
H A C T  Д В А

ß. КУШЕВСКИ

OCBFT ВРЗ ИДЕЈНО-ВОСПИТНАТА СТРАНА НА ОДДЕЛНИ 
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ОД ИСТОРШАТА НА ОСАОБОДИ- 

ТЕАНАТА ВОЈНА И РЕВОАУЦШАТА (На примерот на 
Востаничката 1941 година)

Ако се тргне од битната задача на нашего училиште: авос- 
питување и формирање ооцијалистичко поколение, вооружено со 
неонходни знаења, подготвено за свесно и активно чуваше на 
придобивките на Ыародаоослободателната војна и Револуција- 
та, за негување на нејзините (светли традиции и изградбата и од- 
браната на татковината, на нејзиниот самоуправен социјалис- 
тички систем — тогаш во наставата по историја — проку обра- 
ботката и усовојувањето на основите на историската наука — 
треба објактивно да им се објаснува с у ш т и е а т а  на исто- 
рискиот ггроцес и историската перспектива (самоуправен ооција- 
лизам — комунизам) ,на генерациите кои доаѓаат.

Но за да ги сака човекот својата татковина и својот народ, 
народите и народнастите кои ja сочинуваат — треба бездруго 
да го познава нејзиното минато.1)

Меѓутоа, кота ги истакнуваме обработката однооно знаења- 
та на историските настани, ние не мислиме само на нивната фак- 
тографска страна2) туку на нивното с е с т р а н о (ц е л о с н о)

Р За да им е блиока КПЈ (СКЈ) на младите поколенија, тие треба 
да ja познаваат тешката, но славна историја на таа Партија, од нејзиниот 
шстанок, патот што го измина, cè до наши дни. За да се засака Иво 
Лола Рибар, треба да го познаваат неговиот живот, неговата дејност како 
младиноки раководател, кеговите животни оидеали, како се борел за сло- 
бодата на својата земја. Да се сака Кочо Рацин, треба и со поеебно задо- 
волство да се знае како велешкиот грнчар израснал во истакнат деец не 
само на македонското туку и јутословееското револуционарно работничко 
движење и се вивнал во врвовите на нашите истакнати и ородуховени 
цролетероки поети. За да се засака уште повеќе Тито, мора да се заоозна- 
ваме со неговиот живот, неговото дело, заслугите пгго тој ги има за нас 
Македонците, југословенските народа и народности ...

2) Ако се тргне од одредените денешни состојби во наставата по нај- 
новата историја на нашите народи и народности (Ослободителеата војна 
и Револуцијата), може елободно да се конетатира, според нашето мисле- 
н»е, дека од ослободувањето наваму ние имаме несомнени резултати. 
Имено, за разлика од порано, учениците денес поводе ja изучуваат НОВ, 
таа временски и просторно повеќе е застаиена, се работи со учебници

457



обработување, што е и по  ј д о в н а  претпоставка за реализа
ций на иетакнатата компонента на задачите на -наставата по 
истарија.

И покрај тоа што познавањето на историските факти е ос
нова на историоките знаења, и ионатаму — што пред учениците, 
со посредство на наставыикот треба да се одвиваат и прикажу- 
ваат историоките слики и возбудливи сцени т.е. да „се оживува“ 
минатото, да се даозаат живи ликови на борците, хероите од НОБ, 
никните поднизи — со што се дејствува врз чувствата и волјата 
на учениците, — ние истакнуваме дека не треба да се заборава 
и идејноЈвоспитната страна при обработката на историоките фак
ты т.е. да ее дејствува со тоа врз нивниот разум, врз нивното 
правилно маркеиютичко идеј ношолитичко определување.

А во тоа решавачка улога има и личноста на наставникот 
со својата ддабока марксистичка убедливост, кој треба да изнаоѓа 
и да знае успешно да ja  екшонира и да ja искористува за таа цел 
идеjно-воспитната содржина на историските факти и појави. На 
пример, не е достатно само да се информира или да знае дека 
на Советувањето во Столице е донесена одлука: Главниот штаб 
на Нар одно о ело6 о дителните партизански одр еди (на Југославија 
да се преименува во Врховен . . .  и дека ее формирани покраин- 
ски штабови, туку да се согледаат во оваа одлука и елементите 
на правилната политика по националното прашање што ja сиро- 
ведувала КПЈ во текот на Народноослободителната водна. Или 
не е достатно да се наведе дека на I-το заседание на АСНОМ се 
усвоени одлуките на И-то заседание на АВНОЈ, туку дека на 
него, пожрај другото, е извршен чинот на самоопределувањето 
на македонокиот народ и оти е и тоа оведоштво на правилната 
и доследна лини ja  на нашето политичко и партиско раководство 
во решавањето на националното, овде и на македонского нацио- 
нално прашање. Имено, ако сиетематоки и сознателно во настав- 
ниот процес се служиме со такви и слични констатации и обоп- 
штувања (согледувања) низ развојот на Народноослободителната 
војна и Револуцијата на таа тема — учениците, меѓу другите 
сознанија, ќе ja  согледуваат на к о н к р е т е н  историеки мате
р и ал  политиката на нашата Партија по македонекото национал- 
но прашање и кај ниѕв ќе се формира сознание за она: што во 
историјата на македонскиот народ, за нас Македонците прет- 
ставува КТО односно СКЈ во пооглед на изборената национална 
слобода. Оврј огромен политички капитал и авторитет со кој се
и со други основой прирачници, наставата ja иэведува квалификуван 
кадар, така што денес машите учееици располагаат несомнено со повеќе 
оистематизираии знаења, со ее мало количество фактографски податоци. 
Метутоа, затоа што во наставиите программ и учебниците повесе е пре- 
нагласш образовниот момент, се чини нашата настава по историја ja 
карактеризира главно обработка односно знаекьа еа фактографокиот ма
териал и како да доминира неговото наративно изложување, описи на 
настаните, нивниот тек, при што има доста механичко и рекаоитула'шв1но 
во излагањето на материјалот односно во знаевьата на учениците.
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здоби нашата Партија во најновата историја на -нашите народи 
и народности по националното прашанье мора да биде една од 
главните иАеј|ночвоспитни компоненти од савкупноста на идејно- 
воепитните и образовните задачи на наставата по историја.

Со тоа што историските наетани (и од Ослободителната 
војна и Револуцијата) ее обработуваат и усвојуваат во нивната 
хронолошка постепеност (последователноет) и просторна опреде- 
леноет, потоа и нивниот тек, — се иеполнуваат само д в а од- 
носно т р и ,  секако важни методоки елементи и бараньа. Mery- 
тоа, во наетавниот процес, треба да ее иноистира не само на знае- 
1ъето на редоследот и текст на еден или друг .настав, туку усвое- 
ните факти, одноено наетани или процеси што подобро да се 
с ф а т а т  (разберат) т.е. да ее воочи нивното место во истори- 
јата, нивното историеко значенье, во елучајот: во ието1р!ИЈата на 
НароАНСоелободителната војна и Раволуцијата — какво е нив 
ι-юто место и значенье.

За илустрација на иетакнатото методоко прашанье, ќе ее 
послужиме ео еден пример од нашата најнова историја, со обра- 
ботката во средношколската настава по историја, на Востанич- 
ката 1941 година.

Ова многу важно прашанье обично го обработуваме во рас- 
кажувачжи (наративен) вид, задржувајќи се главно на праша- 
њата: 1. — Кои и какви биле воените и политичките подготовки 
на востанието; 2. — Кота е донесена одлуката за во1станието;
3. — Како и кога ее кренале воетанијата во одделните »наши 
покраини, при што поопширно даваме податоци за 11 октомври 
(т.е. за Македон1ија), укажувајќи на предавничката улога на 
Шарло и истакнувајќи ja победата на линијата на ЦК КШ  по 
однос на востанието. А на овне прашаньа се еведуваат и знае- 
гьата на учениците.

Очевидно е дека во обработката на Воетаничката 1941-ва, 
во наставната практика осуствува а н а л и з а  на овој револу- 
ционеран чин, што има за последица учениците не сосем да го 
сфаќаат неговото м е с т о  и з н а ч е н ь е  во сета историја на 
Народкоослободителната војна и Револуцијата, со оглед на неј- 
зините резултати и карактер, а и воопшто во историјата на Вто- 
рата еветска војна.

Имано, анализа на Воетаничката 1941 година е неопходна 
со оглед на тоа што Народноослободителната војна сама по себе 
ей е с л о ж е н  иеториски настан, па епоред тоа и соодветен 
комплекеен наставай мате!ријал. Со други зборови, ако е Ослобо
дителната војна на нашите народи уште во својот почеток — во 
специфични И1Стори(ски услови — развивана и изведена победо
носна социјалистичка револуција, раководена од авангардата на 
југословенеката работничка класа (КШ), тогаш на Воета1нието 
од 1941 година не може да ее гледа само како на „обичен“ вос- 
танички, туку р е в о л у ц и о н е р е н чин.
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А за да може да гее -соглада односно да се сфати важноета 
и местото на споманатиот ршолуциоеерен воетанички акт од 
1941 година во историјата на Народноо'слободителната војна и 
Револуцијата, — ние во наставниот процес, меѓу другото, ќе тре
ба да се користиме во методолошка смисла и со одредени исто- 
риски аналогии или споредувања юо други примари од борбата 
на пролетарииатот, од .нагоните револуционерни оружани акции, 
кога се тргнувало во решителна «пресметка со експлоататорската 
класа, односно во борба за Цролетарска власт и слично.

Најнапрад да ее потсетиме на местото и важноета што му 
придавале класиците на марксизмот Маркс и Енгелс на оруже- 
ното востание. Во американокиот весник „Њу-Јорк Дејли Триб- 
јун“, од средината на минатиот век, тие истакнуваат дека „. . .  со 
воетанието никогаш не омееш да ее играш ако не си решил да 
одиш до крајот. . . “ Ако со воетанието веќе се започнува, тогаш 
треба да се дејствува со најголема решителност и да се преми- 
нува во офанзива. Дефанзивата е смрт на секое воетание. . . “. 
Оваа нивна мисла ее смета за клаеична определба за воетанието. 
Тршувајќи од ова, Маркс укажувал и на важноета да се избере 
когодниот момент за нечеток на воетанието, користејќи го при- 
тоа и иекуството на Париските комунари и на друште борби 
на работничката -класа. Спорад него, моментот за воетанието 
однапред не можел да се определи, зашто зависел од ситуацијата 
π од степенот на изоаршените подготовки.

Еклатантен пример за изборот на моментот за воетание -ни 
дава Ленин. Познато е дека Зиновјев и Камењев го имаат наја- 
вено решението на Централниот комитет на Болшевичката пар- 
тија за оружено востание против Привремената влада на Еорен- 
ски и во врска -со тоа овој беше довел воени единици во Петро
град и Москва, подготвувајќи ее да изврши напад на Смолни — 
штабот на револуцијата. Меѓутоа, Ленин го иепрсварил овој на
стал на контрареволуцијата и р е ш и л  в е д н а ш да започне 
воетанието, револуцијата. Во неговото иеториоко писмо до чле- 
новите на ЦК на Болшевичката партија од 24. X. 1917 (т.е. сиро
ти денот на Октомвриоката револуција — 7. XI. 1917 година, спо
ред новиот календар), тој ja еоопштува оваа своја историска 
одлука. Иетакнувајќи дека насталил момент на директна акција. 
Ленин меѓу другото, вели:

„Јас, другари, со сета сила ве уверувам дека cera сето виси на 
конец, оти на дневен ред се црашањата што ее се решаваат со конфе
ренции -или конгреси, туку исклучиво со народот, масите, борбата на во- 
оружените маои. Треба по секоја цена, вечерва, ноќеска да се уапси 
владата... во никаков случај не треба да му се остави власта во рацете 
на Керевоки и компанија до 25, кикако. . .  Историјата нема да им ja  
прости колебливос-та на револуционерите кои можеле да победах денеска 
(а денеска ќе победат сигурно), а ризикувале утре да загубат многу, 
да загубат cè!“ (подвлекол В. К.).
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Како што се гледа, Ленин тука дава класичен пример на 
изборот на моментот за востание, моментот во врска со кој ce- 
ко ja нерешителност и колебливост би биле еднакви со предав- 
ство на делото на ршолуцијата, на делото на работничката кла- 
са, на нејзините највитални интереси, на нејзината историска 
мисија.

Во согледувањето на изборот на моментот и воопшто на 
важноста на востанието на нашите народи во 1941 година, — ce
ra ние со поголем интерес и внимание, а и со сигурност ке при- 
стапиме и полесно ќе се ориентирам© во согледување и анализа 
на условите кота е објавен почетокот на борбата против окупа- 
торот и за рушење на старата власт. Имено, знаеме дека ЦК на 
КШ  (Проншрениот Политбиро на ЦК на КШ) за таков момент 
го сметал — нападот на Германија на СССР, бидејќи: КШ  ш  
беше извр(шила политичките и воените подготовки за востанието; 
главнината на германюката воена машина е ангажирана на фрон- 
тот спрема СССР; освен тоа, сага — со нападот на Германија на 
СССР — нашите народи имаа во СССР свој сојузник, односно 
морална поддршка на својата борба. Од друга страна, работниот 
народ на Југославија, кревајќи се на востание имал и обврска да 
ja изврши и својата интериапионалистичка должно1ст шрема ра- 
ботничката класа и останатите трудбеници /на првата земја на 
социјализмот. Сево ова ja зацврстуваше верата во победата, за- 
што нашите народи знаеја дека нема да бидат сами во борбата 
што ja поводе напредното човештво против пилите на О ската. 
Затоа, на 22 јуни 1941 година — т.е. истиот ден кога Германија 
го нападна Советокиот Сојуз, се состана Политбирото на ЦК 
КПЈ и им упати на народите на Југославија проглас во кој го 
повика еародот во борба. Потоа, на 27. VI. е формиран Главниот 
штаб на Народноослободителните партизански одреди на Туто- 
славна, а на 4 јули 1941 година Политбирото на ЦК КШ  доносе 
одлука да се започне сенародиото востание против окупаторот.

Значи, при ваквиот приод и анализата на овој историски 
чин, служејќи се со со о дветни историски примери на други в о ста
нички револуционерни акти — на учениците нема да им биде 
тешко ноцелосно да ja р а з б е р а т  важноста и величината на 
овоj и с т о р и с к и  ч и н ,  коj има дури и судбоносно значење 
во најновата историја на нанште народи и народности. Mery 
другото, дека ојТужената борба против окупаторот за ослободу- 
вање на земјата била н е м и н о в н а ,  дека народ от со тоа ja 
зел судбината в о  с в о и  р а ц е, дека не допуштил да се пре- 
достави на милост и немилост на окупаторот и утре друг да му 
ja решава неговата судбина или да ш чека ослободувањето на 
други. Од друга страна, од анализата на овој судбоносен исто- 
риоки чин, полесно се согледува и з р е л о с т а на партиското 
раководство на КПЈ (на субјективните сили на нашата ослобо- 
дителна војна и Револуцијата), кое ja процени ситуацијата и го 
одбра п о г о д н и о т м о м е н т за востанието — моментот „со
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кој секоја нерешителност и колебливост би биле еднакви на 
предаветво“ на револуцијата, на идеалите, на интересите на на- 
шите народи, на нивните елободароки традиции и ел.

А во оветлината на оваа анализа и овие заклучоци, уште 
појаоно и поцелосно се согледува воетаничкиот И октомври 1941 
гадина на македонскиот народ — посебно во што се состоел 
о п о р т у н и з м о т, колебливоета и одбивањето на Методија 
Шаторов Шарло да ja  прифати линијата на ЦК КТО за оружено 
востание на македонскиот народ, подведувајќи се и на неговите 
советодавци од Софи ja (ЦК на БРП-к), така што сево ова било 
рамно на предаветво. Истовремено, подобро се согледува и исто- 
риското значенье на победата на линијата на ЦК КПЈ во Маке- 
донија за оружена борба, односно историското значенье на са- 
миот востанички акт — 11 октомври.

Но, и по извршената анализа на одредените н-астани, не 
е cè завршено. . .

Имено, по правилната анализа, сета настанува еаредниот 
методски елемент — се пристапува кон о ц е н к а т а  на исто- 
рискиот настан, имено, дека од историока гледна точка воста
ничкиот историски чин (Востаничката 1941 година) е п р о г р е -  
с и в е н  и п р а в е д е н ,  зашто востанието се кренало т.е. ќе се 
води п р о т и в  поробителите, во случајот против фашистичкиот 
завојувач, дека правдата е на страната на нашите народи. Са- 
миот чин е и една од карактеристиките на Ослободителната вој- 
на ко ja и во самиот нејзин назив тоа го содржи — н а р о д и  о- 
о с л о б о д и т е л н а .

Заедно со оценката на настанот, должни сме да ja дадеме и 
историската оценка и на постаоката на хегемонот, на субјектив- 
ниот фактор т.е. на нашего партиско раководство, оценка за не- 
говата о д л у к а за -креванье на востанието и за м о м е н т о т  
што е одбран за тоа, имено дека тој е п р а в и л и  о одбран по 
извршените подготовки и п р  о ц е н к а  на ситуацијата и ус- 
ловите.

Така нашиот ученик уште со обработката на Востаничката 
1941 година (иако и подоцна ќе се дооформува претставата) 
о с о з н а в а (согледува) дека (само тој бил патот — нашата 
земја да се ослободи, да се спасат нашите народи од уништува- 
ње, поробување, да се зачува единството на нашите народи и на
родности низ заедничка оружена борба и со тоа и нашите на
роди да се приклучат кон општата борба на напредното човеш- 
тво во борбата против мегународниот фашистички агресор и 
поробувач.

Ова е еден од начините во наставната постапка за форми- 
равьето на марксистичкото историско мисленье, што значи (во 
завионост и од употребената методска постапка и форма на обра
ботка) оопоообување и на учениците самостојно да доаѓаат до 
вакви заклучоци, објективно да расудуваат за историските факта 
(настани), критички да ш  оценуваат и сл.
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А со ваква анализа на настанот од 1941 година (востанието) 
ние оме придонееле кон ориентирање на ученикот да ш  осоз- 
нава и тоа на к о н к р е т е н  историски материј ал, односно да 
ш  согледува о с н о в н и т е поставки на марксиетичката наука 
за разно ј от на општеството, односно на научниот ооцијализам, во 
случајов за улогата на авангардот на работничката класа — на 
пролетерската партија — во борбата на народите за овоја сло
бода, на народните маси против општиот поробувач и владеач- 
ката експлоататорска бивша власт, на влегувањето на народните 
маси на чело со КПЈ не -само за ослободување на земјата од 
окупаторот туку и за рушење на старото и создавање ново — 
сскциј алистичко општество.

Така од настан во настан, од час во час, од анализа во ана
лиза и оценки, наставата по историја треба да ги воведува учени- 
ците (особено во средните училишта) кон основите на марксис- 
тичкото поимање на исторВскиот — општествен; развиток како 
на целото оппггество, така и на нашите народи, во случајов исто- 
ријата на Ослободителната војна и Револуција да биде обрабо- 
тувана врз марксистички основи. А тоа е шлемо предимство на 
наставникот — историчар во марксистичкото образование и вос- 
питување на младите низ наставниот процее.
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