
KAPBAH MA МААДИ ИСТОРИЧАРИ ОД МАКЕДОНИЈА ПО ТРАГИТЕ 
HA РЕВОАУЦИЈАТА (1941—1945 г.)

Оваа година 1975, ce навршија 
триесет години од победата над 
фашизмот и ослободувањето на 
ј угасло в еноките народи од окупа- 
торите. Одбележувајќи го овој го
лем настан, ширум нашата земја 
беа организирани многубројни и 
разновидни манифестации. ,

Вклучувај&и се во прославата 
по тој повод, во организација на 
Сојузот на историските друштва 
од Македонија, карванот на млади 
историчари од нашата република 
во периодот од 5 до 13 мај оваа 
година направи обиколка на по- 
веќе места на славни битки и нас
тали од нашата Народноослободи- 
телна борба.

Околу 310 момчиња и девојки 
од повеќе места на СРМ зедоа 
учество во карванот. Освен уче- 
ници од роумгодишните и сред- 
ните училишта од цела Македо- 
нија, во овој број влегоа и сту
дента од Филозофскочисторискиот 
факултет во Скопје како и слу
шатели при Идеолошкочполитич- 
киот центар на Дентралниот ко
митет на Сојузот на комуниетите 
на Македонија. Со карванот ра- 
ководеше избрано руководство на 
чело со м-р Никола Чинш. По од- 
напред изготвената програма од 
страна на Штабот, најнапред тре- 
баше да се посети споменикот на 
стреланите младинци во близина- 
та на село Ваташа — Моклишко.

На 5 мај, понеделник, колона 
од 6 автобуси тргна од Скопје 
кон Ваташа. По скоро три часа 
паутвање се пристигна на одре- 
деното место. Учеаниците во кар
ванот го посети ja споменикот на 
тринаесетемина стрелани младин
ци оддавајќи им на тој начин по-

чит на овие македонски синови 
убиени од полицијата на бугар- 
скиот фашистички окупатор. По 
краток престој, карванот од Ва
таша се упати преку Скоије кон 
Приштина. Околу 15 часот карва- 
иот пристигна во Приштина, упа- 
т.увајќи се веднаш кон Косово По
ле каде што беше посетен споме
никот на Косавските јунаци заги- 
нати во поэнатата Косовска бит
ка. Потоа колоната автобуси со 
учеаниците во карванот го про
должи] а патот кон Кралево. Во 
20 часот се пристигна во Кралево. 
Во ово] град карванот ноќеваше.

Утредента на 6 мај, учесниците 
во карванот ги посети]а гробиш- 
тата лоцирани во блиэината на 
железничката станица во Кралево. 
На тоа место во 1941 година, гер- 
манскиот фашистички окупатор 
стрелал околу две илјади работ- 
ници и грагани, од кои пошлем 
дел биле вработени во фабриката 
за вагони во Кралево.

ЗавршувајЗш ja  посетата на 
Кралево, карванот го продолжи 
патот кон Крагуевац. По присти- 
гањето во ово] град, карванот го 
посети спомен-паркот Шумарице, 
гробница на околу седум илјади 
луѓе мегу кои најмногу ученици 
кои заедно со своите професори 
17 на број на 21 октомври 1941 
година биле изведены на ова мес
то и стрелани од окупаторот. Три
есет и три могили (гробници) κο.ν 
ку што се подишати во ово] спо- 
мен-парк, вечно ќе сведочат за 
големото злосторство на герман- 
скиот фашистички окупатор. Вед
наш при влегувањето во паркот, 
од левата страна се иэдига спо
меникот на младинката Нада Нау-
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мовзнќ, тогаш студент на медици
на и член на КПЈ, ко ja на тоа 
место во тој судбоносен ден била 
стрелана. На стотина метри од 
овој споменик се наоѓа централ- 
ната гробница на стреланите. Сио- 
меникот е изграден во вид на ра- 
ширени крила од птица, симбол 
на младост ко ja треба да полета. 
Под сенката на тие камени кри
ла, почизваат телата на голем број 
момчиња и девојки од разни воз
расти. Само свежото цве&е, по- 
следните поздрави или бројките 
иепишаеи на камењата околу спо- 
меникот сведочат за одна прерано 
прекратена младост.

„Стрелајте! Јас и овде го др- 
жам последниот час по историја“ 
пишува на еден камен, или:

„Нашата младост ja убивте, но 
слободата ќе дојде“ и така на се- 
кој камен по нешто напитано. 
Тука пред гробницата на стрела- 
ните, учеониците во карванот по
лож ка венец и по оддадената по- 
чит со едноминутво молчење, за- 
почна големиот историски час на 
кој зборуваше кустооот Бора Ра- 
чиќ.

Посетата на Шумарице беше за- 
вршена и карванот го продолжи 
патот кон Титово Ужице. По прн- 
стигањето во овој град, учеоници
те на карванот ноќеваа распоре- 
дени во повеќе туристички објек- 
ти во околината на Титово Ужице.

Рано изутрината на 7 мај, ко
лоната автобуси со учеониците во 
карванот полека се искачуваше 
кон четиринаесеттиот километар 
од градот. Таму се издига висок 
споменик, сведоштво за херојска- 
та борба на Ужичкиот работнич
ки баталјон кој во борбата со гер- 
манската фапшстичка војска на 
29 ноември 1941 година изапинал 
целиот, бранејќи ja слободната ге-

риторија и отстапувањето на Вр- 
ховниот штаб на Народноослобо- 
дителната војска и партиэанските 
одреди на Југославија на чело со 
другарот ТИТО.

Тоа се случи на славната Кади- 
њача во Првата непри јателска 
офанзива. Напишаната во каме- 
нот поема на Славко Вукоеавле- 
виќ е вистински израз на осум- 
часовната борба во која запинал 
скоро целиот баталјон, исполну- 
вајќи ja заповедта на Врховниот 
штаб и долгот кон татковината. 
Пред гробницата на овие проле- 
тери се одржа голем историски 
час на кој зборуваше првоборе- 
цот од овој крај, еден од шесте- 
мина преживеани борци од овој 
баталјон, Чворовиќ, евоцирајќи 
сеќавања за овој настан. Неговите 
зборови:

„Другари и деца наши, гроб- 
ниците ги затворивме засекогаш и 
посакуваме да не се повторат чо- 
вечките кланици. Живејте во мир, 
радувајте се, но еикогаш немојте 
да ги заборавите овие овде и не 
само овие туку сите оние кои пад- 
наа за слободата наша“, — длабо- 
ко се врежаа во овеста на секој 
учесник во карванот. По завршу- 
вањето -на историокиот час на Ка- 
дињача, колоната автобуси тргна 
кон градот Титово Ужице чие име 
во историјата на нашата Народно- 
ослободителна борба е напитано 
со црвени букви, оимбол на хра
бреет и непобедивост. Во овој 
град, во 1941 година беше оозда- 
дена Ужичката република, един- 
ствената слободна територија во 
орцето на Хитлерова Европа. Во 
градот ги посетивме Партизанска- 
та фабрика за оружје од 1941 го
дина и Музејот на востаниците 
од овој град.
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Посетата на Титоео Ужице бе
те завршена и карванот го про
должи патот кон Тјентиште поми- 
нувајЗш ореку Баина Башта, Ви- 
шеград, Горажде и Фоча. На пат 
за Тјентиште карванот еоСќеваше. 
Еден дел од учесниците во кар
ванот беа сместееи во Горажде 
друг дел во Фоча и трети во 4aj- 
ниче.

Во четвртокот, на 8 мај, коло
ната автобуси трша кон Тјенти- 
ште пристигајќи таму сколу 9 ча- 
сот. Во долината на хероите, пред 
точно 32 години ее водела една од 
најкрвавите битки во нашата На- 
родноослободителна борба. На тие 
места, во стрмните кањони на Сут- 
јеска, Пива и Тара, во (времето 
од 15 мај до 15 јуни 1943 година 
се решавала судбияата на нашата 
Револуција. Овде, во тие крвави 
и судбоносни денови, во најетраш- 
ните чаоови на еепрекинати бор- 
би, глад и болести ое раѓал масо- 
вен хероизам, се калело нараскин- 
ливо братство и единство. Овде 
16 илјади Титови партизаны пока- 
жале беспримерен хероизам и во 
една крвава и нерамна борба про
тив неколку пати бројчано поеил- 
ниот непријател излегле вобедни- 
ци пробивај'ќи го еепријателокиот 
обрач. Врвовите Вучево и Кошур, 
Боровно и Вилинак, Мратиње и 
Врбничките колиби нанижани еден 
по друг се гробници на голем број 
пролетери. Овде се Маглиќ, Волу- 
јак и Зеленгора високи камени 
колоои кои ќе раскажуваат за хе~ 
poj ските под визи на Титовите бор- 
ци. Тука се наоѓа гробот на ле- 
гендарниот Сава, тука е погинат 
Нурија Поздерац прниот претсе- 
дател на АВНОЈ, тука се убиени 
голем број ранети и болни од ти- 
фу-с партизани, тука во Усовач-

киот поток се заклани околу 140 
деца помали од десет годики.

Заетанати пред гробницата на 
бесмртните, учесниците во карва
нот со едко минутно молчење од- 
дадоа почит на синовите на наша- 
га татковина кои овде во оние 
крвави денови со голи гради, збра- 
гимени, цврсто уверени во делото 
на легендарниот Тито, во крвава 
и беспримерна во нашата историја 
борба ги пюложиле овоите живо- 
ти. По оддадената почит започна 
шлемиот историски час на кој 
зборуваше кустосот Ризванбего- 
виќ Мухарем. По завршувањето 
на историскиот час и по крат- 
киот одмор, карванот на младите 
историчари од нашата република 
го продолжи патот кон Сараево 
приетигнувај<ќи во него околу 20 
часот. Во Сараево се ноќеваше.

Утредента на 9 мај, учесниците 
во карванот прошетаа низ градот. 
Во Сараево дел од учеаниците ja 
посети ja старата зтрада на Град- 
ската Befcmja на Босна и Херце- 
швина cera Универзитетска биб
лиотека. Тоа е убава зграда из- 
градена 1908 година во маварски 
стил. Во близината на оваа згра
да пред 61 година, припадникот 
на движењето „Млада Боана“ Та
врило Принцип, извршил атентат 
врз австроунгарскиот престолона
следник Франц Фердинанд. Toj 
настан беше еден од поводите за 
Првата оветска имиериј<аАистичка 
војна. Посетата на Сараево беше 
завршена и карванот го продолжи 
патот кон Јајце еекогашна прес- 
толнина на средновековните бо- 
саески кралави. Во Јајце се при- 
стигна околу 17 чаоот. Тука се 
ноќеваше.

Идниот ден на 1Q мај беше 
посетееа зградата во која на 29 
ноември 1943 година во присуство
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на 170 делегати од делата наша 
земја, се одржа Второго заседа
ние на АВНОЈ на кое се донесении 
историските одлуки и етавени те- 
мелите на нова федеративна Југо- 
славија, братска заедница на рам- 
ноправни народи и народности. 
Внатре во салата, во ко ja пред 32 
годный се родиле контурите на 
денешна Југославија, беше одр- 
жан историскн час на кој збору- 
ваше првоборецот и носител на 
Партизанска спомевица од 1941 
година Еминефендиќ Хазим, сета 
судија во Врховниот суд на Босна 
и Херцеговина. По завршувањето 
на историокиот час, дел од учесни- 
ците во карванот цриредија при
годна програма читај&и лични 
творби.

Посетата на Јајце беше завр- 
шена и по однапред изготвената 
програма од страна на Штабот, 
карванот го продолжи патот кон 
Дрвар. Околу 15 часот ее пристиг- 
на на одреденото место. Во Дрвар 
беше посетена пештерата во ко ja 
за време на десантот над овој 
град, 25 мај 1944 година, беше се 
засолнил другарот Тито заедно со 
Врховниот штаб на НОВ и ПШ и 
припадници на страны мисии при 
Врховниот штаб. Во близината на 
пештерата учесниците во карва
нот поделени по секции ja разра
ботка Дрвароката офанзива. Др
вар, партизански град и град хе- 
poj како го нарекуваат, ќе остане 
длабоко врежан во сеќавањата на 
учесниците во карванот. Знаејќи 
го својот долг и бореј1ш се за 
спаоувањето на другарот Тито и 
Врховниот штаб, на оној 25 мај 
1944 година целиот град започнал 
борба и заедно со слушателите 
на официрската школа при Вр
ховниот штаб и придружната че
та излегле како победници. Тито

и Врховниот штаб беа спасены, 
а Дрвар уште еднаш беше запи
тан  од страна на окупаторот како 
место на нов војнички неуспех. 
По краток одмор во близината па 
пештерата, колоната автобусы со 
учесниците во карванот го про
должи патот кон Бихаќ. По три 
часа патување, карванот иристиг- 
■на во градот Бихаќ во кој на 26 
и 27 воември 1942 година во при- 
суство на 54 делегати колку што 
можеле да се пробијат низ ненри- 
јателскиот обрач се одржало Пр- 
вото заседание на АВНОЈ, прва 
револуционерна окупштина на но
ва Југославија. Во Бихаќ се но- 
ќеваше.

Рано изутрина на 11 мај, учес
ниците во карванот го продолжи] а 
патот кон ПлитБИЧките езера. По 
краток пат се пристиша на одре- 
деыото место. РазгледувајЗш го 
овој национале!! парк, ©о кој се 
наоѓаат шеснаесет езера нанижа- 
ни како бисери на живописната 
Корана, карванот го продолжи па
тот кон Кумровец помидувајќи 
преку Карловац и Загреб.

Во Кумровец беше посетена 
родната куќа и спомен-домот на 
херојот на нашата револуција, во- 
дачот на нашите народи другарот 
Бито. По краткиот престој во 
Кумровец, карванот го продолжи 
патот кон Загреб. Во Загреб дел 
од учесниците во карванот наќе- 
ваа, а останатите беа сместени во 
туристичките објекти во близина
та на овој град.

Идниот ден, на 12 мај, колона
та автобусы со младите истори- 
чари од нашата република се упа- 
ти кон Јасеновац, место ©о чија 
близина во времето од 1941 до 1944 
година, окупаторот со помошта на 
домашеите предавници беше офор
мил концентрационен логор во
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кој околу 700 илјади луѓе биле 
убиени. Во овој логор мегу убие- 
нгите имало мажи, жени, старци, 
политичош затвореници a нај многу 
деца. Во специјалео адаптираиа 
сала беше црикажан филм за мно
гу бројеите и разновидни злостор- 
ства што ги извршил во ова место 
окупаторот над големиот број лу
ге, припадници на разни иацио- 
налности. Покрај ова, беше раз- 
гледан и музејот во кој ce чуваат 
многубројеи и разеовидни пред- 
мети кои биле одземени од луѓето 
при доведувањето во логорот. Ис
то така, во музејот се изложены 
и предметите со кои колеле и уби- 
вале злбстореиците од типот на 
Мирослав Мајсторовиќ, Филипо- 
ви!ќ и Вјекослав Лубуриќ, крвни- 
ци какви историјата ее памети. 
Напуштај&и го Јасееовац, коло
ната автобусы со учесниците во 
карванот го продолжи патот кон 
Белград. По пристигањето во Бел
град, од името на учесниците во 
карванот и Сојузот на историски- 
те друштва на СРМ беше исирате- 
на поздравна телеграма до друга- 
рот ТИТО. По краток престој во 
Белград, карванот го продолжи 
патот кон Скопје пристигајќи во 
него утрото на 13 мај ©о 5 чаеот.

Како прва и единствена досега 
од таков вид, оваа акција на Со- 
јузот на историоките друштва на 
Македонија заслужува посебяо 
внимание, преди се поради нејзи- 
ниот карактер, време на траење 
и по резултатите кои произлегоа 
од истата. Посётата на оите горе 
оиоменати места кои се сврзани 
со нашата народноослободителна 
епопеја и револуција од Втората 
светска војна, ќе останат длабоко 
врежани во сеќавањата на учесни
ците во карванот.

Оваа активност и другите од 
таков вид се особеео корисни за 
историчарот. Вистииата дека на 
теренот каде што се случувале на
станете подобро се учи и овој пат 
се потврди. Ова е само еден доказ 
дека тереноката настава за исто
ричарот е пове!ќе од неопходна. 
Покрај горе изнесеното, треба да 
се напомене и тоа дека, при реа- 
лизирањето на така обемната про- 
грама се појавија тешкотии. Вы- 
соката бројка на учесниците во 
карванот ги наметна проблемите 
околу исхраната и нивното смес- 
тување.

Распоредени на ноќевање во 
места често пати едно од друго 
оддалечени по 40 и повеќе кило
метры и времето поминато во че- 
кање на едни со други за да се 
стигне заодно на одредено место, 
во многу ja нарушија програмата.

Решението на проблемите на 
сместување и исхрана во иднина 
би требало да се бара во поина- 
ков начин на организација; на- 
времеоо пријавување на бројот 
на учесниците, благовремено извр- 
шување на резервациите во оддел- 
ни туристички објекти и строгото 
придржувања за времен!ските тер- 
мини предвидени во програмата. 
Од друга страна треба да ее каже 
и тоа .дека туристичката органи- 
зација „ИНЕКС“ од Скопје, во чиј 
аранжман беше изведена оваа ак
циза, не навремено беше обезбе- 
дила правоэни средства. Имено 
уште на поаѓање се случи тоа да 
автобусите доцнат кое нетто до
воде до тоа да настане деконцен- 
трација во родовито на групата. 
Ако се имаат предвид овие сугес- 
тии во ©река со организацијата, 
тогаш веруваме дека во иднина до 
вакви и слични проблеми нема да 
дојде.
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Ha крајот треба да се коже и 
тоа дека, корнета што проиэлезе 
ОА оваа наставнопнаучна и воспит- 
на активност они даява за право да 
се надевание дека ќе биде проне
сена и на генерациите што доа-

ѓаат за да стане убава традиција 
така важна во наставно-научниот 
процес во код треба да се воспиту- 
ваат и учат тие генерации.

А. в.

СЕМИНАР ЗА CTPY4HO И ПЕДАГОШКО YСОВРШУВ АЊЕ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ОД УЧИАИШТАТА 

ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРМ

Од 2 до 6 септември 1975 годи
на на Катедрата эа историски нау
ки при Филозофско-историсжиот 
факултет во Скопје се одржа Се
минар за стручно и педагошко 
усовршување на наетавеиците по 
историја од училиштата за аредно 
образование во CP Македонија. 
На овој четиридневен семинар 
приоуствуваа околу 100 наставни- 
ци од сродните училишта во це- 
лата република. Работата на се- 
минарот се одвиваше по однапред 
утврдена програма од Катедрата 
за историски науки и од Реиуб- 
личкиот завод за школство. Од 
предвидените предавања во Про- 
грамата не се одржаа само три, 
поради некой оргаеизациони проб- 
леми.

На семинарот се одржаа след- 
ниве предавай, а:

1. Нови еаоди од исконувањата 
од праисторискиот период на те- 
риторијата на CP Македонија — 
предавай Д-р Иван Микулчиќ, вон- 
реден професор на Филозофско- 
историскиот факултет, Скопје;

2. Грција во вториот милениум 
пред н.е. со посебен оеврт на т.и. 
Хомерски период — предавай Ду
шица Петрушевска, виш предавая;

3. Нови достигања на средно- 
вековната историја на македон- 
скиот народ со библиографија —

предавай Д-р Бранко Панов, вон- 
реден професор;

4. Нови резултати во проучу- 
вањето на македонската историја 
во XV и XVI век — предавач Ме- 
тодија Соколооки, редовен про
фесор;

5. Одгласот на Босанско-херце- 
говското востание во Македонија 
— предавач Лэубен Лапе, редовен 
професор;

6. Привремено претставништво 
на Бившата Обединета Внатрешна 
Македонска Револуционерна Ор
ганизации а — предавач Лэубен Ла
пе, редовен професор;

7. Светозар Маркович прв про- 
пагатор на социјалистичките идеи 
во Србија — предавач д-р Алек- 
сандар Апостолов, редовен про
фесор;

8. Нови документа эа активнос- 
та на МАНАПО — пјредавач д-р 
Александар Апостолов, гредовен 
професор;

9. Образовночвоспитните задачи 
на 'историјата на македонскиот 
народ застапена во наставната 
програма по историја — предавач 
д-р Bojo Кушевоки, вонреден про
фесор;

10. Практична работа со под
вижна слика — предавай д-р Bojo 
Кушевоки, вонреден профеоор.

268


