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Рубинчо БЕЛЧЕВСКИ,1 

  МОНУМЕНТАЛЕН  МЕМОРИЈАЛЕН  КОМПЛЕКС  
,,ПАРК  НА  РЕВОЛУЦИЈАТА“ - ПРИЛЕП 

АЛЕЈА НА НАРОДНИТЕ ХЕРОИ - МОГИЛА НА 
НЕПОБЕДЕНИТЕ  -  СПОМЕНИК ЖЕНА - БОРЕЦ 

 
 Апстракт: Оваа година се одбележуваат 55 години од изградбата на 
монументалниот меморијален комплекс ,,Паркот на Револуцијата“ во 
градот херој Прилеп. Тој е сведоштво за големото учество и влог на Прилеп 
во Втората светска војна, особено што тука пред 75 години, на 11 
октомври 1941 година започнало востанието на македонскиот народ 
против фашистичкиот окупатор и застана на страната на 
антифашистичката коалиција, а низ таа борба во период 1941 – 1945, ,,се 
роди“ македонската држава. Објектот е авторско дело на познатиот 
архитект, уметник и професор од Белград, Богдан Богдановиќ. Составен е 
од повеќе делови: ,,Алеја на Народните херои“, ,,Могила на Непобедените“ и 
,,Споменик Жена-борец“. Покрај главните делови, во рамките на комплексот 
има: амфитеатар, спортско-рекреативни објекти, трим патека, урбана 
опрема и друго, кои дополнително го култивираат просторот. ,,Паркот на 
Револуцијата“ е еден од симболите на Прилеп, но во литературата има 
малку податоци за истиоот, па од тие причини се зафатив да подготвам 
еден труд со повеќе податоци за ова ,,свето“ место, особено  за прилепчани, 
елаборирајќи ја симболиката и неговото значење. 
  
 Клучни зборови: Прилеп, Парк, револуција, борци, могила, алеја, 
споменик. 

Прилеп, има повеќе објекти, кои претставуваат симбол на Градот – 
херој. Меѓу нив се: Марковите Кули, повеќе цркви и манастири, Градскиот 
саат и Старата чаршија, Участакот. Но, најкарактеристичен симбол на градот, 
како по својата архитектонска комлексност, така и по своето значење од 
минатото е ,,Паркот на Револуцијата“, уреден и откриен, пред 55 години, на 
11-ти октомври 1961 година, по повод 20 години од почетокот на востанието 
на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, а посветен на 
паднатите борци во НОВ од 1941-1945 година. Според предходното, оваа 
година се одбележуваат 75 години од почетокот на востанието, определбата 
на македонскиот народ да се истрае на балканската ветрометина и да се биде 
на страната на антифашистичката коалиција, се до последниот ден на 
                                                 
1 Рубинчо Белчески, кустос советник – историчар, НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј - Прилеп, ул. Александар Македонски бр.142 Прилеп; адреса на живеење 
ул.Димо Наредникот бр.89/39 Прилеп, е-пошта:  rubin.belceski@yahoo.com 
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победата над фашизмот. Поврзувајќи го овој значаен настан од историјата на 
Прилеп и прилепско, како дел од историјата на македонскиот народ со 
,,Паркот на Револуцијата“ кој е посветен на борците и е тесно врзан за НОБ и 
Револуцијата, ќе се обидам да дадам поширока елаборација, објаснување на 
симболиката и значењето, како на меморијалните делови, така и на Паркот на 
Револуцијата како целина.  

 
Парк на Револуцијата 

Омиленото шеталиште и збиралиште на прилепчани, особено на 
младината во минатото, било Прилепското брдо. Тоа било сведок на многу 
настани во Прилеп, воедно, вистинско народно, но и природно училиште на 
Револуцијата. Тука се одржувале состаноци, кружоци, забавни игри со 
прогресивна тематика. На тоа место е изграден ,,Паркот на Револуцијата“, 
парк со име кое во целост одговатра на неговата улога и значење за 
историјата на напредното ослободително движење на Прилеп. Воедно, од 
овој простор има најубав поглед кон градот и неговата околина, кон места 
кои имаат големо историско значење за Прилеп и Републиката, особено што 
истиот се најдува на надморска висина од 645 м во најнискиот дел до 685 м 
во највисокиот дел, така што од овој простор, има убав поглед кон Марковите 
Кули, Зеленик и Црвени Стени, зборните места на прилепските партизани, 
кои на 11-ти Октомври 1941 година извршија напад на градот. Од ова место 
се гледа и Селечка Планина и месноста Бидимаш, каде бил партизансклиот 
логор на првите партизани, кои излегоа на 12 септември 1941 година. Се 
гледа Планината Мукос, каде се водела борбата на борците од партизанскиот 
одред ,,Димитар Влахов“ со фашистичките сили на 14 септември 1942 година 
и селото Дабница, познато по Дабничкиот масакр од 19 септември 1942 
година. Двата настани се длабоко врежани во меморијата на прилепчани, во 
кои се изгубени голем број животи на борци и луѓе патриоти, но воедно, 
настани кои директно влиаеја за омасовување на партизанскотот движење и 
засилување борбата за слобода. Од тука се гледа и Прилепец, познат по 
борбата кај манастирот Св.Никола на 19 декември 1942 година, а преку 
планината е областа Мариово, револуционерни жаришта со многу настаниод 
поблиското и подалечното минато на Прилеп и прилепско. Како што може да 
се заклучи од предходново, од ова место, од Паркот на Револуцијата, може да 
се зборува за богатата историја на Прилеп.       
 Истиот, се наоѓа на јужната периферија на градот, хортикултурно 
уреден со високо растителна борова шума и нискорастителна зимзелена 
флора. Во годината кога се уредува Паркот, во рамките на истиот се подигаат 
и монументалните споменци, ,,Алеја на Народните херои“ и „Могила на 
Непобедените“, како и ,,Споменик жена - борец“, посветен на жената во 
НОВ од авторот, академскиот скулптор Драган Попоски - Дада. Вкупната 
површина на Паркот изнесува 67 600 м2. 

Автор на целиот монументален комплексен објект е архитектот, 
уметник, писател и филозоф, Богдан Богдановиќ (Белград, 1922 – 
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Виена,1910), професор Архитектонскиот факултет на Белградскиот 
универзитет и градоначалник на Белград во периодот 1982 – 1986 година, 
неимар на меморијалната архитектура, автор на повеќе монументални 
споменици низ Југославија, меѓу кои: Споменикот ,,Камен цвет“ во Јасеновац 
(Хрватска), ,,Споменик на еврејските жртви на фашизмот“ во Белград 
(Србија), ,,Партизанските спомен – гробишта“ во Мостар (Босна и 
Херцеговина), Споменик на српските и албанските партизани загинати во 
НОБ во Косовска Митровица (Косово), Спомен – гробишта на жртвите на 
фашизмот во Сремска Митровица (Војводина) ,,Споменик на слободата“ во 
Иванград (Црна Гора) и многу други.  

 

 
Богдан Богдановиќ 

 
Изворната функција на Паркот на Револуцијата, како меморијален 

комплекс е повеќенаменска. Содржините нудат: воспитно-образовна, 
културна, научна, туристичка и спортско-рекреативни активности. Паркот, 
Алејата, Могилата и Споменикот жена - борец, интегрално земени 
преставуваат објекти-споменици со специфични карактеристики. Секој 
засебно симболизира дел од богатата револуционерна историја и традиција на 
Прилеп. Вклопени заедно, истите претставуваат една дијалектичка целина, 
симбиоза на единството и континуитет на револуционерното движење на 
Прилеп и сите југословенски народи и народности (како што велевме во едно 
друго време), во кој што природниот и уметничкиот фактор наоѓаат идеално 
решение во сублимираниот природно-естетски комплекс, со високи, светски 
признанија за уметнички, архитектонски и естетски вредности, а преставува и 
најадекватен израз на благодарност кон придобивките и вредностите на 
Револуцијата. 
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Алеја на Народните херои 
Паркот има повеќе влезови, односно, пристапни патеки. На 

пристапната платформа, односно, на влезот од ул.Самоилова (поранешна ул. 
Иво Рибар Лола), од левата страна, се наоѓа првиот меморијален комплексен 
објект односно, ,,Алејата на Народните херои“, расположена во една 
природно подигната ниша со садници и цветни грмушки. На сиви мермерни 
постаменти, високи околу два метра, наредени во права линија се поставени 
бронзените бисти на десетте Народни херои од Прилеп и прилепско загинати 
во Народната револуција. Текстот на постаментите е краток и содржи: име и 
презиме, кај некои и прекар, години на раѓање и смрт.  

 

 
 
Во Алејата се спомен - бистите на следните Народни херои: Кире 

Гаврилоски - Јане (1918-1944), Иле Игески - Цветан (1920-1944), Орде Чопела 
(1912-1944), Борка Талески (1921-1942), Кузман Јосифоски-Питу (1915-1944), 
Мирче Ацев (1915-1944), Борка Велески -Левата (1912-1944), Рампо Левката 
(1909-1942), Лазо Филипоски-Лавски (1918-1942), Круме Волнароски (1909-
1944). 

Многу фабрики, установи, училишта, организации, друштва и улици 
ги носат имињата на овие Народни херои, воедно подигнати се поголем број 
на споменици и спомен - обележја, посвеени како ним, така и на нивни 
соборци. Во оваа пригода, да потенцираме дека Прилеп дал уште пет 
Народни херои кои ја преживуваат Втората светска војана, тие не се дел од 
Алејата, но вредно е да се споменат, а тоа се: Вера Ацева (1919-2006), Борко 
Темелкоски-Лилјакот (1919-2001), Крсте Црвенкоски (1921-2001), Ѓоре 
Дамески-Боксерот (1922-1995), Атанас Забазноски-Руски (1925-2013). 
Презентирајќи го овој дел од меморијалниот комплекс можеме да заклучиме: 
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Да се војува и загине за татковината е голема чест. На Народните херои им 
припаѓа најголемата чест и благодарност. Тие се бесмртни, тие се ,,живи“. 
Тие живеат во нашите спомени и дела. Вткаени се во нашето денес и среќно 
утре. Затоа благодарност и слава на хероите. 

 
Могила на Непобедените 

 Движејќи се по ,,Цветната алеја“, која претставува патека, украсена од 
двете страни со цвеќиња, се доаѓа до монументалните мермерни скулптури 
(антички урни, столбови, стилизирани амфори и сл.) со повеќекратно 
симболично значење, после кои се доаѓа до заедничката гробница односно, 
криптата. Овие објкти го прават меморијалниот комплекс ,,Могилата на 
Непобедените“ изграден во чест на загинатите борци од НОВ 
 Ако направиме симболичка и уметничка анализа на овие два објекти, 
доаѓаме до заклучок дека тие се целини, но стилски различни. Првиот дел, 
односно, урните, претставуваат повеќе вајарско-скулпторска целина, за 
разлика од криптата, која е архитектонска целина. Но, иако стилски различни, 
идејно и композициски тие претставуваат една целина, што уметнички го 
олицетворува единството во борбата на животот и смртта. 
 Пред заедничката гробница - криптата, на изведено кружно 
зарамнување, поставени се осум (8) мермерни скулптури – урни, столбови, 
амфори и сл. со повеќекратно симболично значење. Истите, се  различни по 
висина, која се движи од 2,90 м најниската, до околу 5 м највисоката. Тие се 
направени од бел прилепски мермер, кој изразува цврстина, постојаност, 
трајност и убавина. Ако знаеме дека во минатото, сите ремек дела се 
изградени од мермер, тогаш можеме тука да ја видиме и континуираната 
историска традиција на Прилеп од античко време до денес. 
 

                   
 
Осумте урни го изразуваат учеството на Прилеп и неговиот придонес во 
Револуцијата преку осум борбени партизански единици, претежно составени 

НУ Завод и Музеј Битола Зборник на трудови бр. 19

51



 
 

од прилепски борци. Разликата во големината и димензиите ја покажуваат 
нивната развојна линија, односно прераснувањето од помали во поголеми 
воени формации, почнувајќи од одред (Првиот прилепски одред ,,Гоце 
Делчев“), преку, баталјон (,,Мирче Ацев“), ударните бригади (,,Првата 
македонско-косовска ударна бригада“, ,,Втората“, ,,Петтата“ и ,,Деветтата“) и 
завршувајќи со дивизии (41-та и 49-та). Горниот дел од мермерните 
скулптури (главата – капителот) е во форма на двојна наковална со лик на 
козја глава, што симболизира: храброст, цврстина, одлучност и ударност, што 
е одлика на партизанските единици од чии редови се исковале прекалени 
борци. Од ова можеме да заклучиме дека скулптурите, како поединечно, така 
и како целина симболизираат: цврстина, масовност, широчина, неограничена 
просторност и борбена ударност, како придонес и одлика на учеството на 
населението од прилепскиот крај во Револуцијата, што е и општа 
карактеристика на нашата НОБ. На најголемата скулптура, стилизиран е 
вечен пламен, симол на непокорноста на македонскиот народ.  
 Централниот и иајзначаен дел кој ја сочинува Могилата на 
Непобедените е заедничката кружна гробница – крипта, од типот на отворен 
толос со пречник од 7,40 м и висина од 3 м. Истата е отворен кон северната 
страна кон мермерните скулптури, односно кон самиот град Прилеп. 
Внатрешниот отворен дел, странично е поплочен со бели мермерни плочи 
вертикално поставени. Под мермерните плочи и однадвор под земјениот 
покрив кој прави форма на могила се закопани коските на борците, пренесени 
од партизанските гробишта во Прилеп, како и од други места каде биле 
погребани посмртните останки на загинатите борци. Фактички 
архитектонскиот елемент, односно, Могилата претставува заедничка 
гробница на сите паднати борци од прилепскиот и во прилепскиот крај. На 35 
плочи се исклесани имињата и презимињата на 462 загинати борци, а покрај 
12 – мина е исклесан Орденот Народен херој. Десет од нив се предходно 
наведените Народни херои од Прилеп, чии спомен-бисти се во Алејата на 
Народните херои, а останатите двајца загинуваат во прилепско, Киро Фетак 
од Куманово, загинува во борбата кај манастирот Св.Никола, Прилепец, а 
Манчу Матак од Крушево, загинува со фашистичкиот непријател во борбата 
кај Витолиште, Мариово. Меѓу имињата на борците исклесани во мермерните 
плочи, покрај македонци, како и припадници на останатите југословенски 
народи и народности, се наоѓа името на русинот Иван Петрович Кирилков и 
италијанецот Џовани Паси, кои како борци на партизанските единици, 
загинуваат во борбите во прилепско.  
 Од предходното се гледа интернационалниот карактер на НОБ и 
Револуцијата и заедничката борба на сите слободољубиви и антифашистички 
луѓе, против тогашното големо зло на човештвото - фашизмот. На крајот да 
заклучиме дека Могилата на Непобедените е така наречена бидејќи борците 
што загинуваат за своите идеали, за слобода и подобра иднина на својот 
народ и татковина, остануваат сејогаш непобедени.  
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 Могилата на Непобедените, како споменик на културата е ставен под 
заштита во 1989 година. 
 

Споменик Жена – борец 
На просторот помеѓу Алејата на Народните херои и Могилата на 

Непобедените, лево од ,,Цветната патека“, во внатрешноста, заобиколен со 
зимзелени и листопадни дрва, на плато од гранитни коцки се наоѓа 
Споменикот Жена – борец, дело на академскиот скулптор Драган Попоски – 
Дада.  

На споменикот има две рељефни фигури на жени, исклесани на 
вертикално поставена мермерна плоча. Посветен е на жената-борец која рамо 
до рамо, заедно со мажите-борци, е активен учесник во 
народноослободителното движење и борбата за слобода, во сите форми на 
отпорот, како во заднина, така и како припадник во партизанските единици. 
Во оваа пригода да напоменам дека за време на почетокот на востанието 
против фашистичкиот окупатор, на 11-ти Октомври 1941 година, секретар на 
Месниот комитет на КПЈ за Прилеп била Народниот херој Вера Ацева, која 
била храбра и одлучна во тие пресудни моменти и покрај извесното колебање 
во редовите на ПК на КПЈ за Македонија.  

Во Могилата на Непобедените исклесани се имињата на 20 жени 
борци кои ги дале животите за слободата на својата земја. Во Прилеп и 
прилепско, од вкупно 154 носители на високото признание ,,Партизанска 
споменица 1941“, 33 се жени, што секако претставува висок процент и 
показател за значителното учеството и големиот придонес на жената во НОБ.
 Им се поклонуваме на сите жени-борци, активистки, загинати или 
преживеани, сите оние кои учествувале во борбата за исполнување на 
вековниот сон на многу борбени генерации во минатото, слобода на 
Македонија.           
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Други објект во Меморијалниот комплекс 

Покрај предходно наведените градби, во рамките на Паркот, лево, од 
влезот од западната страна, изграден е и амфитеатар со летна сцена, каде е 
предвидено да се одржува историски час, посветен на овој комплекс, но и 
драмскии и други сценски приредби, како и плато за прикажување на 
филмови. 

Во текот на своето 55 годишно постоење, во Паркот на Револуција, 
односно, врз објектите во истиот, се вршени градежно-санациони зафати од 
поголем или помал обем.  Поголеми активности од таков вид се извршени во 
периодот 2007-2008 година со проектот за ревитализација. Истиот е 
финансиран од ,,Швајцарската агенција за соработка и развој“ во рамките на 
Програмата ,,Форуми на заедниците“. На територијата на ,,Паркот на 
Револуцијата“ изградени се спортско - рекреативни објекти, односно, 
фудбалко, ракометно, кошаркарско и одбојкарско игралиште, трим-патека, 
езерце, дрвени куќички и други содржини, а доплнително се поставени клупи, 
канделабри, корпи за отпадоци и друго, кои визуелно не влијаат на неговиот 
интегритет, туку напротив, обезбедуваат култивирање на просторот од 
неговата јужна страна и уредување на целата површина на Паркот. Во 
рамките на проектот доплнително е извршено пошумување и хортикултурно 
уредување. 

 
ПРИЛЕП - Град Народен херој 

Прилеп низ својата долговековна историја одиграл исклучителна улога 
во политичката и културната историја на македонскиот народ. Тука се 
одиграле значајни настани од праисторијата до денес. Но. исклучително 
важна улога има во Народноослободителната и антифашистичка војна 1941 - 
1945, односно, во Втората светска војна. Во оваа војна, од Прилеп и 
прилепско, имало околу 8000 учесници. Од нив 2700 биле активни борци со 
оружје  во рака. Прилеп дал 650 жртви, 15 борци  се прогласени за Народни 
херои, од кои 10 се загинати, а 5 ја преживуваат војната, а 154 борци се 
носители на „Партизанска споменица 1941“. Како резултат на 
гореспоменатото во 1975 година, од страна на Претседателот на СФР 
Југославија, Јосип Броз Тито, градот Прилеп го добива Орденот ,,Народен 
херој“, со кој е сврсатен во редот на 8-те градови од поранешна Југославија, 
носители на ова високо признание, по еден град од секоја република и 
покраина, заедно со: Белград, Загреб, Љубљана, Нови Сад, Приштина, Дрвар 
и Цетиње. 

Во Паркот на Револуцијата, во светото место на Прилеп на голем 
сенароден митинг, на 4 јули 1975 година (ден на борецот во СФРЈ) на нашиот 
,,Град – херој“, свечено му беше доделен ,,Орденот и Повелбата Народен 
херој“, што секако ни прави голема чест, воедно, нас прилепчаните не прави, 
особено горди на своето славно минато.  
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Раководството на Р.Македонија во посета на ,,Могилата“, 1991 г. 

 

Резиме: ,,Паркот на Револуцијата“ со ,,Алејата на Народните херои“, 
,,Могилата на Непобедените“ и ,,Споменикот Жена-борец“ за Прилеп и 
прилепчани претставува свето место. Тука се раскажува богатата историја на 
градот херој, како дел од историјата на македонскиот народ. Овој објект 
,,зборува“ за револуционерите, за борците кои се вградија себе си во темелите 
на својата татковина и го остварија сонот на многу македонски борбени 
генерации за слободна и независна Република Македонија. За нивниот влог, на 
Прилеп му е доделен орденот ,,Народен херој“, што е единствен град во 
Републиока Македонија, за што ние, прилепчани сме премногу горди. ,,Паркот на 
Револуцијата“, прекрасното дело на неповторливиот Богдан Богдановиќ ни 
остава аманет да ја чуваме скапо платената слобода со човечки жртви и да ги 
почитуваме истите. Тоа ќе го направиме со грижливо чување и одржување на 
ова значајно сведоштв за борбениот дух и пожртвуваноста на секој поединец во 
текот на Народноослободителната борба.        
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Summary:  "Park of the Revolution" with "Alley of National heroes", "Mound of 
Undefeated" and "Monument Women Fighter" for Prilep and its citizens is a sacred 
place. Here tells the rich history of the town hero, as the history of the Macedonian 
people. This facility "speaks" for the revolutionaries, fighters who laid the foundation 
themselves in their homeland and had the dream of many generations Macedonian 
fighter for free and independent Republic of Macedonia.  For their investment, the city 
of Prilep has been awarded with the medal "National Hero", which is the only city in 
the country, for which we, the citizens of Prilep, are too proud. "Park of the 
Revolution" wonderful work of unique Bogdan Bogdanovic, leaves us pledge to keep 
expensively paid liberty with victims and to respect them. It will do this by carefully 
storing and maintaining this important testimony for the fighting spirit and sacrifice of 
every individual during the National Liberation Struggle.  
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