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3Ä МЕСТОТО НА ТИТОВАТА ЛИЧНОСТ ВО НАСТАВАТА
ПО ИСТОРИЈА

Определувајќи се за иостаовееото прашање, ce задржуваме 
само на одредени наши оогледувања, сакајќи истовремено да 
укажеме ои на потребата од натамошни истражувања и трет- 
ман и на друга прашања што се поврзани иди се наметнуваат 
во врска со местото и дидактичката о бр аб отка на лично ста на 
Тито во наставата по историја, овде главно во учѕилиштата со 
васочено образование.

Ова дотолку иовеке што — васпроти фактот што е при
лично сторено (а и во иднина тоа ќе биде) во ироучувањето и 
до доаѓањето до нови еознанија за богатата животна, рево- 
луционерна и државиичка дејвост, а според тоа и за местото 
на Тито во вајиовата историја на југословенските народи и 
народности, пюсебно во историјата на македонскиот народ, ка- 
ко и во работвичкото движење и воопшто во оовремената свет- 
ска историја, потоа, сврзаео со ова, наспрюти издадените 
собрани дела на Тито, бројното творештво за него на подрач- 
је(то на научната, мемоарската, публицистичката и белетрис- 
тичката литература, народиото творештво, бележливото ликовно 
творештво и друг визуелен материјал за Тито и друга — ние 
наоѓаме дека сево ова не го следат и соодветни иновативни 
зафати или збогатување со нови наставни содржини и нивна 
методска обработка и друга за иосестран третмзн на личноста 
на Тито во спомеватата наетава.

Изненадува и податокот дека кај нас во соодветната пе
риодика ютсуствуваат научни и етручни прилози за тоа како 
е поставена и како се обработува личноста на Тито од психо- 
лошко-педагошки и методски аспект во училиштата, а посебно 
во наставата по историја.

И при изработувањето на наставните програми, нивната 
конкретизација во учебниците и прирачниците, ова прашаьье 
како да е предоставено на самите автори односно на настав- 
ш щ ите... А ова можеби произлегува и од тоа што задолжени- 
те за конципирање и наработка на наставните програми по
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историја, посебно во Македоеија — опоттикнати и преокупи- 
рани оо задачите сврзани со реформирањето на школството 
од ослюб одувањето наваму — како да i6ea повеќе коецентри- 
раеи во внесување на нови оодржини во наставата по истори- 
ја, оо нивната рационализација, одооеѕнво реализација во учеб- 
ниците и прирачниците и сличео, така што како да стоеле 
настрана другите актуелни наставии прашања меѓу кои спа- 
ѓа и третирановО'.

Во смисла на горново ihhc еме елободеи да констатираме 
дека во програмските упатства за наставата по историја до 
•неодамна не постоеја сугестии, инструкции или обрнување 
посебно внимание на наставниците при обработката на лич
но,ста на Тито .

Имајќи ги, се разбира, предвид теоретските поставки на 
методиката на наставата но историја за особената важноет и 
местото на историската личност за р1еализација на образовни- 
те и воопитните задачи, еие сметаме дека во наставата по ис
торика (на юбата степени на школување) cè уште не се иско- 
ристени (во оваа емисла) юбразовно-вюсоитеите можеости што 
ш  дава револуционерното дело и севкупната личност на Тито.1)

На пример, во наставата по историја во недоиолна мера 
го эадовюлуваме пр1иро1дниот интерес кај учениците да ja соз- 
еаат интегралната Титова личност. Имеео, периодот од него- 
виот животен пат и нешвата рейволуционерна дејност до доа- 
ѓањето за генаралее оекр1етар! на КШ  ее е дюстатно присущи 
или потанциран во еаставните проврами, а според тоа и во 
учебниците, прирачниците и во наставата, почнувајќи од не- 
ΓΟΙΒΟΤΟ детство и младичкото време, како неумерен илегален 
партиски работник, кој многу патувал од земја во земја, пос- 
тојано учел, се здобивал со животно и револуционерно искуст- 
аво и се фюрмирал како омилен и истакнат партиски работник, 
фун(Кциоеер и раководител. Во таа смисла Тито е пример на 
младите како личност која, наспроти тешкотиите и опасности- 
те, опстој ув ал а и ее бор ела за св оите рдеали и како бор бона 
и неиомирлива со неправдите, со тушнското иго, експлоатаци- 
ј;ата, пример — како треба да се однесува комунистот спрема 
класниот непријател (Бомбанжиот процес) и др.

И токму заради тоа што се работи за личност која со 
своего дело се вградила и претставува дел од нашата најиова 
историја, односно дека живееме во Титовата епоха, тогаш — 
цреку следекьето на животеиот пат на Тито, на она со што и 
во што тој прцдюнел, чувствуваќи ни историските задачи на *)

*) За ова прашање види и во статијата — Bojo Кушевски, Личнос- 
та на Годе Делчев во наставата по историја — некой дидактички опсер- 
вации. Годе Делчев (1872 — 1972) — Материјали од симпозиумот одржан 
на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100 годишнината 
од раѓањето на Годе Делчев, MAHY, Скопје, 1973, стр. 327.
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работничката класа, стремежйте на народните маси, вюошнто 
на пулаот (на времето и на средината од ко ja потекнуеа и во 
која делувал — во наставата но историја — во методска смис- 
ла можна с и п е  р с о н и ф и к а ц и ј а иа однюаното мииата, 
оообено оожелна за пониеките ученички возрасти, треку лопо- 
дробното изучување иа животот и револуционерното* дело на 
Тито за да се пренасат во колоритот на времето, идеалите, 
моралот на луѓето од то а време, за иодобро, полесно ји потрај- 
оею да ja  разберат и сфатат епохата и самите вастани.2) 
Со* тоа уште тююилню ќе се делува на вмогршналеиот однос 
кон минатото и во формирањето на моралната личност на уче- 
никот.

ТТТто се однесува до состојбата по ова прашање во наста
вата но историја во училиштата, според вашето мислење, неос- 
порно е дека е присутна личноста на Тито. Таа е сублимира- 
на со иастаните низ кои дејствувала, активн10 е присутна, што 
е и методолошки и методски правилно.

При тоа е забележливо мошне живого интересирање кај 
учениците за Титовата личност од времето на Народиоосло- 
бодителната војеа и р!еволуцијата. А ова е и разбирливо, би- 
дејќи се работи за личност која е во акција, за нејзините под- 
визи во борбите, за херојските дела и оообено спрема врхов- 
ндают командант — Тито. Имеео-, со својата диеамичност и 
драматичвоет иастаните и личвостите сврзани со нив (пооеб- 
но во у слови на гарилско војување) го вривлекуваат со осо
бен интензитет внимаеието и кај учениците од доцвежвата 
адолесцантва возраст. Впрочем, ретко кој може да им одолее 
иа драматичните и судбовосните еастани и на улогата на Тито, 
како во востаничката 1941, во Ужичката република, во Бит- 
ката на Кадињача, Игмаескиот марш, Дитката за ранетите, ру- 
шењето на мосгот на Неретва, на битките на Сутјеска, рану- 
В1ањето на Тито или на наставите оврэаеи со „ Десантот на Др- 
вар“ итн. Тоа останува во сеќавање за целиот живот . . .

При тоа учениците — оредношколци знаат и ш  истакну- 
ваат воено-стратешките и тактичките потези на Тито, како вр- 
ховен командант на Ыародвоослюбодителната вој ска и парти- 
эанските одреди на Југославија.

Наведеново, а и наншот увид ни дава за право да конста- 
тираме дека и ©о иаставните програми, во учебниците, а спо* 
ред тоа и во иаставната практика, личноста на Тито* се следи, 
главно, и од времето на коисолидирањето на КШ  со нешвото 
доаѓање за нејзин генерал он еекретар, потоа во 1941 година 
за да кулминира нег-овото име и дело како врхован командант 
на нашите вооружени сили во Народнооелободителвата војна 
што, како што нав1едовме, по|будува огромен интерес и е со

2) Idem, стр. 328.
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трајони впечатоци кај учениците, независно юд нивната возраст. 
Исто така стой и фактот дека во Народнослободителвата војна 
и револуцијата Тито предимио се третира и юбработува, глав
но, како в о е н а  личност (воан стратег, војсководец, врховен 
командант на НОВ и ПОЈ, Маршал на Југаславија). Заправю 
ваквиот третман на нешвата личност, според нашего мисле- 
ње, е во тесна врска, главно, со в о е н а т а  интерпретација на 
Иародноослободйтелната војна и револуцијата на што сме ука- 
жале и порано3).

Сепак, може и треба да ее укаже (посебно за наставата 
од втор стелен) дека за личноста на Тито во текот на Народ- 
ноослободителната војна и револуцијата во наставата по исто- 
рија помадку се укажува рили недоволно се разработуваат фак- 
тите, односно изостануваат содржини од коишто треба да се 
осознаат Титовите квалитети и заслуги и како стратег и гради- 
тел на идејно-политичката кондепција и платформата на На- 
родноослободителната војна и Револуцијата, неэависно од фак
тот што за него се говори во наставата и како личност која 
што се настала на чело на државните функции, како претсе- 
дател на Националнрот комитет на народного ослободување на 
Југославија, прв претседател на владата на Демократока Фе
деративна Југославија и сл. Се работи за недоволно од бел ежу- 
вање или неиотенцирање, и тоа со к о н к р е т н и  податоци, на 
оеие моменти, акти и одлуки кои се од ка. чталио значенье 
за развојот на натамошвиот револуционерен од на Народно- 
ослободителната војна, а кои имаат превосходен политички 
белег и значенье во осмислуваньето на нејзините целц и карак- 
теристики, на нејзиниот хуман, социрален и политички аспект, 
а посебно во поглед на решаваньето на националното праша- 
ње и др.

Имено, кога ого свртуваме вниманието на личноста на Ти
то во текот на Народноослободителната војна, треба да се има 
предвид коекретниот материјал од кој ке може да се осознае 
од нашите млади генерации каква е улогата и зваченьето на Тц- 
то, особаво во с у д б о н о с н и т  е мишви за сета наша јуто- 
словенска заедница и во иајвовата историја на македовскиот 
народ, за нас Македонците.

На пример, кога станува збор за 1941 година во Македо- 
нија, а тоа било времето кога се решавало да се биде или не 
и кога иашата Партија преземала политички, воени и органи- 
зациони мерки за кревање на востацието, во учебничката ли
тература, а и во наставата по историја, при интерор етациј ата 
на овој материјал ние зборуваме, одноово вашиот ученик мо-

3) Bojo Кушевски, Осврт врз идејио-воспитната страна на одделни 
наставни содржини од историјата на Ослободителната војна и Револуци- 
јата (на примерот на Востаничката 1941 година). „Историја“, Скопје, бр. 
2/1974, стр. 457—463 и др.
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же повеќе да каже за пред ав с т о  то на Метода ja  Шаторов — 
Шар л о, за тоа дека самоволно ja споил оартиоката оргаеизаци- 
ja на КПЈ за Македонија со Бугарската р1абошничк1а партија 
(кому1нисти), потюа за неговото сменуваше, ia секако и за фор™ 
мирањето на нов Покраиески комитет на КТО за Македонија 
на чело со· другарот Лазар Ко лишевеки. Меѓугоа, иэоютанува 
експоцирахьето на улогата на Тито, кој како генерален секре
тер на КШ, лично се ангажирал во твое еудбоноони деноови. 
Во таа смойсла познати се писмата на Тито, посебно iOHa од 
24. VII 1941 година до Покраинакиот комитет на КПЈ за Ма
кедонии ja, шшхувано во стилот на 'едай револуционерен акт, ко
та прашахъата „не се решаваат на конференциска маса“. На- 
шето партиско раково1дство на чело со· Тито, тогаш во 1941 
година, совладало·· и оценило дека „оекюе колебаьъе“ или диле
мм во дадената историска штуација е „рамно на иредавствю“4) 
и  може да им наносе штата не само на оелободителната борба 
на мајкедонскиот народ теку и на револуционерното· движење 
и О'слободителната врша на ^угоеловСнските народи и народ
ности под ©одетого на КПЈ. Затоа Тито то разобличува Шарле 
пред македоноките комунисти како опор'тунист, саботер и пре- 
давник на револуционерно1то дело·.

Оова ангажирање и настојување на Тито од името на Цент- 
валниот комитет на КИТ е од огромно историско значење за ма- 
кецонскиот народ. Тоа говори за Титовата генијална визионер- 
ска политичка интуихшја, за правовремен иолитоички рефлекс, 
за неговата споообност да ja оцени ситуахшјата, да ja почувст- 
вува важноста на момеетот и — како партиоки раководител — 
да се заложи за вистинските интереои на македоискиот .народ 
и да интервенира пред Коминтерната за да се спречи таквото 
самоволно и ееовластано одделување на шртиската организа- 
пита на КПЈ за Макелонија од КПЈ. Притоа, то! тогаш се по- 
кажал како личност со ковалитети на искусан иеволуционер и 
нолитичар, на одатичен стратег и тактичар на Народеослободи- 
телната волна и ЗРеволуцијата не само на М1акедонскиот народ 
теку воошнто на тугослоеанските народи и народности, дури 
и оошироко. зашто уопехот на југословеноката револуција има- 
ше позитивен одраз и на движењето на отпорот и кај остана- 
тите балкански и други народи!

Затоа ние грешиме кота во еаставеите протрами, прирач- 
ниците и во настаениот процес по исторгала изостанува спомену- 
вањето на реченото и не се запираме на помошта и грижи- 
те што Тито посебно та пројавувахпе. Имено, неговата ангажи- 
раност, иораките и ответите, посебно до Партиското раковод- 
ство во Македонија ©о 1941, 1942 и 1943 година до македоис-

4) Цитираните изрази се од познатото писмо на Ленин до Централ™ 
ниот комитет на Болшевичката партија од 24. X односно од 6. XI 1917 
година за кревање на Октомвриското востание.
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ките комуеисти, ое од непроценливо значењб запто тоспаш тие 
беа юд судбонооно значење за македюоокиют народ.

Во оваа смисла часто ое нцтираат историските пораки на 
Тито, упатени до иартиското ракоовюдство во Македонија, во 
1943 година, а посебно, во пиемото од 16 јануари 1943 година. 
Со (нив Тито укажува дека учеството на македоношют еар10д 
во вооруженото востание треба да се засновува и на национа
лен план и дека неговото помаюовню В1клучување bio НОВ ќе би
де во· завиюноет од убеданоста на тој народ дека со оваа борба 
не!ма да .се повтори стариот централистички, хегемоностички, 
денационализато|рски режим од стара Југославија. Bio оваа 
смисла, тргвувајќи од националната нерамноправоост и ропс- 
ката положба на македонскиот народ во Кралството Југослави- 
ja од една, и неговите национални рев1андикации од друга стра
на., ею о,ва писмо Тито подвлекува дека „Народ(ноослободи- 
телната борба е изразита форма преку која ое решава праша- 
њето· за состаножот, слободата и независноета на сите народи, 
па се разбира и на македонскиот“. И натаму: „Преку учество
то ВО' денешната борба против фашизмот ое огледува нолитич- 
ката эрешст на масите, готовноета на одпелните народи да из- 
војутаат своја национална слобода и да обезбвдат целосен идеи 
национален развитое... “ Подолу Тито нагласува дека „наша- 
та Партија со правилниют став по националното прашатье и 
борбата (на ко ja ги повцка народите на Југославија за извоју- 
ватъе на народните права и слобода, м ож ете да ги дигне на 
вюстанке сиге еароди еа Јушславија.“

И во истото писмо Тито пред македонскиот нар|0д ja  ис- 
такнува особената улога на нашата Партија како г а р а н т  
во остварув1ањето на П01ставените цели на борбата. Особено 
дека нема да се врати етарото по нобедата. Имаго, дека „На
шата Комунистичка партија ina Југославија е токму таи гаран- 
циј(а дека братската заедница на рамноор1авните народи со пра
во на самоопределување (кое не ќе може да биде злоупотребе- 
но) во суштина ќе биде сосем спротивна и сосем вдинаква од 
бивша Југославија и од народите на замразениот реакционе- 
рен хегемонистички режим. Со денешното единство· и со· заед- 
еичката борба, поврзана со борбата против фашизмот во свет
ски размари, народите на Југославија, ce cè поблиоку до целта 
за остварување еа  своите национални стремежи.“

За Tea историјата му даде за право еа Тито.
Зашто (И овде тој ни се претставува како прюниислив по- 

литичар кој мошне придонесе за развојот на Народноослобо-
дителната војна и во Македонија.5)

5) Mery другото истакнатите историски личности се ценат и по нив- 
ните правилни, далекусежни одлуки, решены ja и акции што се презема- 
ни то1шу во решавачките настани, битки и сл. Таков е примерот со Ле-
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Впрочем, вииманието и грижите на Тито за тоа какю ое 
одвиваат приликите ово Мак!едоеија и помошта за интеезивира- 
н>е :на борбата на македонскиот народ — заедаю coi друтите на
роди и народности на Југоставија — против фашистичките оку- 
патори H0Mia да престанат ово текют на целата Народноослобо- 
дителна војна. Иако борбите во Македонија ое воделе далеку 
од тие на главнината на Нарюдноослободителната водока и пар- 
тизанските одреди на Југославија, оепак и овде ое чуветвувала 
Титовата помош за разгорување на воетанието во Македонија, 
изразена на пример со испракање на делегати на ЦК на КШ  и 
на Врковниот штаб на НОВ и ПОЈ и др.

Понатаму, не запирајќји се на рошенијата на АВНОЈ во 
пошед на нивното истоюиско зеачење за македонскиот народ, 
на I-το заседание на АСНОМ около на Титю било радосно кота 
своето задоволство за у снесите на Народнооолободителеата вод
на во Маквдонија го изразува евидантно и проку телеграмата 
кода ja  уиатил во оводство на пр1е'тоедател на Националниот 
комитет на народного· ослободување на Југославија до Првото 
заседание на АСНОМ, во кода подвлакува дока „гао оводата хе- 
родока борба и со братската борбана помош иа сите народи на 
Југославија, манедоиакиот народ ги поставува иеразурнатите 
темени на оводата слобода и рамноправноот“, за да подвлече 
на крајот на телеграмата дока „Тоа е уште едаю сводоштво 
дека iHoea Југославија оетанува верна на принщипот за целос- 
ка piaMHonpiaBHOiCT на сите еејзини народи.“

Впрочем, југооловенските комунисти (КПЈ) об изборија 
за заземање правилен — маркоистички — став сорома нацио- 
налеото прашање и сггоема нарешаното македоиско прашање, 
Имано, вокювната борба на македонскиот народ за своја на- 
ционална слобода тие ja вклучија во протрамата на своего ре- 
волуционерно настаиуваьье. Македонского прашавье стана дел 
од нивеата (борбана револуционерка програма и тие не го напуш- 
тија твиту за миг во НОВ )и народната револуција.

За таквио!т курс на КПЈ по ма;кедо1иското прашање, за не- 
говюто непоколебливо и доследно решавање, со што нашата 
Партија сред Македонците се здоби со* огромен политички и 
морален капитал што ќе биде неизбришливо boi историјата на 
македонскиот народ, голема з а с л у г а  има великанот на на- 
шите народи и народности — Johann Броз Тито.

ниноазата историска одлука за одбраниот момент за кревање на Октом- 
вриското востание во 1917 година или улегата на Тито во 1941, 1948 го
дина и др. Но постојат и примера на фатални последици до кои довеле 
неправилните одлуки на одредени познати личности. Како пример го 
наведуваме Наполеоновото искажување ио пор аз от што неговата армија 
го претрпе во Русија 1812 — 1813 година. Тогаш тој рекол: „Можеби не 
требаше да се решам еа  овој поход меху тоа од генијалното до глу- 
павЈ^РЈша сам<>.едед.дакор!“ ..............  ..... — —-  .
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Горниве, а и друш податоци, кои ние овде не можеме 
да ш  наведеме заради ограиичениот простор,6) зборуваат дака 
Тито, кака длабок марксист, досладш во реализацијата на по- 
литичката линија на КШ  по националното прашање, и на ма- 
кедонокота, ja  сфати и ja чувстуваш е душата, желбите и ст- 
ремежите на македонскиот народ и никогаш на се колебапге 
во наговата политичка зрелоет.

Toj тоа го изразуваше на наколку наврати и по ослобо- 
дувањето.

Впрочем, не вбројувајќи го не малиот број светски поли- 
тичари од нашево време кои со своите изјави стоеле и стојат 
на страната на македонскиот народ, на неговиот слободен на
ционален развиток во рамките на јушслооѕанската социјалис- 
тичка самоуправна заедница, еашите учаници треба да знаат 
дека се ретки истакнатите политички личности кои во поглед 
еа вистивата за Македонија, за борбата на македонскиот на
род за сло бода, немала длаки на јазикот, одно оно смело се зас- 
талувале за каузата на македонскиот народ за слобода, за ре- 
шававьето на македонското национално прашање сходно со стре- 
межите и целите на самиот македонски народ, на неговнот 
националан индивидуалитет и сл.

А можеме да нотсетиме и на случаи на некой „заин- 
тересирави“ политичари кои, познавајки ono ривалството на три
те балкански буржоазии околу Македонија, прагматистички се 
однесувале сметајќи на одредени политички шпекулации и ком
бинации со Македонија и нејзиниот народ, молчал е иди отво
рено не се изјаснувале или биле резервирани во врока со ма- 
кедонското прашање.

И со оглед на историското минато, кота и порано се лееле 
крокодилски солзи над горката судбина на овој мал, растргаат 
и напатан народ на Балканот и празните ветувања и пшекула-

6) Па пример, третирајќи го националното прашање во Кралството 
Југославија во едно свое пксмо од 2. XI 1936 година, упатено до Веселии 
Маслеша, Тито се застану в а за правого на Македонците за самоопреде- 
лување, за Југославија во иднина да стане „слободка заедница на сите 
народи на Југославија. . .  псставена врз федеративни осиови . . " ,  во ко ja 
„хрватскиот, словенечкиот, српскиот, црногорскиот и македонскиот народ 
треба на демократски начин да се изјаснат кака ќе сакаат да ги уредат 
своите меѓусебнк односи во државната заедница.“

И кога стана генерален секретар на КПЈ, тој пројави посебни гри- 
жи за консолидир ање и јакнење на партиската организација и партиски- 
те кадри во Македонија. Во 1939 година, пак, познато е ангажирањето 
на Тито за состојбите во Македоиија, за партиските кадри, а особено за 
правилниот третман на македонското прашање со познатиот напис — 
документ под наслов „КШ и македонското национално прашање“ за 
чиј автор се смета самиот Зосип Броз Ткто и др.
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циите сколу него, Тито е уште поголем во очите на македонс- 
киот народ и народностите кои живеат во Социј алистичка Ре
публика Македонија, посебно кога збороовите се претвораат во
дело·.

Тука лежи и објаонувањето на искрената приврзаиост и 
љубов на македонокиот народ кон Тито, КПЈ и југословенска- 
та содиј алистичка заедншта.

След ej ки ja, меѓутоа, нашата тема, на ова место ние би 
го овртеле вниманието на ооетојбата дека е мал бројот на 
ученици од училиштата со средне насочено образование кои 
можат да наведат битни податони за грижите и личиото анга~ 
жирање на Тито по македонското прашање, за неговото реша- 
вање во предвоениот период, во текст на Народноослободител-’ 
ната војна, а исто така и по ослободувањето, на пример, за 
Б лед ските спогодби и др.

Се разбира, постојат и други историски податоци не само 
во врека со местото и улогата на Тито во најновата иеторија 
на макацонскиот народ туку воопшто за попело оно оогледување 
на неговата личност, ееговиот политички гениј, со осве- 
дочени способности во раководењето и како гоегюдар во даде~ 
еата историска ситуација, како што е, на пример, прашањето 
за признавањето на нова Југославија од страна на сојузнич- 
ките сили;7 * * 10) потоа улогата на Тито во 1948 година или одреде- 
ни конкретност, а не само фтзазирање, како градител на по- 
литиката на активна миролюбива коегзистевција, на иолити- 
ката на неерзување како законито движенье во оовремениот 
свет, кои како наставна содржина треба да најдат соодветно 
поакцентирано место и третман во наставните прюграми, во 
учебничките текстови, ппирачнипите, однооно во наставниот 
процес по историта, посебно во училиштата на орадното насо
чено образование.

Обработката, пак, на ликот на Тито со употреба на порт
рет во наставата по историја е одделно повеќе методско пра- 
шање, иезависно од потребата за посветување поголемо вни
мание и на оваа тема од страна на соодветната специјална 
дидактика. Мегутоа, на ова место ние само ќе 01дбележиме 
дека не оме ое однесувале сосем стручно при изборот на него- 
вите портрети било како фотографија било како ликовна умет- 
еичка творба. Одделно е, пак, прашањето: дали и колку се 
обработува личноста на Тито со употреба на неговиот пор
трет во наставата по историја. Додаваме дека дури и за учи-

7) Во ова се уверуваме, меѓу другото, и преку примерот на мегу-
народното признавање на Народна Република^ Кина долги години по по
бед ата на Кинеската социјалистичка револуција.
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лиштата недостасутааат и з д а д е н и  портрета на Тито во 
демонстрационен формат за фронтална работа со учаниците на
нашейте по историка.8)

И ппкрај тоа што се раополага оо портреты на Тито со 
кои може и илустративно да се следа: негоеиот животен пат, 
ние сметаме дека при изворот настатаникот и со ставувачите 
еа учебниците и црирачниците треба да се задржуваат глав
но на оние ликотани остварувања со кои најбележлив10 и трај- 
но ќе се ювозможи учениците да го доживаат и юсознаат по- 
целосно и  ееговиот лик. Исто така, според нас, треба да се 
одбешува на часот да се работа со (многу Титовы портрета. За- 
тоа, при изборот треба да cei юриентираме шатано на неговиот 
лик од времето кота бил металеки работник, потоа кога стану- 
ва генаралан секретар на КПЈ (пред 1941); потоа од времето 
на Народноослободителната (војна, односно на Титовите вое- 
;ни портрета — фотографии на Ж орж Окрипин кои се мошне 
драгоцани, вредни и успешни остварувања и импреситани и како 
дожументациј а, освен тоа и еа  уметничката мошне позната, 
популарна и изразита студиа еа 1Божидар Јакац9) и омилана- 
та позната етатуа на Тито од Аитун Аугу станчик .10)

Користењето односно употребата на ©оееите портрета на 
Тито е неопхюдно во наставата по историја, ако се сака и ли- 
кОвео-физнчки да се дюживее и разборе херојокиот лик, како 
олицетвор;0Н}ие на иолитачките, етичките идеали на Народно- 
ослобадителиата еојна и револуцијата. Впрочем, овие негови 
портрети се најомилени и заради тоа што е ютаде тој фотогра- 
фир!ан или ликовно обликуван во а к  ц и ј а, кога од неговиот 
лик јаано ое чита концеетрацијата на миелите, непоколебливоо* 
та, решеноста, цтарстината на в ш јата ... Затоа, во тие свои ост* 
варуваша уметииците иастојувале да го претстават Тито како 
аимбол ea  ретаолуцијата или како легенда на Народноослободи- 
телвата овојна и сл. Во тоа настојување 1најуспешни се и најав- 
тентичви портретате на Тито на Божидар јакац и Антун Аугус- 
тинчиќ. 3aToia, кивните портрета треба эадолжително да се ко- 8 9 10

8) Издавачките куќи, посебно оние кои изработуваат или издаваат 
и наставни средства, како да водат повеќе сметка за комерцијалниот 
ефект, отколку за осмыслен и стручен однос и кон овие свои обврски, 
па и одговорности!

9) Овој портрет не случајно е одбран за корицата на учебникот 
по историја за VIII одделение на основните училишта. Зашто ликот на 
Тито е мошне импресивен. Работен е со педантен графички израз, како 
Титовото лице да е извајано, со м отне нагласени карактеристични црти 
на неговиот лик, од збраното чело и веги, истакнатите јаболчници, изра- 
зитата брада и еилици и стионатите усни, — обликувано со сериозен и 
енергичен израз што го чини и изразот на неговиот поглед. . .

10) Вида за неа и во прилогот: Bojo Кушевски, Кон Можностите за 
користењето на лортретната пластика од Народноослободителната војна 
и Револуцијата во наставата по историја. — „Историја“, Скопје, бр 2/ 
1979, стр. 183—184.
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ристат при дидактинкото портретирање на Тито. Во секој каби
нет но историја озоените портрети на Тито треба да бидат задол- 
жителен инвентар.

Најпосле, при изборот еа  портретот на Тито неопходен 
е и таков од времето по ослободувањето, било како фототра- 
фија било како уметничко дело, кое пак ono изразува Титовиот 
жив, непоареден, хуман, |бл1агорюден лик еа  државник, инспи
ратор, осмислител, творец и челник иа кашата социјалистич- 
ка изградба, иа нашите самоуправни социј алистички односи, 
гр1адител на политиката на активна миролюбива коегзистееци- 
ја, на неврзувањето, пратаник еа  мирот во светот . . .  Но и при
воз, во тој лик ние треба да ги читаме веке познатите харак
теристики и оео|бини на неговата личноет — верна и доследна 
еа ид ездите на револуцијата, на .слободата на нашите народи 
и народности, на одбраната независеоста на земјата и ел.

Резимирајхи то црашашето за цзбррют на портретите на 
Тито за наставни цели, т.е. за нивна обработка на часовите 
по историја или како прилози на осеовните текстови во учеб- 
ниците или прирачниците по историка, нашите сугеетии би биле 
да не се ориентираме само кон еден портрет или само кон 
оној што Kie то прифатиме како врвео уметничко остварува- 
ње и ел. Имено, наетавникот треба да се ориентира кон него- 
;вите реалистички портрет, при што мислиме тоа да биде увер- 
лиов лик и од делото (особано ако е уметарчка творба) да зра- 
чи иекреноста на уметникот. Кон ова додаваме дека од ликот 
на Тито треба да се изразува односео од аеализата да ее во- 
очува характеристичното, ио не изразот да биде од даденнют 
миг или моментната исихичка оостојба. Значи, како истори- 
чари — педагоэи треба да сме заишересирани за оеие портре- 
ти на Тито што се адекватни на времето, тоа да (бидат историски 
оодржајни п ортрет  кои веродостојно ни го претставуваат Ти
то во определена историска оитуашрија, што дејствуваат и како 
докум!ент на времето. Зашто само со тоа ке придонеоеме уче- 
еиците и визуелео да ja  запознаат и да ja доживеат личноста 
-на Тито кога се изучува и .анализира нејзината конкретна уло- 
га во ооодеетниот настан, период и сл.

Освен реченото, сметаме дека е неопходна изработка и из- 
давање на посебна збирка на одбрани, систематизирани и ди- 
дактички обработени текстови за животот и делото на Тито за 
нивна непосредна апликација во наставата по историја. Вак- 
виот нрирачник ќе биде мошне ефикасео и потодно средство 
како за наетавникот така и за ученикот ц ке надополни една 
очевидна празнина во прирачната литература по предметот ис
торика.

Бележиме исто така дека во такстовите на учебниците и 
прирачниците по историја авторите, а и наставниците во сво- 
ите предавања треба почесто да користат, т.е. употребуваат и

10*
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одредени важии искажувања, мисди по разни поводи на Тито, 
така, на пример, к о т  toj стапи еа  иеториската сцена, што 
мошне ќе придонесува за осветлување на неговиот лик, а и за 
брзото и ефикасно сфаќање на многу прашања од еашата иај- 
ноова историја, дотолку повеке што Тито е мошне јаоан, чист, 
и конкретен и достапен кота се обраќа било со говор ен или 
пжпуван збор.

Впрочем, оставеината за Тито, во збор и во подвижна и 
неподвижна слика, за неговиот живот, бројните говори забеле- 
жани на машетофонока или филмска лента и сета друга до- 
кументација е -прекрасен и богат материјал од кој треба да се 
одбере она што треба да служи како наставно средство, по- 
себно за наставата по историја и да се наоѓа во кабинетите bio 
училиштата. Таквиот аудионвизуелен материјал ќе го посакаат 
и одлично ќе им служи на сите) млади Југословени што се шко- 
луваат. Во оваа смисла, од страна на одделни училингга, не бра 
требало да се чека обработката и издавањето на таквите и ели- 
чни наставни средства за Тито од издавачките претпријатија 
и друш. Напротив, пожелно е уште cera сексе училиште, а не 
само она што ш  носи името на Тито, оиетематски да работи, 
да собира материјал за Тито, и во блеска идейна да оформи 
посебна збирка, на текстови, на дела од Тито или за Тито, по- 
тоа на илустративен матаријал, народного творештво и друго 
или да изработи (оформи) постојана школока изложба (соба, 
или катче во вид на пжолски музеј и ел) посветана на Тито. Но 
сва не го подразбираме како манифестации а, туку тоа треба 
да 'биде наменето за постојава употреба во н а с т  а  в н а т а р а~ 
б о т а ,  односно што ќе рама трајна вредно ст за дотичното учи- 
лиште!

Заклучувајќи го ова наше нзлагање, со оглед на горного, 
ние ке иодвлечеме уште вдваш дека наша обврска е, како 
наставна содржина во наставата по историја (и воопшто низ 
друште наставни предмети), да го внасуваме и обработуваме 
она што е најважно како к  ю н к р е т е н податок за Тито за 
да може што поцелооно — со историскн факти — да се знае 
и да се разбаре улогата и местото еа  личкоета на Тито во нар 
новата историја еа  макадонскиот народ и воопшто во истори- 
јата на југословенските народи и народности, а и во светски 
релации. Притоа, за нас Макадонците од вонредно значење е 
задачата и грижите во наставниот процес по историја (и ка
ко целокуп н а дав ост  н а  училиш тето) —  за  поангаж иран а и  про- 
грамска обработка ;на Тито како историска личност

А нашата мотивир!аност за ово ј оеврт доага и оттаму што 
често се подвлекува во она што досега ее напиша или изјави 
за Т|ито дека југословееските народи и народности се горди 
односно треба да се гордеат на овојот голем оин, код стана и 
светски граѓанин, дека живееме во Титова епоха и ел. Ако овие



и слични такви оценки се иокажувани не само од Југасловените 
туку и од истакватите личности, и граѓаеите на вашево вре- 
ме и вадвор од јутословевските граници, тогаш се поставува 
(оправдано прашањето — како стојат нештата во врска со мес- 
тото и третмаеот на таа личвост во наставата по историја и 
наставата воопшто?

Оттука наше мислење е дека е нужно пр1ейспшуван>е на 
наставайте програми по историја и на ооодветните учебници 
и прирачници во поглед на эастапеноста и обработката на лич- 
еоста на Тито и во методска смисла, за поцелосна, поюемислена, 
поангажирана и протрамирава нејзина обработка во учшшш- 
тата.

Заправо, не треба да ja  иопуштиме од предвид потребата 
од давање можности на учеяиците да се запознаат со повеќе 
факти за омилената фигура на Тито и да ja  спознаат неговата 
величина и улога во нашего скорешно минато.

Во смисла, како што во Кенгата на жалоста во месец 
мај тодйвава во Кладово мајката Вјекослава Савиќ запитала: 
„Монте деца ќе ш  учам да ja  сакаат, да ja  изградуваат и да ja 
чуваат Титова Југославија“11), или Јосип Јозик; наставник од 
Валпово: „Историјата добро ja  познавам, а посебно онаа која 
што Ти ja  пишуваше. Тоа е рсторија којашто еекото го обвр- 
зува. Тоа е Титова историја“.12)

Такашто нога ќе се постави прашање на учениците: Зош- 
то то сакам Тито? — одтоворот треба да содржи школски 
— конкретни зваеньа, факти. А така Тито уште повеќе 1Ќе биде 
оозвателво ценет, сакан и незаборавно нрисутен во срцата на 
југословевските генер!ации и посебно од оние што веке не ќе 
го знаат и помнат како физички присутен мету нас.

а) В. „Борба", Београд, од 16 мај 1980 год., стр. 2.
п) Idem.
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