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КОН МОЖНОСТИТЕ ЗА к о р и с т е њ е т о  н а  п о р т р е т н а т а  
ПЛАСТИКА ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И 

РЕВОЛУЦИЈАТА ВО НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА*)

Од севкупните вајарски дела како и спомениците одно оно 
урбано-архитектонските комплекси кои се мотивир'ани од На
родноослободителната борба, посебно место зазема пластиката 
од портретен карактер, оосветана на одредени наши истакнати 
личности — револуционери, народни херои, заслужил борци, 
активисти на движењето и сл. Се разбира, во овие остварувања 
спаѓа и извајаниот лик — портрет на Јосип Броз Тито. Со тие 
свои бисти односно со споманиците вајарите и сликарите ги 
овековечиле великаните на нашата Народноослободителна вој- 
на и Револуцијата.

Во многу наши наоелани места (градови и села) одреде- 
ните скверови, 1алеи и кејови, а и сооменичните комплекси 
(како што е Пример от со Мотилата на непобедените во Прил еп 
и во други мёста) се исполнети со бистите на народните хе
рои или на првоборците од дотичниот крај. Тие ги потсету- 
ваат граѓаните, младите пожоленија на оние кои се гордост 
на својот крај и кои имаат одредено место во локалната или 
решоналнага историј|а (на градот или на околината) односно 
во историјата на Народноослободителната војна на нашите на
роди и народности воопшто. При тоа како да постои и „племе- 
нито натпреварување на градовите и селата. Скоро секоја оп- 
штина и населба имале нетто со кое да го искажат и да го по- 
кажат својот придонес во овие голами збиднувања на исто- 
ријата.“1)

*) Прилогот е дел од рефератот на тема „В ајарскит е дела и споменициШе за  
Народноослободителната војна и можностите за нивното користење во иастювата 
по и с т о р и ја поднесен на VII-οτ југословенски симпозиум за наставата по истррија, 
одржан во Аранѓеловац од 28 до 30 септември 1979 година.

г) Jugoslavija — Spomenici revoluciji. SUBNOR Jugoslavije, Izdavačko knjižarsko 
poduzeće „Svetlost“ Sarajevo, 1968 god. (Уводен збор).
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Во Струга, на пример, мошне успешно и симпатично е да- 
дено решението со тоа што во најубавиот и најпрометниот дел 
на градот, покрај истекот на Црн Дрим од Охрид ското Езеро, 
се поетавени на постаменти бистите на првоборците од градот 
и нешвата околина — учесници во Ослободителната војна — 
кои зашнале или умреле. Тие се извајани во партизански уни- 
форми со што делуваат мошне автентично, документарно што 
има свое посебно значење. Со обработката на овој пластичен 
ликовен уметнички материјал —  односно на овие личности на 
наставните часови или праку вончасовеи активности, по исто- 
рија, заодно со споменикот на Револуцијата што се наога во 
центарот на градот, може да се прикаже, обработки и научи 
историјата на 1народнооелободителното движење во Струга и 
околината. А тоа се однесува, се разбира, и за сите примери во 
смисла на реченото, при што локалната историја добива своја 
значителна примена во наставата по историја, како наставен 
принцип при обработката на Народноослободителната војна и 
Револуцијата на нашите народи и народности во целина.

За дидактичка обработка во наставата по историја, од пле- 
јадата ликови на народни херои од Народноослободителната 
војна посебно внимание заслужува примерот на коман!дантот 
на Колубарекиот баталюн на Ваљевскиот народноослободителен 
партизански одрад —Стеван Филиповик^Стево, чиј импозантен 
спомешж е лодишат кај Ваљево —  дело на нашиот познат 
скулптор Војин Бакиќ. (Слика 1).

Споменикот е иэработен во натприродни димензии, од 
бел светликав метал (дур^алуминиум), за нешвата огромна фи
гура да би била забележлива за секое око, додака хюризонтот 
допирнува, —  за да го величи, бидејки тоа и го заслужува 
примерот на овој храбар и вистински јунак, предан на делото 
на народната слобода, на идеалите на Револуцијата, на Парти- 
јата, пр,косен, слободољубив и голем син на нашите народи и 
народности, кого што ш родила оваа слободолубива земја.

Зашто тоа е оѕној јунак код пред о купаторот и квислинзите 
со своето храбро држање ги задивил евоите ооборци и код ќе ги 
инсиирира новите југословенски, млади поколенида за тоа кол
ку се сака слободата на сводата земја, дека таа нема цена и ел.

Меѓутоа, кога го обработуваме во наставата овод мону
мент, треба да ja имаме прадвид во методолошка смисла по- 
стојната иооебност, имело, дека е тој изработен врз основа на 
гюзнатиот документ —  ф о т  о г р а ф и ј а т а. А тоа значи дека 
е тоа вистински настан и на споменикот му дава одредена до- 
кументарност, автентичност за херодот, за неговиот подвиг.
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Слика 1

Впрочем, без анализа на фотографијата, не е препорачливо дури 
е и невозможно обработувањето на овој лик, а и оамиот спо- 
меник не ке може целооно да ее сфати и да се оогледа неговото 
значете и пораките на авторот. (Слика 2.)

Имено, фотографијата „раскажува“ за подвигот и ja фор- 
мира претставата за величината на подвигот. Така, на самата 
слика, која во эанаетска смиела е вешто енимена, на преден

12*
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Сд&ка 2

план избив а незаборавната фигура на јунакот — Филиповин. 
И нога се насочи погледот не само на положбата на неговата 
фигура со издигнатите и раширените раце и стиснатите тупа- 
ници, туку и кон неговото лице, истото остава впечаток смелиот 
партизански командант како да не ее наоѓа под бесилка, потоа, 
ние го препознаваме со решителен и смел израз, на непоко- 
леблив борец, цврст во своите убедувања и идеи —  борецот на на- 
шата Револуција. Од друга страна, треба да се сврти внимание 
и на присутните Германци и нивните слуги —  при што јасно се 
забележува дека и на самите нив тој !Оставил впечаток со овоето 
храбро држање, им пркосел, и издишат како цин и над нив-
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еите главой —  не платејќи ое од смртта под бесилката оо ja- 
жето околу вратот, пред да му ja поттурнат клупата, смело се 
обрака кон нар о дот храбрејќи го и повикувајќи го во борба, 
извикувајќи: „Да живее Комунистичката партија!“ ; „Да жи
вее слободата!“

Имајќи го в раце токму тој документ за овој настал — 
ф о т  о г  ра  ф и ј а та  која го инспирирала, авторот на спомени- 
кот (кој инаку е познат и со својот нефигуративен израз во 
своите дела-спомениците на тема од Народвоослободителеата 
војна и Револуцијата), не можел а да не ja „повтори“ не- 
заборавната ф и г у р а  на Стеван Филиповик од фотографијата 
и своев'идно да ja изрази дури и да ja и о т е н ц и р  а со значи
те лно з г о л е м у в а њ е ,  и да ja оведе фигурата на нужјни и 
чисти фигуративни елементи, и — изработева од траен и светли- 
кав материјал —  да ja „износе“ во просторот „на видело“ 
(како би ое изразиле на народниот јазик) и на тој начин под- 
вигот и името да остане везаборавио, бесмртно на овој храбар 
лик на народниот херој.

На тој начин споменичвата фигура, оо анализираната фото
графии а (и обратно!), заедно оо користењето и на текстовите 
— пошетени на подвигот на Стеван Филиповиќ — оетава дла- 
бок емотиван и траен впечаток кај учениците, како прекрасен 
пример за тоа како се борел Титовиот војник на Револуцијата, 
ее плашејќи ое од смртта, како што тоа му прилет на рево- 
луционерот —  комунистот, варниот син на Партијата, за де- 
лото за народната слобода. Mery останатото, оо тоа кај учани- 
цита се ковкретизира и дополнува лретставата: од какви-челич- 
ни оо својата вол ja решителви и храбри-борци била составена 
нашата оружена сила и воопшто какви биле активистите на 
нашата борба во целина; како и зашто иепобедливата НОВ 
била гараиција за успехот на народноослободител!ното движење. 
Тйто тоа не еднаш го има искажано.

За оваа крупна фигура на нашата Народноослободителна 
војна ние можеме уште да се мокажуваме, меѓутоа просторот 
ова не ни го дозволува. Но да додадемо дека во случајот на 
подвигот на народниот херој Стеван Филиповик (чија фото
графу а како илустрација на содветниот текст за Народно- 
ослободителната војна и Револуцијата се наога скоро во се- 
кој учебник по историја) должни оме дури и обврзни како на- 
ставеици-историчари во наставниот процее, да ое задржуваме 
подолго на овој подвиг, со кој се гордое секој Југооловен, и 
кој, покрај останатото, придонесува и за оогладување на етич- 
ките вредности на НОД одвосно за етичкото воопитување низ 
материјалот за кој станува збор.

Со портретеата пластика од Народно ослободителната вој- 
на и Револуцијата можеме и треба да го дополнуваме и пор- 
третирањето на истакнатите раководители. Помогу оставатите, 
тоа се однесува, на пример, на портретот на Иво Лола Рибар,

181



или како што е примерот со мошне трактеристичниот портрет 
— бистата на Моша Пијаде од Антун Аугустинчиќ, а особено 
иеговиот „Споменик на Моша Пијаде“ во Оисак. (Олика 3). 
Или бистата на Бдвард Кардељ, неговото сериозно лице на про-

Слика 3
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Слика 4

духовениот и изражајниот мислител. Ова ое однесува и на пор- 
третните и споменични остварувања на уметничката пластика 
на ликот на Борис Кидрич. Мошне е имцресивна и експресивна 
неговата стоечка фигура, ниско по ставен а во Љубљана, блиска 
до пооетителот и минувачот што создава претстава, мету оста- 
еатото, дека е Кидрич овде, со народот, приоутен меѓу нас, со 
еашето оекојдневие!

Покрај овне неколку мошне скудни примери за кои стана 
збор, посебно внимание им посветуваме на нас познатите пор- 
трети — бисти, етатуи-епоменици — посветени на Титовата 
личност.

Нам ни е познато дека ликот на Тито го вајал активниот 
учесник во Народноослободителната војна и Веволуцијата Ан- 
тун Августинчиќ, и тоа на слободната тариторија, во оолобо- 
дено Јајце, во крепоета на овој град, есента 1943 година. Токму 
тој чин на портретирањето на другарот Тито е фотографиран 
и фотографийата е зачувана! (Слика 4). И покрај тоа што 
бистата пропадала, заодно со релјефот на членоовите на Полит- 
бирото на Централниот комитет на КПЈ, Августинчик иэрабо- 
тил иодоцна, заправо повеќе верзии на Титовите портрети од 
кои е најпозната онаа окулптура која е поставена -пред нетовиот 
родан дом во Кумровец. (Слика 5),
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Ова дело, најомилената екулпторека Титова фигура, го 
опишува и Мирослав Крлежа. Заправо тој вели дека таа . .-не 
е компонирана ниту со било каква патетична намера pro fu
tura. Тито, наметнат во војничка кабаница, скоро во мелан
холична оилуета, не е моделиран побаднички; тогаш веке трета 
година ое војувало под рискантни околности, во опасна наиз- 
весноет каква што оакојднавно ja донасува герилата, така што 
и овој портрет настаеал во непосредна блиэина ;на гарманската 
армада, кога германоките блиндиран1и дивизии биле оддалечани 
одвај на наколку километри. Овој Авгуетинчиќав Тито, во пар- 
тизанската шинела, кој го развил барјакот на отпорот во исто- 
рискиот миг кога сите политичари на нашата земја ое пре- 
дадоа на милост и немилост, не е прикажан во поза на коман- 
дант на чало на евоите бригади; тоа е лик на човак кому гла- 
вата му е наведната од тешките грижи, кој замислано се шета 
во тесниот двор на крапоста во Јајце, како што ое шетал во 
робијашката чоана облака по затворските дворови со години.“2)

Се разбира, постојат и други оценки односно 1анализи, за 
тоа како ни го претставува друтарот Тито Августинчиќ оо ова 
свое прочуено дело. Имано, дека тој во воена униформа со цвр- 
сти и смели чакори стапува напр!ед, како воан командант на 
оружаните сили на Народноослободителната војска и Парти- 
занските одреди на Југославија3). Од неговото лице јаоно се 
разбира како се концентрирал во οβιοητο мисли и како вешт и 
смел конструктор на тактиката и стратешјата на партизанокото 
војување, на нашите победи. Спорад изразот на неговото лице, 
а и целата нагова фигура, се глада дека е.загрижан, но исто- 
времано тој е претставан и како личност со непоколеблива и 
цврста В|0лја, со решителност да се истрае во делото на Народ- 
еоослободителната војна и Револуцијата.

Наведувањето на овие два описа на ликот на Тито на по- 
знатат:а статуа од Августинчиќ, не е елучајнр. Имено, тоа може 
во методска смисла да ни послужи како ориентација за опи- 
сот и подоброто „прочитување “ на она што го изр1азил авторот 
преку ова свое дело за Титовата личност, сообразно на поихо- 
физичката возр1аст на учаыиците, при што првиот ни е попого- 
дан за средношколската однооно за понапрадната ученичка пои- 
хофизичка возраст, додека вториот повеке одговара за учанн- 
ците од 0:ановните училишта.

2) Miroslav Krleža, Predgovor, za deloto Augustinčić, A. (Redaktor 
A. Gavranović), Zagreb 1976, str. 5.

3) Нашиот познат ликовен критичар Славко Батушик, во еден свој 
напис за оваа статуа на Августинчиќ пишува дека бронзениот лик на 
маршал Тито е „импозантно едноставен, сериозен, очовечен лик — пор
трет, и историска документација на епохата'. (Ѕ. Batušić, Najnovije djelo 
Antuna Augustinčića, Naprijed, Organ Komunističke partije Hrvatske, Za
greb, 27. XI. 1953, str. 6).
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При тоа не го испуштаме од предвид и фактот дека со 
запознавањето и поимањето на оваа фигура на другарот Тито, 
учениците ќе разберат и ќе се запознаат, —  како е дретставен 
Тито, од човекот ко ј , како иегов воен соборец, го следея, го 
студирал и го залознал во деновите ,на Параднооолободителната 
војна, и кој опоред тоа, најдобро и најавтентично, речиси до- 
кументирано и можел да го дретстави одноено уметнички да 
го изрази. Тие можат со тоа да ги збогатат своите дретстави и 
своите сознанија т.е. да ja запознаат уште подобро и поеестрано 
Титовата личнюст од времето на војната, и да им остане во 
сеќавање таа иегова фигура, кога и нему не му било лесно, 
како и самиот тој бил преокуодран со грижи, но кој со својот 
пример на непоколеблив, смел и цврст политички и воен рако- 
водител на Народноостободителната борба, мудро и со неокрш- 
лива вол ja и примерна храброст, ги водел нашите народи и на
родности од победа во победа!

Августинчиќ има и друш успешни иортрети — бисти на 
другарот Тито кои подоцна ги изработил. (Слика 6). Помогу 
останатите, го изработил и неговиот лик во профил во сребро 
на подлога од оникс.

Се задржуваме и на вонредно успешниот споменик на 
другарот Тито на плоштадот во Титове Ужице, од нашиот по- 
знат и мошне плоден скулптор Франо Кршиниќ. (Слика 7). Тоа 
е своевиден пластичен израз на целата фигура и ликот на дру
гарот Тито, при што е и овде прикажан пак како воен коман- 
дант на нашата Ослободителна Bioj'CKa, со евидентно присутен 
мисловен израз, од кого зрачи силна вол ja и внатрешна фи
зичка сила. Таков впечаток се добива кога се набљудува ин- 
тегрално неговата фигура. При психолошката анализа на иего
вист лик и цртите на лицето, треба оеобено да се сврти вни
мание на движењето на неговата десна шака.

Со оглед на дидактичката вредност и апликативноет, ќе 
ja споменеме и студијата „Тито на коњот“ од истиот автор, 
изработена во 1949 година. (Слика 8). Овде е Тито дретставен 
на кон> и тоа не случајно. Имено, ова дело е инспирирано од 
познатата песна „Титов ,Напријед‘“ од Владимир Назор. Затоа 
укажуваме и на можноста, и потребата, кога се споменува или 
обработува оваа песна дека треба да ее употреби и репродук- 
цијата на оваа фигура на Тито, и обратно: кога со учениците 
го обработуваме портретот —  ликот на другарот Тито и со ова 
дело, ќе го илустрираме со Пазоровата прочуена пеона —  „Титов 
„Напријед'“ . (Како Тито, јавајќи „на чело на колоната“ го рас- 
терува лошото време и дривидениј|ата кои му се испречуваат 
на патот!). Се разбира, придружувајќи се кон дидактичкиот 
принцип на корелација, ќе се користиме при тоа и со нивните 
предзнаења и по предметот македонски јазик со литература, 
при што мислиме и на обработката на оваа пеона на часовите 
по дотичниот предмет.
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Слика 6

Секако, при обработката на ликот на другарот Тито не 
треба да ее заобиколат и нагоните портрети (како и на другите 
истакнати раководитеяи и други иознати ликови) од сликарите 
кои исто така биле со пушка во рака учесници во Народно*
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Слика 7
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Слика 8

ослободителната војна и Револуцијата и кои во текот на истата 
сликале односно портретирале. А и тоа е своевидна документа- 
ција и како такви овие пор трети можат да ja потпол1нат прет- 
ставата за личностите кои ги споменуваме и обработуваме на 
часовите по историја на Народноослободителната војна. Овде 
спаѓаат во прв ред портретите на другарот Тито и на другите 
раководители од Божидар Јакац и другите уметници-сликари.

189



Ваквото запознавање со ликовите на народните херои, со 
личностите кои ce наоѓале на чело на нашата Народноослобо- 
дителна војна и Револуцијата, со другарот Тито, ќе придонесе 
претставите за НОВ и Револуцијата и ефаќањето на нејзината 
величина, нејзината сложаноет и разновидноет, да бидат уште 
попотполни и посестрани.

Со тоа учениците уште повеќе ќе ш засакаат тие ликови, 
a личноста на другарот Тито уште повеќе ќе израоне во нив- 
ните сознанија со негоЕвите способности непоколебливоета, сме- 
лоста од деновите кога ce војувало, кота се ставале на испит 
(т.е. кога се проверувале) многу од човешките добрини, со -кои 
само и можела да победи нашата Народно ослободителна в oj на 
и Револуцијата.


