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Транзиционо доба османске историје
у уџбеницима историје за гимназију у Србији
од 1960. до 2015. године1
АПСТРАКТУМ: Систематско истраживање транзиционог периода османске историје постојало је током последњих деценија XX века. С обзиром на то да се научни резултати о историји
Османског царства у XVII и XVIII веку јављају већ почетком XX
века и у светској и у нашој историографији, требало је да буду унесени и у наставни садржај. У оквиру теоријски дефинисаних стандарда за писање уџбеника изражена је обавеза уношења
актуелних научних резултата у уџбенике. Међутим, у складу са
искуствима из прошлости, количина унетих података је могла
да зависи и од потребe за остваривањем васпитно-образовних
зaдатака наставе историје, који су дефинисани често с намером
да се реализују идеолошки циљеви. Да би се открила евентуална
размимоилажења између теорије и праксе, било је неопходно преиспитати наставни програм и уџбенике. Предмет испитивања
били су уџбеници историје за гимназију, штампани у СР Србији
(ФНР Југославија/СФР Југославија) у периоду 1960-1990. године,
као и предвиђени наставни планови и програми. С циљем праћења
промена уноса података у уџбеничким наративима о транзиционом периоду османске историје, вршена је компаративна анализа
одабраних узорака уџбеника штампаних након 1990. и 2000. године. На основу добијених резултата издвојена су основна знања о
транзиционом периоду османске историје која би требало унети
у неке будуће уџбенике историје.

1

Рад је настао као резултат рада на пројекту Војвођански простор у контексту европске
историје (број 177 002), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
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КЉУЧНЕ РЕЧИ: транзиционо доба османске историје, уџбеник
историје, наставни план и програм за гимназију, Република Србија, XX век.
Развој проучавања историје Османског царства током XX века допринео је формирању нове научне слике о његовој прошлости. Успостављене дефиниције и установљавање специфичности појединих периода дуге османске прошлости требало је да се уносе у курикулум и садржај уџбеника. Стога
смо се определили да прикажемо ток развоја светске и наше историографије
о Османском царству, на основу чега бисмо имали увид у то колико је заправо
података из ове области могло да буде унесено у уџбенике наставе историје
током XX века, а колико, и на основу којих теоријских приступа, у савремене
уџбенике. Као узорак за вредновање квантитета и квалитета садржаја који
се односи на транзициони период одабрали смо да анализирамо курикулум
и уџбенике историје за гимназију у СР Србији.2 Оно што се морало узети у
обзир јесте и друштвенополитичка клима која је неминовно усмеравала процес одабира тема и садржаја током посматраног периода. С циљем поређења
евентуалних промена на сагледавање периода XVII и XVIII века у уџбеницима насталим након деведесетих година XX века, за анализу смо узели издања
уџбеника из 1997.3 и 2015.4 године.
Развој историографије о транзиционом периоду османске историје
Период османске историје који савремена османистика посматра као
период са својим посебним законитостима раније се посматрао са аспекта
решавања тзв. Источног питања5. Кроз ратове које су Хабзбуршка монархија
и Руско царство водили с циљем да заузму европски део Османског царства,
светска, а и српска историографија дефинисала је период XVII и XVIII века
као доба војне, економске и институцијалне декаденције, које се наслања на
класични период или доба када је Османско царство било на врхунцу моћи.6
2

3
4
5
6

Сима М. Ћирковић, Историја за 2. разред гимназије, треће издање, Завод за издавање
уџбеника, Сарајево, 1971. Просветни Гласник, X (1960): 6, 7, 8, 9; XV (1965): 12; XIX
(1969): 6.
Милутин Перовић, Реља Новаковић, Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено језичког смјера, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица, 1997.
Војин Дабић, Михаел Антоловић, Душан Омчикус, Историја: уџбеник за 3. разред
гимназије дрштвено-језичког смера и општег типа, Клет, Београд, 2015.
О значењу појма и карактеристикама периода: Васиљ Поповић, Источно питање, Београд, 1996.
Питање периодизације османске историје уводи Халил Иналџик у свом раду: Османско царство. Класично доба 1300–1600; Халил Иналџик (Hal l İnalcık, 1916–2016), турски историчар османиста, био је следбеник теоријског приступа француске школе Ана-
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Период након тзв. класичног доба дефинисан је у складу са теоријом о успону и паду Царства7 све до педесетих година XX века, када су историчари Хамилтон Гиб и Харолд Бовен8 означили XVIII век као фундаментални период
за касније реформе извршене у доба танзимата. Средином XX века фаворизује се истраживање историје Османског царства у XIX веку, доба које се означавало као век реформи односно почетак модернизације која се изједначавала са вестернизацијом као јединим путем у модерност.9 И поред наведених
парцијалних истраживања, још дуго времена радови настали о периоду XVII
и XVIII века уклапали су се у наратив о опадању царства додатно поспешиван од стране османских хроника, у којима се догађаји попут кризе власти
султана, престанак освајачких ратова и прелазак на мирнодопску економију,
приказују као симптоми дубоке кризе. Овакав поглед у историографији задржао се све до деведесетих година XX века, када поједини османисти10 теорију
о декаденцији замењују идејом о децентрализацији, и посматрају све појаве
кроз постојање разлика између онога што се налази прокламовано у правном систему (нормативног) и онога што је реално стање (номинално). Тако
се постепено период XVII и XVIII века формулисао као средње доба, доба
транзиције или, како га поједини историчари дефинишу, као доба ајана или
Друго царство.11
Српска историографија о Османском царству развија се у исто време

7
8
9

10

11

ла, те је идеју о проучавању друштвено-економских и културних сегмената прошлости
пројектовао у методологију проучавања османске историје.
Више /у/: Paul Wittek , The Rise of the Ottoman Empire.
H.A.R. Gibb, Harold Bowen, Islamic Society and the West. A Study of the Impact of Western
Civilisation on Muslim Culture in the Near East. Њихов рад наставио је Стенфорд Шо.
Бернард Луис је заступао поглед на османску историју као развојни пут Турске Републике /в./ Lewis Bernard, The Emergance of Modern Turkey; О иницијативи модернизацијског процеса /в./ Павловић Мирослав, Форсирана или аутономна модернизација?
Османске реформе у XVIII веку у контексту европског утицаја.
Велики допринос истраживању овог периода дају Суреја Фарoки (Suraiya Faroqhi),
Вирџинија Аксан (Virginia H. Aksan), Линда Дарлинг (Linda Darling), Карен Берки (Karen Barkey), Баки Тезђан (Baki Tezcan), Фатма Муге Гоћек (Fatma Müge Göçek), Картер
Финдли (Karter Vaghn F ndley), Дана Саџди (Dana Sajd ) и многи други.
Назив „Друго царство” уводи Баки Тезђан, због периода промене доминантне владајуће елите: уместо конвертита из Румелије државне положаје су заузимали етнички
Турци и Албанци – уплив странаца у државне функције (они који не приппадају кул
систему, односно нису из система девширме): Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire.
Political and Social Transformation in the Early Modern World; доба ајана, како период између 1699. и 1812. године назива Брус Мекгауан, добио је назив због процеса изразите
децентрализације власти, чији су главни актери били ајани (локални угледници у провинцијама): Bruce McGowan, The Age of the Ayans 1699-1812, An Economic and Social
History of the Ottoman Empire, Vol. 2, 1600-1914 (S. Faroqhi, B. McGowan, D. Quataert, Ş.
Pamuk Eds.).

296

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

када и у свету.12 У основи првих радова који су настали у XX веку уочава
се потрага за детаљним приказом положаја хришћана у Османском царству,
административном организацијом балканског дела царства, као и јужнословенским народима као учесницима ратова који су се водили на западној граници. Већ почетком XX века бројни истраживачи13 радили су на сакупљању
и објави османских докумената, на основу којих су настале веома значајне
збирке преведених пописних дефтера, законских споменика (кануна и кануннама), мухиме дефтера и мноштво научних радова. Иако се може рећи да
је преовладавало интересовање за класични период, не може се говорити о
неком строго систематском раду наших истраживача, тако да су паралелно
са превођењем докумената за класични период настајали и радови о XVII и
XVIII веку. Многи истраживачи14 су кроз парцијална истраживања допринели осветљавању овог периода. Највећи допринос дала је Радмила Тричковић
(1939–2011), која је посветила већи део свог истраживачког рада испитивању
положаја Београдског пашалука (Смедеревског санџака) од 1683. до периода
пред Први српски устанак на основу докумената свих расположивих фондова Архива Председништва владе у Истанбулу. Рад Р. Тричковић наставили су
и проширили многи савремени истраживачи15 с циљем давања одговора на
питања проистекла из ауторкиног рада, али и увођења савремених теорија
османистике у српску историографију.16
Анализа наставног плана и програма за гимназије 1960–1970. године
Концепција уџбеника налази се у зависном положају од законитости,
циљева и задатака наставе и потребе поучавања одређеног предмета. Као
критеријуми за одабир садржаја који треба да буде унесен у уџбеник за одређени предмет, узимају се најновији научни резултати и у курикулуму дефинисани циљеви, задаци, стандарди и исходи. Одабир садржаја је углавном био
12

13

14

15
16

У раду на сакупљању грађе у првим данима наше османистике највише су се истакли
Глигорије (Глиша) Елезовић (1879–1960), Фехим Барјактаревић (1889–1970) и Владислав Скарић (1869–1943).
Најистакнутији османисти који су истраживали период од XV до XIX века, с акцентом на класично доба у европском делу османске провинције (југословенски простор)
су: Хазим Шабановић (1916–1971), Душанка Бојанић (1927–2004), Хамид Хаџибегић
(1898–1988), Адем Ханџић (1916–1998), Бранислав Ђурђев (1908–1993), Недим Филиповић (1915–1984), Олга Зиројевић.
Поједине карактеристике XVII и XVIII века дефинисали су: Хамдија Крешевљаковић
(1888–1959), Авдо Сућеска (1927–2001), Милан Васић (1928–2003), Ахмед Аличић
(1934–2014), Ненад Моачанин.
Велики допринос наставаку истраживања транзиционог периода дају Александар Фотић, Срђан и Татјана Катић, Огњен Крешић и Мирослав Павловић.
Више о савременим теоријама: Мирослав Павловић, Османистика и савремена теорија. Изазови постструктурализма.
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условљен државном идеологијом, која се мењала. У оваквим случајевима,
ако одређени период или догађај није довољно приказан у уџбенику, узрок
таквом недостатку можемо тражити у његовој ирелевантности за идеолошке
потребе државе. Међутим, друштвенополитичка клима није увек у потпуности одговорна за мањкавост објективног приказа одређеног периода, некада
одговорност лежи у недовољној истражености одређених тема. На основу
претходно изложеног може се рећи да би то могао бити случај и када је у питању историја Османског царства. Пре саме анализе уџбеника, на основу које
ћемо имати јасну представу на који начин је приказано Османско царство у
српским уџбеницима, потребно је приказати наставни план и програм за гимназије од 1960. до 1970. године, и установити да ли је постојао као критеријум за одабир садржаја и политичко-идеолошки сегмент или само постојање
научних резултата за дату област.
Кроз историју често се јављала тенденција за конструисање наратива о
прошлости, а курикулум и уџбеници су били најбоље средство за преношење пожељне слике о прошлости, која би директно утицала на ставове и идеје
младих људи. Примере за овакво коришћење наставе историје налазимо не
тако давно у прошлости, када је идеја за формирање државе јужнословенских народа спроведена у дело. У првој Југославији (1929–1945)17 југословенска национална свест се одржавала будном управо захваљујући креирању
школства које је томе доприносило.18У другој Југославији (1945–1992), поред
истицања југословенства и братства-јединства, форсирала се и идеја комунизма као јединог друштвеног уређења за које се треба залагати у будућности.
Овакве идеје налазимо и у основи дефинисања наставног плана и програма
за историју из 1960. године. О томе колики је значај историја имала за одржавање државне идеје сведочи наставни план на основу којег видимо да се
налази на другом месту по важности, одмах иза српско-хрватског језика.19
Путем образовних, васпитних и функционалних задатака уочавамо и коју
улогу добија у образовању и васпитању југословенске омладине.20 Наставни
17

18
19

20

Формирана је 1918. године под називом Краљевство Срба Хрвата и Словенаца, од 1920.
називала се Краљевина Срба Хрвата и Словенаца, да би 1929. године била преименована у Краљевину Југославију.
Драгица Кољанин, Изграђивање идентитета, историја Југославије у уџбеницима за
основне школе у Србији 1929–1952, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, 109–115.
Према наставном плану за гимназију друштвено-језичког смера из 1960. године историја се изучавала од I до IV разреда по три часа седмично. Просветни гласник X (1960/6,
7, 8, 9); на основу плана за гимназију друштвено-језичког смера из 1965. и 1969. године
видимо да није дошло до измене у броју часова историје. Просветни гласник (1965/12;
1969/6).
У оквиру образовних задатака дефинисана је потреба да ученици усвоје одређена знања о догађајима и појавама, њиховој међусобној условљености и последицама које
имају на целокупно људско друштво. Васпитна улога наставе историје огледала се у
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програм указује да је садржај распоређен по разредима на основу облика друштвеног уређења који је био карактеристичан за одређени период.21 У оквиру
сваког од друштвених уређења заступљени су они догађаји и појаве који су
се могли довести у везу са развојем производних снага друштва, сазревањем
свести народа и њиховог преузимања контроле над политиком, друштвом и
економијом. Историјски процеси револуцијâ, бунâ и устанака заузимају значајно место у програму у складу са потребом остваривања горе поменутих
васпитних циљева. Уважавала се подела на општу и националну историју,
односно историју јужнословенских народа, уз поштовање принципа равноправне заступљености историје свих народа. Диспропорција обима садржаја
која се уочава по разредима настала је због тенденције за уклапање градива
на основу друштвених система.22 Анлизирајући преостала два наставна програма, уочили смо промене код оног из 1969. године, док је наставни програм
из 1965. остао непромењен.23
На основу анализираног програма, уочава се да је садржај прилагођен
марксистичким погледима на прошлост. Не може се рећи да су неки периоди
или значајнији догађаји потпуно избачени, али је њихова презентација путем редукције садржаја изгубила на научности. Историја Османског царства
заступљена је кроз неколико лекција у другом и трећем разреду, и то кроз
приказ историје јужнословенских народа XV–XIX века. Садржај је подељен
на период живота јужнословенских народа у Османском царству (XV-XVIII)

21

22
23

одржавању социјалистичког духа, који је симболизовао одржавање тежње ка прогресу,
истицану као пример носиоца револуционарне борбе неопходне на одређеним степенима развоја друштва. Функционални задаци су се односили на оспособљавање ученика да на основу проучавања и познавања историјских појава могу самостално да схватају савремена збивања у свету и неминовност социјализма као друштвеног уређења.
Просветни гласник, 1960 (X/6,7,8,9) У оквиру наставног програма из 1969. васпитна
улога наставе историје се огледала у тежњи развоја опште културе, лепог и јасног изражавања и развоју способности историјског и логичког мишљења. У васпитним задацима истицала се потреба за формирањем друштва самоуправљања које би било спремно
за очување и надоградњу социјалистичког система. Дефинисана је потреба неговања
демократских осећања, хуманости, толерантности ,како би тадашњи ученици касније
постали активни, достојанствени и доследни борци за демократско-социјалистичке односе у самоуправном друштву патриотизма и интернационализма. Просветни гласник,
1969(XIX/6)).
У првом разреду се изучавало доба робовласништва, у другом феудално доба, у трећем
доба капиталистичког уређење и у четвртом разреду комунистичко друштвено уређење.
Просветни гласник, 1960 (X/6)
У програму за 1969. годину уводе се неке нове теме и наставне јединице као и другачији распоред садржаја по разредима. У првом разреду се у првој лекцији дефинише
историја као наука и наставни предмет. Целокупна подела наставног садржаја још увек
је заснована на друштвеном уређењу, али се период од Првог св. рата назива Савремено доба. Просветни гласник 1965 (XV/8-9), 1969 ( XIX/6)
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и борбе за ослобођење од османске власти (XIX век). Највише пажње посвећено је XIX веку односно устанцима јужнословенских народа, док су догађаји и појаве у XVII и XVIII веку, које савремена османистика дефинише као
транзициони период, инкорпорирани у период успона Османског царства,
односно класично доба османске историје. Основну нит, чије се измене прате
током овог периода, представља феудално друштвено уређење24, док се сви
облици отпора османској власти представљају с циљем изношења примера
херојства.
Компаративна анализа уџбеника
На основу истраживања о раду на креирању и издавању уџбеника и
приручне литературе у СР Србији за период у образовању који је обележен
потрагом за аутентичним образовним системом (1966–1975), уочава се тежња
за стварањем уџбеника већег квалитета, чак и значајно другачијег него до
тада коришћеног традиционалног типа уџбеника.25 Увођење савремених законитости процеса образовања у настави највише се огледа на пољу дидактичко-методичког обликовања, односно формирања уџбеника који ће омогућити
ученицима да стичу знања, развијају способности и изграђују личност (у духу
социјалистичких идејних схватања).26 Међутим, иако се током седамдесетих
година XX века презентовао рад на стварању квалитетног уџбеника, и десет
година касније јављају се студије које указују на негативне карактеристике актуелних уџбеника. Као основни недостаци наводе се: одсуство марксистичкогносеолошке основе уџбеника, садржајна преобимност, научна застарелост,
субјективност аутора и неразговетност језика уџбеника. Анализа недостатака
произашла је из формирања неке врсте општих стандарда за квалитетан уџбеник, односно његових пожељних карактеристика. Када је у питању одабир
садржаја, указано је на потребу поштовања савремених токова науке, уношења нових научних резултата и редукције старих података ради сузбијања
преоптерећености уџбеника садржајем. Језик којим се пише уџбеник треба
да буде разговетан, али, у исто време, и језик науке из које се издваја садржај
уџбеника. Илустративни материјал треба да буде одабран с циљем да се одржи занимљивости уџбеника путем визуализације садржаја. Овако изграђен
24
25

26

Важно је напоменути да се тимарско-спахијски систем не може поистоветити са феудализмом западног типа.
Томислав Богавац, Школство у Србији на путу до реформе (развој школа 1945–1975),
Институт друштвених наука, Центар за социолошка истраживања, Београд,1980. 205284.
Богољуб Прокић, Уџбеници и приручна литература, Просвета, образовање и васпитање у Србији, Београд,1971. стр. 240–244, 242/243; Д. Митровић, Друштвена политика
и пракса стварања и издавања уџбеника у Социјалистичкој Републици Србији, Просвета, образовање и васпитање у Србији, Београд, 1971, стр. 245–249, 245/246.

300

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

уџбеник могао би да обезбеди формирање хармонијски развијене личности
способне да решава сложене задатке комунистичке изградње и марскистичколењинистичког погледа на свет.27 Међутим, током целог периода 1960–1974. у
оптицају је био само један уџбеник историје за други разред гимназије, аутора
Симе М. Ћирковића, штампан у неколико издања, без изражених промена садржаја и дидактичко-методичких елемената. Након реформе школства 1974.
штампано је ново издање истог уџбеника, уз минималну измену, и то у складу
са новим системом усмереног образовања (Историја за 2. разред усмерног
образовања културолошко-језичке, преводилачко-биротехничке, просветне и
драмске струке). На основу наведеног можемо да закључимо да је теоријски у
неколико наврата дефинисано како треба да изгледа добар уџбеник и које недостатке је потребно уклонити, али се у пракси то доста споро мењало.
Садржај везан за период османске историје у уџбенику С. Ћирковића28
распоређен је на начин који смо уочили у курикулуму, односно у оквиру лекција о османској провинцији у којој су живели југословенски народи. Концепт уџбеника заснива се на теоријама којима се дефинише историја као наставни предмет. Може се уочити равномерна заступљеност класичне теорије, на основу које предмет историја треба да формира личност ученика, али,
такође, уочавамо и објективистичку теорију, на основу које настава треба да
допринесе преношењу научних резултата на аргументован начин. Уџбеник
је заснован на хронолошко-прогресивном одабиру представљања садржаја,односно излагању догађаја од најстаријих времена до савременог доба. У
оквиру изложеног садржаја не уочавамо никакве назнаке поимања постојања
периодизације османске историје, што можемо оправдати чињеницом да је
уџбеник штампан неколико година након првог дефинисања специфичности
раног периода османске историје. Ако се осврнемо на питање теорије на којој се заснива одабрани садржај, јасно уочавамо у то време актуелну теорију
о успону и паду Османског царства и посматрање целокупног периода након
XVI века као периода његовог потискивања са Балкана. Да је уџбеник заснован на раној историографији о Османском царству и животу хришћана током
27

28

Dimitrij D. Zujev, Školski udžbenik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988,
28, 66; Bogoljub Proкić, Udžbenik i nastavna sredstva u teoriji i praksi, Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva, Beograd, 1989, 23–29; Dijana Plut, Udžbenik kao kulturno-potporni sistem, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003, 223.
У оквиру поглавља Југословенски народи под турском влашћу, издвојене су лекције и
поднаслови: Тимарски систем и уређење Царства (168), Управа, повлашћени слој хришћана (169), Исламизација, положај становништва (170), Сеобе, градови и положај
Пећке патријаршије (171), Почеци опадања турске Царевине и устанци Југословенских народа (172), Разарање тимарског система, читлучење, устанци (173), Борбе
Црногораца, потискивање Турака (174), Велика сеоба, ратови у XVIII веку (175), Културне прилике под турском влашћу, исламска култура, материјална и духовна култура
села (176), Народна књижевност, цркве и култура (177–178).
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XVII и XVIII века уочавамо на основу терминологије. Као назив царства аутор користи израз „Турско“, док на неколико места уводи и израз „Османлијско царство”, али без детаљнијег објашњења, што је могло да допринесе
неразумевању термина код ученика. Из истог периода сежу и изрази као што
је „читлучење” и „јањичари”, коришћени у српским народним песмама, мемоарима, али унесени и у речник В. Караџића и прве историографске радове.
Анализирани уџбеник све појаве и догађаје дефинише кроз принцип реципроцитета, где се узроком појава и догађаја дефинише сваки облик деловања
„Турака “, а као последица њиховог деловања уочава се промена у животу
хришћана (раје). Како се целокупно тумачење овог периода заснива на теорији о опадању османског друштвеног, политичког и војног система, тако
се све промене дефинишу као деструкција система установљеног у периоду
„успона” Царства. Као што је наведено у оквиру анализе курикулума, развој
производних снага и промена друштвеног система представљају нит кроз целокупно градиво наставе историје, па и за овај период промене тимарско-спахијског система и одраз тих промена на рају обухватају највише простора у
лекцији. На шематизован начин можемо приказати како је аутор на принципу
реципроцитета29 дефинисао декаденцију друштвенополитичког система:
Губитак територија,
плена, опорезоване земље
Војни порази:
престанак даљих oсвајања

Криза друштвенополитичког система
која се одражава
на положај султана

Развој
робно-новчане привреде

Губитак
интересовања
јаничара и спахија
за војне послове
и потрага за новим
изворима прихода

Шема 1. Приказ узрочно-последичних веза промена у османском
друштвено-политичком животу
29

Ако погледамо дефинисане функционалне циљеве наставе историје 1960. и 1969, видећемо да је задатак наставе историје да ученике научи посматрању догађаја и појава
кроз реципроцитет тако да садржај уџбеника сасвим одговара предвиђеним циљевима
и задацима.
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На наредној шеми можемо видети како аутор приказује одраз промене
друштвенополитичких прилика на најнижи друштвени слој, рају:
Повећање
пореза
Незаинтересованост
спахија за тимаре
и уплив јаничара у
политички живот

Осиромашење
раје

Закуп пореза
и чифтлучење
Губитак
привилегованог
положаја
једног дела
хришћанске
раје

Буне и
устанци;
пораст
хајдучије

Шема 2. Приказ одраза промене друштвено-политичког система
на положај хришћанске раје

Поред друштвених промена, аутор описује ратове хришћанских земаља
против Османског царства и улогу хришћанског народа који је у њему живео. Буне и устанци се истичу као логичан след промена друштвеног система, изражене неправде и безакоња (172).30 Већ смо напоменули да се уџбеник
оријентисао само на проблеме османске европске провинције, али у једној
реченици изражава проблем са којим се сусреће централна власт, чак и сам
султан: „И јањичари, раније елитна војска, постају елемент кризе. Мијешају
се у политички живот, изнуђују од султана поклоне, дижу побуне” (173).У
оквиру дидактичког материјала који уџбеник чини средством помоћу којег
ученик може да научи како да учи (визуелног материјала, питања на крају лекције и изабраног текста из извора), само текст из извора се односи на транзициони период. С циљем остваривања функционалних задатака, самосталног
рада ученика, издвојен је један текст из историјског извора. Текст се односи
на опис живота у Сарајеву у XVII веку из угла западног путописца Хенрија
Бланта. Одабир баш овог исечка историјског извора, који би ученику у дидактичком смислу требало да омогући самостално изношење закључака на
основу прочитаног текста, мотивисан је тежњом да се прикаже развој градске
средине као једне од основних карактеристика овог периода (176–178).31

30

31

Даје се детаљнији опис Великог бечког рата (1683–1699) и његових последица за српско становништво, као и полу-аутономног положаја Црне Горе, који је условио да она
постане симбол отпора османској администрацији.
О развоју градских насеља и значају у Османском царству /в./ Александар Фотић, Уло-
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Уџбеник који је настао 1997. године, М. Перовића и Р. Новаковића суштински није претрпео неке значајне промене када је у питању унос података
о транзиционом периоду, штавише, уочава се да је база за његово писање био
управо уџбеник С. Ћирковића.32 Ипак, садржај је проширен у виду концентричних кругова, односно теме из претходног уџбеника проширене су додатним подацима, али искључиво садржајем националне историје. Методолошки
приступ одабира садржаја није измењен ни у овом уџбенику, као ни теоријски
приступ наставе историје. Терминолошко питање у овом уџбенику претрпело је одређене промене, али оне нису биле у складу са савременим научним
резултатима. Приликом анализе претходног уџбеника уочили смо коришћење
термина „Турско царство” и на неким местима „Османлијско”, а у уџбенику
из 1997. усталио се термин „Османлијско царство”. Раније поменута стручна
терминологија и даље је била у оптицају, у складу са већим делом савремене
историографије. Као што смо навели, теоријска основа се уклапа у наратив о
успону и опадању царства, тако да се и овде транзициони период дефинише
као период опадања моћи са истим манифестацијама, чифтличење и закуп
пореза, неефикасност војске класичног периода, јаничара и спахија (55–57).
Детаљније излагање о националној историји манифестује се већим освртом
на организацију Босанског ејалета од XVI до XVIII века, историјат Пећке патријаршије и учешће свештенства у организацији устанака и буна против администрације, организацију Црне Горе и борбу са суседним санџак-беговима
око наплате пореза. Босна се помиње у контексту граничног дела царства, који
је подељен на капетаније (територија под јурисдикцијом капетана), на којем
је насељено, с циљем организације одбране, изразито хришћанско/српско становништво. На основу дефинисања исламизације и великих миграција са босанске територије у Хабзбуршку монархију, изводи се објашњење о Босни као
суровом простору за живот хришћана (58–60). О историјату Пећке патријаршије даје се више података када је у питању порез који је Црква имала право да
сакупља од верника, као и о укидању Патријаршије као казне због учешћа све-

32

га вакуфа у развоју оријенталног града: Београдски вакуф Мехмед-паше Јахјапашића,
Социјална структура српских градских насеља (XII–XVIII века); Ibid., Belgrade: A Muslim and Non-muslim Cultural Centre, Provincial Elites in the Ottoman Empire (ed. Antonis
Anastasopoulos); Suraiya Faroqhi, Towns and Townsman of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts
and Food Production in an Urban Setting.
Османска историја изложена је у оквиру поглавља Јужни Словени и њихови сусједи под
страном влашћу од XVI до краја XVIII вијека, у лекцијама: Државнo и друштвено уређење Османлијског царства (55–57), Положај покореног хришћанског становништва
у Османлијском царству (58), Улога Пећке патријаршије у историји српског народа
(61–64). Облици отпора покореног хришћанског становништва (65), Ратови хришћанских сила против Османлија и устанци наших народа и Црна Гора од XVI до XVIII в.
(67), Културне прилике у јужнословенским земљама под османлијском влашћу од XVI
до XVIII в. (74–75).
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штенства у организацији побуна у овом делу царства (61–64). Буне и устанци
становништва против администрације добили су значајнији простор у овом
уџбенику, дају се шири подаци о појединачним бунама крајем XVI века, док
се посебно описује отпор црногорских племена кроз детаљнији преглед историје Црне Горе XVI–XVIII века (65–73).33 Као узрок побуна помиње се сакупљање ванредног пореза од раје, али без детаљнијег описа његовог значења.34
Културне прилике јужнословенских народа у претходном уџбенику односиле
су се на период XVI века, док је овде садржај знатно проширен и обухвата период од XVI до XVIII века. Аутори наводе да се хришћанска средњовековна
култура и архитектура трансформисала под утицајем процеса тзв. османизације. Под овим појмом подразумевају исламизовање дела хришћанског становништва, попримање оријенталног изгледа грађевина, усвајања културних
тековина ислама код хришћана у свакодневном животу (стил одевања, обичаји
и слично), што је карактеристично већином за градску средину. Сеоска средина се дефинише као хришћанска и патријархална са обележјем средњовековне
културе (74–75). Дидактичка средства су непромењена у односу на претходни
уџбеник, осим што се ни одабрани сегменат из извора нити визуелни материјал не односе на транзициони период. Резултати истраживања који су се до
деведесетих година XX века, када је у питању овај период османске историје,
усталили у науци, у уџбенику су изостали. Највећи недостатак представља изузеће објашњења феномена појаве ајана, обласних господара, и њихове улоге
у провинцији.35 Порески систем актуелан током транзиционог периода (илтизам система)36 био је детаљно објашњен у историографији још педесетих
година, али своје место није нашао ни у овом уџбенику. На уџбенику који је
коришћен деведесетих година није урађено много када је у питању увођење
савремених научних резултата, а разлог томе лежи у идеолошкој потреби државе за истицањем садржаја националне историје који је у претходном уџбенику интегрисан у заједничку историју југословенских народа.
33

34

35
36

Организацију Црне Горе у османском периоду детаљно је проучавао Бранислав Ђурђев
(1908–1993). Међутим, уџбеник не садржи научне резултате његових истраживања са
аспекта османске администрације, него искључиво податке који се односе на племенску (кнежинску) организацију раје и отпор османској администрацији.
Питање стандардизовања ванредних пореза и опртерећеност раје дефинисали су Авдо
Сућеска и Радмила Тричковић, међутим, у овај уџбеник нису унесена никаква објашњења. Више види у: Радмила Тричковић, Читлучење у Београдском пашалуку у XVIII
веку; Avdo Sućeska, Promjene u sistemu izvanrednog oporezivanja u Turskoj u XVII vijeku i
pojava nameta tekalif-i şakka. Ham d Hadž beg ć, Džizja ili harač.
Питање ајана детаљно је изложио још педесетих година XX века Авдо Сућеска у свом
раду Vilajetski ajani (prilog izučavanju organizacije turske vlasti u našim zemljama).
Илтизам систем – порески систем током транзиционог периода заснован на уступању
права прикупљања пореза путем јавних лицитација у виду привремених (муката) или
доживотних закупа пореза (маликана).
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Уџбеник аутора В. Дабића, М. Антоловића и Д. Омчикуса37 представља један савремен уџбеник заснован на јасно дефинисаним стандардима за
квалитетан уџбеник38, што је утицало да се знатно разликује од претходна
два уџбеника. Пре свега представља уџбенички комплет у једној књизи, садржи основни ауторски текст и стандардну дидактичку апаратуру (питања и
задаци за ученике). Велика пажња је усмерена на уношење организацијских
компоненти (разне врсте индекса, списак илустрација, помоћне таблице, објашњења симбола у уџбеницима и слично). Структура уџбеника је путем ликовно-графичких приказа означена на прегледан начин. Ипак, најважније за
тему рада јесте поштовање стандарда по којем уџбеник мора да садржи само
тачна и актуелна знања одређене научне дисциплине односно најновија научна достигнућа. Када је у питању историја Османског царства, увиђамо поштовање овог стандарда с обзиром на то да се уочава прогресивно уношење
научних резултата савремене османистике. Савремена историографија решила је терминолошко питање и уважено је коришћење термина „Османско царство”, тако да је оно уведено у савремени уџбеник.39 Везано за транзициони
период, унос нових података је значајнији, али још увек у истим теоријским
оквирима и самим тим са одређеним недостацима. Као и у претходним уџбеницима, дешавања у провинцији су примарна, док се нека глобална слика
о царству још увек ствара кроз призму ратовања. Примећује се промена у
дефинисању циљне групе чији се положај прати у оквиру царства. Тако се
сва пажња усмерава на положај српског народа у оквиру санџака у којима су
били већинско становништво, уз краће прегледе положаја Босанског ејалета
и простора данашње Црне Горе. Период XVII и XVIII века дефинише се још
увек кроз појам Источног питања, односно присвајање територија „пропадајућег царства” путем ратова од стране великих сила. Међутим, увиђамо да
периодизација овде није тако једнообразна, него се дефинише кроз различите
периоде које су аутори извели на основу успешног или мање успешног исхода ратовања на западној граници. Тако се XV и XVI век узима као период
врхунца моћи царства у време Сулејмана Законодавца (1520–1566), раздобље
37

38
39

Садржај о османској историји, односно транзиционом периоду, приказан је у два поглавља: Османско Царство и Европа XVI–XVIII века (91–95) у оквиру лекција: Раздобље
кризе (92), Обнова Османске моћи (93), Опадање Османског царства у XVIII в. (93–95)
и Српски народ током раног Новог века (96–150) у оквиру лекција: Државно и друштвено уређење Османског царства (96), Српски народ у Османском царству (105),
Пећка патријаршија (111), Отпор османској власти (120–126), Сеоба Срба (128), Босански пашалук (137–142), Црна Гора од краја XV до краја XVIII века (144–150).
Више о стандардима види у: Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић, Водич за
добар уџбеник.
Питање терминолошке исправности код именовања царства Турско/Отоманско/Османско решила је у свом раду др Љиљана Чолић, Османско, Отоманско или Турско царство – Османлије, Отоманлије, Турци.
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кризе, од смрти Сулејмана до доласка на власт Мехмеда IV (1648–1687), обнове моћи (до почетка XVIII века), опадање моћи царства (XVIII век) (91–
95). Иако још увек није уведена периодизација османске историје која је заступљена у савременој науци40, уџбеник се налази на путу ка томе, с обзиром
на то да се период од 1300. до краја XVI века назива класично доба (96–99).
Као друштвене карактеристике периода XVII и XVIII века и овде се наводе
чифтличење, неефикасност војске класичног периода, док се о ванредним наметима дају прецизнија објашњење у односу на претходни уџбеник. Посебно
је издвојен преглед историјата Српске патријаршије (111) и свих ратова које
је царство водило на западној граници током XVII и XVIII века (100–102). У
оквиру лекције о ратовима истиче се и учешће српског народа као граничара,
али и буне и устанци који су претходили ратовима због злоупотреба администрације и пореске преоптерећености хришћанске раје (102–126). Наведени узроци буна и устанака тумаче се и као подстицај експанзији хајдучије у
овом периоду. Оно што увиђамо као новитет јесте мање митологизован приказ хајдука у односу на раније уџбенике, па чак и критички осврт на њихово
деловање.41 Питање интензивне миграције српског становништва овде је детаљније и јасније објашњено, укључујући опис миграција и у оквиру и изван
царства (128–137). Детаљнији опис организације Босанског ејалета и Црне
Горе мотивисан је специфичностима ових подручја као и живљењем српског
становништва. Као основне карактеристике Босанског пашалука наводе се
рана појава чифтличења, граничне организације у виду капетанија и уплив
јаничара у политички живот ејалета42 (137–150). Савремени уџбеник садржи
много више визуелног материјала него ранији уџбеници, док се на период
XVII и XVIII века односе фотографије јаничара (99), Сеобе Срба 1690. године (132), битке за Београд 1688. године, План Београда 1739. године (минијатура). Дидактичка апаратура има много више елемената у односу на претходне уџбенике и уско су везани управо за период османске власти. Издвојићемо само оне које се односе на транзициони период: попис становништва
– хабзбуршки попис становништва Краљевине Србије за период 1718–1739.
године (126) и број хришћана у Босанском ејалету на основу пописа из 1604.
40

41
42

Савремена историографија уважава поделу османске историје на класични период
(1299–1580), транзициони период (1580–1839), доба танзимата (1839–1878), хамидовско доба (1878–1909) и доба уставности (1909–1922). Током транзиционог периода издваја се неколико посебних периодизацијских целина: владавина жена (Kadınlar Saltanatı) 1566–1656, доба Копрулу везира (Köprülüler Devr ) 1656–1683, доба лала (Lale
Devr ) 1718–1730.
Аутор наглашава да су они некада више били бандити него хероји.
У уџбенику се користи термин „пашалук”, што је сасвим исправно, али много прецизније би било да се користи „ејалет” или „беглербеглук”; пашалук – територија под
управом паше. Термин „пашалук” у колоквијалноj употреби означава санџак или беглербеглук.
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године (142), а занимљив је и графички приказ флуктуација прихода државне
благајне и броја хришћана. Неопходно је истаћи да су стандарди поштовани
и када је у питању језик уџбеника, односно увођење релевантне научне терминологије. Тако се термин „јањичари”, до тада у употреби, замењује термином „јаничари”, а израз „Београдски пашалук” замењује се изразом „Смедеревски санџак”. Такође, проширује се стручна терминологија која се односи
на одређену администартивну функцију или друштвени слој уз прецизно и
јасно објашњење (нпр. улема– припадници верске, правне и образовне повлашћене, аскер групације становништва). Први пут у уџбеницима се дефинише
постојање два друштвена сталежа, аскер и раја43. Израз капикулу војска се
сада сусреће као формулација која се односи на регуларну војску, јаничаре и
спахије. И у претходним уџбеницима објашњена је улога кнезова и постојање
кнежинске самоуправе, али тек је у савременом уџбенику детаљно приказан
настанак кнежина, њихова величина, избор кнезова и њихова функција. Први
пут у уџбенику су побројани сви санџаци у којима су живели Срби од XVI до
XVIII века. Резултати вишегодишњег рада научника на пописним дефтерима
нашли су своје место у уџбенику, у виду дидактичког материјала који ученицима омогућава самостално закључивање и развој критичког мишљења.
Основна знања о транзиционом периоду османске историје
неопходна да се нађу у будућим уџбеницима историје
Савремени уџбеник представља изузетан напредак када је у питању
методичко-дидактичко структурисање и уношење научних резултата. Међутим, период XVII и XVIII века османске историје, а самим тим и историје
српског народа, није приказан у потпуности у складу са савременим научним резултатима, стога неки будући уџбеници историје захтевају један нови
приступ и унос актуелних научних резултата. Неопходно је изложити шта је
потребно изменити у претходним уџбеницима и која основна знања о транзиционом периоду је потребно унети. Приликом одабира садржаја важно је
поштовати утврђене стандарде о уношењу актуелних знања и неопходно је
водити рачуна о оптималности података односно уноса само оних најосновнијих података из одређене области. С обзиром н то да је историја наставни
предмет од националног и културног значаја, садржај мора да остварује у
складу с тим задате циљеве. Најпре је потребно увести нову периодизацију
османске историје, на основу које би се заиста могло говорити о XVII и XVIII
веку као периоду са сопственим законитостима деловања. Иако би подручје провинције и даље требало да остане главно подручје испитивања, ради

43

Хришћанска раја се ословљава термином „зимије” – правним термином који означава
штићенике државе; аскер –привилегован друштвени слој у Османском царству; термин
„аскер” означава и војску; раја – порески оптерећен друштвени слој.
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разумевања поменутог периода неопходно је у неколико реченица образложити промене које су се јавиле у врху османске администрације. Пре свега,
неопходно је напомеунути да је у овом периоду карактеристично свргавање
султана, које је отпочело убиством султана Османа II (1618–1622).44 Од друге
половине XVI века долази до формирања нових политичких структура школованих бирократа, које су имале реалну моћ, наспрам нормативне власти
султана и настанка неформалног центра власти поред институционалног уређења (паралелизам институција). Процес бирократизације османске владајуће класе посебно се усталио у доба Копрулу везира (1656–1683).45 Нова политичка структура променила је војну политику, напуштајући идеологију газе.
Прелазак на мирнодопску економију и систем одбрамбеног ратовања показао
је озбиљне технолошке недостатке царства и велику потребу за усвајањем
знања о технолошким иновацијама већ познатих Западу.46 Веома је важно да
ученици разумеју да је у транзиционом периоду дошло до децентрализације
власти, односно да је централна власт имала само нормативну контролу над
периферијом, док су реалну моћ имали локални органи власти, и да је оваква
ситуација остала све до почетка XIX века. Као што смо раније наводили, у
претходним уџбеницима истицало се постојање промене класичних институција (тимарско-спахијског система), али са непотпуним подацима. Тако се у
претходна два уџбеника истиче неефикасност капикулу јединица, али се не
помиње које војне структуре су имале реалну функцију. Беглербегови/санџакбегови47 и локална елита су сами опремали војску ради сопствене заштите, али, у исто време, и ради заштите одређеног дела провинције од локалних војних групација, једним именом названих „јерлије”, које су постојале
и у класичном периоду, али су играле споредну улогу.48 Спахије и јаничари

44
45
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47
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Овај догађај је познат као „Османска трагедија” /в./ Gabriel Piterberg, An Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play.
Бирократизација се устаљује у тзв. доба Копрулу везира (1656–1683), када институција
великог везира представља центар моћи, коју карактерише прелазак значаја са Царског
дивана на Високу порту. Представља период када се привремено враћа реална функција класичној институцији /в./ Павловић Мирослав, Смедеревски санџак 1739–1788, стр.
63
Симбол отварања ка спољном утицају је период назван доба лала (1718–1730), када се
остварују први дипломатски контакти са западним земљама. Може се тумачити као наставак мирнодопске политике нове елите: више о томе /в/ Мирослав Павловић, Интерпретација и употреба историје: Доба лала као парадигма архетипског у прошлости;
Dana Sajdi, Ed. Ottoman Tulips, Ottoman Coﬀee: Leisure and Lifestyle in the Eighteenth
Century.
У транзиционом периоду се чешће користе термини „валија” и „везир” као синоними
за беглербега
Левенд (скитачка раја) или секбан /в./ Virginia Aksan, Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged; Mustafa Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler, 101–120.
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се и даље воде као главне војне јединице, али они су у ствари означавали
припадност друштвеној категорији, а не ефикасној војсци. Уступање права
прикупљања пореза, које се помињало у претходним уџбеницима, требало
би да се више појасни, и то на што једноставнији начин. Пре свега, потребно
је објаснити шта означава илтизам систем као нова врста пореског система
са елементима привременог (муката) и доживотног (маликана) закупа пореза. Неопходно је објаснити ко су главни актери овог поступка са посебним
освртом на посредничку улогу коју су имали кнезови између раје и закупаца
пореза, која их је сврставала у ред локалне елите.49 Врсте пореза који се сакупљао током класичног периода задржао се и у транзиционом периоду, али
је претрпео одређене промене, које је потребно нагласити. Тако се као врсте
пореза које доносе реалне приходе истичу џизја и ванредни порези авариз
и нузул.50 Чифтличење као поступак насилног, односно противправног претварања државне земље у приватну својину већ је нашао своје место у уџбеницима, а у неком будућем уџбенику потребно је ускладити објашњење са
савремним дефиницијама.51 Непостојање објашњења институције ајана (обласних господара) у ранијим уџбеницима већ смо истакли као озбиљан недостатак и сматрамо изузетно важним да се у новом уџбенику истакне њихова
улога главноих носилаца процеса децентрализације.52
Опште карактеристике транзиционог периода указују на одређену посебност у односу на класични период, али не као доказ опадања, него као показатељи да је то период са својом посебном унутрашњом динамиком. Како дефинишу стандарди за квалитетан уџбеник, инсистирање на уношењу научног
садржаја допринеће потискивању стереотипа. Уношење ових општих каракте49

50

51

52

Они најистакнутији представници хришћанске елите укључивали су се и у политичке
борбе: Мирослав Павловић, Смедеревски санџак 1739–1788, стр.144; више о кнезовима /в./ Бранислав Ђурђев, О кнезовима под турском управом; Milan Vasić, O knežinama
Bakića pod turskom vlašću.
Џизја или харач је сакупљана од сваког пунолетног, способног за рад немуслимана
који је имао одговарајућу имовину што му је доносила приход. Првобитно је прикупљана од целе заједнице одсеком, али је до краја XVII века систем скаупљања постао
еврак (свака особа појединачно је добијала задужења на листићу). Нузул – натуралне
пореске обавезе током транзиционог периода; авариз – новчана давања која су раније
сакупљана само у време рата, а у овом периоду и у миру
Због дуга, продаје права или узурпације сељаци су губили свој посед (чифт/баштина)
и постајали беземљаши и надничари, а њихови кредитори власници поседа, који је
ширењем постајао чифтлик. О процесу чифтличења детаљније /в./ Bruce McGowan,
Economic Life in Ottoman Europe: Taxation, Trade, and the Struggle for Land; Halil Inalcik,
The Emergence of Big Farms,Çiftliks: State, Landlords and Tenants.
Ајани су били истакнути, имућни појединци у провинцији, а крајем XVIII века и обласни господари чија се моћ огледала у способности да организују сопствену војску. /в./
Avdo Sućeska, Ajani, Prilog proučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka; Nagata Yuzo, Tarihte Ayanlar. Karaosmanoğluları Üzerinde Bir Inceleme.
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ристика неће нарушити потребу за истицањем положаја српског народа у периоду ратова, буна и устанака и великих миграција становништва, напротив,
допринеће бољем разумевању околности у којима се све поменуто одвијало.
На основу анализираних уџбеника и наставног плана и програма и у
складу са претходно установљеним развојним путем транзиционог периода
османске историје, установили смо да постоје недостаци уџбеничког наратива и изузећа стандарда о уношењу актуелних научних знања у уџбеницима
који су се издавали до 2000. године. Радови у којима је изложен историјат
развоја образовног система од 1960. до 1990. године указивали су на постојање теоријских основа за конструисање уџбеника модерног типа, али стварност је била сасвим другачија. На почетку рада изнесена је претпоставка
да о XVII и XVIII веку османске историје нема довољно података због непостојања научних знања или мањег интересовања твораца наставног програма и уџбеника за уношење одређених података због њихове ирелевантности
за остваривање циљева и задатака наставе историје. Обе претпоставке су се
испоставиле као делимично тачне када је у питању уношење актуелних научних знања, али ипак највећа одговорност лежи у непостојању тенденције
за изменом садржаја уџбеника, већ се само настављало са штампањем нових
издања истог уџбеника. Као пример такве праксе истиче се уџбеник С. Ћирковића, који је био у вишедеценијској употреби без икаквих промена садржаја и дидактичко-методичких елемената. За уџбеник из 1997. године може се
рећи да је измењен, али опет не уносом савремених научних резултата, него
проширењем података из области националне историје. Савремени уџбеник
представља пример поштовања стандарда за квалитетан уџбеник када је у
питању османска историја, који даје добру основу за уношење савремених
основних знања о транзиционом периоду у неком будућем уџбенику.
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Dragana Lazić Stojković
The Transitional period of the history of the Ottoman Empire in history textbooks

for high school in Serbia from 1960 to 2015.
Summary
The development of research on a certain historical topic, as is the case in this paper
with the history of the Ottoman Empire, contributes to the formation of new conclusions
about certain periods, political activity and socio-economic changes. All historiographical
works created on the interpretation of Ottoman documents from the 17th and 18th centuries led to the conclusion about the existence of the Transitional period of Ottoman history.
Contemporary research trends were not absent even in our historiography, with focus on
changes in the province, primarily the timar-spahi system, the way of taxation and political
structures. The changes that have occurred in historiography on a topic, must be accompanied by changes in the content of history as a school subject, or in the curriculum and textbooks. Contemporary sciеntiﬁc results and the realization of the given educational tasks
stand out as the basic causes of the existence or exclusion of a certain scientiﬁc content.
However, since a history is a science of national importance, its educational, upbringing
and functional tasks and goals are deﬁned in accordance with the current political ideology.
In accordance with ideological needs, the topics and content of the textbook were selected,
as well as the way of their presentation. The results of the analysis of textbooks from 1970
and 1990 show a signiﬁcant inconsistency of the presentation of Ottoman history, that is
the life of the Yugoslavs in the Ottoman empire, with current knowledge, but also give clear indications that contemporary ideological aspirations inﬂuenced the way of presenting
content. Scientiﬁc publications in the ﬁeld of methodology for teaching history until the
1990s clearly indicated the shortcomings of contemporary textbooks, but socio-political
changes have inﬂuenced the improvement of textbooks to be slow. The textbook from 2015
was formed according to clearly deﬁned standards so the selection of content is largely in
accordance with the latest scientiﬁc results. Consideration that the content related to the
history of the Serbs in the Ottoman Empire has changed signiﬁcantly compared to previous
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textbooks, it remains to clearly deﬁne the periodization of Ottoman history in some futurе
textbooks. The Transitional period of Ottoman history should not be exposed only through
the history of warfare on the western border, but as a period of internal changes, decentralization of power and the emphasis of provincial levers of power, whose basic symbols
were the ayans.
Драгана Лазич Стойкович
Переходный период османской истории в учебниках истории для средних
школ в Сербии с 1960 по 2015 год
Резюме
Развитие исследований по определенной исторической теме, как в случае с
историей Османской империи в данной статье, способствует формированию новых
выводов об определенных периодах, политической активности и социально-экономических изменениях. Все историографические работы, основанные на интерпретации
османских документов 17-18 веков, привели к выводу о существовании переходного
периода османской истории. Не остались без внимания и современные направления
исследований в нашей историографии, сфокусированные на изменения в провинции,
в первую очередь, системе тимар-спахи, способах налогообложения и политических
структурах. Изменения, произошедшие в историографии по теме, должны сопровождаться изменениями в истории как предмете или в учебной программе и учебниках.
Современные научные результаты и реализация поставленных учебных задач выступают в качестве основных причин наличия или отсутствия определенного научного
содержания. Однако поскольку история наука которая имеет общегосударственное
значение, ее образовательные, воспитательные и функциональные задачи и цели
определялись в соответствии с нынешней политической идеологией. В соответствии
с идеологическими потребностями были выбраны тематика и содержание учебников, а также способ их изложения. Результаты анализа учебников 1970 и 1990 годов
показывают существенное несоответствие в представлении истории Османской империи, то есть жизни югославов в Османской империи, с современными научными
результатами, но также дают четкие указания на то, что современные идеологические устремления повлияли на способ представления содержания. Научные публикации в области методологии преподавания истории до 1990-х годов ясно указывали
на недостатки современных учебников, но социально-политические изменения повлияли на медленное совершенствование учебников. Учебник 2015 года был создан
в соответствии с четко определенными стандартами, поэтому выбор содержания
во многом соответствует последним научным результатам. Учитывая, что содержание, связанное с историей сербов в Османской империи, значительно изменилось по
сравнению с предыдущими учебниками, остается четко определить периодизацию
османской истории в некоторых будущих учебниках. Переходный период османской
истории следует раскрывать не только через историю войн на западной границе, но
как период внутренних изменений, децентрализации власти и упора на провинциальные рычаги власти, основным символом которых были айаны.

