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Национална историја у школским уџбеницима:
од југословенске до националистичке
интерпретације
Компаративна анализа уџбеника историје
из 1978, 1994. и 2002. године
АПСТРАКТУМ: Чланак се бави анализом уџбеника историје за
гимназије у којима се проучава национална историја из три периода југословенског, односно касније српског друштва. Упоредном
анализом садржаја запажене су различитости идеолошког обликовања историјских чињеница у проучаваним уџбеницима кроз уочљиве механизме. Приказана је разлика у интерпретацијама националне историје у проучаваној грађи. Анализа се темељи на односу
према преломним догађајима и годинама, личностима које су их
обележиле и односу према Југославији. Као најважнији импликатор југословенске односно националистичке идеолошке перспективе јавља се употреба одређених синтагми и придева који се уз
јединице анализе јављају.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Уџбеници историје, историја, ревизија, анализа
садржаја, југословенство, национализам
Без икакве сумње historia magistra vitae est. „Историјско сећање обликују три главна посредника: примарно искуство, култура сећања и историјска
наука“ а „у средишту јавних култура сећања јесу слике прошлости саображене сложености друштва и вредностима владајућих група“.1 Идеологија представља искривљену свест, у Манхајмовом смислу схватања, која обухвата
скуп ставова, вредности и погледа на друштвену стварност; она у мањој или
већој мери искривљује стварну слику друштвене прошлости, садашњости, а
уколико садржи и утопијски елемент, и будућности, а која се често јавља у
историјским дебатама, а видећемо и званичним школским училима.
Појам историја је двозначан: с једне стране односи се на res gestae (оно
што се збило), а с друге на historia rerum gestarum (писање о ономе шта се зби-

1

Тодор Куљић, Култура сећања, Чигоја штампа, Београд 2006, 10.
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ло, тј. на анализу прошлог).2 Посматрање односа уџбеника историје према
деловима прошлости може нам помоћи да разумемо садашњост можда боље
него прошлост. Свакако да је историја неопходна за разумевање садашњости
јер ништа боље не објашњава садашњост и структуру друштва као тренутна
слика прошлости. Кажемо тренутна, јер нема садашњости која прошлост није креирала по својим потребама.
Школски уџбеници представљају, још увек једино званично у Републици Србији, социјализирајуће наставно средство. Сходно томе, јасно је да се
тим уџбеницима желе постићи одређени циљеви и функције. Основне функције уџбеника су: информативна, усмеравајућа, трансформациона, синтетизујућа, самообразовна, интегративна.3 Аврамовић наводи да „поред обликовања
одређених знања и развијања мотивације и подстицања когнитивних способности и интересовања ученика, уџбенички текст оспособљава за самостални рад“.4 То би подразумевало да основно начело писања уџбеника историје
треба да буде објективност приступа историјским чињеницама. Историја је
наука која се бави друштвеном прошлошћу и, као таква, намеће се као важан
предмет у школама. Тиме се и уџбеник историје истиче као важан документ
који пажљивом читаоцу може више говорити о времену у којем је писан него
о којем пише.
У раду су одређене три деценије које представљају временски оквир
истраживања, а то су седамдесете године, као време релативне стабилности
у друштву СФРЈ; деведесете, као време нестабилности унутар и између земаља које су некада градиле заједничку државу и двехиљадите године, као
време завршетка постсоцијалистичке трансформације и раскида са социјалистичком прошлошћу.5
На основу анализе уџбеника може се приказати начин на који се интерпретација националне историје мењала сходно политичким променама у
бившем југословенском друштву, односно друштву једне од југословенских
држава наследница – Републике Србије.6 Однос југословенске и национали2
3
4
5

6

Исто, 80.
Аврамовић, Вујачић, „Однос квалитативне и квантитативне анализе школских уџбеника“, Теме, вол. 34, бр. 2, (2009), 448.
Исто.
Сам избор искуствене грађе на којој се анализа врши условљен је доступним материјалом. Наиме, у институцијама у којима су уџбеници тражени (одељенске библиотеке
Филозофског факултета у Београду, Градска библиотека Београд, Народна библиотека
Београд, Педагошки и Историјски музеј у Београду као и Архив Завода за уџбенике и
наставна средства) није било много доступних примерака.
Анализа је заснована на Гредељовој анализи садржаја која се посматра као одређеним
теоријско-хипотетичким оквиром усмерен истраживачки поступак којим се ствара
објективна и систематична искуствена грађа о садржају друштвеног комуницирања.
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стичке идеологије у историјским уџбеницима се може добро сагледати преко
тема и личности које се у њима издвајају. Треба напоменути да се односи националне и светске историје у уџбеницима не подударају. Уџбеник из 1978.
године националној, односно југословенској историји посвећује 55% лекција, уџбеник из 1994. године исти проценат посвећује новој националној историји (историји СРЈ). Уџбеник из 2002. године националној, односно српској
историји даје 67% од укупног броја лекција.
Уџбеник из социјалистичког периода ни у једном наслову не помиње
Србију, док то уџбеник из 1994. чини у 15% лекција, а уџбеник из 2002. у 21%
лекција.
Уџбеник из социјалистичког периода садржи одређену идеолошку матрицу и она се може препознати по језичком коду који се користи. Речи које
се највише помињу јесу буржоазија, револуционарно, Комунистичка партија Југославије, радници, наши народи, југословенски. Уџбеник из периода деведесетих година из употребе избацује помињање наших народа али придев
југословенски задржава. У овом уџбенику се мање помињу радници и револуционарни покрети али се зато уводи реч национално, која се у уџбенику
из социјалистичког периода јавља само у контексту „националних интереса
наших народа”, док се међусобни сукоби народа у Југославији тумаче кроз
буржоаска сукобљавања, без икакве националне ноте. Уџбеник из периода
двехиљадитих година је из наставног градива избацио појмове буржоазије и
радника, а револуционарном се даје негативно значење. С друге стране, јављају се национални интереси, сукоби народа.
Важне године и догађаји
Као посебно истакнуте теме у уџбеницима јављају се догађаји груписани око четири преломне године у националној историји XX века. То су 1918.
односно година уједињења у Краљевину СХС, 1941. као година када долази
до нестанка Краљевине Југославије, почетка Другог светског рата у Југославији и грађанског рата на територији бивше Краљевине, 1945. година када се
конституише нова Југославија и 1989. година, када почињу процеси који ће
довести до распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
Однос симбола југословенски и српски је, најпре, најважнији за приказивање идеолошке промене у интерпретацијама историје:

Та грађа омогућава извођење релевантних закључака о друштвеном контексту у којем
се комуницирање одвија – при чему се анализирају садржај поруке и њено вредносно
усмерење, као и циљеви одашиљача поруке.
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Однос учесталости помињања придева југословенски и српски

1918.
1941.
1945.
1989.

1978.
југосло.
српско
14
12
17
5
3
1
/
/

1994.
југосло.
српско
7
15
23
8
20
2
5
2

2002.
југосло.
српско
18
24
13
41
4
2
1
2

За период 1918. године највећа разлика у учесталости помињања ових
придева је у уџбенику из 1994. године, где се придев српски јавља чешће од
придева југословенски. Период Другог светског рата, односно 1941. године
показује да се у уџбеницима из седамдесетих и деведесетих година задржава
сличан тренд – придев југословенски се јавља чешће од придева српски. С
друге стране, уџбеник из 2002. године нуди супротне налазе – придев српски
се јавља 41 пут што је три пута више од придева југословенски. Период завршетка Другог светског рата и конституисања Друге Југославије истиче се у
уџбенику из деведесетих година где се придев југословенски јавља десет пута
чешће од придева српски. Период 1989. године показује да се у уџбенику из
1994. године чешће јавља придев југословенски, док се у уџбенику из 2002.
године југословенско јавља једном а придев српски два пута.
Уџбеник из социјалистичког периода најчешће придев српски користи
уз речи буржоазија, монархија, краљ, док се придев југословенски јавља уз
речи народи, интереси, територија, политика, земља. У уџбенику из 1994. најчешће се симбол српски јавља уз жртве, владу, политичаре, народ, огњишта
а придев југословенски уз народи, интереси, територија. У уџбенику из 2002.
најчешће се јавља симбол српски. Придев српски се помиње уз речи народ,
интереси, влада, жртве у највећем броју случајева. Придев југословенски се
помиње најчешће уз речи политика, влада.
1918. година
Година уједињења у Краљевину СХС је од посебног значаја за историју
некадашњег југословенског, а данас друштва одвојених нација и представља
историјску тачку где почиње заједничка прошлост ових народа.
Крфска декларација се у социјалистичком уџбенику јавља као „споразум између српске владе Николе Пашића и Југословенског одбора“ којим је
предвиђено стварање заједничке државе „иако је (значила) превласт српске
буржоазије и монархије, ипак представља крупан корак ка уједињењу“. С друге стране, уџбеник из 1994. године Крфску декларацију види као „компромис
између српске владе и Југословенског одбора“, а тако је дефинише и уџбеник
из 2002. иако „српска влада тај Југословенски одбор није признавала као рав-
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ноправног“.7 Дакле, сама Крфска декларација сагледава се из другачијих перспектива; док је уџбеник из 1978. године посматра као споразум што уједно
значи и договор, каснији уџбеници је посматрају као компромис, чак и уступак у најновијем уџбенику, што значи да је постојао одређен сукоб интереса.
Проблеми у Краљевини СХС/Југославији у социјалистичком уџбенику
тумачени су из перспективе конфликта српске буржоазије и монархије која је
„угњетавала и обесправљала“ остале народе и народности али и „српски народ није био у бољој позицији јер се радило о политици српске буржоазије“.8
Уџбеник из 1994. године проблеме у Краљевини СХС/Југославији види као
резултат „трвења, несугласица па и директних сукоба између српске, хрватске и словеначке буржоазије“. Као додатне проблеме аутори уџбеника наводе
и постојање три религије које су заступљене у Краљевини СХС/Југославији.
Уџбеник из 2002. проблеме види у „бујању национализама несрпских народа“ и „неспремности многих народа, Хрвата пре свега, да искрено учествују
у животу нове земље, као и антидржавни рад националних мањина, Албанаца у првом реду“.9
1941. година
Година почетка Другог светског рата у Југославији повезује мноштво
догађаја који су важни у интерпретацијама прошлости. Од посебног значаја
се истичу 27. март, однос четника и партизана и њихово тумачење у уџбеницима, појава Независне Државе Хрватске и квислиншког режима у Србији.
У уџбенику из 1978. године 27. март се посматра као тренутак у којем
су се „југословенски народи одлучно супротставили фашизму“ после чега је
наступио Априлски рат а потом Народноослободилачки рат југословенских
народа под вођством КПЈ.10 Сам пуч је приказан као устајање „незадовољних
маса“ југословенских народа против „политике владајуће буржоазије“. Јединство југословенских народа се истиче скоро колико и значај КПЈ: „наши народи се нису плашили фашистичких сила“, а поступак „малих али храбрих
југословенских народа“ објашњен је као догађај од историјске важности.11

7

8
9

10
11

К. Николић, Н. Жутић, М. Павловић, З. Шпадијер, Историја за III разред гимназије
природно математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког
смера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002, 118.
Д. Кнежевић, Б. Смиљевић, Историја најновијег доба за IV разред гимназије, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд 1978, 48.
К. Николић, Н. Жутић, М. Павловић, З. Шпадијер, Историја за III разред гимназије
природно математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког
смера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002, 135.
Исто, 67.
Исто, 68.
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Догађај 27. марта у уџбенику из деведесетих година је објашњен као
пуч „који је организовала група официра и генерала повезаних са једним делом југословенске буржоазије и енглеском и совјетском обавештајном службом, што је у исто време одраз расположења народа“. Слому су, како пишу
аутори, „посебно допринели Хрвати... својим издајничким деловањем“ и осипањем војске Краљевине Југославије „посебно на територији Хрватске бановине“ и то „више због издаје“.12
Уџбеник из 2002. године 27. март описује као „државни удар у организацији групе официра“ када је „срушена влада, похапшени министри и краљ
Петар проглашен пунолетним“. Даље аутори наводе да „под немачком војном
управом Србија није обухватила ни етничке ни историјске српске крајеве“ а
да су Срби били третирани као „нижа раса“.13 Јасно је да је нови уџбеник антифашизам потпуно избацио из тумачења 27. марта, сводећи га на поступак
неколицине официра.
Независна Држава Хрватска (НДХ), према уџбенику из 1978. представља „окупаторску творевину“. То је једино помињање НДХ у овом уџбенику.
С друге стране, уџбеник из периода деведесетих НДХ дефинише као „чисту
сателитску творевину Немачке и Италије“ коју је подржавала и Католичка
црква, „мада не јавно“.14 Даље се наводи да је НДХ представљала идеју етнички чисте Хрватске чија се политика описује као „националистичка, шовинистичка и геноцидна“ и уско повезана са ставовима Католичке цркве. НДХ се
у новом уџбенику дефинише као „остварење вековног сна хрватског народа,
чин обнављања државне независности и ослобађање од српске хегемоније“.15
И у овом уџбенику се наводи католичко свештенство као подршка стварању
НДХ.
Приказ Милана Недића и Димитрија Љотића показује какав је однос
према квислиншком режиму у Србији за време Другог светског рата. Недић
и Љотић се у уџбенику из социјалистичког периода помињу неколико пута,
искључиво негативног вредносног усмерења, као издајници и сарадници окупатора. Уџбеник из 1994. године квислиншки режим такође негативно вреднује. Аутори уџбеника из 2002. године према квислиншком режиму имају дру12
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гачији однос. Наиме, Недић се назива „чуваром биолошке супстанце српског
народа“ који је морао прихватити место председника ауторитативне владе
која ће угушити устанак јер је постојала претња за „поделу остатка Србије“.
За Љотића аутори уџбеника наводе да се „подједнаким жаром борио и против
четника и против партизана“.
Следећи индикатор промена идеологизације у уџбеницима јесте однос
четника и партизана. Партизани се у социјалистичком уџбенику, у лекцијама
о Другом светском рату, од укупног броја поменутих бораца помињу 72%
(54 пута), док се у истим лекцијама четници појављују свега 28% (21 пут). У
овом уџбенику, партизани су главни (и једини) носиоци народноослободилачке борбе који су претрпели велике жртве а четници су колаборационисти и
домаћи издајници (у које су убројани недићевци и љотићевци) који су сарађивали са окупатором, а њихов циљ био је „сузбијање партизана и револуције“
и да „обезбеде повратак краља“.16
Партизанима се приписује и тзв. „партизански морал“ који је, како наводе аутори уџбеника, преносио у народ „храброст, истрајност, доследност,
пожртвовање и оданост НОП и народу“, „југословенски патриотизам – љубав
према свим југословенским народима – братство и јединство“, као и „скромност, склад између речи и дела, критику и самокритику...“.17
У уџбенику из 1994, међутим, извршено је специфично изједначавање
партизана и четника. Наводи се да су се партизани и четници „борили за
власт“ те да је „сасвим логично“ што до сагласности покрета није дошло.
Политике два покрета су биле међусобно искључиве, те од новембра 1941,
„после дефинитивног разлаза“ партизана и четника, борба добија „и елементе грађанског рата“.18 Колаборација се изједначава са „разлазом“ и тиме се
неутралише улога четника у Другом светском рату.
Уџбеник из 2002. однос партизана и четника потпуно мења. Однос учесталости помињања је 52 : 43, при чему се партизани помињу незнатно више. Прва лекција везана за Други светски рат у којој се појављују четници
и партизани јесте: Покрети отпора српског народа. Сам наслов лекције вади
из контекста времена битан део антифашистичке борбе и ставља га у оквире
Србије, што знатно мења слику НОБ-а. У уводном делу лекције наводи се да
су „југословенски комунисти“ искористили „идеолошко несналажење“ српске елите и да се после априлског слома „међу Србима“ јављају „два покрета
16
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отпора“. Одмах је јасно да се партизани и четници овде изједначавају као равноправни покрети отпора фашизму.
Први издвојени покрет су четници. Они су дефинисани као „национални покрет српског народа“, а четници се називају „Дражиним ратним друговима“. Четницима се даље приписује акција и планирање отпора непријатељу „тајним акцијама, саботажама, непослушношћу“ итд. Колаборација се не
помиње, а за узврат се нуди објашњење да су четници добили поруке из иностранства „да не нападају Немце... не воде непромишљену борбу која неће
донети ништа осим нових страдања народа“. Поређења ради, партизани се у
овој лекцији помињу 2 пута а четници 8, што шаље јасну поруку ко је заправо
био борац против окупатора.19
1945. година
Завршетак рата је тренутак конституисања Друге Југославије која ће
у континуитету постојати наредних 45 година. Сам однос према њеном настанку је добар индикатор тумачења југословенске прошлости. И у југословенској и у националистичкој интерпретацији ова година је тренутак када је
почело „ново доба“ унутар најновијег.
Завршетак рата у уџбенику из 1978. године почиње заправо 1944. године, за време последњих борби НОП-а. „Земља је ослобођена, нова Југославија је изграђена на федеративној основи, као равноправна заједница наших народа и народности, срушене су основе буржоаског поретка и створене
основе за социјализам“.20 Носиоци ослобођења су „КПЈ и радничка класа“,
а сам карактер НОР-а се објашњава тројако „национално ослобођење, социјална револуција и народна револуција“ које су по ауторима биле истовремене. Завршетак рата се тумачи као ослобођење, победа народне револуције у
Југославији (како гласи и наслов лекције), у којима су југословенски народи
изгубили 11% становништва, односно 1.706.000 жртава.
Уџбеник из 1994. године крај рата у Југославији везује за Сремски
фронт када је изгинуло „13000 српских младића“ у борби против окупатора и
четника. Један део лекције се посвећује четничком расколу и судбини Драже
Михаиловића. Карактер НОР-а је дефинисан као истовремена борба за ослобођење и социјалистичку револуцију што није наглашавано током борбе. Битан елемент револуције била је револуционарна власт која је у НОП бирала
одане људе.
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Уџбеник из 2002. крај рата представља као пораз. Наиме, као непријатељи се издвајају Велика Британија, Америка и Совјетски Савез који су свет
поделили по интересним сферама те је „већ 1943. године закључено да је
немогуће спречити Стаљина да освоји Источну Европу“.21 Из тога следи да
се крај рата тумачи као комунистичко освајање. Победа антифашизма се не
помиње већ се говори о злочинима комуниста: „у том циљу (успостављања
комунистичке власти) извршена су масовна и тајна убиства десетина хиљада
људи“, оних „за које се претпостављало да неће прихватити идеологију комунизма“ а обрачун са „’народним непријатељима’ био је крвав, незабележен у
дотадашњој српској историји“.
Успостављање нове Југославије се такође тумачи различито. Уџбеник
из социјалистичког периода Другу Југославију види као тековину НОР и крај
монархије и династије Карађорђевића, који је доста зла донео народу“. Изградња народне власти оцењена је као врло успешна.
По ауторима уџбеника из 1994. године народ је изгласао конституисање и републичко уређење ФНРЈ, те је 29. новембра 1945. проглашена ФНРЈ.
Југославија се посматра као производ победничких снага, антифашизма и
успешног НОР-а. Као непријатељи се наглашавају фашизам и капитализам,
као и домаћи издајници.
Аутори уџбеника из 2002. године сматрају да је нова власт правила вештачку равнотежу о подједнакој борби свих југословенских народа. Обнављање Југославије се посматра као магловито решење без реалних претпоставки
које је уследило после страховитих покоља и међусобне омразе југословенских народа. На овај начин аутори уџбеника наглашавају конфликте у Другој
Југославији, сматрајући да је КПЈ имала свемоћ.
1989. година
Најзад, 1989. је година од велике важности и у светској историји. То је
година слома социјалистичких режима, пада „гвоздене завесе“ и Берлинског
зида и година када се политичка карта Европе потпуно мења. На простору
бивше Југославије 1989. обележава почетак процеса распада СФРЈ. Догађаји
везани за распад СФРЈ и сукобљавања деведесетих година су теме анализиране у уџбеницима из 1994. и 2002. године. Први уџбеник је писан скоро у
току одвијања овог процеса те сам период распада Друге Југославије није ни
могао бити јасно обрађен.

21

К. Николић, Н. Жутић, М. Павловић, З. Шпадијер, Историја за III разред гимназије
природно математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког
смера, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002, 191.

180

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2016

Дезинтеграција Друге Југославије по уџбенику из 1994. почиње Уставом из 1974. године. У уџбенику се наводи да је тим Уставом највише „погођена Србија“ која је 15 година после доношења Устава „предузела потребне
мере да се исправе неправде“ које су јој њиме нанете. Аутори уџбеника наводе и да су се за то време (тих 15 година) у обе аутономне покрајине „систематски спроводиле сепаратистичке и аутономашке аспирације“. Као посебно
тешку ситуацију аутори издвајају ситуацију на Косову и Метохији где су „ради остварења идеје Косово-република Срби и Црногорци исељивани“ и где
је „годинама вршена индоктринација, фалсификовање историје и некритичко
приказивање стварних југословенско-албанских односа“ који су довели до
„фанатизовања шиптарске омладине“.22
Сукобљавања која су се десила на територији бивше Југославије деведесетих година се објашњавају као насилна сецесија Словеније, Хрватске,
Босне и Херцеговине и Македоније из Југославије. Као нови „непријатељи“
наводе се Европска заједница и Ватикан који „преко фанатизованих верника
води борбу против православља и Срба православаца“. Дешавања у Хрватској аутори пореде са дешавањима из 1941. године и наводе да се „над Србима врши тортура, а зверства над недужним грађанима слична су или иста као
пре педесет година“. Исти жртвени статус се налази и у Босни и Херцеговини, само се у улози џелата овај пут налазе муслимани и муџахедини.23
Уџбеник из 2002. узроке распада Југославије види у „национализмима, промовисаним са врха партијске и државне структуре“ али се не наводи
на које се врхове мисли. Као први знак дестабилизације истиче се „провала
албанског национализма“ те су „настављени притисци на Србе, силовања,
уништавања имовине па и убиства из националне мржње“. Грађански рат
деведесетих се назива незавршеним ратом од пре педесет година. За разлику
од претходног уџбеника који Ватикан помиње као једног од битних дезинтегратора Југославије, у овом уџбенику се акценат ставља на албанске националисте.
Дакле, непријатељи у првом уџбенику су верски екстремисти, Ватикан,
Албанци, Хрвати, док се непријатељ у другом уџбенику јавља кроз лик Албанаца.
Важне личности и ауторитети
Као друга јединица анализе јављају се важне личности и ауторитети
који се истичу у анализираним уџбеницима. Основно питање је колико се по22
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јединачне личности помињу, у ком контексту, односно које је вредносно усмерење коришћено док се о њима пише и који се придеви користе у њиховом помињању. Испитиване личности представљају државнике који су се највише
истакли у лекцијама релевантним за назначени период. То су краљ Александар I Карађорђевић, краљ Краљевине СХС, касније Југославије; Јосип Броз
Тито, симбол Друге Југославије и њен председник; Драгољуб Дража Михаиловић, вођа четничког покрета и пуковник војске Краљевине Југославије; и
Комунистичка партија Југославије која се јавља као централни орган СФРЈ.
Краљ Александар I
Александар I Карађорђевић био је краљ Краљевине СХС/ Југославије.
Краљ Александар се најчешће помиње у уџбенику из 1994. године, док се
најређе јавља у уџбенику из социјалистичког периода. Од великог значаја је
контекст у којем се помиње. Уџбеник из 1978. године краљу даје негативно
вредносно усмерење у 66% помињања, док други и трећи уџбеник имају у
57%, односно 59% неутралан став када се помиње краљ. Позитиван став према краљу уџбеник из социјалистичког периода нема, док уџбеник из 2002. године краља помиње са позитивним вредносним усмерењем у 23% случајева.
Уџбеник из социјалистичког периода краља помиње у контексту апсолутистичког владара чија је „спољна политика била антикомунистичка“, који
је, поред велике власти коју је имао, тежио диктатури. Династија Карађорђевић (самим тим и краљ Александар) дефинисана је као буржоаска српска династија, што показује негативан однос уџбеника према монархији и капитализму. Шестојануарска диктатура се објашњава као логичан след Александрове
апсолутистичке владавине, па тако на страни 53 овог уџбеника пише: „то је
био државни удар којим је заведена диктатура... поступак није био неочекиван... краљ је увек тежио апсолутизму“. На истој страни се каже да је краљ
хтео да учврсти власт српске буржоазије и своју личну власт.
У уџбенику из 1994. године краљ се помиње (у лекцијама о Првој Југославији, дакле у 6 лекција) 35 пута, од чега 31% спомињања носи негативно
вредносно усмерење, 11% позитивно и 57% неутрално. Његова владавина је
описивана као „монархистички и унитарни пројекат“, „недемократска“, „централистичка“. „Монарх је користио свађе и несугласице између странака, па
се појављивао као неприкосновени арбитар“ чиме је држао своју „апсолутистичку превласт“. Шестојануарска диктатура је објашњена као краљев удар
којим он „није изазвао гнев народа... јер је тако чувао државу од распада“.
Сама шестојануарска диктатура је објашњена у контексту лоше ситуације у
Скупштини, па аутори пишу „краљ се у таквој ситуацији одлучио за завођење
диктатуре“. У наставку се наводи да је краљ нашао ослонац за диктатуру у
војсци, жандармерији и делу „буржоазије хрватског и осталих народа“, где се
наглашава заслуга хрватског народа за немире.
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Уџбеник из 2002. године краља помиње 22 пута, од тога 59% са неутралним вредносним усмерењем, 18% са негативним и 23% са позитивним. Слично као и у својим претходницима, и овај уџбеник пише о краљу као својеглавом монарху који је смењивао владе по свом нахођењу и својим потребама.
Описује се, међутим, и као снажна личност и ујединитељ. Шестојануарска
диктатура се поставља као неминован догађај за спасење Југославије. Тако
аутори пишу: „Краљ Александар је размишљао о мирном разилажењу Срба и
Хрвата... после интензивних консултација са страначким првацима одустаје
од поделе државе и заводи личну власт како би се земља спасла од распада“.
Јосип Броз Тито
Тито је био симбол Друге Југославије, представник Југославије у свету,
представник режима и Партије, чиме се истакао као једна од кључних личности историје свих народа који су некада градили заједничку Југославију.
У уџбенику из 1978. у лекцијама о Другом светском рату и успостављању Друге Југославије, Тито се помиње 17 пута, претежно позитивног вредносног усмерења (у 29% спомињања се јавља са неутралним вредносним
усмерењем, без негативних). Бројка нам сама не може рећи какав је однос
уџбеника према Титу, али пажљиво читање сваког помињања може јасније
приказати слику овог односа. Тито се, пре свега, помиње као борац и учесник
народноослободилачког покрета.
Уџбеник из 1994. даје нешто другачију слику Јосипа Броза Тита (26 пута се помиње). Његово прво помињање је везано за разговор са Дражом Михаиловићем, где се наводи да је поднео извештај о „неуспешним разговорима“.
Ваља напоменути да се уз име Јосипа Броза ниједном не помиње реч друг,
што показује да постоји идеолошка промена у односу на уџбеник из 1978, где
је увек навођено друг Тито.
Уџбеник из 2002. године је посебно занимљив. У њему се Тито помиње
17 пута, 64% носи негативно вредносно усмерење. Тито се први пут помиње
у лекцији о „покретима отпора српског народа“. Само наговештавање да је
у питању део српских покрета отпора је добар увод у оно што следи. Наиме,
Тито се у тој лекцији помиње једном (поређења ради Дража Михаиловић се
у истој лекцији помиње 8 пута), и то у контексту састанка са Михаиловићем,
где су се договарали о „заједничкој борби против Немаца, организацији власти ако се обе војске нађу у истом месту и подели оружја“.24

24
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Драгољуб Дража Михаиловић
Уџбеник из 1978. Михаиловића помиње 13 пута. Дража Михаиловић,
„пуковник старе Југословенске војске“, представљен је као један од истакнутих издајника који су се борили за „учвршћење окупаторске власти и против
партизана“ (заједно са Миланом Недићем и Димитријем Љотићем). У свим
текстовима Михаиловић се помиње у контексту домаћег издајника и антикомунисте који је помагао окупатору да сузбије устанак и народноослободилачки рат, дакле негативно вредносно усмерење без позитивних или неутралних.
Аутори су Михаиловића и његове четнике дефинисали као стару буржоазију
која је „пре рата угњетавала народ... а за време рата их издала сарађујући са
окупатором“.25
Уџбеник из 1994. године Михаиловића помиње 41 пут, 73% је неутралног вредносног усмерења, док експлицитно позитивног усмерења нема.
Уџбеник из 2002. године нуди потпуно супротне налазе. У том уџбенику је, у испитиваном периоду, Михаиловић представљен као „генералштабни
пуковник“ у народу упамћен као „командант српских четника“, образован човек који је „прошао херојску школу Првог светског рата“, „васпитаван у духу
одбране Отаџбине и верности дому Карађорђевића“. Његов обавештајни рад
се посматра као део дипломатске активности, био је огорчени противник нацизма, а судећи по ауторима и против политике кнеза Павла „која се приближавала Немачкој“. За разлику од претходних уџбеника који су Михаиловића
помињали са „његовим четницима“, у новијем уџбенику се користи друга
фраза: „Дража и његови ратни другови“. У лекцији о покретима отпора у Србији даље се наводи да четници „осим традиције и славне историје“ нису имали другу тачку ослонца. На снази је дословна фалсификација историјских
чињеница у циљу рехабилитације Драже Михаиловића и четничког покрета.
Свега 32% помињања Драже Михаиловића носи неутрално вредносно усмерење, док је преосталих 68% позитивног вредносног усмерења.
Комунистичка партија Југославије
У уџбенику из 1978. КПЈ се јавља укупно 155 пута у анализираним
текстовима (44 пута до лекција о Другом светском рату), позитивног вредносног усмерења у 100% јављања. За социјалистички уџбеник, КПЈ представља
најзаступљенији ауторитет који се издваја не само у периоду Другог светског
рата и стварања Друге Југославије, него уопште. Учесталост помињања показује да је Комунистичка партија Југославије један од централних садржинских елемената у тексту. Квалитативна анализа не показује одступања, КПЈ
се приписују револуционарна снага, одлучност у борби, храброст.
25
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У уџбенику из 1994. исте лекције броје 36 помињања КПЈ, 78% од тог
броја носи неутрално вредносно усмерење, док 7% има позитивно. Преосталих 15% је негативног вредносног усмерења. Однос према Комунистичкој
партији Југославије у овом уџбенику је, дакле, претежно неутралног карактера, најчешће се наводе заседања и ратне стратегије које су прављене у њеном
врху.
У уџбенику из 2002. у анализираним лекцијама КПЈ се помиње укупно
23 пута, од чега се у лекцијама које се баве Краљевином Југославијом јавља
на 7 места. Од укупног појављивања КПЈ 70% има негативно вредносно усмерење, док се ниједном не јавља са позитивним усмерењем. Неутрално усмерена помињања КПЈ односе се углавном на навођење партијских заседања.
Однос према Југославији
Како Југославија представља државу која је постојала током већег дела XX века, у овом или оном облику, она чини велики део историје њених
држава наследница. Историја XX века на овим просторима мора посматрати
Југославију као њен велики део и један од најважнијих производа друштвене
стварности тог времена. Међутим, уџбеници некада и уџбеници сада, већ се
показало, имају различите перспективе посматрања прошлости.
У уџбенику из 1978. Прва Југославија се посматра као „давнашњи сан
напредних Југословена“, „остварење дугогодишње тежње и потребе“ али са
доста недостатака јер је „била унитарна (а не федеративна)“, са „српском
буржоазијом и монархијом на челу“.26 Краљевина СХС/Југославија је тумачена као творевина која је имала „крупне економске, социјалне и политичке
проблеме“. Националне нетрпељивости објашњавају се, с једне стране, превлашћу „српске буржоазије“ тако што су све народности, па и српска, „експлоатисане и угњетаване“ од власти која је, игром случаја, српска. Српско-хрватска борба за интегративну улогу у Југославији своди се на сукоб власт–народ (народности) и сукоб између централизма и федерализма. Касније владе,
после убиства краља Александра I, по овом уџбенику бивају профашистички
оријентисане, доследне свом антикомунизму.
Сам однос према Краљевини СХС/Југославији у уџбенику је негативан,
што се јасније види кроз тумачење тзв. револуционарног покрета на чијем
челу је била КПЈ. Тако се наводи да је слабљење револуционарног покрета
ишло упоредо са јачањем „буржоаске владе“ и обратно. Поређења ради, на
свако помињање Краљевине у лекцијама које се баве периодом од 1918. до
1941. иде по једно помињање револуционарног покрета.
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Крај Другог светског рата је претходио стварању Друге Југославије. Аутори уџбеника наводе да је ФНРЈ изгласало 90% становништва. Југославија
се посматра као „тековина победе НОР-а и револуције“, преко своје основне
карактеристике народне власти, која управља државом преко својих представника. Успостављање Друге Југославије се посматра као велика победа у контексту победе над фашизмом и старом буржоаском влашћу.27
Уџбеник из 1994. проблеме нове Краљевине посматра као заоставштину туђинске власти, жртава из Првог светског рата и неравномерног привредног развоја. Аутори сматрају да је Краљевину СХС поздравила већина народа, али да је унутар Краљевине постојало много проблема. Као предуслов
за стварање Краљевине Југославије наводи се Први светски рат и разбијање
Аустро-Угарске монархије.
Друга Југославија се сматра резултатом социјалистичке револуције која се изводила упоредо са народноослободилачким ратом, иако то КПЈ није
отворено прокламовала. Само обнављање Југославије се сматра логичним
завршетком борби у Другом светком рату.
Аутори овог уџбеника Краљевину Југославију дефинишу као „визију
државе засноване на принципима грађанске парламентарне демократије“.
Проблеми у Краљевини се сагледавају из српске перспективе па се каже да
је „основни узрок за проблеме Срба проистекао из схватања да је уједињење
коначно остварено“, а да је политика троименог народа довела до ширења хрватског сепаратизма због наводне опасности од српског централизма.28
Друга Југославија се у новом уџбенику дефинише као резултат завршетка рата и победе партизана. За победу партизана је, по ауторима овог уџбеника, одлучујући фактор био долазак Црвене армије те су партизани касније
учврстили своју власт.
Југославија се сматра државом коју је организовала нова, комунистичка власт, која се посебно залагала за то да се дотуче ’великосрпски шовинизам’.29 СФРЈ је била, по овом уџбенику, држава која је заснована на свемоћи
КПЈ, формули братства и јединства и култу Јосипа Броза Тита. Поред интерпретације конституисања Друге Југославије, у уџбенику се наводи да је ситуација у држави била лоша, што економски, што друштвено.
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Закључак
Анализа уџбеника показала је да постоји специфичан прелаз из југословенске интерпретације националне историје у националистичку. Југословенска идеологија је дефинисана као наглашавање заједништва јужнословенских народа, док се националистичка своди на наглашавање српске визуре у
интерпретацији историје.
Југословенска идеологија заступљена у уџбенику из социјалистичког
времена наглашава антифашизам и антикапитализам као основе своје легитимизације. Распадом СФРЈ дошло је до потребе нове легитимизације па се
антифашизам, као основа старог режима, у новом негира. Национализам је
супротстављен југословенском ненационалном антифашизму, а Југославији
се као вишенационалној држави негира могућност опстајања. Тако се у уџбеницима после распада СФРЈ, посебно у уџбенику из 2002. године, наглашавају национални сукоби унутар Југославије, било Краљевине, било социјалистичке. На тај начин се налази континуитет сукобљавања, па грађански
рат деведесетих налази своју легитимизацију. Дакле, као представник југословенске интерпретације националне историје може да се узме уџбеник из
социјалистичког периода, а као представник националистичке интерпретације историје можемо узети уџбеник из 2002. године. Уџбеник из 1994. године
представља специфичан прелаз из југословенске у националистичку идеолошку матрицу.
Сами школски уџбеници имају велику моћ јер су доступни великом
броју грађана (ђака), у годинама формирања критичког мишљења, стога је јако важно историјске чињенице представити што истинитије и објективније.
У анализираним уџбеницима приметно је коришћење неколико механизама
интерпретације историјских чињеница и перспектива које се нуде: најпре је
то наглашавање, које је чест механизам уочљив у социјалистичком уџбенику
када се говори о југословенским народима. Употреба фраза наши народи, браћа, интереси, земља наглашава заједништво јужнословенских народа. Наглашавање је присутно и у уџбеницима из 1994. и 2002. године када се говори о
српским жртвама у Првом и Другом светском рату, и када се говори о српскохрватском сукобу. Посебно у последњем уџбенику се овај сукоб наглашава,
његови корени се налазе и пре уједињења у Краљевину СХС па је стога, по
ауторима, било потпуно логично да је дошло до распада СФРЈ.
Неутрализација је механизам који је повезан са претходним. Док новији уџбеници српско-хрватске сукобе наглашавају, уџбеник из социјалистичког периода исте сукобе је неутралисао. То је посебно уочљиво када се говори
о НДХ.
Селекција је механизам који чини основу свих осталих. Селекција заправо подразумева одабир података који ће у уџбеницима бити представље-
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ни. Селекција се користи у бирању оних чињеница и података који ће бити
наглашени, прећутани, неутралисани или фалсификовани.
Прећуткивање је механизам који означава непомињање неких података. Тај механизам је посебно уочљив у уџбенику из 2002. године када се говори о четничком покрету. Оно што се прећуткује јесте колаборација четничког
покрета од новембра 1941. Наравно, прећуткивање је као и остали механизми
уочљиво у сваком уџбенику, али овде издвајамо само најупечатљивије.
Напослетку, фалсификација представља механизам који значи дословно фалсификовање историјских чињеница. Као пример фалсификације може
да послужи уџбеник из 2002. године у којем се наводи да је четнички покрет
носилац народноослободилачке борбе у Другом светском рату. Колаборација
је прећутана, а партизански покрет и Комунистичка партија се интерпретирају као освајачи власти и они који су извршили велики преврат.
Историја је егзактна наука чији задатак јесте непрестано откривање заборављених или непознатих делова прошлости, па самим тим и стално преиспитивање претходних знања.30 Да ли је историја у школским уџбеницима
дорасла том задатку остаје да видимо у даљим ревизијама. Оно што је јако
важно јесте да се увек скреће пажња на идеолошке интерпретације историје,
посебно у школским уџбеницима јер имају неке од најважнијих улога у друштвеном општењу. Поред образовне, а и свих других, још је важнија васпитна улога коју уџбеници имају и коју, уколико чињенице износе објективно,
имају шансу да добро испуне.
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