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Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

ЈУБИЛЕЈ
ЈУБИЛЕЈ

Мир или војна е пра-
ша њето на чове ко-
виот оп ста нок кое се 

наоѓа во центарот на вни ма-
нието на цел свет и ги раз-
бранува народите, а од не-
говото решение зависи ид-
нината на светот. Појавата на 
фашизмот на политичката 
арена беше најголемото зло 
на ХХ век и закана за уни-
штување на сè што е про гре-
сивно, хумано и родољубиво. 
Како никогаш дотогаш чо-
вештвото се замрази и како 
никогаш дотогаш се сплоти 
во единствена љубов и бор-
ба за слобода. 

Фашизмот е социјално-по-
литичко движење на ситната 
буржоазија и лумпенпроле-
теријатот, кој се јавил меѓу 
двете светски војни и во не-
кои земји (Италија, Герма ни-
ја) станал облик на владеење 
на најреакционерните кру го-
ви на империјалистичката 
буржоазија, заснован на от-
ворена диктатура и агресија. 

Државата играла значајна 
улога во фашистичката док-
трина. Девизата на фашис-
тите била "Сè за државата, 

Втората светска војна 
на станала како по-
следица на заос-
тре  ните односи ме-
ѓу најголемите ка-
питалистички др-
жа  ви во епохата на 
моно полистич ки-
от капитализам.

ништо против државата, ниш-
то без државата". Според фа-
шистичките теоретичари, неј-
зините организациски прин-
ципи биле политичкиот цен-
трализам, авторита тив ност и 
хиерархија - "држава на влас-
та" како спротивност на пар-
ламентарна држава, корпо-
ративизам наспроти либе-
рал на држава. 

Атрибути на фашистичката 
идеологија и пропаганда би-
ле култот на водачот, на сила-
та, на војната, на хероите, ба-
рањето пример во феудал-
ното и во средновековното 
минато, присвојување на 
слав ните традиции и пови-
кување на "историските гра-
ници" на Римското и Герман-
ското царство. 

Имено, Втората светска 
вој на настанала како после-
дица на заострените односи 
меѓу најголемите капита-
листички држави во епохата 
на монополистичкиот ка пи-
тализам. Нацистичките, фа-
шистичките и милитарис-
тичките сили во Германија, 
Италија и во Јапонија ја поч-
нале војната за ревизија на 

постоечките мировни дого-
вори и за нова поделба на 
светот. Оваа најдолга и нај-
крвава војна во поновата 
историја ги зафатила сите 
кон тиненти и речиси сите 
држави во светот. Напад на-
тите Полска, Франција, Вели-
ка Британија, балканските 
зем ји (вклучувајќи ја и Маке-
донија), СССР, САД и другите 
земји воделе борба за зачу-

ТРИУМФ НА ЧОВЕКОВ   ОТО ДОСТОИНСТВОТРИУМФ НА ЧОВЕКОВ 

ИЗЛОЖБА ЗА 60 ГОДИНИ О    

вување на слободата, неза-
вис носта и материјалните 
добра на своите народи, за 
уништување на агресорот и 

борба за национална слобо-
да и нашата победа во рам-
ките на антифашистичката 
ко алиција е победа на ве ков-

за ослободување на поро-
бените народи. 

Во екот на чествувањето 
на овој значаен јубилеј, 60 
години од победата над фа-
шизмот, свој посебен при-
донес даде и Македонија. Со 
низа свечености ширум зем-
јава беше одбележана побе-
дата на животот, слободата и 
демократијата. Годишнината 
и одбележувањето на вак-
вите значајни настани имаат 
цел да ја обноват нашата 
колективна меморија и да нè 
потсетат за катастрофите низ 
историјата, да нè предуп ре-
дат на трагичните и непро-
мислени грешки на минатите 
генерации, но и да нè пот тик-
нат да го славиме херој ство-
то на нашите предци. Овој 
јубилеј е своевиден одблесок 
на целокупната македонска 



49  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 567 / 13.5.2005

ните стремежи за создавање 
слободна држава.  

Свој посебен придонес во 
одбележувањето на овој зна-
чаен јубилеј од нашата исто-

Авторка на оваа маркан т-
на изложба, како и на ката-
логот, е госпоѓата Марица 
Јовановска, а за проектот се 
консултирани и стручните 

22 паноа од кои покрај фо-
тографии застапен е и про-
паганден материјал од вре-
мето на Втората светска вој-
на. Таа е поделена на неколку 

војна, автентично оружје, ка-
ко и филмска проекција под-
готвена од учениците на гим-
назијата "Раде Јовчевски - 
Кор чагин". Изложбата прет-
ставува една анализа и прет-
става на она што значи фа-
шизам, нацизам и што значи 
една светска војна.

Игнорирајќи го историс-
кото искуство дека со оружје 
не смее и не може да им се 
наметнува на слободо љу би-
вите народи ропство и не-
сакан режим, овие најреак-
ционерни сили во светот во-

ТРИУМФ НА ЧОВЕКОВ   ОТО ДОСТОИНСТВООТО ДОСТОИНСТВО

    Д ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

рија даде и Музејот на Маке-
донија, кој со посебна по-
ставка ги одбележа шеесетте 
години од победата над фа-
шизмот. 

соработници д-р Тодор Че-
преганов, Лилјана Манга ров-
ска, Гордана Георгиевска, Ма-
рко Георгиевски и други. 

Изложбата е поставена на 

Времетраење на вој ната - 6 години
Број на завојувани држави - 61
Број на неутрални држави - 6
Број на држави на чии територии се водела војната - 40
Број на жители на завојуваните држави - 1,7 милјарди
Број на мобилизирани во вооружените сили - 110 ми-
лиони
Број на ранети - 35 милиони
Број на загинати - 50 милиони

целини и тоа од појавата на 
фашизмот во Италија, по ја-
вата на нацизмот во Гер ма-
нија, нивниот развој, воените 
дејствија ширум светот, до 

завршните дејствија и падот 
на фашизмот. Централно мес-
то имаат и дејствијата и ре-
волуцијата во Македонија 
кои се прикажани од првите 
партизански одреди, раз во-
јот на македонските бригади, 
корпуси, баталјони, и учес-
твото во завршните опера-
ции за ослободување на Југо-
славија, а со тоа и на Маке-
донија. 

Оваа изложба е надгледна 
т.е. станува збор за мулти-
медијален проект во кој се 
опфатени презентации на 
најзначајните настани од пе-
риодот на Втората светска 

деле тотална неправедна ос-
војувачка војна. Високиот 
бор бен морал, патриотизмот 
и интернационализмот на чо-
векот се најзначајните за ус-
пехот во војната против фа-
шизмот. Победата на обеди-
нетите сили над фашизмот 
во Втората светска војна има 
непроценливо значење за 
сегашноста и иднината на чо-
вештвото. Уривајќи го итали-
јанскиот фашизам, герман-
скиот нацизам и јапонскиот 
милитаризам, овозможена е 
победа на демократските си-
ли во многу земји на Европа, 
Азија и Африка. 


