зборовите на авторќата, за задушување на народного движење
на чие чело стоел италиј анскиот
генерал Де Џорџис.
Десеттото поглавје hoch наслов
„Дунавско-Јадранскиот железнички пат“ за чија изградба Италија
покажала голем интерес, но тоа
не се реализирало.
Во заклучокот се вели дека
„Италија во почетокот на XX век
не била готова за прекројување
на картата на Источното Средо

земноморие. Оттука стремежот на
италијанскиот владеачки врв за
зачувување на Балканот и на Блискиот Исток мирот и статус
кв ото“.
Монографииата на К. Э. Кирова
поради ваквата содржина, која
ние кратко ja изнесовме, има посебна вредност, бидеј!ш на еден
нристагюн начин ja црезантира
политиката на Италија спрема
земјите на Источното средоземноморие.
к. С.

П. А. Чихачев, ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС,

„Наука“, Москва 1970, 224.
До нас допре една мошне ин
тересна книга, која трегира една
проблематика кај нас прилично
разработувана. Тоа е зборникот
на статии на П. А. Чихачев, ВЕ
ЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И ВОСТОЧ
НЫЙ ВОПРОС, во издание на
„Наука“ од Москва — Главната
редакција за Источната литерату
ра. Составувачот, автор на предговорот и забелешките е В. В.
Цыбульский. Преводот од француски и германски е извршен под
редакција на С. Н. Воробьев.
Во зборникот се вклучени ред
историско-политички статии на
рускиот научник-ориенталист П.
А. Чихачев. Секоја статиja го осветлува овој или оној аспект на
источното нрашање, т.е. положбата на Османската империја и борбата на големите европски држави — Русија, Англија, Франција
и Австрија за господство во реонот на Блиекиот Исток опроти, во
времето и по Кримоката војна
(1853—1856 г).
йнаку треба да се напомене
исто така дека овој зборник на
статии составувачот го посветил
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на 200-годишшшата од денот на
раѓањето на видниот германски
природоиспитувач и патешественик А. Хумболт (1769—1859).
Зборникот а поделен на уводен
дел, шест поглавја, прилог и забелешки.
Во почетокот, т.е. во уводниот
дел, се вели дека предложениот
на внимание на читателите збор
ник „Големите држави и Источ
ното прашање“ вклучува само мал
дел од литературното наследство
на рускиот научник-ориенталист
Петар Александрович Чихачев,
кој повеќе од 20 години патувал
по Османската империја.
Авторот на предговорот В. В.
Цибуљски
посебно
нагласува
дека не само во XIX век туку можеби, и во сета иеторија на иследувањето на Османска Турција и
особено Мала Азија тепжо е да се
најде човек, кој толку патувал по
таа тогаш небезопасна земја за
европскиот, а уште повеќе за рус
киот научник и внесол толку го
лем придонес во изучувањето на
природата, етнографијата, географските, социјално-економските и

йсториско-политичките проблемы
на тој важен реон на светот.
РаботејЗш во службата на азискиот департамент на Министерството за надворешни работа, П.
А. Чихачев ее заоимавал пред сё
со источното прашање и од 1834
до 1836 година живеел во престолнината на Османската империја
— Цариград, работе јќи како помошник секретар при руската
мисија.
Во периодот од 1848 до 1863
година, П. А. Чихачев направил
осум научни експедиции по Мала
Азија. Како резултат на овие експедиции тој публикувал околу
сто работа за Мала Азија, сред
кои особано е цанет и добил светска слава неговиот класичен
многутомен труд „Малая Азия“.
Последната експедиција ко ja
тој неумерен патешественик и иследувач ja презел ве&е на крајот
на свој от животен пат — во 1877
—1878 година, било патувањето во
Северна Африка, преку Шпанија,
Алжир, Тунис, Мароко, Египет и
Либија кои Чихачев за првпат ги
посетил уште во 1835 година кога
служел при руската мисија во
Цариград. Вториот пат тој бил
овде во 1846 година. Како резул
тат на третото патешествие постанал големиот труд „Шпанија,
Алжир и Тунис“ („Espagne, Algérie
et Tunisie”), публикуван во Париз
во 1880 година.
Литер атурното наследство на
П. А. Чихачев, кој умрел во 1890
година, е огромно. Важните настани на општествено-политичЕсиот
живот на Западот и Истокот на
тоа време, нараснатите социјални
п ротивречности, о ст р ата и деолош -

ка борба на научниот материјалистачки мироглед против религиозните измислици — сето тоа на

шло широк одраз во неговите
трудови.
Инаку што се однесува до трудот на П. А. Чихачев „Великие
державы и Восточный вопрос“,
односно секоја од статаите во
овој иегов труд го осветлува овој
или оној аспект на Источното прашање, т,е. положбата на Осман
ската империја и борбата на големите европски држави — Русија, Англија, Франција и Австрија за господство во реонот на Блискиот Исток, сирота, во времето
и по Кримската војна (1853—
1856 г.).
Впрочем познато е дека Источ
ното прашање неразделно е поврзано со национално-ослободителните движења на различии муслимански и христијаноки наро
ди, кои со векови го чувствувале
гнетот на султанските власти. Тоа
прашавье непоаредно се однесувало на судбината на Турците, Грците, Ерменците, Србите, Македонците, Бугарите, Романците, Албанците, Молдавците, Арабјаните,
Курдите и друш народи.
Првата статија објавена во
горе споменатиот труд на П. А.
Чихачев носи наслов „Об англофранцузской политике в Восточ
ном вопросе“ (De la politique an
glo-française dans la question
dOrient) која била објавена во
почетокот на 1854 година во Брисел кога Турција и Русија во тоа
време веќе биле во состојба на
војна. Англо-француската флота
влегла во Црно Море, иако Англија и Франција официјално во
војна уште немале стапено. Анализирајќи ja внатрешната положба на Русиja, Турција, Англија и
Ф ран ц и ја, Ч ихачев ja р азгл ед у ва
нивната надворешна политика во
директив зависност од социјалноекономските услови во тие земји.
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Toj· доаѓа до заклучок ■дока тай
Русиja, ни Турдија, ни дуриФранција немало потреба од иаметнување на Крймскатаf воЈна j1-ко ja
противречила5*'Ш**ивтереште ‘ ш
тие зш јд о ИнаКу треба/ да<®&Ш<Р
моне деШ Кримската војна «претст&вувала^чоулм
i«момёнт
на iжточната гщ Ш й й а во среди-»
натаьна -ΧΪΧΐ йоки в ji iqо?iun штјиυ

Ha аќтуелаоста äk Йеточното
прашање и rib Кримската ' војна
nocrieteHâ1W зйгЬяэёта ОтатЈија УЃ'’Π!
А: ЧМкйеЙ'---·* '„ЙрбЧен лк 8Па$й&-'
скйи |йир?м!‘(La paix đe Paris ' 'e_s,tielle une paix solide?) која била
обjàBëfaà' rid eèridAfey'1фйй' rid -bidiyчувањеѓб1'rifâcНарисКШг мйровён
договор. ЧЙШёв ‘ Дбкаисува1!туќа*
дека ^КрййсЙата’ feöjriä“lri‘ Па^йс-1
кйот *мйрРЙёё дбшвор нё 1ïà ’раз-'
рёшиДё' ЙсТочнОто n^aiiiàii'é: 1Töäj
сметал дека ' Ьвоj 11'дбгойЬр ноЬёл*
ирйвремен Карактёр й Pyërij äsιπό-’
тоа, откако Iće го рео.Ьгагшзирала
своего сбУйЗаХно ' 'фтрбј Утво, ЈШ1
Bocnotfaribiiä *^oricriôfeï1щ ќУÈ'при- ;
стйпёла *kbè испра&^ваШё на* условите на договорот. ГГ/А. Чихачев
<··.: !.>:гљ:т:и : · \ ι η ζ τ ι
crnaqu
потцртува дека тешкр.биур точдо.

да сё *предвидй тоа’врелЈрфэта JËéj
произдегод таков рдсџлет, но Jçô’-,
врщаир ;очЈр:лоднрѓ]Русија ,йе, ;нај7
дела. благоприj атен, момент за јда,
бц, гр/ррруишда ;>|Несиѓуррото:
здарие^ щдищатёЗ &Q;;Дарисшот
конгрессу://! a /йнлсу/Т ячея / v.,
i>: Особено; место;fёВ йУ^орйёкб/г
шлитичките рЙбоТйлна гГЃ
хайёв оазема^ ίnpairiaïBèTo за èriàMί
трепшата «иоложба йа ;Османскйта*
империја^ΐΒ ό >свойтё ί работа, осо-1
бшо во ^Письмах о ’Турции*!;{^Letitres- sur *la Turquie''), тој убёдйтел-1
но ίго докажал раепаМњето на i0 с-8
манската1империја/гКое-по!Х^римн
ската ;i војца / несамо! i1што *ήο
запрело туку- дури ее зашлило;-·:

Н. А.' Чихачев*5*јасно: ja 1иротставил 'Слйка¥а!йШ 'ёКОномёКото
пропаѓање <н а / Османеката >империја, кое. воочливо со .иројавувало во нејзината; финанеиока инсол-.
веншост m n œ ,изразувало. во ; брзйот раст на дефищхтотгна буџетот гзюгшадававьш ш. молосалей !државен, /долг.» сжл\ы/.υθ ап а .;лп;н
-опВо :iобj авёната ίщо ,/1858 егодйна
во ?Бриаел жѕИаризг иолитичка· ;бро?
шура „Италия и Турция“ .(„-Italie
Q t y / J ;П.УЈА. Чихачер* щ^по^рзур^л:;;рещдтатите /на ГКрцмрк^Ш Ш Ш Ш ц Ш М Ш Й РА!4рекр^струквдјата; ·/На (вн^атрешииот
сжрјо наь^ е т д , ?5то^ ;рбедещ®^л;
па^<рт на, ррербрцзувањетр. и сдури
οφ.рбиддаад ;д^. рредви^./нда-:
iTyiyqj резултдтц.:.(Toj· сметал дека
во Русцја; 3!Ѕбидо цулшог.ррдари ,рё
да се реорганизира,;^ дека Крим
ската водна‘ го !пфтавила .н а .дне-.
врц 'ред'‘ рффшувањетО'. на,.р.ед
грёблеми’'помогу кой особено ме
сто заземад ’фоблф[от. за рслр^о1

д^тње^рј^йа’^седаннте^,41/^ ''Д./.' \ е:)
Ј' Йнтерёсец V еден став на ГП ‘Ä,
Чихачев
вели
S." i bisi/Tкале
ili. Ъшто
\п· ,<7\\χ·*
17' дека
I ".iIHнΉо7,
прглед .на , решарањето.. џџ италијанскртр' џрашање^.^кое^во среди7‘
ната на‘ГЖ1Х' век ;било 'щ и м тар .
актуелер, би 1тфбалр‘ да. се ' )фезе:
ме слёдновр:., „ßo'тој случад/. не. е.
ис^учёрр, на најзгодфц. начин. —
да се .прфадат ?на Австрија.пщду:/
навр1ште јН е т а б т в а во/ компензација за 'Аомбардија и венфвдан- '
ските провинции, а'‘истО таќа да‘
de создаде · 'незавшма;; "ёловенёка
/фжава κόjariiTd ‘‘ќ е ι ш :ик1уч^ва^I
ла * Србија; Бугарија> Албаниј а,
ХерцеѓоВина;л Хрватсќа
BöoriaC^
ТаКватё^'ДрУсава би 'Мужела ^каКО«
бариёра ^Merÿ iАвстрија: й^^о-Вйн^
цийте гзна11Бвройска ::Т у р ц й 1
Krijâyif умелија/!TëdâAiÉjâ Ш^dèrpo-*
витеr rift ; ApXriöeAairö^/!fKOri!1-ripri^
времено останувале1^ во^ сОставот-

на Османската империја. Но, во
момейтот, кога Австрија ke станела владетелка на ќнежевствата,
кај ѓнёа ’ заёёкЬгШп 0Й 'билё однеcëkâ^èëkoja' йадёнс да ja райшрй
ÖBöjäTlä терНВорија. Таква бйла
ИМ0НО ·намёната н а ! нёвото словенско кралство коё едновремено
ќе служело како предупредување
за АВстрија како; залог! й пред
вестник ' на бДисќото' Доёлободуван>е н а ‘останатйтё христијаШ Йа
ЕвропскА^Турцијк“: г
•'Во- 1860^ ТрАйнк : йзДегла уигге
една ' брошура 1йа Чйхачев која
влеѓува1во1составот н а ?оваа книга
— „Россия5' й Восточный вопрос“
(„La Rüssie ët la question cfOrient”)
објавена Bö Париз. Во оваа статНјаЧтоЈ ttHiiiyBaAt Кримската Boj
na „била за нас удар На гром, кој
го йЬтресол Дё тёмеА ketàbteôkb
зданйё и ги пробудил јйеговите
жители’ од длабЬкк ‘сойливост..

И понатаму: — „Kaj секој1 човёк
πίτα ‘размйёлува1йсг’Русиј а1владее
само ёдйДидеја, една дел, а ймено
да се остварат^внатрёшните
реформи. "Сите разбиракг дека ние
стокйё наЬпротй реќолудѓГја/ ¥рай-;
дйозйа ревоАуцкја . i*i“v- 0L: **J,/>
111Разгледувајки; rös : ирашањето
за Ьпстанокот на ' СЗёмайойата; ймпериј а И: А/ Чихайёв вели';Дека ·
„Щёй¥е лШи прёовдадМАё ёЬ ёйёτότ' е ё iôcÎôëkë вб^'невозможнбёта
за 1конатайошнЬтЬJеуЫтёЬтвувйШё1
нал Турската;%мдернја во Ёйройа.
Haj вй>кйй¥ё! оеновй н а Taä1ймйёријШ билёг дијШетркШоЗЈпрЬкйвгк:
полёжнй? iна ЕврЬйа й ш:1cerô тоа ‘

што за нёа ётануваЛо кйтёгорйчШ
ОеврНувај Ш. ?се г на Ппрйчинитё
за 'той како7 ЧУрекћтаГЈимперија·
така Долго суйтёскйуйакй] '"TT? À.
Чйхайёв / ШлШ'1Дёкй17kàkd:'главна
причина сё ёостоёла'- вё^йдНага3
зк ’ Нејкинатк ркзДёДбк; Толемйтё
држави, опирајки7бо н а 1правото
на нај оиДййтё^ *сё сИёталёј 1ЬёбёЬИ
за законски наследници на Турција.5Нйв'кё’Уй ий¥ерёС1ЙраЛб уништувањето на тур ската тиранија
n d fp e 6 a : > i ž f

ΟΗ ι ^υπηίιΟ u m п ш м

й' ослбббдувањбЛб ka 'укнётенйтё
народи,: fyky раёДелба: йа йШёрйјата^помеху нйв/ {'лии
/ ь ' rri>Во йестата стктија која носи1
наслов 5 „Турция1’ в йзобрай^бйии
Мирэ'' (,,La Turquie ^ ’Mirës'Or^ôја^билк1објавбда во Јакуари 186Ί
годика BOiOapH3,hrn. јЖ:\ Чихкчёв
iù ï1Дава‘ MribÎy' ‘ntfreßebekr(Ук¥еркјал no Apniateteot
^ô-eitakската имперйj а; ·даА' *Вцёйка Ш ?заёмите1Ш кой султкйбб бйА,.iiptfпудё1Г сисТема¥сМ да* ‘npkëeriïÿèa.1
Ш крајо¥ ;каќВ;приАбг deJâ6ëрува за ' ДюстотО · патёптёёквиё на
П. А: 'ЧикачеВ по Мала51Азиј а ' ;йзвршенё во периЬдот од 15 Јмај до·
11 октомври 1853 година. -‘{1аС1Дк --

1 Ш Щ ф ^ Ъ т Ш ё Дк^зккАуким ё ?дёка;’зборникот йа ётатий-5на
П. А.; Чйхачёк’ нй Дкка^РтојШВнк
материјаАи^нВ^^ВдноВ1 на пЬлитикагё ' на ' тлёМтё* ·ApSkäkkсспрейа:
HćTokiioTo fnpäniafee Bö йёрйВДот
на !шегёвото1*заоё¥руваьье:Евö ёрё- дината;sн а XIX 1век!‘поёрзано соЈ

Kpirëlckàtà' мВојкак0Д^Ш^^85б_ д а
д и н а . î dr! 'ipHOÜiT·/ [igiiH’i

'idiÆ /ЈЛ

- / .Hi., i ·. ј! I

Д-^Војо ‘К|шевски,:"ЈорДан 'Дймевски, ТрМЬ; Пай^сгвски,1‘Й^вётйн Вёличан-3
ски/ 'ÜÊÎÔ ftîïÂ за *ί 4клас' на' среднотб ' образование ' (за гймназйнтёк'
* ϋΐίίΐ/νΐ
, к-,-!sitb.*.
; .·:·Λ}. e l 974 г. ' »i.·, (i i ϋίί.ί..:)
чЧ,
• · O
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предвйдува јнејзшаЧ реализација! ■
со два жшставйй? часа: во* иеделата»
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обем делува каќо да е нешто оби
жен за возраста за која е наменет.
Ако се има предвид дека околу
56 страници во него ce користени
за слики, теми, реконструкции на
споменици, произлегува дека авторите ja искористиле и максималната граница во обемот — четири
страници да се користат за еден
час.
Редоследот на темите е следниот: „Увод во историјата“, „Првобитно општество”, „Стариот Ис
ток", „Стара Грција”, „Подем на
Античка Македонија“, „Стар Рим“,
„Феудално општество“ и Југословенските народи од VII—XII век.
Текстот во учебникот ш третира следниве проблеми: социолошки, друштвено-организациони,
воени и културеа историја. Mery
нив по обемот на обработката по
стои потребна складност.
Овој учебник претставува едно
ново искуство во методиката на
обработка на учебник во нашата
пракса. Колективното авторство
во поголема мера ш избегнало
можностите да се предимензионира индивидуалниот приод на
авторите.
Не навлегувај1ш во редоследот
и начинот на обработката на одделните наслови во учеб;никот, кој
не мора да го обврзува наставникот на ропско придржување, ќе ce
задржиме на она што нему Mf
дава печат на учебник кој прет
ставува компромис да се избегне
постојната пракса и тенденцијата
да биде активен учебник кој соз
дав а услови за креативно поеирање во проблематиката. Токму
на тоа прашање учебникот се судрува со едно така значајно прашање за целосна иницијатива за
нови облици на работа, дискусија,
самостојно пронаоѓање на проб
лематиката, констатирање и зазе394

мање на ставови. Со еден стил што
одговара на психофизичката воз
раст на учениците за кои е наменет учебникот, авторите нарочно
успешно нё водат низ социолошките набљудувања, во општествено-политичките анализи или претходно синтетиэираните заглавија.
Тргнувајќи од геслото „каде што
е можно новою го градиме на
веќе усвоеното и познатото“, доста простор се отстапува на пов
торяй готови констатации до кои
би можеле учениците сами да дојдат, ако учебникот би ги поттикнувал на тоа. Така, на пример,
создавањето на државите се повторува 6—9 пати. Еднаш таа материја се работи во првата тема
кога се разработува првобитното
општество, потоа создавањето на
државата Египет, државата Индија, Хомеровото време, периодот
на распаѓањето на првобитното
општество, полисот Спарта, полисот Атина, државата Рим, Франкската држава, државите кај
Јужните, Западните и Источните
Словени итн. Врз веќе проучениот
процес на распаѓањето на родовските заедници и појавата на др
жавата, одговорот во сите други
случаеви го наоѓаме кај самиот
ученик кој може да спознае како
сите тие народи, под специфичны
услови, биле подвршати кон општата закономерност на општествениот развиток. Ниту учебни
кот исто како ни наставникот во
наставната работа не треба да раскажува неколку пати за аналогии
појава.
Таквата забелешка се однесува
и за третманот на религијата. За
неа се дава поим во темата „Првобитно општество“. Непојмливо
е да се разработува државата
Египет или Индија, а да не се
постави на прво место нејзината

улога во создававшею Ваќва ш
онаква државна оргаеизација. Потоа следи посебно заглавие „Религијата кај источните народи“. Доста работи cera веќе се повторуваат. И уште нетто, на учениците
им се дава поим за религија кај
народи со кои тие претходно не
се запознаени. Токму затоа се наметнува потреба од запознавањето
на учениците со хронологијата на
постанокот на другите држави кај
источните народи. Во овој учеб
ник ова прашање е одбележено
преку една историска карта со
коja започнува темата „Неточны
народи“.
По педагошки мерила, социјалио-општествената и политичката
страна треба да зазема добар про
цент во историскиот текст. Таа
материја е дадена во потребна
пропорција. Поврзувањето на историоките законитоети и нужно
сти му дава на учебникот полно
педагошко и идеолошко значегье
зашто кај учениците создава смисол за општествено-политичките
движења и нивно применување во
новите општествени у слови. Овие
елементи создаваат можност за
актуелизација на наставниот ма
териал и го иницира самиот пре
давай да ja надградува самоиницијативата кај учениците.
Овој учебник настојува да ja
избеше нарацијата која го карактеризира учебникот од стар тип.
Едно од решенијата во него е во
тоа што се поставуваат прашања
на крајот од изложената содржина и по секоја тема. Прашањата
се разликуваат по овојата содржина и заеднички ш упатуваат
учениците на мислење. Авторите
отидоа по обратен пат, кога не
успеаја нив да ш поставит во тек
стот, па ш поставку а на крај од
содржината или темата. Овие пра-

шагьа поместени по излагањето
на содржината или темата секако
ќе му послужат на ученикот да развива мисловни навики кои предавачот настојува да ги всади на самиот
час. Прашањата се поставени низ
разни варијанти и упатуваат на
тоа како да се паметат новите податоци да се потсетуваат на озеќе
порано научените факти, ги тераат
учениците да ги набљудуваат еликите и картите, ги потшкнуваат
на откривање на пронаоѓање последичните врски, ги споредуваат
и поврзуваат историските наста
ли, улогата на личностите и ги
оспособуваат за сопствените ставови за историските движења.
Прашањата помогнуваат за посуштествено сфаќање на пробле
мой а со тоа и создавање на трајни знаења на историскиот мате
риал. Учебникот на ваков начин
дава патоказ како да ее изведува
утврдувањето и повторувањето на
изученото градиво. Меѓутоа, не одговорил, преку овој пат на современ учебник ослободен од методите на давање на завршни судови, методи на соопштување на
фактите и заклучоците, регистратори на готовы факти. Toj не ja
отстранува нарацијата макар што
импресивното раскажување на ис
ториските настани кое е присутно
не смее апсолутно да се елиминира од историската настава.
Паѓа в очи дека овој учебник
обилува со бројни наставни по
мигала како составен дел од наставата по историја и тоа: историски слики, историеки карта,
прикази на воени битки, шеми.
Илустративниот материј ал во него
добил рамноправно значенье со
текстот. Текстот кон сликите има
експликативен карактер. Со доста
нодатоци и бројки, ученикот го
доближува до материјата по ис395
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