба да водат сметка и да пронао- 
ђаат облици за нивната реализа- 
ција“.

На крајот на оваа многу корис- 
на книга — прирачник за работа 
на наставниците по историја, ука
жано и е на можноста од повр- 
зување на наставата по историја 
со наставата по основите на мар- 
ксизмот, зашто содржините на 
овие два „училипши предмета1' во 
поголем дел мегусебно се испреп- 
летуваат, па тоа на учениците им 
отвара „сосема други видици за 
комплексноста на човечкото оп- 
штество и за човечкото дејству- 
вање".

Во оваа вредна книга дадена е 
своевидна визија на наставата по 
историја. Притоа, нејзиниот автор 
не пропишува рецепта за работа- 
та, туку повеќе поттшшува на 
можноста, давајќи идеи, како да 
се збогатува и осмислува настава
та по историја со разни форми 
на актаализацијата на историски
те содржини. Анализите и резул- 
татате соопштени во неа, пред се, 
ќе им помогнат на оние наставни- 
ци по историја кои не се задово- 
луваат со службеното „обработу- 
вање" на програмите уште покреа- 
тивно да ja  изведуваат наставата 
и да придонесуваат за марксист- 
ичкото воспитување и образование 
на поколението.

Увереьш сме дека оваа книга 
ќе ги поттакне на размислување 
и составувачите на програмите и 
писателите на учебниците и при- 
рачниците како треба да се актуа- 
лизира наставата по историја.
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Во секој случај книгата е ко- 
рисен прирачник и, без оглед на 
тоа што некаде не би можеле да 
се согласиме со толкувањето на 
актуализациј ата на наставшие со- 
држини како што ги гледа Ш. 
Ѓурановиќ, топло ja  препорачуваме

на сите наставници и на сите учи- 
лшнни библиотеки.

Д-р Момир ДАШИЌ

(Превела од српскохрватски јазик 
Ксенија Џидрова-Македонска)

Dr Marko ŠUNJIĆ: HRESTOMATIJA IZVORA ZA OPŠTU ISTORIJU 
SREDNJEG VIJEKA („Svetlost”), Sarajevo 1980, str. 381).

Kaj нас малку се публикуваат 
одлични текстови за факултетска- 
та настава по историја, односно 
немавме збирка на одбрани тексто
ви кои сре&но би ги дополнувале 
содржините на универзитетските 
учебници и другите прирачниди 
од кои студенште ги подготвуваат 
испитите. Поради недостатокот на 
таквите одбрани збирки — хресто
матии студентите се принудени да 
консултираат голем број историо- 
графски трудови, пред cè солидни 
публикации, што им одзема мно
гу време и ги исцрпува во праве- 
њето на сопетвените селекции што 
да читаат и колку. Тешкотиите од 
таа природа се големи во студи- 
рањето на општата историја, осо- 
бено на стариот и средниот век. 
Имено, за историјата на стариот и 
средниот век студентите многу 
тешко доаѓаат до изворни дела, 
па студирањето главно се сведува 
на интерпретација на учебничката 
и на друга општа историска ли
тература.

Со желба да се отстрани тој 
недостаток во студиите за општа 
историја на средниот век, д-р Мар
ко Шуњиќ, професор по општа ис- 
торија на средниот век при Фило- 
зофскиот факултет во Сараево, ги 
одбрал најзначајните текстови кои 
ги издаде Заводот за учебници на 
СР Боша и Херцеговина под нас-

лов: „Hrestomatija izvora za opštu 
i s tori ju srednjeg vijeka”.

Професорот Шуњиќ материјата 
за оваа заслужена „Хрестоматија” 
ja одбрал и ja презел од странс- 
ките и од домашните изворни пу
бликации и прирачници. Најголем 
број на текстовите на оваа заслу
жена збирка е преведен од совре- 
мените европски јазици, а помал 
од латинскиот јазик. Како основа 
за составувањето на оваа збирка 
послужила универзитетеката про- 
грама на наставата по општа ис~ 
торија на средниот век. Тргнувај- 
ќи од тие програмски основи, д-р 
Шуњиќ „Хрестоматијата“ ja поде
лил на осумнаесет наслови:

I — Германските народи и кив
ните држави на подранјето на За
падного Римско Царство (cip. 7— 
35). Во овој дел е даден Силвија- 
новиот опис на кризата на робо- 
владетелското општество спроти 
пропаста на Римского Царство. 
Потоа, тука се драгоцени тексто
вите за Визиготите ,за Остроготи- 
те, за Лангобардите, за Франките 
во времето на Меровингите и за 
другите германски племиња кои 
ja  напаѓале територијата на Рим- 
ското Царство и со тоа создавала 
своја прва државна организација. 
Значителен простор заземаат фраг- 
ментите од Салискиот законик.
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