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UDC 77.041.5(497.7):94-05 
 
Рубинчо Белчески1 

 
ЗБИРКА НА ФОТОГРАФИИ 

ЗА ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА 
АСНОМ, МЕТОДИЈА АНДОНОВ - ЧЕНТО   

 
 
Апстракт: Како што вели една изрека, ,,Една слика заменува 

илјада зборови“, така, преку Збирката на фотографии за Методија 
Андонов – Ченто  искажуваме илјадници зборови за храбриот човек, 
кого никакви заплашувања, затвори и интернации не можеле да го 
запрат на патот по кој што тргнал, на патот, кон независnа и 
самостојна Македонија.  

Збирката на фотографии е создадена во соработка со 
фамилијата на Ченто, други поединци и повеќе музејски установи од 
Република Македонија. 

Истата, содржи околу 250 фотографии, од кои на околу 200 од 
нив е фотографиран самиот Ченто, а останатите, околу 50, се 
фотографии на меморијални споменици, споменобележја, споменплочи, 
разни уметнички дела, книги и други публикации создадени по повод и во 
чест на македонскиот деец, борец и визионер. 

Фотографиите го опфаќаат целиот живот на Ченто, почнувајќи 
од најстарата фотографија на која е фотографиран, од 1919 година, па 
се до 1957 година, односно до неговата смрт. Со исклучок на неколку 
години (1929,1939 и 1956 година од кои немаме фотографии) и оние кои 
бил во затвор (од периодот 1946 до 1955 година, имаме само една 
фотографија),                                         Збирката содржи фотографии на 
Ченто од сите периоди на неговиот живот, од голем број настани, 
средби, спортски активности, активностите во НОБ, од 
подготвувањето и одржувањето на АСНОМ, од периодот по 
ослободување на Македонија и раководењето со неа. 

Збирката претставува значајно историско културно наследство, 
кое и понатаму ќе се надградува и ќе претставува темел за културни и 
научни достигнувања, како и презентација и афирмација на културните, 
историските и музеоло[ките вредности на Република Македонија   
                                                 
1 Рубинчо Белчески, виш кустос – историчар, НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Прилеп, ул.Александар Македонски 
бр.142, Прилеп, rubin.belceski@yahoo.com 
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Клучни зборови: Методија Андонов - Ченто, Прилеп, Македонија, 
претседател, борец, збирка, фотографии, споменици, уметнички дела. 
 

 
Фотографијата е можеби највлијателниот ,,медиум“ на модерното 

време. Ниеден друг начин на комуникација или изразување не успеал да 
влијае или да го промени начинот на размислување за себе, за животот, за 
општеството, како фотографијата. Таа не познава граница, таа може 
повторно да ја ,,раскаже“ својата приказна и затоа често се вели: ,,Една 
слика заменува илјада зборови“.  

Фотографијата е вистински времеплов која на истражувачот му 
овозможува контакт со едно минато време. Преку замрзнати моменти, таа 
,,зборува“ за разни случки и настани. Доколку пак, фотографијата се 
однесува на личност, без разлика кога истата е создадена и дали личноста 
сме ја познавале или не, таа личност  ни станува препознатлива и драга, а 
со тоа и емотивно поблиска, воедно, буди уште поголем интерес за 
,,запознавање“ со неа и нејзините активности, како и карактерните 
особини.  

Така е и во нашиот случај. 
 Веќе подолг период предмет на мое интересирање и 

професионално ангажирање е првиот претседател на Президиумот на 
АСНОМ, Методија Андонов - Ченто. Ова особено се однесува на 
создадените фотографии на кои е фотографиран самиот Ченто, членови 
на неговото семејсто, негови пријатели и соработници, фотографии со 
моменти и настани од неговиот живот. Но, исто така, предмет на мој 
интерес се и уметничките сведоштвата создавани во чест и почит на 
Ченто                        
 Како музејски работник, својата заинтересираност за овој 
македонски херој, борец и поборник за самостојна и независна Република 
Македонија, но во исто време и страдалник, ја насочив во создавање на 
Збирка на фотографии во рамките на Историското одделение на НУ 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп, а кои се 
однесуваат на Методија Андонов – Ченто. 

Работејќи на фотоматеријалот во рамките на Одделението, 
констатирав дека не поседуваме некоја значителна бројка на фотографии 
за Ченто. Си поставив за задача да работам на создавање Збирка на 
фотографии за Ченто.  

Најпрвин, стапив во контакт со фамилијата на Ченто, односно со 
неговата ќерка Марија Јакимоска и неговиот син Илија Андонов – Ченто 
(другите два сина Андон и Владимир во тој период беа починати), со цел 
да ги информирам за проектот, а воедно да добијам согласност и помош.  
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По добиената согласност од нивна страна, започнав со реализација 
на овој проект. Се разбира, побарав и помош од нивна страна во 
создавањето на Збирката на фотографии за нивниот татко. Немаше 
двоумење од нивна страна, несебично ми помогнаа. Во електронска 
форма добив поголем број на фотографии од животниот пат на нивниот 
татко и македонски деец, борец и визионер.   

 
Напоредно со тие активности ја консултирав целокупната 

литература која се однесува на Ченто. Сакав попрецизно да се запознаам 
со неговиот живот, неговите активности од млади години, спортскиот 
живот, неговиот бунтовен дух, љубовта кон својата земја, периодот на 
НОБ, затворските години во сите системи (за време на српскиот, 
бугарскиот и југословенскиот период), неговото визионерство, 
патриотизам, неговата непоколебливост и непомирливост со таквата 
судбина и состојба на Македонија, за периодот на раководење со 
Македонија и за многу други нешта.  

Читајќи разни извори и литература за Ченто, не можев да се 
изначудам на неговата храброст и пожртвуваност, на преголемата желба 
за слобода и самостојност на Македонија. Едноставно, никакви затвори, 
логори и интернации не можеле да го поколебаат или одвратат во 
неговата борба за слобода на Македонија. Според она што го прочитав, 
барем десетина пати е затворан или интерниран во разните режимски 
системи во Македонија. Се разбира, никој не можел да го ,,превоспита“, 
воедно, ништо не можело да го спречи во истрајноста да се дојде до 
успех и слобода на Македонија и македонскиот народ. 

Би сакал да констатирам дека сите книги, зборници и друга 
литература која се однесува на Ченто е создадена со започнувањето на 
процесот на независност на Република Македонија, односно од 90-тите 
години на минатиот век и се создаваат до денес. Во претходниот период, 
во литературата, Ченто само попатно е споменуван, но без некои 
поголеми елаборации и информации за него и неговата улога во 
градењето на нашата земја.  

Во периодот на независна и самостојна Република Македонија од 
страна на историчари, публицисти и други личности, вклучувајќи го и 
синот на Ченто, Илија Андонов, напишани се повеќе публикации, а се 
издадени и два зборници од одржаните научни собири во Прилеп и 
Скопје. Напоредно со тоа, во изминативе над 20 години од македонската 
самостојност и независност, искажани се многу зборови за Ченто, 
подготвени се повеќе радио и ТВ емисии, документарни филмови, 
одржани се повеќе трибини и собири. Исто така, во разни весници, 
списанија и други публикации, објавувани се разни текстови, статии, 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

29



прилози и слично. Истите, најчесто содржеле и фотографии од 
животниот пат на Ченто, кои, исто така, беа предмет на наш интерес. 

Во оваа пригода ќе наведам дел од изворите и литературата, чиј 
главен лик е Ченто, кои на некој начин ми даваа насоки во реализацијата 
на овој проект, воедно, ми отвораа нови видици и предизвици за 
истакнатиот револуционер, а кои, во голема мера, ги ,,искористив“ за 
,,дешифрирање“ на фотографиите и нивно ставање во просторот и 
времето.  
 

Тоа се: 
 
1. Фиданка Танаскова, Методија Андонов Ченто, Скопје, 1990. 
2. Ченто – човек, револуционер, државник (Зборник на материјали 

од тркалезната маса одржана на 26.11.1991 година во Прилеп), 
Прилеп, 1993. 

3. Илија Андонов – Ченто, Мојот татко – Методија Андонов – Ченто, 
Скопје, 1999. 

4. Методија Андонов Ченто – Документи и материјали, избор и 
редакција: Проф. д-р Марјан Димитријевски, проф. д-р Зоран 
Тодоровски и Ристо Бунтески – Бунте, Државен Архив на 
Република Македонија, Скопје, 2002. 

5. Ристо Бунтески – Бунте, Методија Андонов Ченто – Македонски 
народен трибун, Институт за национална историја, Скопје, 2002. 

6. Ченто и македонската државност (Зборник на трудови од 
научниот собир по повод 100 – годишнината од раѓањето на 
Методија Андонов – Ченто, одржан во Скопје на 16 и 17 декември 
2002 година), Скопје, 2004.  

 
Горенаведените публикации содржат, покрај другото, и 

фотографии поврзани со ликот и делото на Ченто. Еден дел од нив ја 
надополнија новосоздадената Збирка на фотографии за Ченто.  

Следејќи ја литературата за Ченто, наидов на изобилство на 
настани, случки од животот, активности, средби и слично, кои Ченто ги 
имал во текот на целиот свој живот. Тоа ме ,,предизвика“, паралелно со 
создавањето на Збирката на фотографии, да подготвам и Хронологија на 
животниот пат на Ченто, за која, во друга прилика, би кажале многу 
повеќе. Просто е неверојатно, каква и колкава е динамиката на животот 
на овој човек, борец и визионер. Ниту тој застанувал, па ниту нешто или 
некој можел да го запре во неговиот макотрпен пат. Желбата да ја види 
слободна Македонија била појака и од разните затвори, интернации и од 
многубројните понижувања.  
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Би саклал да напоменам дека при реализацијата на проектот имав 
соработка, покрај со семејството на Ченто и други пединци, исто така, 
имав соработка и со колеги историчари од повеќе музејски установи во 
Република Македонија, пред се: НУ Музеј на Македонија, НУ Завод за 
заштитата на спомениците на културата и Музеј – Битола, НУ Музеј на 
македонската борба за државност и самостојност – Скопје, Музеј – 
Куманово и други. Ја користам приликава на сите да им се заблагодарам 
за несебичната помош што ми ја дадоа.  

Во досегашните истражувања дојдов до бројка од околу 250 
фотографии, од кои во над 200 е фотографиран самиот Ченто и кои 
хронолошки се наредени и обработени, сместени во просторот и времето, 
кои зборуваат и за животот на Ченто, а индиректно и за тешкиот и долг 
пат на Македонија за самостојност и независност. Останатите, околу 50, 
се фотографии на меморијални споменици, спомен обележја, 
споменплочи и други уметнички дела, книги и други публикации, 
создадени по повод и во чест на Ченто. 

  Најстарата фотографија е од 1919 година, кога Методија (Ченто) 
имал 17 години, а на која е заедно со своите родители, мајката Захарија 
(Зака) и таткото Андон (Слика 1). Потоа, следуваат повеќе фотографии 
на Ченто како ,,сокол“ со другарите од Соколското друштво од Прилеп 
(Слика 2). Во Збирката има фотографии на Ченто, како, фудбалер, 
велосипедист, планинар и од други негови активности во младинските 
години, односно од 1925 година и подоцна. Има повеќе семејни 
фотографии, како со сопругата Василка (Слика 3), така и со членови на 
неговото потесно семејство. Следуваат фотографии од политичките 
активности на Ченто од 1936 година (Слика 4), како и од 1938 година 
кога е член на Извршниот одбор на Народен фронт на Прилеп (Слика 5), 
а потоа и кандидат за пратеник од Земјоделската партија. Во Збирката 
има фотографии на моменти од животот на Ченто во затворот во Велика 
Кикинда во Србија (Слика 6), од интернациите во Бајина Башта во Србија 
од 1941 година и Златоград во Бугарија во 1943 година, како и поголем 
број на фотографии како ,,трудовак“ во трудовиот логор Рупел 
Чучулигово во Бугарија, од 1943 година. Следуваат фотографии од 
партизанскиот живот на Ченто во Дебарца, моменти од активностите за 
подготовка, како и од самото одржување на Првото заседание на 
АСНОМ (Слика 8). Во Збирката има повеќе фотографии од митинзите по 
повод ослободувањата во 1944 година на Прилеп, Битола, Куманово и 
Скопје, како и од други општествено – политички активности на 
Претседателот на Президиумот на АСНОМ, а подоцна и Претседател на 
Народното собрание на Македонија, Методија Андонов – Ченто, како, 
седници на Президиумот на АСНОМ, седници на Народното собрание на 
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Македонија и  Народното собрание на Југославија каде Ченто бил 
пратеник.  

Збирката содржи повеќе фотографии направени во февруари 1946 
година, поточно од средбата  и ,,разгледувањето“ на повеќе градови и 
места во Македонија, на Ченто, Димитар Влахов и други соработници со 
претставникот на Организацијата на Обединетите Нации, амбасадорот 
Виктор Мануел Виласењор од Мексико (Слика 9).  

Во Збирката имаме фотографии и од погребот на Ченто во 
Прилеп, на 25.07.1957 година, од кои се гледа дека прилепчани масовно 
му оддаваат почит на својот сограѓанин, иако имало некаква ,,забрана“ за 
присуство на неговиот погреб (Слика 12).   

Низ фотографиите во Збирката можат да се забележат голем број 
на лица од партискиот и воениот врв на Македонија, како: Михајло 
Апостолски, Димитар Влахов, Киро Глигоров, Панко Брашнаров, Лазар 
Колишевски, Страхил Гигов, Мара Нацева, Емануел Чучков, Кирил 
Петрушевски, Лазар Соколов, Бане Андреев и други. Потоа, народни 
херои, борци и други соработници од Прилеп, како: Борко Темелкоски – 
Лилјакот, Круме Волнароски, Рампо Левката, Аспарух Јосифоски, Љубен 
Лапе, Киро Крстески - Платник и други. Исто така, на фотографиите се 
сретнуваат и други раководители од Југославија, како: д-р Иван Рибар, 
Едвард Кардељ, Светозар Вуквановиќ – Темпо и странски претставници 
кои доаѓале во Македонија, како: амбасадорот на ООН, Мексиканецот 
Виктор Мануел Виласењор, мајорот Имков, претставник на советската 
воена мисија во Македонија и други. 

Од досегашното истражување, според датираните фотографии на 
Ченто, можеме да констатираме дека Збирката содржи фотографии, 
преку кои го следиме неговиот живот пат исполнет со голем број на 
активности во континуитет од 1925 година (со исклучок на 1929 и 1939, 
години од кои немаме фотографии) до 1946 година, односно до неговото 
затворање. Не поседуваме фотографии од периодот од 1946 до 1955 
година, период кога Ченто е во затвор, со исклучок на една фотографија 
од 10 август 1946 година, фотографиран во затворот во Скопје (Слика 
10). Додека од периодот 1955 до 1957 година, односно по излегувањето 
од затворот до неговата смрт имаме само две фотографии, онаа со целото 
семејство од 9 септември 1955 година, еден ден по излегувањето од 
затвор (Слика 11) и уште една фотографија, која е последна фотографија 
на Ченто, од јуни 1957 година, фотографирана во болницата во Скопје по 
извршената операција. 

Анализирајќи ги фотографиите, така сместени во времето, можеме 
да констатираме дека Ченто внимавал да овековечи значајни моменти од 
неговиот живот, а тоа особено го правел заедно со својата фамилија. 
Пример за тоа се фотографиите кои оставаат впечаток, особено ако се 
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знае што се случувало тие денови кога е создадена фотографијата. 
Имено, во Збирката има фотографија на целата фамилијата на Ченто, 
датирана на 29 септември 1943 година, односно, еден ден пред 
вклучување на Ченто во партизанското движење (Слика 7). Исто така, 
остава впечаток фотографијата, повторно со сите членови на неговото 
семејство (Слика 11),  датирана на 5 септември 1955 година, односно, 
еден ден по излегувањето од затворот Идризово каде одлежал затворска 
казна од 9 години и 50 дена (осуден бил на 11 години). Од овие примери 
можеме да го видиме каков е односот на Ченто кон семејството, односно, 
почитувањето на семејните вредности и традиции. 

Во вториот дел од Збирката на фотографии, кој неформално го 
нареков ,,инспиративни сведоштва за Ченто“, се однесува на разни 
споменици и други уметнички дела на уметници и други творци 
инспирирани од големиот патриот Ченто. Збирката содржи фотографии 
од: Биста, изработена од Димо Тодороски, Споменик во Прилеп (Слика 
13) и споменик во скопската населбата Ченто, изработени во бронза од 
скулпторот Драган Попоски - Дада, фотографии од манстирот Св. 
Прохор Пчински, од Меморијалниот комплекс ,,Пелинце“посветен на 
АСНОМ, од Споменикот во Скопје изработен во мермер од Димитар 
Филиповски (Слика 14), уметничката слика од Василе Иваноски, од 
восочната фигура во НУ Музеј на македонската борба за државност и 
самостојност – Скопје, од Споменикот АСНОМ во Скопје, поштенска 
марка, јубилејна златна монета, орден, споменобележја и споменплочи, 
книги, пароли, графити и друго.  

Во наредниот период оваа Збирка на фотографии за Ченто ќе биде 
презентирана пред јавноста преку изложба, каталог или друг вид на 
публикација. Идејата ми е, а воедно и желба, да дадам свој придонес во 
расветлувањето, пред се во презентирањето на светлиот лик и големото 
дело на Ченто. 

Преку една ваква презентација, каде на едно место се сите 
фотографии поврзани за Ченто, интересентот, без разлика на неговите 
години, ќе биде растоварен од читање на долги текстови и на еден 
визуелен начин, лесно достапен за секоја ,,публика“, ќе му се овозможи 
брз пристап до информации за животот и борбата на Ченто, но и за 
инспирацијата на уметниците и разните автори на дела кои твореле и 
творат во чест на Ченто.  

Преку презентација на овие фотографии, уште еднаш ќе ја 
потврдиме изреката: ,,Една фотографија, илјада зборови“, а повеќе 
фотографии, значат илјадници зборови. И навистина, непотребни се 
зборови, доволно е да се погледнат истите и тогаш секој човек ќе разбере 
каков човек бил Ченто - храбриот визионер, денес инспирација за секој 
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човек. Преку неговото дело секој ќе сфати како треба да се сака својата 
татковина и како се ,,гине“ за неа. 

Јас се надевам дека оваа Збирка на фотографии за Ченто не е 
,,комплетна“. Сигурно дека има уште фотографии кои не се дел од истата 
и затоа и во иднина да продолжиме да работиме на збогатување на 
Збирката и изнаоѓање на  нови ,,замрзнати“ моменти од животот на 
Ченто.  

А дотогаш, големиот ЧЕНТО, и понатаму нека биде инспирација 
за нови научни и културни достигнувања. 

 
 

      ДЕЛ ОД ЗБИРКАТА НА ФОТОГРАФИИ ЗА ЧЕНТО: 
 

 
Слика 1 Методија со татко му Андон и мајка му 

Захарија (Зака), Прилеп, 1919 година. 
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Слика 2 Соколи (гимнастичари) од Прилеп, 

Ченто (во првиот ред, прв одлево), 1926 година. 
 

 
Слика 3 Ченто со вереницата 

Василка Поп – Атанасоска, Прилеп, 1930 година 
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Слика 4 Средба на Ченто (трет оддесно), со пратениците: Д-р Драгољуб 
Јовановиќ (втор оддесно), претседател на Земјоделската партија, Милан 

Прибичевиќ (прв одлево), од Самостојна демократска партија, д-р 
Светислав Живковиќ, (трет одлево) и други соработници, одржана во 

хотел ,,Балкан“, Прилеп, јуни, 1936 година 
 

 
Слика 5 Членови на Извршниот одбор на Народниот фронт на Прилеп.  
Одлево на десно: Љубен Лапе, Методија Андонов – Ченто, Кирил  

Петрески – Димуш, Рампо Левката и Коце Ќурчија, Прилеп, 1938 година. 
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Слика 6 Методија Андонов – 
Ченто во истражниот затвор во 
Велика Кикинда, Србија, 
затворен по Илинденските 
демонстрации во Прилеп 
(брадата е во знак на жалост за 
смртта на мајка му Захарија, 
која починала во август 1940 
година), септември 1940 
година. 
 
 

 
 

 
Слика 7 Ченто со сопругата Василка, синовите Илија, Андон и Владимир, 

ќерката Марија, еден ден пред излегување во партизани, Прилеп, 29 
септември 1943 година 
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Слика 8 Членови на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, на ЦК на КПМ, на 
Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и други борци. Одлево 

надесно седат: Кирил Петрушев, Михаило Апостолски, Методија 
Андонов – Ченто, Светозар Вукмановиќ – Темпо, Лазар Соколов. Во 
горниот ред: Епаминонда Поп Андонов, Мане Чучков, Страхил Гигов, 

Мара Нацева, Митко Зафировски, Бане Андреев, Киро Глигоров,  
слободна територија Козјак (Кумановско), мај - јуни 1944 година. 

 
 

 
Слика 9 Ченто (втор  одлево),  Виктор Мануел Виласењор, претставник 

на Организацијата на Обединетите Нации  (во средината), Димитар 
Влахов (втор оддесно) и други, Битола, февруари 1946 година. 
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Слика 10 Ченто во затворот 
Идризово, Скопје, 
10 август 1946 година. 

 

Слика 11 Ченто со својата 
фамилија еден ден по 
излегувањето  
од затворот, Прилеп, 5 септември 
1955 година. 
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Слика 12 Погреб на Методија Андонов – Ченто, 

Прилеп, 25 јули 1957 година. 
 

 
Слика 13  Споменик на Методија Андонов – Ченто во Прилеп, 

бронза, изработил Драган Поповски – Дада, 2001 година. 
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Слика 14 Споменик на Методија 
Андонов – Ченто 
во Скопје, мермер, изработил  
Димитар Филиповски, 2010 
година.   

 

 
 

 Резиме: 
Трудот се однесува на новосоздадената ,,Збирка на фотографии 

за првиот претседател на Президиумот на АСНОМ, Методија 
Андонов - Ченто“, во рамките на Историското одделение на НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп.  

Истата е резултат на неколкугодишните истражувања и интерес на 
авторот на овој труд за една од личностите кој имал забележителна улога 
во создавањето на независна и самостојна Република Македонија.  

Проектот за истражување беше поддржан од страна на 
Министерството за култура на Република Македонија.  

Неверојатно е чувството да се истражува, воедно, да се создаде 
едно дело за големиот човекот кој целиот свој живот го посветил на 
својата татковина, и кого никој  и ништо не можело да го запре на патот 
кон слободата на Македонија. 

Збирката, која содржи околу 250 фотографии од животот на 
Ченто, како и фотографии на уметнички дела и други сведоштва, 
инспирирани од неговата храброст, патриотизам и љубов кон својата 
земја, претставува значајно историско културно наследство, кое и 
понатаму ќе се надградува и ќе претставува темел за културни и научни 
достигнувања, како и презентација и афирмација на културните, 
историските и музеолошките вредности на Република Македонија   

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

41



 Се надевам дека Збирката на фотографии на Методија Андонов – 
Ченто, во најскоро време, ќе биде презентирана пред јавноста, преку 
изложба или публикација, така што преку фотографии кои заменуваат 
илјадници зборови ќе откриеме многу нешта за Ченто, човекот – борец, 
визионер и инспирација, кој со своето дело, ни ,,кажува“ како се сака и 
гине за својата татковина.  

 
 

Resume: 
The aim of this labour is to presented this ,,Collection of photographs 

for the first president of the Presidium of ASNOM, Metodija Andonov - 
Čento”, at the history department of the Institute for Protection of Cultural 
Monuments and Museum - Prilep.  

It is the result of few years researching and interest of the author and 
his work about one of the persons who had a significant role in the history of 
the independent Republic of Macedonia.  

Project research was supported by the Ministry of Culture of Republic 
of Macedonia.  

This investigations is to prove that the history of one man is 
persistence, man who dedicated his life to his country, man who show the way 
to the liberation of  Macedonia. 

The collection, which contains over 250 photographs of life for Čento, 
and art photographs and other testifying, inspired by his courage, patriotism, is 
a significant historical and cultural evidence, which will be further upgraded 
for cultural and scientific achievements, as well as the presentation and 
promotion of cultural, historical and muzeological  activities about the 
Republic of Macedonia.  

 I hope that this collection of photos, soon, at real time,  will be 
presented to the public like an exhibition or publication, so by replacing words 
with photographs, we will discover many things about Čento, man - fighter, 
visionary, man whose doing is the significant for the history of our country. 
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