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• ученичките заедници да се формираат според демократските принципи и

• да се обезбеди учество на учениците (директно и преку ученичката заедница) во процесите на

одлучување во училиштето, особено во однос на прашањата што се однесуваат на меѓуетничката 

соработка. 

Кога се работи за соработка на училиштето со родителите неопходно е: 

• родителите активно да се вклучат во активностите на училиштето наменети за етнички/јазично

„мешани“ групи ученици и 

• родителите помасовно и суштински да се вклучат во донесувањето одлуки и решавањето на

проблемите во училиштето, особено за оние што се од сферата на меѓуетничките односи. 

Во контекст на погоре спомнатите наоди и препораки, анализата дава основа за активирање на сите 

засегнати страни како министерствата, институциите, локалната власт, училиштата и заедниците. 

Сите овие страни се одговорни за создавање училишта каде што културните и етничките разлики не 

треба да се причина за поделби, туку ќе бидат промовирани, прифатени и почитувани, во насока на 

градење на толерантно, кохезивно општество. 
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ИЗУЧУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО 

БУГАРСКИТЕ УЧИЛИШТА 

Стојко Стојков 

Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“  Штип 

Апстракт: Статијата ги обработува борбите за воведување на изучувањето на македонска историја во 

бугарските училишта како посебен предмет и историја на посебна нација. Разгледани се различните 

перипетии, формите во кои истата била изучувана, нејзиното укинување. Материјалот е даден на фонот на 

политичките збиднувања која имале директно влијание. 

Клучни зборови: историја, образование, Бугарија. 

THE STUDY OF MACEDONIAN NATIONAL HISTORY IN BULGARIAN SCHOOLS 

Stojko Stojkov 

Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delchev” Shtip 

Abstract: The article deals with the struggles for implementing the teaching of Macedonian history in Bulgarian 

schools as a separate subject and as the history of separate nation. Various complications, forms in which it was 

studied, and its abolishment are reviewed. The background of political events which had a direct impact on the subject 

is also included. 

Keywords: history, education, Bulgaria. 

Во Бугарија до 1944 г. немало услови за изучување на македонската историја во училиштата. 

Самата таа не била признавана како нешто посебно, туку како дел од историјата на бугарскиот народ. 

Макар поедини автори да пишувале за македонската историја како нешто посебно, нивните ставови 

не биле прифатени, а самите тие биле дел од комунистичкото револуционерно подземје.1 На 5 

1 Васил Ивановски во 1943 г. во тогаш бугарскиот затвор Идризово ја напишал првата модерна 

историја на македонската нација под наслов Македонското прашање - во минатото и сега. Ангел Динев, 
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ноември 1944 г. на областната конференција на БРП (к) во Горна Џумаја била прифатена одлука за 

„изучување на македонските борби во училиштата“ на Пиринска Македонија како дел од 

подготовките за обединувањето на овој дел со НР Македонија.2 Овој став и понатаму останал 

актуелен. За тоа зборува во свое предавање одржано во Софија на 6 декември во Софија членот на 

Политбиро на ЦК на БРП (к) Владимир Поптомов.3 Во август 1945 г. Трајчо Костов ќе изјави пред 

југословенскиот в. „Борба“, дека во училиштата ќе се воведе за изучување Историја на македонското 

движење.4 На ова изјава ѝ претходи одлука № 50 на ЦК на БРП (к) од 1 август донесена на основа на 

предлог внесен од Владимир Поптомов  и во која се подржуваат „евентуални промени во учебните 

програми за предгимназиско образование во Горноџумаска област, кои да вклучуваат изучување на 

историјата на македонското национално ослободително движење“.5 Во декември 1945 г. како една од 

задачите што стојат пред младинските организации ЕМОС и Септемвријче во Пиринска Македонија е 

поставено „Да ја изучуваат историјата на македонскиот народ и да се запознаваат со жртвите и 

дејноста на македонските револуционери – Гоце Делчев, Сандански, Влахов и др.“.6 Меѓутоа како 

што ќе констатира обласната конференција на БРП (к) од 16 и 17 февруари 1946 г. во таа насока било 

направено сосема малку.7 Карактерно е што се планирало изучување не на македонската историја, 

туку на историја на македонското ослободително движење. Причина за ова е ставот што доминирал 

во БРП (к) дека македонската нација до 1878 г. била нераскинлив дел од бугарската, но потоа поради 

раскинувањето на Санстефанска Бугарија и во текот на борбите за слобода постепено Македонците 

се издвоиле во посебна нација. Па така историјата на македонската нација и не била нешто различно 

од историја на македонското ослободително движење, а се пред тоа било заедничка бугарска 

историја.8 

Пресврт по тоа прашање настапува на Х пленум на БРП (к) од 9 август 1946 г. Во рефератот 

на Георги Димитров се тврди дека „неопходно е запознавање на Македонците од Пиринскиот крај со 

историјата на македонскиот народ“.9  Во одлуките на Пленумот тоа е кажано уште појасно: се 

поддржува “запознавање со историјата на македонскиот народ предавана во училиштата во 

Македонија”.10 Во својот говор пред Областната конференција на БРП(к) одржана потоа во Горна 

Џумаја меѓутоа В’лко Червенков пак ќе се заложи за изучување „историјата на македонското 

револуционерно движење”. Сепак конференцијата ќе одлучи во корист на „изучување на 

македонската историја во Пиринскиот крај“.11 Овој пресврт е постигнат под влијание на НР 

Македонија и Југославија, кои барале имено изучување на македонска историја. Како подготовка за 

исполнување на оваа резолуција е направен попис на учителите, училиштата и учениците, кој 

покажал дека 43 804 ученици или 90,73 % се изјасниле како Македонци.12 На 15 декември 1946 г. 

областната конференција на КДМ во Пиринска Македонија донесува резолуција во која бара да се 

воведе како задолжителен предмет во училиштата историја на македонскиот народ.13  

                                                                                                                                                                                                 
Движењето (1924), Заборавените (1925), Кресненското востание (1926), Хуриетот и постхуриетските борби во 

Гевгелиско (1934), Македонските Словени (1944), Етнографската идеја на Македонските Словени (1944). 
2 Веселин Ангелов, Хроника на едно национално предателство, София 2004, 52. 
3 БКП, Коминтернът и македонският въпрос, т. 2, София 1999, док № 460, с. 1172, Тези за предавањето, 

под т. 11 посветена на „Нашите практички задачи кон македонското население во Горноџумајската област 

(македонската област)“, стои: За задоволување на некои културно национални нужди поврзани со историските 

традиции на македонското ослободително движење (изучув. истор. македонс. ослоб. движ. и на Федерал. 

М.д.)“. 
4 „Како ќе се проведат изборите во Пиринска Македонија“ (изјава на Трајчо Костов пред југословенска 

„Борба” - пренос), Пиринско дело, бр. 30, 20.08. 1945, 1. Стојко Стојков: Концепции за решавање на 

Македонското прашање на страните на весникот Пиринско дело (1945 – 1947), ГИНИ, Скопје, 2016, г. 60, бр. 1, 

229. 
5 Ангелов, Хроника..., с. 123. 
6 З. К’нев, ЕМОС и Септемвријче, Пиринско дело, бр. 48, 17 декември 1945 г., с. 3. 
7 Ангелов, Хроника...,  с. 93. 
8 Стојков: Концепции ..., с. 245. 
9 БКП, Коминтернът и македонският върос, № 515, с. 1278, Документи за борбата на македонскиот 

народ за самостојност и за национална држава, Скопје, 1981, т. 2, 674. 
10 БКП, Коминтернът и македонският върос, №517, с. 1283. 
11 Иван Катарџиев, Македонската емиграција во Бугарија, Скопје, 2008, 159, 199.  
12 Васил Јотевски, Националната афирмација на Македонците од Пиринскиот дел на Македонија, 1944 

– 1948, ИНИ, Скопје 1996, с. 109, 124. 
13 Нашата програма, Резолуција изгласана на обласната конференција на КДМ одржана на 15 декември 

годинава во гр. Горна Џумаја, Пиринско дело, бр. 46, 23. 12. 1946, с. 3. 
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На 5 јануари 1947 г. во Горна Џумаја се одржува седница на ОК на БРП (к), на која меѓу 

другото се предлага да се побара од Министерството на просветата да воведе во училиштата во 

Пиринска Македонија час по македонска историја. На 6 јануари ЦК на БРП (к) проведува проширена 

седница посветена на „Понатамошното спроведување на одлуките на Х пленум по македонското 

прашање“, со претставници на македонската емиграција во Софија и на околиските партиски 

комитети од Пиринска Македонија. На неа новиот одговорен по македонското прашање Влко 

Червенков информирал дека Политбиро има намера да пристапи кон воведување изучување на 

македонска историја во училиштата. На истата средба Христо Калајџиев кој по принцип е согласен, 

сепак искажува резерва спрема воведување на македонските учебници од НРМ во образовниот 

процес во Пиринска Македонија, а Михаил Сматракалев зборува за тоа Министерството на 

просветата да престане да објавува учебници, кои содржат великобугарски шовинизам. Во 

прифатениот кон средината на јануари 1947 г. од Обласниот комитет за Горна Џумаја годишен план 

за агитација и пропаганда се предвидува Обласниот комитет „да изработи  тези по историското 

минато на македонскиот народ“. На Областната конференција проведена на 16 и 17 февруари 1947 г. 

во Горна Џумаја се поставува за цел со помош на Министерството на просветата на Бугарија и на 

владата на НР Македонија во учебната 1947/1948 г. да се подготви „по систематско изучување на 

македонската историја“ во училиштата.14Меѓутоа овој ентузијазам на Пиринските комунисти е 

зауздан од БРП (к) која ги стопира сите иницијативи во оваа насока, до потпишувањето на 

спогодбите меѓу Бугарија и Југославија во Блед. 

Сериозен проблем е и немањето на учебници. НРМ, која е во тек на изградување не била во 

состојба да помогне,15 макар таква помош да била побарана.16 А БРП (к) не покажува желба да 

помогне – познатите во тоа време македонски историчари Васил Ивановски и Ангел Динев се држени 

на работа меѓу македонската емиграција во Бугарија и не се искористени за да напишат учебник, 

напротив некои нивни трудови се запираат. 

Како последица од Бледските спогодби се поминува на дело кон воведување на македонска 

историја во училиштата на Пиринска Македонија. Планот тоа да стане уште од септември 1947 г. не 

се остварува.17 Додека траат подготовките бугарското министерство на просветата на 22.11.1947 г. 

изготвило упатство за исправки на учебниците по историја, со цел да се отстранат сфаќања и 

толкувања карактеристични за великобугарскиот шовинизам.18 

Во текот на декември 1947 г. се испратени вкупно 93 македонски учители кои се сместени во 

училиштата низ Пиринска Македонија.19 Нивната бројка е недоволно голема и успева да покрие одвај 

40 % од Постоечките училишта.20 Голем број младинци од Пиринска Македонија се испратени во 

Скопје за да се подготват за учители. Изучувањето на македонска историја започнува од февруари 

1948 г. и според различни оценки е пречекано со голем интерес и восхит, или без ентузијазам, но и 

без проблеми.21 Учителите наоѓаат на повеќе пречки од страна на бугарски учители.22 Меѓутоа макар 

договорите на учителите да биле до 1950 г. резолуцијата на Имформбирото од јуни 1948 г става крај 

                                                           
14 Ангелов, Хроника..., с. 218, 221, 224, 240 – 243, 250. 
15 Спореди: При министерството за просвета на НР Македонија се формирани комисии за речник и 

историја, Пиринско дело, бр. 42, 20.10.1947 г., с. 4. 
16 Така тврди обласниот раководител Крстју Стојчев во свој отчет до Георги Димитров од 24.07.1947 г. 

(Ангелов, Хроника..., с. 268). 
17 За преговорите за воведување на македонски јазик и историја во училиштата во Пиринска 

Македонија види Јотевски, Националната афирмација..., 124, 125. 
18 Предвидени биле следните поважни исправки: Во учебникот по историја за 3 клас на с. 40, 41 каде се 

обработува Самуиловата држава и истата се нарекува Западна Бугарија таа да се објаснува како средновековна 

феудална формација во која нема национална свест, а која се јавува претежно држава на македонските Словени. 

Во учебникот по историја за 7 клас, на с. 34 за племенскиот сојуз на Пребонд да се истакне дека претставува 

прв обид на Македонските Словени за создавање своја држава. На с. 65 св. Климент и Наум да се истакнат како 

јужнословенски просветители, а истото требало да се прави и со просветителите во Македонија по времето на 

преродбата, Јотевски, Националната афирмација..., 125, 126. За исправките во другите учебници (Географија и 

сл.) види кај Ангелов, Хроника..., с. 292, 293. 
19 Лазар Мојсов, БРП (к) и македонското национално прашање, Скопје 1978 г. (Прво издание во 1948), 

244, 245. 
20 За учителите, нивното сместување и дејност види Јотевски, Афирмацијата..., с. 129 – 132. 
21 Чавдар Маринов, Македонското прашање од 1944 до денес, Комунизмот и национализмот на 

Балканот, Скопје 2013, 44, Јотевски, Афирмацијата, 131. 
22 Мојсов, 247. 
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на нивната работа и тие ја напуштаат Пиринска Македонија што реално со топира изучувањето на 

Историја на Македонија во училиштата на Пиринска Македонија.23 

Одлуките на 16 пленум на БРП (к) од 12 – 13 јули 1948 г. поново ја враќаат идејата да се 

изучува не македонска историја, туку историја на македонското ослободително движење,24 соодветно 

молчаливо се суспендирани и корекциите направени во учебниците по бугарска историја во 1947 г. За 

изработка на неопходниот учебник бил задолжен Дино Ќосев, при што новиот предмет требало да се 

предава на бугарски јазик, под изговор дека тоа бил јазикот на илинденците.25 Во учебната 1950 / 

1951 е воведено изучување Историја на македонското револуционерно движење во училиштата во 

Пиринскиот регион. Во основните училишта се предвидени 8 лекции во учебна година, а во средните 

– по една лекција во недела, а во училиштата надвор од Пиринска Македонија требало да предвидат 4 

лекции годишно.26 

Преку овој предмет се прокламирала официјалната позиција на бугарските власти според која 

до 1878 г. Македонци не постоеле, туку тие биле Бугари. Појавата на македонската нација се 

третирала како несреќен сплет на околностите – раскинувањето на Санстефанска Бугарија во 1878 г. 

ги насочило луѓето на Македонија по свој пат на развој, кој по долги борби довел до  оформување на 

посебна македонска нација.27 

Таквиот предмет се задржал до промената на курсот на Бугарија кон тотално негирање на 

македонскиот идентитет од 1963 г. понатаму. Освен укинувањето на овој предмет во 1967 г. биле 

преземени мерки за коригирање на сите учебници за да не се спомнува во нив на никој начин 

постоење на македонска нација и народ, а кампањата ги зафатила и музејските збирки и спомениците 

во цела Пиринска Македонија.28 Понатаму биле преземени и мерки до 1970 г. учебниците да се 

поправат во насока подобро да ја истакнат „улогата на Бугарите од Македонија и Тракија во 

бугарската историја“. Министерството на посветата добило задача до крајот на 1970 г. да ги 

преработи и преобјави сите учебници за Историја, Литература, Географија и др. од сите нивоа, а се 

зеле мерки и за издавање учебни помагала по македонското прашање.29 

 

 

                                                           
23 Маринов, 47 наспроти решенијата на БРП(к) обуката да се продолжи од локални учители, таа не 

располагала со подготвени такви. 
24 Документи, т. 2, с. 697 
25 Васил Јотевски, Македонците во Пиринскиот дел на Македонија (1949 – 1989), Скопје, 2004, 27, 

62;Маринов, Македонското прашање, 48 Новата политика била формулирана од Владимир Поптомов. 
26 Маринов, с. 56, бел. 152. 
27 Одлуката за воведување на овој предмет е дадена во т. 4 од решенијата на 16 пленум на БКП 1948 г., 

а е реализирана во есента на 1950 г. Види: Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944 – 

1952 г.), София, 2004, с. 368, Стојко Стојков, Македонското малцинство во Бугарија од признавање кон 

негирање 1948 – 1989, Годишен зборник на ФИН, г. 6, бр. 6, Штип, 2015 – 2016, 67 – 86, 71. Како учебник 

послужила книгата на Дино Ќосев, Борбите на македонскиот народ за ослободување (тоа директно се тврди во 

писмо бр. 5, од 4.01.1951 г. на ОК на БКП во Благоевград до секретаријатот на ЦК на БКП, Македонският 

въпрос в българо-югославските отношения, 1950 – 1967, София 2009, с. 71). Во нив историјата започнува со 

доаѓањето на Османлиите на Балканот, но до 1878 г. историјата на Бугари и Македонци е заедничка - бугарска, 

тие заедно ги започнуваат црковните борби што ја создаваат Егзархијата, и заедно водат револуционерни борби 

до 1878 г. Егзархијата и Санстефанска Бугарија се покажани како позитивни појави, а Кресненското востание 

како реакција на Бугарите од Македонија против раскинувањето на Санстефанска Бугарија. Насекаде се 

потцртува тесната врска и заедништвото меѓу Бугари и Македонци, јазичната блискост при што разликите се 

сведуваат до некои дијалектни отклонувања. Откинувањето на Македонија од Бугарија по Берлинскиот конгрес 

„ги создаде условите за постепено откинување на Македонците  од општата во минатото бугарска национална 

заедница и за нивно понатамошно постепено оформување како самостојна македонска нација.“ (Дино Косев, 

Борбите на македонския народ за освобождение, София 1952 г., с. 1 – 17). Суштинскиот дел опфаќа од 

формирањето на ВМРО до создавањето на НР Македонија. 
28 Чавдар Маринов, 78, 80.  
29 На 26 март 1968 г. раководството на БКП решило: „Министерството на народната просвета да 

организира внимателен преглед, преработување и издавање на учебниците по историја, литература, географија 

и други ... осигурувајќи ... осветлување на животот и борбите на бугарското население во Македонија и 

Тракија“ одлука на ПБ на ЦК на БКП од 26 март 1968 г. т. 2. Македонският въпрос в българо-югославските 

отношения (1952 - 1967 г.), с. 387.  Види и Маринов, Македонското прашање, 80, 126, Стојков, Македонското 

малцинство во Бугарија, 79. 




