Владо ШАРКОВСКИ
ОБОПШТУВАЊЕ ЗА НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА BOJCKA И
ПАРТИЗАНСКИТЕ ОДРЕДИ НА МАКЕДОЫША СО КОРИСТЕЊЕ
НА СООМЕНИКОТ НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СКОШЕ
Метод ока обработка на темата со ученипи од II кл ас на
Електро-машинскиот училишен центар „Никола Тесла“ Скопје.

Образовно-воспитна цел на часот:

Запозвавање на учаниците со еден од значајните опомена Народноослободителна водна и Револуцијата. Поттикнување интерес за нови сознанија за масовноста на НОВ во Ma-
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кедонија, за слободарскиот дух на македонокиот народ и народностите, мотивиран од ваковното ропство и желба за остварување на своите идеал и: слобода, независност, рамноправност
и државност. Потоа, да ги ценат и чуваат нридобивките од Нарадноослободителыата војна и Револуцијата стекнати по цена
на големите жртви на иашите народи и народности, како и да
ги сакаат и чуваат спомеоиците од НОВ не само како симбол на
борбата туку и како уметнички и културни вредности.
Наставни метод и:
За време обработката на темата ги користевме методите
на демонстрација, набљудување и анализа на објектот, разговор
со учениците и повремено монолошко објаонување и обопштување од (страна на наставшжот.
Облик еа работа:
Користење и обработка на историоки споменик.
За наставниот час и неговата подготовка покрај другото
ja користевме и следната литература:
1. НОВ во делата на ликовните уметвици на Југослав!ИЈа
(албум репродукција), Белград 1958 година.
2. Опиоанието „Историја“ — орган на Историските друштва на CP Македонија, бр. 2 од 1971 година и бр. 2 од 1969
година написи за оваа проблематика и обработка за наставните
часови по историја; и
3. Момчило Стефан О вик, Малите херои на големата војна,
Скопje 1977 година.
Нашата определба за Споменикот на паднатите борци за
ослободување на Оконје како објект за организирање на наставен час произлезе, пред icè, од фигуративниот израз, однооно
реалистичното обликување на наста,ните од НОВ, што дава
МОЖ1НОСТ за анализа на ликовите и тоа на едноставен и разбирлив начин за учениците. Потоа големината на Споменикот што
одговара на самите збвднувања, како и неговото место каде
што е подишат т.е. близу до местото на жестоките судири кои
ги воделе единиците на Народноослободителната војска во Ма
кедонии а со окупаторот за време на ослободувањето на Окопје,
што дава уште поголем израз и впечаток на посетителите.
Покрај другото ова уметничко дело дава можност пред
него учениците да се пренесат во времето на НОВ и емотивно да ш доживеат страдањата и борбата јва еден народ кој со
векови бил под ропство, но се борел и за својата слобода. На
тој начин со помош на овој објект ние визуелно ш информи192

раме учениците и ja дополнуваме и прошируваме прететавата
за макотрината борба на нашиот народ, за злоеторствата на
окупаторите, како и за силата на тој народ да верува во себе
во својата моќ, дека не 'бил сам во таа борба и дека никој не
може да му ja одземе слободата ошлку и да е силан. Исто така
Споменикот со своите квалитети како уметничко остварување,
оимболизирајќи ja борбата во НОВ, остава трајии впечатоци
•Kaj учанијците .насочувајќи ги во идејно-воспитен поглед во духот на нашето време. И на крај от Споменикот, затираво него“
вата анализа придонасува и на естетското воспитание на уче
ниците со што се остварува и едва од важвите восиштно-образовни компоненти на задачите на наставата по историја.

Текот на часот:
Во уводниот дел на часот со ученщите се задржавме на
целта на нашата песета на Споменикот. Најпрвин се разбира,
им ти дадов ооновните податоци за Споменикот нагласувајќи
дека тој е дело на познатиот хрватски вајар Иван Мирковиќ,
роден во 1893 година во Паг. Студирал ликовна уметноет во
Прага, а своите дела ти изложувал на повеке места во земјата
и странство. Покрај овој епоменик, изработил спомениди во
Сињ, Корчула и во друга места, и на крајот кажав дека овој
Споменик е поставен т.е. свечено откриен во 1949 година во
еден од најубавите делови на градот, и тоа не случајно бидејќи во овој дел на градот се водеа најжестоки борби со германеките юкупатори за време на ослободувањето на Скопје.
На поставеното прашаьье, од што о,двоено од каков мате
р и а л е изработен Споменикот, учениците одговорија дека фигурите се од бронза, а постаментот од мермер. Потоа ги провоцирав. Зашто од таков материј ал ее опрадат и другите спомееици? Од О1дговорите заклучивме дека епомониците треба да
имаат своја трајност и постојаиост како и еамѕите историоки
наетани што не смее времето да ги бриш е. . .
Потоа преминавме на анализа на содржината на Споменикот. По кратко набљудување на човечките фигури поставивме прашање и со добиениот одговор заклучивме многу лесно
дека на него е прикажаиа трупа на борщи во борбена акција,
со оружје против непријателот. На орашањето кој тука ja води
борбата? — добивме одговор дека — покрај дрипадниците на
еашата војска — партизаните, со оружје во раце се наоѓа и
„старо и младо и машко и жевоко“ — 'како што тоа часто го
слушаме и преку народните песни. Така заклучивме дека авто
рот на Споменикот на симболичен начин ja прикажал масовноста и единственоста на нашиот народ и народностите во
НО војна, за остварување на своите слободарски идеали. Тоа
13 Историја
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може да се заклучи и од компактноста на групата на сиоменикот: сите заедаю учествуваат ©о акција, а од нивпите лица
може да се прочита цврстата решеност и храброст да иетраат
во борбата до победата над непријателот, да ja ослободат овојата земја. Оваа, а и друште констатации при аналиэата ни се
овозможени поради тоа што Споменикот со својот постамент
е ниоко поставен, така што е достапан за пооетителите кои можат лесно да ш уочуваат деталите, да ш распознаваат изразите на лицата и друште карактаристики.
Потоа обрнавме внимание на главната фигура на дадената трупа на Споменикот. Затоа и го поставивме прашањето:
Koja фигура од оваа трупа е доминантна и што изразува таа?
Одговорот на учевиците беше оигурен зашто на Споме
никот тоа очигледво се забележува: Доминантна фигура е борецот Koj во десвата рака држи пушка, а со подигватата лева
рака со раширени прети, како и со иэразот на лицето, целиот
во борбен занес го вика народот на борба — на востание. Овој
одговор ми послужи како повод да поставам и одно од суштествените прашања на Народноослободителна војна во Маке
донка. Ако оваа фигура оимболизира истакнат борец во НОВ.,
кои беа тогаш, визиоверите и организаторите на Народнооелободителната борба кај вас во Македовија? кое беше клучно
прашање на нашето востание и борбата.

Од одговорот, се потеетуваме дека:
— По прогласот на Централниот комитет на Комупистичската партија на Југоелавија за дигање на вооружена борба и
покрај опортунистичките ставови на дотогашниот секретар на
Покраинокиот комитет на КПЈ за Македовија Методија Шаторов-Шарло, по неговото еменување, еовиот Покраински ко
митет на К Ш за Македонија на чело со другарот Лазар Колишевски га изврши сите подготовки за дигање на вооружено во
стание. Така со вооруженото востание од 11 Октомври 1941 го
дина дојде до израз визионерството на КПЈ на чело со другарот
Тито — дека македоеокио тнарод ќе може само проку заедничка
борба со друште народи и народности да ш оствари своите вековни стремежи и национални идеали, и социјалистичкото општествено уредување. М еѓувремеео, поставувам прашаше за истакнатите водачи и тогашни раководители на НОВ во Македонија кои работеа за доеледно спроведување ;на линијата на нашата Партија за вооруженото востание и придонесоа за распламтување на воставието и изградување на вооружените сили
на Народноослободителната војска. Од добиените одговори беа
епомнати многу првоборци меѓу кои учениците најмногу ги
истакнаа оние кои ш дадоа животите за народот, за победата
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на линијата на Партијата, за ширењето на востакието и ооздавањето на провите ослободани тернтории: Мирче Ацев, Страшо
Пинџур, Христајан Тодоровски —- Карпош, Борка Талеоки, Кузман Јооифовски — Питу и друга.

Откако внимавието го евртевме на оставатите борци, кои
се во ноли замав -во борба со непријателот, а на чиж лица и
движења во ракувањето со оружјето се чита непоколебливост,
храбреет за пресметка со окупаторот, преминуоваме на анализирање на жснската фигура на Споменикот. Учаниците брзо до ј доа до заклучок дока таа го симболизира учоството на жените
во НО iBoj-ока. Тоа ни даде повод да гюставиме прашање: Дали
жените во текот на ИОВ учествуваа само со оружје в раце? Се•како врз основа на обработениот отоор-ано материј ал без мака
добивме одговор дека тие беа вклучаии рамноправно со мажите
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во бор баните редови; како борци, болничарки курири, вршење
илегална д ej ноет, ja сиабдуваа нашата воj ска со разни потребни
работи и др. Г,и потоетувам учениците дека во НОВ и Револуцијата активно зеле учество преку 100.000 жени од кои наколку
илјади во Македонија; околу 25.000 од нив загинаа во текот :на
војната, како и на зборовите на другарот Тито дека е тој горд
што е на чело на Народноослободителна во j ока и партизанските
одреди на Југоелав1ИЈа во кода има толкав број жени. Овие коментари л/чениците ш дополнија со податоците кои ш обработувавме на часовите во врска со учеството на жените во НОВ,
На пример, дека жените уште во војната имаа и раководни
улови, како Мара Нацева која беше избрана за член на новоформираниот Покраински комитет на КПЈ за Македонија, а
кога е формирана КПМ беше избрана во Центр алниот комитет
на Комунистичката партија на Македонија; ели дека голем
број жени ее прогласени за народни херои и дека ши дадоа
своите животи во НОВ. Затоа и го поставив прашањето за познатите жени — борци и народни херои кои ладна во борбата
со непријателот. Во одтоворот на прашањето учениците ш
спомнаа: Вера Јоциќ, Мирка Генова, Вера Циривири — Трена,
Елпида Караманди, Ибе Паликуќа (за која гледале филм на телевизија), Марија Бурсаќ (прва жена; народен херој), Нада
Димиќ И Др.
Потоа на учениците им го евртив вниманието со тоа што
авторот на Опоменикот поставил и фигура на дете (пионер) кое
(во рацете држи револвер (нагант револвер) и се обратив до
нив со прашањето што сакал со ова да изрази уметникот?
Евидентен беше интересот на учениците да коментираат
— дека преку оваа фигура прикажани се нашите оионериборци во НОВ чиј број не беше мал, ккш им иристапиле на
страната на партизаните и во војната беа нивни заштитници,
воспитувачи па и родители на оние деца кои ш изгубиле своите.
И за нив поставивме прашање за должностите што ш иэвршувале. Тргаувајќи од фигурата на Опоменикот, секако, учени
ците cnoiMHaa дека најпрвин биле во партизанските одреди како
курири, борци-бомбаши, потоа во штабовите каде ги иэвршувале поставените задачи, биле извидници, а голем број пионери
ги изгубија св оите животи во б ор бите со лепријателите. Д о
полнив дека таквото големо учество на пианерите во партизане
било обусловено од самата војна, од никните страдања од окупаторот, злоеторетвата што ги гледале пред своите очи; сето тоа
влијаело децата да бегаат и да бараат засолниште кај народната
Партизанска војска. Децата-пионари е е оделе во партизни за
да умрат, но е е се плашеле они од смртта.
Коментарот за пионерите го зао-круживме со спомнувањето
на некой од познатите борци пионери во НОВ. Некој од учени
ците го оломна Ходе Саздовоки, кого партизаните го еарекле
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„М али“ . Toj бил курир на прославениот командант Хрисш јан
Тодоровоки — Карпош. Секако учениците не ja заборавија
нивната омилена личност, хюзнатиот бомбаш Бошко Буха '(спом:навме дека за него е соиман филм и дека треба да го гледаат).
За време на овој разговор повторивме дека и на Опоменискот се укажува на таа масовност на нашата НО Bojom , и дека
и „старо и младо, и манхко и женско“ било во составот на на
шите воружееи оили со оружје в раце да би се бореле против
о купаторот и неговите слуш.
Бидејки Βί0Κ€ то епомвавме и оружјето и бидејќи „мате*
ријалот“ на Спомееикот ни дава можноет тоа да ее види, се
задржавме и на неговата анализа. Обрнете, внимание на оружјето со кое се бореа со непријателот нашите партизави“ —
беше моего насочување. По извеано набљудување учениците одговорија дека нашите борци биле наоружани со пушки, митралези машинки, и дури со старовремско оружје. Овде моравме
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да ги расчленуваме одшворите од повеќе причини. Најирвин
дека нашите борци употребувале разноврсно оружје, дека се
онабдувале и со одземено оруж је од непријателот (како што
биле пушките маузерки — одземени од бугарските окупатори).
Од нив како и од германоките окупатори борците одземале и
' машинки што ее глада и на Споменикот. Меѓутоа, бвдејќи на
Споменикот кај еден борец се глада и машинка со какви беа
наоружани не мал број од нашите борци, што по Техер'анската
конференција ш иопрака сојузвиците проку вивните падобранци — тоа ни послужи како повод да истакнеме дека нашите
борци биле помагани со оруж је и од сојузниците.
Посебно се задржавме на доста интереониот и многу ва
жен „податок“ на Споменикот во ©рока со оружјето на оние
што се бореле во текст на НОВ. Затоа обрнавме внимание на
пушката ко-ја жената ja држи во рацете. Го поставивме прашањето: каква е таа пушка?; и на одговорот дека таа е многу
стара пак поставивме прашање: по што тоа се пр©познава?
Одшворот беше дека таа е кремануша, дека инкрустацијата
на кундакот и на другите дрвани делови на пушката исто така
е знак дека е ваправана рачно од занаетчија-нушкар и дека вакви пушки употребувале уюте ајдутите кои ш одземале од богатите туроки бегови и аш, итн.
Веднаш потоа со учениците се задржавме на револверот
кој пионерот борец го држи во рацете за да би добила одго
вор дека и тој е од стар тип (наган револвер) кој се спомнува и
во народните песни. Учениците особено ги заинтереоира малото
топче кое се наоѓа до нозете на главната фигура на Спомени
кот, борецот кој со раката го повикува вародот. на восстание.
И се разбира добивме одговор дека топот е од стар вид и
дека многу потсетува на топчињата што востаниците они пра
вела од црешево дрво уште во времето на Илинданското востание. Овие податоци на Споменикот тм подвлековме за да из
влечем© заклучок, се разбира, со помош на учениците, затоа
прашавме: Дали случајио авторот на Споменикот тоа го извајал
•и што сакал со тоа да прикаже: Јаоно е дека добивме одговор
отн со тоа на многу забележлив начин се оимболизира континуитетот на НОВ и Револуцијата со поранешните борби на македонскиот народ за слобода, уште од времето на турското ропство преку ајдуците, воетанијата, а особено од времето на
Илинденокото востание и Крушевската република, со што македонскиот народ отпорано јаоно ja изразувал желбата за
својата национална слобода и за својата државност. Тоа ни
дава можност да укажем© дека во НОВ и Револуцијата македонскиот народ во здружена борба со народите и народностите
на нашата земја ja извојуваа евојата слобода и државност во
братската заадница на СФРЈ.
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Потоа ce лрефрливме на другата страна на Опоменикот
да би то Епрокоментирале -она што им го овртува вниманието
на учаниците. Да видима што е овде нрикажано? Добоиваме одговор дека уметникот овде ja лрикажал фигурата на борец кој
во раската држи бомба и е готов да ja фрли на непријателот,
а со другата рака што го придржува својот ранет другар-борец
кој е ранет. Додавам дека нагните борци эа време на војната
во оружените судири часто пати биле во искушение да ее бо
рат против недријателите, и воедно да се грижат за ранетите
другари, а грижата за ранетите другари во нашата НОВ било
познато, како морална добрина ко ja ш 1красела Титовите партизани. „Дали ви е познат еекој таков пример во Македонија,
кој укажува на големата грижа за ранетите борци? Меѓувремено се лотеекаме дека за тоа зборувавме нота го обработувавме Богомилскиот поход, кога читавме за опаоувањето на ране200

тите од страна на народот кој ги криел во своите куки, или
ги 'насел по градовите .кеде што лекаритв-соработвици на НО
движење — илегално га лечеле, како и на бројните примера
к аде што селаните во своите куки га негувале ранетите. Секако
не беше пропуштен и овоевидниот пример за прижата за ра
нетите на поэнатата битка за ранетите на Ыеретва.

Покрај другиот ранет борец од кото јаоно ее гледа дека е
падната жртва, забележавме дека еден борец држи во рацете
знаме. Тоа е веќе јасен символ на честа на одредена единица
(одред, баталјон или бригада) кое не емее да падне во рацете
на непријателот, оимбол на беетрашност на нагните вооружени
сили и борбата воопшто, како што тоа на Опоменикот е прикажано: борците ее ообрани околу знамето, решении по цена
;на своите животи да го зачуваат како не би паднало во ра
цете на непријателот.
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Учениците забележаа дека покрај различного вооружување, борците се облечени или обуени со опинди, војиички
цокули, во -народна облека или војнички шинели. Сето тоа ни
даде повод да прокоментираме и да заклучиме дека ювде уметникот реалию сакал да ирикаже дека нашите борди — лартизани и покрај тоа што биле слабо облечени -и обуани храбро
се бореле и варувале во себе дека ќе истраат и ќе победат.
Таа беше доброволка и револуционарна војска. Тоа е уште
еден од доказите за народниот карактер на нашата НОВ и Револуцијата. Така ее бореа Титовите војниди не жалејќи ш
своите животи за слободата на својата земја. Исто така укажавме дека таа борба не беше леска што може да се ©иди
и дреку лицата на дадените борди, каде покрај одлучноста се
забележува и гнев и грч и страданье и умирање, но и одлучно-ст во борбата и оптимиэам дека таа ќе заврши со победа.
Разговорот го завршивме со коментари во што и на ка
ков начин уметникот успаал на целокупната композиција да
ни ги „раокаже“ овне карактеристики на нашата ослободителна
вој ока во текот на НОВ. Ученидите на крајот поставија прашање: Зошто овој Опоменик е овде по ставен и дали тоа е
случайно?
На тоа морав сам да давам одговор; но и да ги потсетам
дека спомнавме «некой објекти и места во град от каде се водеа тешки борби за ослободување (Офидерскиот дом, Народната
банка, Камениот мост, Учителоката школа, Зградата на поштата), со што сакав ученидите да видат дека местото «каде
е лоставен Опоменикот не е случайно и дека Опоменикот, покрај другото, би требало и на тоа да потсетува.
На крајот за сеќавање се сликавме, по групи и поединечно
пред Опоменикот.

202

