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ПРИЛЕПЧАНИ, ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО ВО ,,КРВАВАТА“ 1942
Апстракт: Оваа година се одбележуваат 75 години од ,,крвавата“
1942 година. Во истата се случиле голем број на настани во борбата на
македонскиот народ и останатите поддржувачи против фашистичкиот
окупатор. Партиската организација од Прилеп ги давала насоките за
отпорот кон суровиот непријател. Иако оваа година биле изгубени
животи на голем број борци меѓу кои и 5-мина народни херои од Прилеп
и Прилепско, сепак, таа била пресвртница во победоносниот од на
македонскиот народ. Во редовите кои следуваат ќе ги проследиме
настаните кои се случиле во Прилеп и Прилепско кои го дале
позитивниот тек на борбата за слобода по повеќевековни владеења на
разните поробувачи.
Клучни зборови:Прилеп, борец, народен херој, одред, КПЈ
Прилеп во текот на Народноослободителната борба 1941 – 1945
година, имал исклучителна улога, не само поради фактот што тука, на
11-ти октомври 1941 година, започнало вооруженото востание, туку и
поради фактот што во Прилеп од Априлската војна 1941, па сé до
конечното ослободување на Македонија, односно до победата над
фашизмот на 9-ти мај 1945 година се случиле голем број на настани кои
ги раководела партиската организација и во голема мера влијаеле
позитивно да се развиваат борбените дејствијакои ќе доведат до конечна
слобода на Македонија, после повеќевековните владеења на туѓите
власти.Со оглед на фактот што оваа 2017 година се одбележуваат 75
години од голем број на настани во т.н.крвава1942 година, меѓу кои и
формирањето на партизански одреди, нивните борбени судири со
окупаторските сили кои применувале сурови методи на пресметка со
прогресивните сили. Од тие причини ценевме за потребно да се
потсетиме на истите, но и на херојствата на борците и притоа да
потенцираме дека во текот на истата, животот го загубиле голем број на
борци, меѓу кои и народните херои: Борка Талески-Модерното, Лазо
Филипоски-Лавски, Орде Чопела-Кулако, Борка Велески-ЛеватаГоранов и Рампо Левката или половината од 10-те народни херои од
Прилеп и Прилепско кои загинале во текот на војната за кои во
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хронологијата на настани која следува ќе дадеме и биографски податоци
на истите, како и краток опис на настаните. Хронологијата на настани е
збогатена и со фотографии на личностите, односно настаните во 1942
година.
02. 03. Загина народниот херој Борка Талески - Црниот, Модерното. Роден на 19.07.1921г. во Прилеп. Студент на Медицинскиот
факултет во Белград. Тука учествува во повеќе акции за кои бил апсен и
во затвор одлежал 30 дена. Член на КПЈ од 1938 г., а во НОБ стапува во
1941 г. Во 1940 г. се враќа во Прилеп и работи заедно со Кузман
Јосифоски-Питу, кој бил секретар на Месниот комитет на КПЈ за
Прилеп. На Илинденските демонстрации во Прилеп бил првиот што
држел говор. Затворен, тепан и мачен по демонстрациите, Борка се
држел многу храбро. Спроведен е на испитување, а потоа одведен на суд
во Белград, но на судењето тој го дига својот глас против поробувањето
на македонскиот народ. Затворските денови ги поминувал на Ада
Циганлија.

По излегувањето од затвор, повторно е уапсен и испратен во
логорот во Ивањица каде останал до почетокот на војната. По
излегувањето од логорот станал прво член, а потоа и секретар на
Месниот комитет на КПЈ во Прилеп. Подоцна тој е член на ПК КПЈ за
Македонија, а подоцна и член на Бирото на ПК. Еден е од организаторите на акцијата од 11.10.1941г. и нејзин учесник. Потоа доаѓа во
Скопје и работи во Бирото на ПК КПЈ. Убиен е од Дончо Колев, Бугарин,
старешината во полициската станица во с.Тројаци. Убиството се случило
во месноста Чашка, во близина на с.Плетвар, Прилепско, на 02.03.1942г.
заедно со Лазо Филипоски-Лавски, враќајќи се од Кавадарци каде што
бил испратен за инструктор. Занароден херој е прогласен на 11.10.1951 г.
02. 03. Загина Народниот херој Лазо Филипоски - Лавски. Роден е
во с.Мрзеново, Велес, 06.04.1918 година. Многу рано станал физички
работник и заминал во печалба во Белград. Непосредно пред војната
учествувал во Илинденските демонстрации во Прилеп и бил уапсен. По
окупацијата на земјата активно учествува во подготовките за вооружено
востание и е член на Воениот комитет во Прилеп и инструктор за
обучување на комунистите во ракување со оружје. Тој е глвниот актер во
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акцијата на тунелот кај Богомила. Лазо во таа акција со револвер го убива
стражарот, му ја одзема пушката и со неа стрела по другите стражари во
стражарницата. Бил заменик- командант на Прилепскиот партизански
одред ,,Гоце Делчев“.

Тој подоцна учествувал во низа акции, покажувајќи
извонредна храброст. Убиен е во заседа од страна на бугарскиот
старешина на полициската станица во с.Тројаци, Дончо Колев на 2 март
1942г. на пат од Кавадарци за Прилеп, во месноста Чашка, во близина на
с.Плетвар, заедно со народниот херој Борка Талески. За народен херој е
прогласен на 11.10.1953 година.
09. 04. Убиен е Народниот херој Ордан Чопела-Кулак. Роден е во
1912г. во Варош, Прилеп. Член на КПЈ од 1940г. а во НОБ стапил во
1941г. Кон крајот на 1940г. се истакнал во раководењето на штрајкот на
тутунските работници. Станал член на Месниот комитет на Партијата во
Прилеп, а по окупацијата и член на Воениот штаб. Раководел и со
собирање на оружје. Во Варош создал цврста партиска и скоевска
организација што служела како партизанска база. По испраќањето на
Првиот прилепски одред, преминува во илегалство. Кон крајот на 1941г.,
по налог на Партијата, заминува во Битола да помогне околу создавањето
на партизански одред. Во април 1942г. бугарските фашисти ја блокирале
куќата во која живеел во Битола и во борбата со нив бил ранет и заробен.
Не издал ниту збор за Партијата. Ѕверски е мачен и стрелан на 09.04.
1942г. За народен херој е прогласен на 02.08.1949 година.
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03. 05. Ордан Михајлоски - Оцка, загинал во Лавчанската корија, во
близина на Битола, во борба со бугарската окупаторска војска, заедно со
Мара Јосифоска-Ѓурѓа и Јоска Орданоски-Сандански.Тој е борец во
Првиот прилепски партизански одред ,,Гоце Делчев”. Во составот на
Одредот е од неговите први денови. Роден е во Прилеп на 23.09.1921г. Бил
поет, музичар и хроничар. Раководел со Младинскиот музички оркестар
во Прилеп. Рано се вклучил во револуционерното движење. Од 1939г. е
член на СКОЈ, а од 1940г. член на КПЈ. Автор на музиката, а заедно со
Коле Чашуле и Крсте Црвенкоски, и на текстот на популарната
револуционерна песна ,,А бре, Македонче” испеана веднаш по првата
акција на Првиот прилепски партизански одред во село Царевиќ,
Прилепско.

По расформирањето на Одредот, преминува во илигала во село
Лавци, Битолско. По формирањето на Првиот битолски партизански одред
,,Пелистер” и член на неговото потесно раководство - одговорен за агитпроп.
03. 05. Загинал Јоска Орданоски - Сандански во Ловчанската корија, кај
Битола во борба со бугарската окупаторска војска. Роден е на 07.04.1921г. во
село Лениште, Прилепско. Тој е еден од седумтемина први излезени
партизани, подоцна борец и заменик политички комесар во Првиот
прилепски партизански одред ,,Гоце Делчев”. По завршувањето на основното
училиште почнал да работи во бакалскиот дуќан на нивниот роднина
Методија Андонов - Ченто. Член на МК на СКОЈ од 1940г. Кон крајот на
1940г. е интерниран во логорот Меѓуречје, кај Ивањица. По расформирањето
на Одредот, оди во Битола и со формирањето на одредот ,,Пелистер”е во
неговите редови.
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03. 05. Загинала Мара Јосифоска - Ѓурѓа во Ловчанската корија кај
Битола, во борба со бугарската окупаторска војска. Родена е во 1920г. во
Прилеп, борец во Првиот прилепски партизански одред“ГоцеДелчев”.Под
влијание на своите браќа Кузман Јосифоски-Питу и Аспарух Јосифоски,
се вклучила во нацоналноослободителното движење. Работела како
организатор на активот на напредните жени. Учествувала во Илинденските демонстрации во 1940г. По расформирањето на одредот ,,Гоце
Делчев” оди во Битола и се вклучила во новоформираниот прв битолски
одред ,,Пелистер”. Со неа загинале и првоборците од Прилеп, Ордан
Михајлоски-Оцка и Јоска Орданоски-Сандански, како и повеќе битолски
борци, меѓу кои и народниот херој, Елпида Караманди.

16. 05. Формиран е Партизанскиот одред ,,Димитар Влахов” во
месноста Гарван, североисточно над с.Дабница. На формирањето биле
присутни членовите на Покраинскиот оперативан штаб: Трајко БошкоскиТарцан и Киро Крстески-Платник. За командант бил избран Борка
Велески Горанов-Левата, за политички комесар Пецо Крстески-Даскалот и
Стеван Базеркоски-Лански, комесар за исхрана и снабдување. Покрај нив,
во Одредот биле: Блаже Бошкоски-Дабичот, Блаже Спиркоски, Киро
Базерко-Коробов, Киро Бајрамоски-Црне и други.
10. 06. Донесено е решение за формирање на реонски комитет на
КП во село Ропотово. Истото се случило во куќата на Љубе Тренески.
11. 07. Во Битола, Скопскиот воен суд започна процес против 56
обвинети. Меѓу нив имало и неколку прилепчани кои биле осудени и тоа:
Киро Крстески-Платник, 32-годишен, на смрт со бесење во отсуство, а
Стеван Стојанов Саздоски, 19-годишен, и Велика Николова Темелкоска56
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Венда, 18-годишна, на 15 години затвор и 20 години губење на граѓанските права.
07. 08. Извршена диверзантска акција во кругот на Институтот за
тутун. На чело на диверзантската група бил Митко Цветаноски-Ганчо. Во
акцијата биле запалени 4.800 собрани снопје пченица и над 20 000 кгр
сено. Истото било сторено за да се сврти вниманието на бугарската
полиција и војска со цел да се нападнат одредени пунктови или села.
13/14.08.Партизанскиот одред ,,Димитар Влахов” по блокирањето на
патот и прекинувањето на телефонските линии изврши вооружен напад
на општината во село Плетвар. Покрај претседателот на општината,
биле заробени пет полициски функционери кои претходно раководеле
со полициски потери. Била запалена архивата, заробените биле осудени
на смрт, а пресудата била извршена веднаш.
22. 08. Прилепскиот партизански одред ,,Димитар Влахов” извршил успешен напад на селото Лагово каде што е уништена општинската
архива. Запленето е оружје, радиоапарат, две машини за пишување, една
машина за сметање, канцелариски материјал и др.
02. 09. Уапсен е, а потоа и интерниран Пенко Здравкоски, член на
МО на Народна помош на агитпрот - комисијата при МК КПЈ за Прилеп.
06. 09. Првата чета на одредот ,,Димитар Влахов” истовремено
извршила акција во селата Забрчани и Дупјачани каде биле одржани
митинзи. Во Дупјачани бил фатен Крсте Воденичарот, соработник со
окупаторот. Селаните ја снабдиле четата со храна. Од селото Дупјачани се
јавиле двајца доброволци за Одредот.
07. 09. - 08.09.Загинаа првоборците Блаже Спиркоски-Воденски и
Киро Бајрамоски-Бајрамче во куќата на Крстечаните, во реонот Орта
џамија во Прилеп. Блаже Спиркоски во престрелката бил убиен, а Киро
Бајрамоски, како и Блага Рампова, бил ранет и заробен.

Блаже Спиркоски Киро Бајрамоски
По пренесувањето во битолската болница му била извршена успешна
операција, но за да не биде сослушуван од полицијата, Киро Бајрамоски ја
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растргнал раната и умрел. Последните негови зборови биле: „Еве како
гине партизан”. Киро Петрев Бајрамоски е роден во 1917 година во
Прилеп, а Блаже Ицков Спиркоски - Воденски е роден во село Крстец,
Прилепско, во 1922 година.
10. 09. Во Скопје започнал судски процес на кој беа изречени
следните казни: Трајко Бошкоски-Тарцан, на смрт во отсуство, Борка
Велески-Левата, неосуден бидејќи претходно загинал, Петар Крстев, на
смрт во отсуство, Стеван Базерко, на 15 години затвор во отсуство, Перо
Иваноски-Тиквар, заробен, на 15 години затвор и 20 години губење на
граѓанските права.
14. 09. Борбата на Мукос
Бугарската потера се движела кон месноста ,,Сеченото”, односно
кон логорот каде што престојувала првата чета на одредот ,,Димитар
Влахов” на чело со командантот на Одредот, Борка Велески-Горанов
Левата. Се развила голема борба со многубројната бугарска војска. Во
борбата загинале: Борка Велески-Горанов, Борко Јованоски-Киров, Блаже
Челоски, Гога Бешироски, Цане Соколоски, Стеван Апостолоски, Димче
Карески, Борко Ристески, Ангеле Милески и Никола Никодинчето.
Преживеаните се приклучиле кон првата чета од Одредот.

Загинатите на Мукос
14. 09. Загина народниот хериј Борка Велески - Левата.
Роден е на 06.07.1912 година.Завршил шест (6) класа гимназија а
потоа се вработил во Монополот во Прилеп. Меѓу двете светски војни
активен учесник во напредното работничко, комунистичко и синдикално
движење. Еден е од основачите на Здружението на производители на
тутун (основано на 19.07.1936г.) и негов прв секретар. Од 1937г. е
раководител на Обединетите работнички синдикати. Еден е од
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организаторите на штрајкот на монополските работници во Прилеп, во
1938 година. Член на КПЈ е од 1940г. Во септември 1941г., заедно со уште
шестмина партизани, ја формираа првата прилепска партизанска чета, а од
мај 1942г. е командант на Вториот прилепски партизански одред
,,Димитар Влахов”. Херојски загинува во борба против бугарската
фашистичка војска на планината Мукос, на 14.09.1942г. Имено, при
пробивањето на непријателскиот обрач, Борка, со група борци, го задржал
притисокот на непријателот, овозможувајќи го на тој начин повлекувањето на своите другари. Кога ја потрошил сета своја муниција, тој
јурнал на еден непријателски пушкомитралезец, при што му го одзел
оружјето, но притоа бил и тешко ранет, но борбата ја продолжил. Поради
голем губиток на крв, набрзо подлегнал на раните. За народен херој е
прогласен на 20.12.1951 г.

14. 09.Втората чета на одредот ,,Димитар Влахов” извршила напад
на селото Мажучиште. Селото било блокирано, телефонските жици
прекинати, бил одржан митинг. Партизаните добиле храна и пушки и
заминале во правец над селото Гостиражни.
19. 09. Дабничкото стрелање (Дабнички масакар)

По масовните апсења во градот и селата (од селото Дабница сите
мажи, старци и момчиња) биле затворени во полициското командантство,
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затворот и коњушниците во касарните.Шеф на разузнувачкото одделение
на штабот на 13 артилериски полк во Прилеп бил поручникот Иван
Куцаров, кој лично го убил Рампо Левката, а под негова наредба биле
стрелани следните прилепчани и дабничани: Аце Мрчески, Алекса
Бешироски, Андон Нунески, Атанас Нунески, Алекса Мазгалоски, Андон
Слабејкоски, Адем Адемоски, Гога Нунески, Димко Мрчески, Душан
Бешироски, Добре Јованоски, Киро Ќососки, Орде Паноски, Ордан
Кузманоски, Ордан Јованоски, Сотир Дамески, Сотир Сотироски и Тоде
Кремчески. Петко Велкоски, ранет, успеал да се спаси и да биде сведок на
овој злостор.
19. 09. Убиен е народниот херој Рампо Левков - Левката. Роден е на
07.01.1909 година во Прилеп. Член е на КПЈ од пред војната, а во НОБ
стапил во 1941г. По завршувањето на гимназијата, се запишал на Правниот
факултет во Белград. Поради немање средства, морал да студира вонредно и
често да го напушта Белград. Дипломирал во 1935г. Како средношколец и
како студент бил слободоумен, со револуционерен дух, па затоа често
доаѓал во судир со полицијата, бил малтретиран и затворан. Но, тоа не
можело да го спречи револуционерниот дух на Рампо. По окупацијата
активно е вклучен во прилепската партиска организација. Работи како
адвокат во својот град, каде што се здобил со авторитет на достоинствен и
чесен граѓанин, кој играл активна улога во политичкиот живот на Прилеп.

Од есента 1941г. живее и работи полу илегално. Со голем успех
работи на омасовување на оруженото востание. Во втората половина на
септември 1942г. паднал во рацете на фашистичката полиција, и, по
неколкудневно мачење, умрел. Според некои бил фрлен во јама со
изгасена вар.
За народен херој е прогласен на 11.10.1945 година.
20.09. Од Прилеп кон концентрациониот логор за жени ,,Свети
Николе”, Асеновград, Бугарија се одведени следните активистки: Ценка
Тутеска, Боца Иваноска, Горица Атанасоска (Конеска) и Добрица Јорданоска
(Џемоска). Ослободени се во ноември 1943 година.
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22.09.О
Од Прилеп кон
к концентррациониот лоогор Ени Кееј (село Крстто
Поле),
П
Ксанти
и, се одведени
и 54 лица од Прилеп, од сселата Дабни
ица, Дреновц
ци,
Небрегово
Н
ид
други села во
о Прилепско. Меѓу нив б
биле: Љупчо Аџимитрескки,
Данчо
Д
Стојчесски, Спиро Забрчанец,
З
поовеќе членовви на фамили
иите Мрческки,
Гр
рашески, Р
Рапешоски, Бешироски,, Нанески, Мазгалоскки и другги.
Ослободени
О
се до крајот на
н декември 1943
1
година.
Прилепскиот партизансккиот одред
21. 09. Формиран е Велешко-П
Димитар Влаахов“ во Габ
бровската Плланина на Каадица, во мессноста Бела
,,Д
Вода.Броел
В
окколу 70 борц
ци, претежно од Велешкко и од При
илепско. Во
штабот
ш
на О
Одредот билее: Мицко Козар
К
- Јанд
дре, командаант, Димче
Мирчев,
М
замееник командаант, Трајко Бошкоски - Тарцан - Илинденски,
И
по
олитички коомесар, и Блаагој Ѓорев, зааменик политтички комесаар.

Штабот на одредот ,,Димитар В
Влахов“
03. 10. Првата чета на одредот ,,Ѓорче Петроов” и IV четаа на одредот
,,Д
Димитар Влаахов” одржааа успешен ми
итинг во с. Слливје, Прилеп
пско.
07. 10.. Првата четта на одредоот ,,Ѓорче П
Петров” и две
д чети на
од
дредот ,,Дим
митар Влахов” со кои се движеле и Мирче Ацев, Страшо
Пинџур
П
и Ки
иро Крстески
и-Платник, извршиле
и
акц
ција на селоото Десово,
Прилепско
П
каде бил од
држан митин
нг. Притоа биле зароб
бени Данчо
,,В
Војводата” ккој безуспеш
шно се обидуувал да оргаанизира конттра чета во
Прилепско
П
иМ
Мирко Симо
оноски од Пррилеп, кмет вво Десово и соработник
наа полицијатаа. За своитее недела тиее се осудени
и на смрт и казната е
иззвршена.
дот ,,Ѓорче
07. 11. Свечено е формиранаа првата чеета на одред
Петров”,
П
во пештерата на месноста Цррвени Стени,, во близина на Прилеп.
На
Н формирањ
њето присустввувале Страш
шо Пинџур, К
Киро Крстескки-Платник
и Благоја Талеески.
06. 12.. Загинал Ми
ице Козаросски - Козар (Јандре) во борбата со
бу
угарската ф
фашистичка полиција и војска, воо близина на селото
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Нежилово, Велешко. Роден е во Варош, Прилеп, на 14.09.1911г. Тој е
организатор и борец на Првиот прилепски партизански одред ,,Гоце
Делчев” (комесар за исхрана на Одредот). Член на КПЈ од 1935г., кога
станал и член на МК во Прилеп. Поради својата активност, интерниран е
во логорот ,,Меѓуречје”. Еден од водачите на востанието во 1941г. и
учесник во првите востанички акции, т.е. во групата за напад на
прилепскиот затвор и ослободување на затворениците. Во 1942г. го
организира движењето во Азот. Тој е организатор на Велешкиот
партизански одред ,,Димитар Влахов” и негов командант од формирањето
на 22.09.1942г. Со овој одред учествувал во повеќе акции: нападот на
железничката станица Клејман (денешна Васил Антески-Дрен, м.з.),
нападот на полициската станицата во село Чашка и други.
19. 12. Борбата кај манастирот Св.Никола во с.Прилепец.
Борбата се одвивала помеѓу Првата чета од Партизанскиот одредот
,,Ѓорче Петров” и бугарските непријателски сили. Целта на движење на
Одредот била Мариово. На пат кон Мариово се задржале во манастирот
со цел да земат храна и да одржат митинг во селото. Бугарските војски, по
предавството на попот, го опколиле манастирот, а благодарение на густата
магла, не биле забележани од партизаните. Со цел да се пробијат кон
источната страна, партизаните почнале борба во која загинале: Борка
Спасески-Влачарот, командир на четата, Киро Фетак, комесар, Стеван
Базеркоски, Стеван Димоски - Ништакот, Димче Мирчески -Бањарот, Гога
Секулоски - Бедов, Трајче Најдески - Соколе, Бошко Јосифоски Корчагин и Методија Бошкоски. Во борбата успеале да се спасат: Петко
Велкоски и Благоја Бошкоски-Дабиќ.
Резиме
На територијата на цела Македонија, но особено во Прилеп и
Прилепско, ,,крвавата 1942“ изобилуваше со голем број на настани, како и
борби во кои страдаа голем број на борци, но и дел од населението со кое
фашистичкиот непријател се однесувал сурово и нечовечки. И покрај тоа,
оваа година стана пресвртница во народноослободителното движење,
бидејќи слободарскиот дух на македонскиот народ и припадниците на
останатите народи кои се бореа на страната на антихитлеровската
коалиција не можел никој да го запрево победоносниот од.
Summary
On the territory of Macedonia, but especially in Prilep and its’ region,
„the bloody1942“, was full of events and struggles where a lot of fighters
suffered as well as a part of the population toward which the fascist enemy
behaved cruelly and inhumanely. Despite this, this year has become a milestone
in the national-movement, because the free spirit of the Macedonian people and
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members of other nations, who fought on the side of the anti-Hitler coalition, no
one could stop.
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