
ЕДУКАТИВЕН ПЛАН
„БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА“ (SILENT BALKANS)

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ ЗАСНОВАН НА ПРВИТЕ ФОТОГРАФИИ И 
ФИЛМОВИ НА БАЛКАНОТ ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОД 

БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ
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БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА 

документарен филм на Андреас Апостолидис 

 

 За филмот 

„Балканска приказна“ се заснова на првите фотографии и филмови на Балканот. 

Филмот ги истражува животите на обичните луѓе среде драматичните промени кои го трансформирале Балканот 
на крајот на 19 век: се обидува да објасни како етничкиот и верскиот соживот на различни луѓе за време на 
Османлиската Империја завршиле со пораст на национализмот и вооружениот конфликт по речиси четири века.  

„Балканска приказна“ содржи ретки архивски снимки направени низ Европа и низ Балканот, како и интервјуа со: 
Марк Мазовер (Универзитет „Колумбија“), Христина Кулури (Универзитет „Пантеион“, Атина), Халил Берктај 
(Универзитет „Сабанчи“, Истанбул), Ирена Стефоска (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје), Махиел Кил, 
Радина Вучетиќ (Универзитет во Белград), Фрашер Демај (Институт за историја, Приштина), Алексеј Калионски 
(Универзитет во Софија), Димитрис Ливаниос (Универзитет „Аристотел“, Солун) и со директорот Фотос 
Ламбринос.  

Дваесет и шестминутниот документарен филм се прикажува на местото на изложбата „Балканска приказна“ и се 
дистрибуира по училишта со цел да им помогне на наставниците да внесат живост во предавањата во училница, 
да ги подготват нивните училишни посети или да развијат натамошен интерес кај учениците.  

 

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
  НАРАТОР Јан Робертсон 
ВРЕМЕТРАЕЊЕ 27 минути НАПИШАНО И РЕЖИРАНО ОД        Андреас Апостолидис 

ФОРМАТ 16/9 СОВЕТНИК ЗА ИСТОРИЈА                  Христина Кулури 
НАРАЦИЈА   на англиски јазик ФОТОГРАФИЈА   Стелиос Апостолопулос 
ПРЕВОД на македонски јазик МОНТАЖА/МИКС                               Џорџ Хелидонидис 
  ПРОДУЦЕНТИ    Р. Апостолидес и Ј. Авероф 
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ЕДУКАТИВЕН ПЛАН 

Предвидено време: 
1 до 4 училишни часа  

TEMA: Сто години од балканските војни 

Општи цели и задачи на проектот  

Учениците, во зависност од образовното ниво, треба да: 

 ги анализираат настаните од историјата во зависност од изворите и да создаваат сопствена визија за нив;   

 се оспособат да ги толкуваат историските настани со користење мултимедијални текстови, архивски 
материјали и различни видови историски извори; 

 ги разберат и критички да ги толкуваат историските настани, промени и процеси што се случиле во времето 
на распаѓањето на мултиетничката Османлиска Империја и создавањето на националните држави на 
Балканот; 

 ја разберат историската терминологија на феномените на национализмот и иредентизмот;  

 откријат нова димензија на османлиската историја и нејзиното значење на Балканот преку изработка на 
есеи и дебати во рамките на часот; 

 стекнат знаења и вештини кои ќе им овозможат да разменуваат мислења и да ги презентираат своите 
аргументи, почитувајќи ги различните мислења, како и да откријат различен пристап кон ист историски 
настан.
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Конкретна цел Активности Задача на наставникот Задача на учениците Индикатор Евалуација 

анализирање и 
толкување на 
историските 

настани на 
Балканот во 
периодот на 

османлиската 
управа преку 

аудиовизуелни 
историски извори, 

архивски 
материјали и други 

видови извори 
 
 

1. презентација на 
документарниот филм 
„Балканска приказна“ 
на Андреас 
Апостолидис 

 

да го поттикне 
размислувањето кај 
учениците за 
негативностите од војните 
и неопходноста од соживот 
на народите на Балканот 

спознавање на различните 
извори кои ги раскажуваат 
испреплетените балкански 
истории и нивна анализа  

одговорени прашања за 
впечатоците од 
документарниот филм и од 
архивските материјали и 
фотографии 

 

2. изучување на 
историски настани и 
културни  знаменитости 
преку фотографиите 
што се составен дел од 
водичот низ 
историските споменици 
од османлискиот 
период 

да ги потенцира значајните 
знаменитости 
презентирани преку 
илустрации и фотографии 
кои го обележале периодот 
од доаѓањето на 
Османлиите на Балканот 
сè до нивното 
повлекување  

истражување на периодот 
преку други достапни 
историски извори; 
изработка на есеј за 
балканските војни и за 
културните достигнувања 
на Балканот во тој период 

анализа на фотографиите 
со краток историјат за 
секоја од нив; изработени 
есеи со посебен акцент на 
балканските војни 

 

3. истражување за 
историските споменици 
што датираат од 
османлискиот период 
на територијата на Р. 
Македонија  

да посочи споменици во 
блиската околина (или да 
организира посета на 
спомениците од 
османлискиот период: 
цркви, џамии, амами, 
турбиња и сл.) 

посета на споменици од 
османлискиот период и 
изработка на фотографии, 
како и употреба на 
информации и фотографии 
од Интернет   

подготвена изложба на 
фотографии   

 

4. квиз за знаења од 
историјата на 
османлиското 
владеење на Балканот 

да им даде насоки и 
материјал за подготовка на 
тимовите што ќе се 
натпреваруваат и да биде 
арбитер на квизот; да 
подготви прашања од 
историјата на дадената 
тема 

надградување на знаењето 
со употреба на различни 
историски извори заради 
развивање 
натпреварувачки дух 

реализиран натпревар во 
историја 

 

 
За секоја од активностите е предвиден 1 наставен час (индикативно време) 
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Активност 1. Презентација на документарниот филм „Балканска приказна“ на Андреас Апостолидис  
                        (27 минути) 

 
За реализирање на активноста 1 е предвидено користење на нагледни средства (ДВД и ТВ, ЛЦД...), преку 
кои ќе биде прикажан документарниот филм со обезбеден превод на македонски јазик. 

Реализацијата ќе се одвива со ученици од VII одд. и од II год. во средното образование, во согласност со 
Програмата на Министерството за образование и наука, во кој дел е предвидено изучување на 
османлискиот период и балканските војни, односно со ученици од 12 до 18 години – заради 
продлабочување на знаењата. 

Задача на наставникот 

Како подготовка за часот, наставникот ќе подготви прашања што го опфаќаат периодот на создавање на нациите, 
периодот на балканските војни, османлиското наследство и пораките за соживот содржани во документарниот 
филм. 

Информации за документарниот филм „Балканска приказна“, кој е поделен на шест поглавја: 
1) Османлиската Империја 
2) Раѓање на националните држави 
3) Посетата на султанот Мехмед V на Солун 
4) Првата балканска војна 
5) Втората балканска војна 
6) Наследството по балканските војни 

Наставникот ќе ја приспособи презентацијата на филмот на годишната програма за работа, која го опфаќа 
дадениот период од историјата. Исто така, тој ќе го користи документарниот филм како нагледно средство со цел 
преку овој вид извор да им ги приближи содржините на учениците во нивоата на образованието каде што е тоа 
предвидено. 

Фотографии од архивскиот материјал употребен во документарниот филм 

Фотографија Опис 

Период од 
кој датира 
фотогра-

фијата 

Место 
Кинематограф

/ фотограф 

 

мултиетничка 
коегзистенција во 
Османлиската 
Империја  

/ 
графичка 
симулација  

 

 

македонска свадба –
свет без национални 
граници 

1904 г. 

малото влашко 
место Авдела во 
близина на градот 
Гревена (Костурско) 

браќата 
Манаки  

(Јанаки и 
Милтон) 

 

првиот документарен 
филм снимен на 
Балканот – „Ткајачки од 
Авдела“;  

116-годишна старица 
ткае во нејзиниот двор 

1904 г. 

малото влашко 
место Авдела во 
близина на градот 
Гревена (Костурско) 

браќата 
Манаки  

(Јанаки и 
Милтон) 
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сцена од секојдневниот 
живот во Андријевица, 
Црна Гора  

1904 г. Андријевица,  
Црна Гора 

британскиот 
кинематограф 
Френк Сторм 
Мотершо 

 

мултиетничност на 
улиците на Белград, 26 
години по 
прогласувањето 
независност на Србија  

1904 г. Белград, Србија 

британскиот 
кинематограф 
Френк Сторм 
Мотершо 

 

крунисување на кралот 
Петар I Караѓорѓевиќ  

 

1904 г. Белград, Србија 

британскиот 
кинематограф 
Френк Сторм 
Мотершо 

 

десно: војводата 
(водач) Марко Иванов 
од село Паљор (денес 
Фуфа во Кајларско); во 
средина: војводата 
Манол Розов од 
Бобишта (денес Верга 
во костурскиот регион); 
фотографијата е, 
најверојатно, 
направена токму пред 
Илинденското востание  

1903 г. Костур 
Леонидас 
Папазоглу 

 

герилци 1908 г. Костур 
Леонидас 
Папазоглу 

 

Власи од Хрупишта 
(денес Аргос Орестико) 

1908 г. Костурско 
Леонидас 
Папазоглу 

 

посета на султанот 
Мехмед V на Солун и 
на Битола  

1911 г. Солун  

браќата 
Манаки  

(Јанаки и 
Милтон) 
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посета на султанот 
Мехмед V на Солун и 
на Битола 

1911 г. Битола 

браќата 
Манаки  

(Јанаки и 
Милтон) 

 

создавање на нациите  
на Балканот  

/ / / 

 

воени вежби во 
регионот пред 
почетокот на Првата 
балканска војна 
(подготовки за војните) 

1911 г. непознато непознат 

 

Србија, Бугарија, Црна 
Гора и Грција и  

објавуваат војна на 
Османлиската 
Империја 

1912 г.  непознат 

 

црногорската војска во 
опсада на Скадар 

1912 г. 
Скадар, северна 
Албанија  

екипа на 
француски 
журнал 

 

Првата балканска војна 
– бугарската војска 
влегува во Лулебургаз 

1912 г. 
Лулебургаз 
(Аркадиополис), 
Источна Тракија 

непознат 

 

Првата балканска војна 
– турски војници 
заробени од бугарската 
војска во Тракија  

1912 г. Тракија  непознат 

 

егзодус на цивилното 
население како 
последица од 
балканските војни  

1912 г. непознато  непознат 
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муслимански цивили јa 
напуштаат или се 
протерани од 
територијата на  
Албанија (Скадар) 

1912 г. 
Скадар, северна 
Албанија 

непознат 

 

градот во пламен – 
Серез или 
Кукуш/Килкис 

1912-1913 ? Серез или Кукуш 
екипа на 
француски 
журнал 

 

Првата балканска војна 
– опсада на Јанина од 
грчка војска 

1913 г. Јанина непознат 

 

Бугарија им објавува 
војна на Србија и 
Грција (меѓусојузничка 
војна) 

јуни 1913 г. непознато  непознат 

 

Втората балканска војна 
– војвода од Тракија во 
посета на ранетите 
бугарски војници во 
Лозенград по битката 
кај Лулебургаз 

1912-1913 
(?) 

Лозенград 
(Kırklareli), Источна 
Тракија 

непознат 

 

грчки бегалци од 
Меленико 

1913 г. 

префектура на 
Серез  

 

колекција на 
хуманистот  
Алберт Кан 

 

 

војската на босанските 
Хрвати го бомбардира 
мостот на Неретва во 
Мостар  

8.11.1993 г. Мостар, Босна 
аматерски 
камерман 

 

По прикажувањето на документарниот филм и разгледувањето на фотографиите издвоени од него, кои 
ќе послужат како потсетник за компарација и насочување кон наставните содржини совладани во 
претходните теми, наставникот ќе го поттикнува размислувањето кај учениците; кои делови од новите 
содржини се во релација со прикажаните настани од документарниот филм. 

 
Прашања за учениците во врска со документарниот филм, кои може да се употребат со цел да се провери 
нивното знаење, а наедно и да се развие дискусија и за некои други содржини за кои постои интерес кај нив: 
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1. Кој е авторот и која е основната идеја на документарниот филм? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Каков вид извор претставува документарниот филм и какви други придружни материјали се користени? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. На колку делови – теми, според вас, може да се подели документарниот филм и кои содржини би ги 
издвоиле како посебни целини? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Анализирајте ги и коментирајте ги следниве фотографии, прикажани во филмот! Која, според вашето 
мислење, е највпечатлива и зошто?   

 „Македонска свадба“ и „Ткајачки“ од браќата Јанаки и Милтон Манаки  

 фотографиите во боја од колекцијата од секојдневниот живот од францускиот хуманист Алберт Кан  

 посетата на султанот Мехмед V на Солун и на Битола – снимена од браќата Јанаки и Милтон Манаки 

 црно-белите фотографии на Леонидас Папазоглу од Костур 

 фотографиите на цивили и на последици од периодот на балканските војни  

 
5. Преку анализа на фотографиите, на сцените и на текстот за секојдневниот живот на Балканот, опишете го 

начинот на живеење на обичните поданици на Империјата пред балканските војни, како и промените што 
настапиле по војните! 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

6. Со свои зборови опишете го еден од првите филмови на Балканот – „Свадба од Авдела“ – снимен од 
браќата Манаки, наведувајќи ги највпечатливите делови! 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Кои етнички групи живееле на територијата на (османлиска) Македонија пред почетокот на балканските 
војни и потоа?  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

8. На што укажуваат воените вежби во регионот во 1911 година? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

9. Што подразбирате под поимот „македонска борба“, споменат во една од изјавите на историчарите? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

10. Кои моменти од историјата на балканските војни се најмалку прикажувани пред камерите и на 
фотографиите, и кои последици од војните се опфатени во прикажаните кадри? 

_______________________________________________________________________________________________ 
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1939 год. 

1912 год. 

1908 год. 

1878 год. 

1371 год. 

1914 год. 

1913 год. 

1991 год. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

11. На оската на времето дополнете и допишете ги и другите настани што се споменати во документарниот 
филм! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача на учениците 

Со цел учениците да имаат основни познавања за настаните поврзани со балканските војни, како и за периодот 
пред и по нив, пред реализирањето на часот, тие треба самостојно да истражат повеќе историски извори 
поврзани со дадениот период. 

Ваквиот тип истражување ќе овозможи учениците да стекнат појасна претстава и за време на реализацијата на 
наставниот час, како и да земат поголемо интерактивно учество со прашања и дискусија врз основa на 
претходно стекнатото знаење од наставните содржини, како и со користење на други историски извори освен 
учебникот.  

Како извор од кои може да се стекнат одредени знаења може да се користи следниот: 

 www.balkantale.com  

 
Евалуација на реализираните активности: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

навлегување на Османлиите на Балканот и во Македонија (битката кај р. 

Марица) 

____________________________________________________________

_________________ 
____________________________________________________________

_________________ 
____________________________________________________________

_________________ 
____________________________________________________________

_________________ 
Младотурска револуција 

Берлински конгрес  

____________________________________________________________

________________ 

http://www.balkantale.com/
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Активност 2. Изучување на историски настани и културни знаменитости преку податоците што се составен дел           
                        од водичот за изложбата „Балканска приказна“ (A Balkan Tale) 

 
За реализирање на активноста е предвидено интерактивно користење на интернет-пристап до 
www.balkantale.com. Доколку тоа не е возможно, учениците претходно треба индивидуално да ја посетат 
веб-страницата заради стекнување основни предзнаења.  

Наставниот час ќе има 5 делови – соодветно на поглавјата во публикуваниот водич за изложбата 
„Балканска приказна - петмина фотографи, педесет споменици, една балканска приказна“. 

Реализацијата ќе се одвива со ученици од VII одд. и од II год. во средното образование, во согласност со 
Програмата на Министерството за образование и наука, во кој дел е предвидено изучување на 
османлискиот период и балканските војни, односно со ученици од 12 до 18 години – заради 
продлабочување на знаењата. 

Задача на наставникот 

Како подготовка за часот, наставникот ќе подготви прашања што ќе ги следат периодите на османлиските 
освојувања, развојот на општествениот и културниот живот во освоените територии и уништувањето – заборавот 
на дел од спомениците што го карактеризирале османлискиот период. 

Наставникот ќе ја приспособи реализацијата на содржините на активноста 2 на годишната програма за работа, 
која го опфаќа дадениот период од историјата. Исто така, ќе се употребат историски карти кои ги покажуваат 
територијалните промени на Балканот во периодот пред и по балканските војни. 

Краток извадок од водичот за изложбата „Балканска приказна - петмина фотографи, педесет споменици, една 
балканска приказна“, кој е, исто така, составен дел од веб-страницата www.balkantale.com, со дополнителни 
извори за појаснување и дополнување на информациите. 

 
ПРВ ДЕЛ – ОСВОЈУВАЊЕ 

Многумина веруваат дека Балканот бил освоен од Османлиите по падот на Константинопол (Цариград/Истанбул) 
во 1453 година. Сепак, вистината е дека голем дел од Балканскиот Полуостров бил освоен во 14 век. Султаните 
во почетокот на 60-тите години на споменатиот век го преместиле седиштето на Империјата на територијата на 
Европа, во Адријанопол (Едрене). Османлиите своето освојување на Балканот го завршиле кон крајот на 15 век. 
Тие двапати се обиделе да ја освојат и Виена, но нивниот освојувачки поход во Европа дефинитивно бил 
прекинат пред ѕидините на Виена.  

Со територијалната експанзија, од 14 до крајот на 17 век, номадското кнежевство на династијата на Осман 
станало исламска империја, која водењето света војна против христијанскиот запад го сметала за своја должност. 
За време на владеењето на султанот Сулејман Величествениот, Империјата го достигнала својот врв, и се 
протегала од Дунав до Нил.  

Османлиите се прошириле во западниот дел на Балканот, преку римската Виа Игнација, која од Истанбул, преку 
Солун и Монастир (Битола), водела до брегот на Албанија (Драч/Durrës); на север, преку Виа Милитарис, кон 
Филипополис (Пловдив) и Софија, сè до Белград. Муслиманското население од Анадолија предводено од 
војската се населило во освоените територии. Преминувањето во ислам, доброволно или не, и движењето на 
населението постепено ја промениле демографската слика на Балканскиот Полуостров. 

Со османлиското освојување еднакво драматична била и промената на изгледот на балканските градови. Откако 
Османлиите ќе освоеле некој град, тие некои од големите цркви ги претворале во џамии, или, пак, граделе нови, 
раскошни џамии и други „јавни“ објекти: безистени (покриени пазари), амами (јавни бањи), имарети (јавни кујни, 
односно комплекси од сакрални и профани објекти), анови/каравансараи (гостилници), турбиња (гробници).  

Објекти во стилот на османлиската архитектура кои датираат од овој период се: Исхак-беговата (Алаџа) 
џамија во Скопје; турбето на султанот Мурат I во Мазгит; Мирахор Илјаз-бегoвата џамија во Корча; турбето на 
Гази Евренос-бег во Eниџе Вардарско; џамијата Дидимотика (Дидимитихо) во Тракија; тврдината во Елбасан; 
Фетије-џамијата (џамија изградена во чест на освојувањето) во Атина; џамијата на султанот Мехмед II 
Освојувачот во Приштина. 

Во овој дел како дополнителни извори, со цел да се објасни создавањето на Османлиската Империја, може да 
послужат следниве текстови-извори: 

http://www.balkantale.com/
http://www.balkantale.com/
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Османлиската Империја 

Османлиската Империја 
претставувала мултиетничка и 
мултиконфесионална држава, 
која егзистирала во периодот од 
1299 до 1922 година, или вкупно 
624 години, поточно до 24 јули 
1923 година, де јуре како држава. 
Наследник на оваа империја е 
Република Турција, која 
официјално била основана на 29 
октомври 1923 година. 
Империјата своето име го добила 
по својот основач, првиот султан 
– Осман I. Во дипломатијата 
многу често била нарекувана и 
„Високата порта“ или само 
„Порта“, што води потекло од францускиот збор bab'i'ali (турски: Bâb-i-âlî), со значење висока капија, според 
интегрирањето на Империјата од Европа во Азија. Во следните години следувале успешни воени походи против 
средновековните балкански држави. Во Маричката битка (1371) Османлиите извојувале убедлива победа против 
христијаните на Балканот. Маричката битка, позната и како Черноменска, се одиграла на реката Марица, близу 
селото Черномен (денес Орменио во Грција), на 26 септември 1371 година. По оваа битка, делови од 
Македонија и од јужна Србија потпаднале под османлиска власт. Битката била дел од напреднувањето на 
Османлиите во освојувањето на Балканот. Синот на Волкашин, Крале Марко, го наследил татка си на престолот 
во Прилеп, како вазал на Османлиите. Исто така, и бугарскиот средновековен цар станал вазал на османлискиот 
султан. 

 
ВТОР ДЕЛ – ОБОЖУВАЊЕ 

За време на османлискиот период религијата претставувала клучен елемент не само за идентитетот на луѓето 
туку и за нивниот секојдневен живот. Социјалните настани поврзани со раѓањето, со бракот и смртта, со обичаите 
за исхраната, со начинот на размислување и дејствување – биле тесно поврзани со религијата. Ова е причината 
зошто светите места за практикување на верата биле најважните точки во османлиските градови. 

Османлиската држава несомнено била исламска држава, во голема мера заснована на светото право на исламот 
– шеријатот. Меѓутоа, за да функционира оваа огромна, мултиетничка и мултиконфесионална држава, неопходно 
било да се интегрираат немуслиманите и да се признаат нивните религиозни водачи. Светиот закон на исламот – 
шеријатот – им давал право на христијаните и на Евреите да ги одржуваат своите цркви и синагоги, но не и да 
градат нови. За секоја поправка била потребна дозвола од османлиските власти, од локалниот судија (кадија) 
или, пак, од централната администрација во Истанбул. Но во практиката османлиската држава покажала 
реализам и флексибилност, така што и покрај официјалната забрана, биле изградени нови цркви и синагоги. 
Освен тоа, имало доста простор за слободно организирање на животот на локално ниво. Сепак, се забележувале 
и агресивни постапки кон другите религии сторени од фанатичните улеми (теолози кои го толкувале светиот закон 
на муслиманите) или од припадниците на провинциските муслимански елити. Особено непријателство постоело 
кон католиците бидејќи папата бил сметан за најголем непријател на султанот. По војната со Хабсбурговците 
(1683-1699), османлиските власти го промениле ваквиот однос. Во периодот на Танзиматот (19 век) делумно се 
либерализирала и верската политика, односно биле подигнати многу повеќе цркви (православни и католички) и 
синагоги. Важно било и присуството на дервишките редови, чиј живот се одвивал околу нивните засолништа, т.е. 
теќињата. 

Споменици од овој перод се: манастирот „Благовештение“ во Овчарско-кабларската Клисура; Дурбали Султан-
теќе во Аспрогија; Фарсала Алаџа-џамија во Тетово; католичката катедрала во Скадар; синагогата во еврејското 
маало во Бер (Верија); Бали-беговата џамија во Ниш; Мелани-теќе во Ѓирокастро; православната црква 
„Богородица“ во Берат; Арабати Баба-теќе во Тетово; црквата „Св. Спас“ во Скопје; Бајракли-џамијата во Белград; 
Алтун Алем-џамијата во Нови Пазар; Хаџи Етем-беговата џамија во Тирана. 

Во овој дел како дополнителни извори, со цел да се објасни создавањето на Османлиската Империја, може да 
послужат следниве податоци: 

http://mk.wikipedia.org/wiki/1299
http://mk.wikipedia.org/wiki/1922
http://mk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/1923
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/1923
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE
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Танзимат 

Деветнаесеттиот век бил време на Танзиматот, односно на реформите спроведувани во периодот меѓу 1839 и 
1876 година од султаните Абдулмеџид и Абдулазиз, со цел да се создаде модерна држава според европски 
модел. Контактот со Западна Европа, со нејзините обичаи и култура почнал многу брзо да влијае врз жителите 
на Османлиската Империја. Најзначаен танзиматски акт е „Ѓулханскиот хатишериф“ од 3.11.1839 година, 
донесен од султанот Абдул Меџид. Танзиматот е, всушност, и почеток на модернизацијата на Османлиската 
Империја. Реформите го охрабрувале соживотот меѓу различните религиозни и етнички групи во Империјата со 
цел да се запрат процесите на распаѓање на Империјата, проследени и со првите националистички движења. 
Реформите биле обид да се интегрираат немуслиманите во османлиското општество со подобрување на 
нивните граѓански слободи и стекнување еднаквост низ целата империја. 

 
ТРЕТ ДЕЛ – ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ 

Османлиското општество било строго хиерархиски поставено. Од една страна биле муслиманите со нивниот 
привилегиран статус, наспроти оној на немуслиманите, и, од друга страна, владејачкиот слој, кој не плаќал 
данок, наспроти сите оние што плаќале данок, независно од верската припадност. Ваквата хиерархија, исто така, 
се рефлектирала и во управувањето на градовите. Во османлиските градови постоеле одделни ексклузивни 
простори за муслиманите, за христијаните и за Евреите. Сепак, чаршијата била просторот што ги обединувал во 
секојдневниот живот различните религиозни заедници. Безистенот, срцето на чаршијата, бил едно од главните  
места за тргување. 

Во сите три религии водата била симболично поврзана со внатрешната чистота. Тоа е причината зошто амамите 
биле градени во сите османлиски градови. Тие били или двојни, со посебни простории за мажи и за жени, или 
единични, отворени во различно време за мажите, односно за жените.  

Управителите на градовите, покрај другото, имале обврска да се грижат и за јавните работи. Превладувало 
сфаќањето дека грижата за јавните градби (амами, анови, џамии, мостови и друго) била израз и на побожност и 
милосрдие кон сиромашните.   

Објекти од овој период се: Чифте aмам во Скопје; фонтаната на султанот Валиде; џамијата во Ираклион; 
Мостот на терзиите (Терзиски мост) во Ѓаковица; Безистенот во Штип; Гази Мехмед-пашиниот амам во Призрен;  
„Еврејскиот“ амам  во Солун; Куршумли-ан во Скопје; Белиот мост во Врање; чаршијата во Ѓаковица; Иса-
беговиот амам во Нови Пазар.  

Следните текстови, поврзани со неколку јавни градби, можат да послужат како дополнителни извори на 
информации за разбирање на точките на заедничкото живеење на муслиманското и немуслиманското 
население. 
 
Безистенот во Скопје 

Безистенот е културно-историски споменик во Старата скопска 
чаршија заштитен со Законот за културно наследство. Лоциран е во 
Златарската уличка на тромеѓата од Кади-ќосината џамија, најмалата 
уличка во чаршијата, и возобновената Араста-џамија. Безистенот има 
квадратна форма со четири големи порти ориентирани на сите 
четири страни на светот, а вертикалната и двете хоризонтални улички 
овозможуваат слободно движење низ целиот внатрешен простор, кој 

зафаќа површина од 775 м2. Во средината денес се наоѓаат два 

засебни објекта за кои постои запис дека некогаш биле столбови што 
ја поддржувале кровната конструкција. 

Поимот „безистен“ потекнува од арапските, т.е. од персиските 
зборови bez, што значи платно, и i-stan, што значи продажно место, 
означувајќи ја главната трговска функција на дуќаните што 
опстојувала со векови. За овој културно-историски споменик се 
поврзани неколку големи настани што оставиле белег на градот. 
Изграден во средината на 15 век од Исхак-бег, Безистенот бил урнат 
од земјотресот во 1555 година. Повторно бил уништен во 1689 
година, кога австрискиот генерал Пиколомини го запалил целиот 
град.  

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/1689
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Меѓу овие два настана, кон средината на 17 век во Скопје допатувал познатиот турски патописец Евлија 
Челебија, кој забележал дека во чаршијата имало 2 150 дуќани. „Секој дуќан го красат саксии со зумбули, со 
темјанушки, ружи, зимски рози, босилек, јоргован, со кринови. Сите посетители и трговци се опиваат од нивниот 
мирис. Има деловен и чесен свет. Има еден безистен, за чиј опис јазикот не е доволен, а перата се немоќни и 
слаби. На двата влеза има железни порти со кубиња. Прилега на една цврста тврдина. Безистенските трговци 
секогаш му палат на гостинот мирисен темјан и ги прскаат муштериите со ружина вода. И тука на човека паметта 
ќе му се занесе од мирисот на мошус, камфор со зумбулов мирис“.  

По палењето од Пиколомини, Безистенот не бил обновен долго време. Записите на еден од најпознатите 
британски археолози, сер Артур Еванс, кој поминал низ Скопје во 80-тите години на 19 век, забележал објект чиј 
цел прв кат бил урнат, и за кој сметал дека е од византискиот период. Избледениот натпис на источната капија, 
вратата што се наоѓа на влезот на Златарската уличка, сведочи дека денешниот Безистен бил изграден во 
1899/1900 година, на местото на некогашниот безистен што го подигнал Исхак-бег во периодот меѓу 1445 и 1496 
година. Меѓу големите катастрофи што го погодиле Безистенот, треба да се спомене пожарот во 1908 година, кој 
ја зафатил целата чаршија и во чие гаснење лично учествувал писателот Бранислав Нушиќ, како и големиот 
земјотрес во 1963 година. Сите овие катастрофи несомнено оставиле видливи траги врз архитектурата на 
Безистенот. Во периодот по земјотресот е направена негова реконструкција и ревитализација.  

Извор: Лидија Кумбараџи-Богоевиќ: „Османлиски споменици во Скопје“, Скопје, 1998. 
 
Амамот на Ќерим-бег во Битола  

Бисерот на ориентот во Битола, Ќерим-
беговиот амам, каде што пред три века агите 
и беговите уживале во турската бања и сауна. 
Имало посебни системи со кои водата се 
црпела од реката Драгор и преку цевки се 
пренесувала во дворот на бањата. Таму се 
наоѓал ќулјанот или ложиштето во кое се 
загревала водата. Така загреана, водата 
дотекувала во бањата, каде што ја ставале во 
коритата и во базените. Од нив посетителите 
со посебни чингени садови, наречени тасови, 
зацрпувале вода и ја истурале врз телата. Околу коритата биле поставени мермерни плочи на кои посетителите 
одморале. Градските амами долго време претставувале симбол на заедничкото живеење на различните 
заедници во Битола. Во нив се капеле невестите. Додека невестата се капела, во претсобјето на бањата 
нејзините придружнички пееле, тропале на дајриња и играле. Присутните ги послужувале со локуми, со 
шеќерчиња и со ладна газоза. Куриозитет е тоа што иако бањата била изградена пред неколку века, таа имала 
подно греење. Поради пареата од топлата вода што излегувала низ отворите на куполите, битолчани велеле 
дека амамот гори. 
 
Скопските амами во периодот меѓу двете светски војни 

Јавните бањи во Скопје ги граделе османлиските неимари. Нив 
најмногу ги употребувале муслиманите, и тоа со двојна намена: 
за одржување на хигиената и за религиозни капења. Сите 
амами, според надворешниот изглед, личеле еден на друг, но 
според својата внатрешност, тие се разликувале. Некои од нив 
личеле на старите римски бањи, други биле со современ 
изглед. Во градот постоеле четири амами, кои не ги посетувале 
само муслиманите туку и немуслиманите. Овие четири амами 
имале 18 одделенија за капење со 43 мали корита од кои се 
земала топла вода за полевање. Полевањето се вршело со 
специјални садови, наречени тасови. Освен корита, во амамите имало и три кади и два туша. Водата во амамите 
била носена или од бунари (со помош на електромотори) или од јавни чешми. Во овие бањи имало и 23 кревети 
за одмор, а имало и сауни. Цената, во зависност од тоа дали бил користен кревет или не, била различна. За 
жените цената била пониска во однос на мажите. Во амамите дневно се капеле околу 140 луѓе. Хигиената во 
амамите била на задоволително ниво. Амамите биле распоредени по маала: „Стара нова бања“ се наоѓала во 
Крњево (на местото на денешниот комплекс факултети); „Нова бања“ била во Ново Маало (спроти хотелот 
„Холидеј ин“); „Чаирска бања“ – во Чаир, на мостот пред Јаја-паша; бањата „Вардар“ – кај Поштата. Посетата на 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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јавните бањи претставувала ритуал, со посебни подготовки. Секој носел пешкир, тас за посипување и храна, 
бидејќи во бањата се останувало по неколку часа. Муслиманските жени во бањите ја одржувале целосната 
хигиена, ја бојадисувале косата со кана (к'на), се депилирале со специјално средство за депилација т.н. сарикана 
(сарик'на) и сл. По завршувањето на капењето, се седело пред бањите, се пиело кафе, клакер и газоза. 
Амбалажата на клакерот и на газозата била интересна – мали шишиња што се отворале со буткање на топче 
што служело како затворач. Честопати во бањите, во зимскиот период, се правеле и вистински гозби со 
разновидна храна.  

Извор: Архив на Македонија 
http://www.staroskopje.vestel.com.mk  

  
ЧЕТВРТИ ДЕЛ – МОДЕРНИЗАЦИЈА 

Деветнаесеттиот век бил време на Танзиматот, односно на серија реформи спроведени во периодот меѓу 1839 и 
1876 година од султаните Абдулмеџид и Абдулазиз, со цел да се создаде модерна држава според европски 
модел. Контактот со Западна Европа, со нејзините обичаи и култура почнал многу брзо да влијае врз поданиците 
на Османлиската Империја. Одредени балкански национални движења дополнително влијаеле на османлиската 
модернизација. Под модернизација на Империјата се подразбирало: централизирана управа, реформа на 
администрацијата, современа армија, модерно образование и друго. Османлиската Империја ја промовирала 
идејата за рамноправност на муслиманите и немуслиманите, нешто што јасно се разликувало од принципите на 
муслиманскиот свет закон – шеријатот. Под влијание на Западот, новите трендови во архитектурата, во 
сликарството и во музиката ја зафатиле Империјата. Присуството на жените во јавноста, исто така, се 
променило. Муслиманките биле вработувани во училишта за девојчиња како наставнички. Високата порта 
(османлиската влада) поставила за цел масовна едукација во согласност со западните модели. Во голема мера 
модернизацијата значела вестернизација. 

Споменици од овој период: Јени (Нова) џамијата во Солун; Пашината резиденција (конак) во Врање; 
водоводот во Бенча – Тепелене; Вулефтико (парламент) во Нафплио; Монополскиот магацин за тутун во Ксанти; 
сарајот на Нијази-бег во Ресен; Лицејот „Доситеј Обрадовиќ“ во Белград; Саат-кулата во Приштина; Турското 
училиште во Ретимно; Османлискиот воен штаб во Скадар; Владината зграда (конак) во Солун.  

Во овој дел како дополнителни извори, кои ги потенцираат развојот и модернизацијата на Османлиската 
Империја, може да послужат следниве: 
 
Саат-кулата во Битола 

Саат-кулата е една од најпознатите знаменитости на Битола. Не се знае точно 
кога е изградена, иако постојат пишани извори од 16 век кои споменуваат саат-
кула, но не е утврдено со сигурност дали се работи за истата градба. Многумина 
веруваат дека била изградена во исто време со црквата „Св. Димитрија“, поточно 
во 1830 година. Според легендата, кулата била изградена кога османлиските 
власти во градот поминале по сите околни села и собрале околу 60 000 јајца, од 
кои направиле малтер. Од смесата измешана со камења ја изградиле кулата, чии 
цврсти ѕидови стојат и денес неоштетени. Кулата има основа во облик на квадрат 
и е висока околу 30 метри. На врвот на кулата се наоѓаат балкони со ковани 
огради, а на сите страни на балконите се наоѓаат конструкции што држат 
светилки со помош на кои целата кула и нејзиниот часовник се видливи и ноќе. 
Часовникот се наоѓа на најгорното од трите нивоа. 

Извор: Национален конзерваторски центар – Скопје. Едиција Културно-историско наследство на Република 
Македонија; стр. 114. ISBN 978-9989-131-08-0. 
 
Гимназија „Идадија“ – Скопје  

Ова училиште било лоцирано во кругот на 
денешната зграда на општината Центар во 
Скопје. Oстаток од него е само порталот, 
како споменик и сведок на минатото. 
Училиштето ги примило првите ученици во 
1886 година. Во 1896 година во него учеле 
129 ученици. Учениците во ова училиште, 

http://www.staroskopje.vestel.com.mk/
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/1830
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80/9789989131080
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меѓу другото, изучувале: хемија, географија, филозофија, историја, рецитирање, француски јазик, арапски јазик, 
персиски јазик, турска книжевност и други предмети.  

Хаф’з Мехмед-паша бил роден во 1843 година во Ерзурум. Во 1893 година бил назначен за скопски валија. Во 
негово време започнала изградбата на занаетчиското училиште „Ислахане“ во близина на денешниот Градски 
парк, во тоа време познат под името „Ислахански парк“.  

Во овие училишта можеле да учат сите деца и од сите вероисповеди, учејќи во дневно или во вечерно училиште.  
 
Турскиот театар во Скопје 

Кога Махмуд Шефкет-паша дошол за скопски валија, инаку 
школуван на Берлинската воена академија, тој ја изградил 
првата театарска зграда во Скопје, која во сеќавањата на 
најстарите скопјани останала како Турски театар. Театарот 
почнал да работи во 1906 година, а бил лоциран на истото 
место каде што се наоѓала старата зграда на 
Македонскиот народен театар. 

Театарот имал централен влез и простран хол со скали за 
галеријата. Салонот бил со голем капацитет и со 
оптимална висина, а и сцената била, исто така, голема, со 
богата декорација. Подот бил рамен и овозможувал 
одржување и на други видови приредби – од театарски 
претстави до балови и свечени приеми. Гледалиштето било со правоаголна форма, а имало и галерија. Салата 
била со над 20 ложи, а гас-ламбите давале обилна светлина. Еден дел од ложите бил и со превези, од зад кои 
жените муслиманки ги следеле претставите. Освен драмски и оперски претстави, во театарот се приредувале 
концерти и кинопроекции, а се случувало во него да се даваат и циркуски претстави.  

Пред Турскиот театар имало и градина со шадрван. Околу него се седело на ниски столчиња и се пиело кафе. 
По балканските војни, театарската активност во Скопје во тоа време се сведувала само на една патувачка група 
артисти во бираријата „Код престолонаследника“. На 1 октомври 1913 година во Скопје било основано „Народно 
позориште“. За директор на театарот бил назначен Бранислав Нушиќ, а артистичкиот ансамбл бил составен од 
триесетмина артисти и од тројца режисери. Својата прва претстава, „Душановото крунисување“, ансамблот ја 
прикажал на 27 декември 1913 година во Турскиот театар. Еден месец подоцна, односно на 3 февруари 1914 
година, во весникот „Вардар“ се појавил крупен наслов: „Пожар во Народниот театар во Скопје“, под кој 
следувала информацијата дека театарот за половина час се претворил во прав и пепел.  

Извор: http://www.islamska-zaednica.com  

 
ПЕТТИ ДЕЛ – ЗАБОРАВАЊЕ И ПАМЕТЕЊЕ 

Османлиската Империја се распаднала во 1922 година. Нејзиното место го зазела Турската Република заедно со 
низа други држави, кои постепено се формирале од почетокот на 19 век. Сите балкански држави, па дури и 
современата кемалистичка Турција, посакувале да се минимизира сеќавањето за Османлиската Империја и 
нејзината историја да се претстави во негативна светлина со цел Турската Република и другите балкански 
држави  да се разликуваат од сето она што било „османлиско“, а кое истовремено се сметало за несоодветно за 
модернизацијата и „напредокот“. Поттикнувањето на различните национални карактеристики во секоја 
национална држава наложувало бришење на мултиетничкото османлиско наследство. Идеалот за национална 
хомогеност, покрај тоа, довел и до асимилација или прикривање на различностите. Војните, миграциите и 
размените на населението, драматично и насилно ги измениле урбаната и руралната слика на Балканот. 
Меѓутоа, сеќавањето на османлискиот период е сè уште видливо во јазикот, во архитектурата и слично, 
независно од обидите на централните власти за негово потиснување.   

Од овој период датираат спомениците: турбето во Берат; еврејските гробишта во Ниш; Пашината порта во 
Берат; манастирот „Будисавци“ во Клина; еврејските гробишта во Битола. 

Во овој дел како дополнителни извори, кои ги потенцираат крајот на османлиското владеење на Балканот и 
периодот пред и по балканските војни, може да послужат следниве: 

http://www.islamska-zaednica.com/
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Балканот во 1878 година 

Во 1878 година одредбите на Берлинскиот договор ги 
донесле следниве настани: 

– независноста на Србија, Црна Гора и Романија; 
– формирањето на автономните кнежевства Бугарија и 

Источна Румелија; 
– воената окупација на Босна и Херцеговина од страна на 

Австро-Унгарија; 
– територијалните отстапки на Османлиската Империја кон 

Грција (Тесалија е вклучена во границите на Грчкото 
Кралство); 

– Македонија и Албанија и натаму останале во состав на 
Османлиската Империја.  

 
Првата балканска војна 

Првата балканска војна ја започнале балканските држави кои 
формирале сојуз против Османлиската Империја. Во овој сојуз 
влегле Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора. Првата балканска 
војна започнала со нападот на Кралството Црна Гора на 9 
октомври 1912 година врз Османлиската Империја, за веднаш 
потоа да му се приклучат и другите сојузници.  Балканските 
сојузнички војски за релативно кратко време ја скршиле воената 
моќ на Османлиската Империја, која била поразена на сите 
фронтови и била принудена да побара примирје. Македонските 
доброволци активно учествувале во балканските војни во 
војските на нашите соседи. Победата на сојузниците ставила 
крај на петвековното османлиско владеење на Балканскиот 
Полуостров. Поголемиот дел на Тракија и Источна Македонија 
потпаднале под бугарска власт, Србија ги освоила Косово и 
Северозападна Македонија, како и Северна и делови од Средна 
Албанија, Грција го освоила Епир, повеќе острови во Егејското 
Море, Југозападна Македонија со Солун, како и Јужна Албанија. 
Со одредбите на Лондонскиот мировен договор, Албанија 
станала независна држава. 
 
Втората балканска војна 

Втората балканска војна се одвивала во текот на летото 1913 
година меѓу Бугарија и нејзините поранешни сојузници од 
Првата балканска војна (Грција и Србија, на кои им се 
придружиле Романија и Османлиската Империја). Втората 
балканска војна завршила со Букурешкиот договор, потпишан на 
10 август 1913 година меѓу завојуваните страни. Во оваа војна 
Бугарија била принудена да отстапи дел од територијалните 
придобивки стекнати во текот на Првата балканска војна.  

Територијата на географска Македонија била поделена на тој 
начин што најголемиот дел, егејскиот, со површина од 34 356 
км2, и  припаднал на Грција, вардарскиот дел, со површина од 

25 342 км2, и припаднал на Србија, а пиринскиот дел, со 
површина од 6 798 км2, и  припаднал на Бугарија. Исто така, 

еден мал дел (1 115 км2) и припаднал на најмладата балканска 
држава, Албанија.   

Што се однесува на другите региони, Бугарија била принудена 
да му ја отстапи Јужна Добруџа на Кралството Романија, а 
делови од Тракија заедно со Едрене и биле вратени на 

http://mk.wikipedia.org/wiki/1913
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/1913
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Османлиската Империја.  

Прашања за учениците во врска со подемот на Османлиската Империја и причините за нејзиното слабеење и 
распадот: 

1. Во кој период започнале османлиските освојувања на Балканот и кои територии биле освоени според првиот 
дел од текстот – „Освојување“? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Кое е значењето на битката кај реката Марица? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. Преку употреба на интерактивната мапа на веб-страницата www.balkantale или со помош на водичот на 
изложбата „Балканска приказна“ набројте најмалку три од архитектонските градби што се наведени во 
темата „Обожување“ и објаснете ја нивната намена!  

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. На што се однесува и со каква цел бил спроведен Танзиматот во Османлиската Империја? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Што претставувало основа за идентитетот на луѓето што живееле на територијата на Османлиската 
Империја? 

 националната припадност 

 религиската припадност 

 
6. Каков бил односот на османлиските власти кон градењето или поправката на верските објекти на 

немуслиманите? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Кои биле вообичаените места за заедничко дружење на луѓето од различни религии за време на 
османлиското владеење? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

8. Набројте најмалку три од градбите што се наведени во темата „Заедничко живеење“, наведете која била 
нивната намена тогаш, дали тие постојат и денес и за што се користат во денешно време! 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

9. Кои градби се карактеристични за темата „Модернизација“ на Османлиската Империја? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

10. Дали периодот на „модернизација“ на Османлиската Империја овозможил поголема вклученост на жената во 
општествениот живот? Посочете некои примери! 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.balkantale/
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11. Во следнава табела внесете ги настаните поврзани со Првата и со Втората балканска војна, според 
приложените текстови за периодот пред и за време на балканските војни! 

 
Година на 
почеток и 

крај 

Причина за 
војната 

Држави-учеснички 

Крај на војната 
со мировен 
договор во 

Најзначајни 
одлуки за 

територијални 
промени според 

мировните 
договори 

победнички поразени 

Првата 
балканска 
војна  

 

 

     

 

Втората 
балканска 
војна  

 

 

     

 

   

13. Според одлуките од Лондонската конференција, кои територии претставувале „јаболко на раздорот“ меѓу 
сојузниците? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

14. Набројте ги државите што се стекнале со територијални проширувања по балканските војни, редоследно 
според големината на деловите што ги добиле! 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

15. Која држава стекнала независност како резултат на балканските војни? 

_______________________________________________________________________________________________ 

16. Внесете ги имињата на националните држави, автономните региони и империи на двете карти на 
Балканот, пред и по балканските војни (во 1878 и во 1914 година)! 
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Задача на учениците 

Заради поуспешна реализација на часот, на претходниот час ќе им биде посочено на учениците да ја посетат 
веб-страницата www.balkantale.com и користејќи ја интерактивната мапа, да се запознаат со спомениците што се 
наведени во темите: „Освојување“, „Заедничко живеење“, „Обожување“, „Модернизација“ и „Заборавање и 
паметење“.  

Користејќи го водичот за изложбата „Балканска приказна“, учениците треба да изберат по еден споменик од 
дадениот период што им оставил најголем впечаток и за него да состават „лична карта“ со сите негови 
карактеристики, како и да изработат краток есеј за значењето на историските споменици во контекст на 
сеќавањето од која било од темите во проектот. „Личната карта“ треба да ги содржи следниве карактеристики на 
споменикот: 

1. намена на објектот 
2. период на градба 
3. место 
4. ктитор 
5. архитект (доколку е споменат) 
6. внатрешна декорација 
7. надворешна декорација  
8. намена на објектот во денешно време 

 
Евалуација на реализираните активности: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.balkantale.com/
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Активност 3. Истражување за историските споменици од османлискиот период на територијата на Р.  
                        Македонија 

 
Наставникот, како подготовка на овој час, ќе побара од учениците да направат истражување во 
локалната средина со цел да пронајдат податоци за спомениците што датираат од османлискиот период. 

Во процесот на нивното истражување е потребно да направат и фотографии на посетените историски 
споменици. 

Овој час е замислен како дебата на различни мислења за процесите на Балканот по повод 100-годишнината 
од балканските војни. 

Во текот на часот ќе бидат прочитани одреден број есеи напишани од учениците, ќе бидат презентирани 
трудовите „лична карта“ на историскиот споменик и ќе се разгледуваат фотографиите направени од 
учениците, кои можат да претставуваат еден вид историски албум од османлискиот период поставен на 
веб-страницата на училиштето. 

Задача на наставникот 

Посочување на спомениците во блиската околина (или организирана посета на спомениците од османлискиот 
период: цркви, џамии, амами, турбиња и сл.), давање насоки кон значењето на секој од историските споменици, 
без оглед од кој период се тие, како и развивање чувство за нивна заштита како наследство за идните 
генерации. 

Според насловот на проектот, насловот за документарниот филм , водичот за изложбата „Балканска приказна“ и 
дополнителните извори, наставникот ги насочува учениците кон дискусија и толкување, секој од свој аспект, на  
симболиката на насловот и можноста за соживот на Балканот, наведувајќи предлози за вистинска, убава 
„балканска приказна“ за сите што сме дел од оваа „Балканска приказна“. 

Задача на учениците 

Посета на споменици од османлискиот период и изработка на фотографии и „лична карта“ за споменикот што ќе 
се обработува. Употреба на информации и фотографии од Интернет. Изработка на есеи за спомениците од 
османлискиот период.  

 
Евалуација на реализираните активности: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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Активност 4. Квиз за знаења од историјата на османлиското владеење на Балканот 

 
Квизот е активност што ќе се реализира во училиштето меѓу класовите, каде што предметните 
професори ќе ги подготват прашањата за квизот, а неколку ученици во класот ќе го поттикнуваат 
натпреварувачкиот дух кај соучениците.  

Задача на наставникот 

Подготовка на прашања што ќе бидат поставени во рамките на квизот, материјали што ќе бидат опфатени покрај 
редовните наставни содржини и теми што го отсликуваат периодот на Османлиската Империја на поинаков 
начин, како и подготовка на учениците што ќе учествуваат во квизот.  

Задача на учениците 

Надградување на своето знаење со употреба на различни историски извори. 

 
Евалуација на реализираните активности: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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 Веб-страницата www.balkantale.com. Содржи текстови и фотографии на споменици од отоманскиот 
период на Балканот, како и извори за наставниците. 

 Центар за демократија и помирување во Југоисточна Европа, ЦДПЈИЕ (CDRSEE): алтернативен 
едукативен материјал за настава по современата историја на Југоисточна Европа  
http://www.cdsee.org/jhp/download.gre.html 

 Веб-страницата „Солун, балкански град 1900-1930 година“: 
http://www.wow.gr/projects/thessaloniki/index.htm 

 Веб-страницата „Исламска заедница“ – османлиски споменици во Р.Македонија 
http://www.islamska-zaednica.com 

 Веб-страницата „Старо Скопје“: http://www.staroskopje.vestel.com.mk 

 EDWARDIANS IN COLOUR: THE WONDERFUL WORLD OF ALBERT KAHN 
BBC Two: The Edwardians In Colour - 03 - Europe on the Brink (PART 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balkantale.com/
http://www.cdsee.org/jhp/download.gre.html
http://www.wow.gr/projects/thessaloniki/index.htm
http://www.staroskopje.vestel.com.mk/



