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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

Претседател на Редакцискиот одбор

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

Рубинчо БЕЛЧЕСКИ1
НАРОДНИОТ ХЕРОЈ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ - ЈАНЕ
НИЗ ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ
Повод: 100 години од раѓањето
Апстракт: Оваа година се одбележуваат 100 години од раѓањето на народниот
херој Кире Гаврилоски - Јане. По тој повод подготвен е овој труд, а со цел да ги
потенцираме: улогата, активноста и храброста на херојот, кој направил подвиг
во борбата за слобода на својата татковина.
Уште како средношколец бил вклучен во напредното младинско движење, а
набрзо и во политичкиот живот на градот и пошироко. Со почетокот на
народното востание бил вклучен во голем број на акции против фашистичкиот
окупатор, а во Прилепско, Крушевско и Кичевско формирал голем број на
партиски ќелии, комитети и народноослободителни одбори.
Карактеристично е неговото храбро однесување во запалената куќа, од каде
извикувал пароли за борбата, за победата, за слободата, држејќи им говор на
окупаторските полицајци и народните предавници, сé додека, пламенот не го
згаснал неговиот живот.
Клучни зборови: Кире, Прилеп, народен херој, слобода.

,,Се роди во огнот на последната година од Првата светска војна.
Меѓу двете војни. Меѓу ,,двата огна”, растеше и се развиваше неговата
патриотска мисла. Во распламтениот оган на НОБ, во Втората светска
војна, го даде својот живот. Тоа е народниот херој Кире Гаврилоски Јане“.
Роден на 22.02.1918 година во Прилеп, од родители Сава и Алекса
Гаврилоски, кои, покрај Кире, ги имаа и постарите деца, Весела и Борка и
подоцна родените, Љубица, Ружа и Загорка. Со нив живееле и родителите
на Алекса, Захарија и Михаило. Фамилијата се занимавала со производство
на зеленчук и овошје.

Рубинчо Белчески, кустос – советник, историчар во НУ Завод за заштита
на спомениците на културата и Музеј – Прилеп, ул.Александар
Македонски бр.142, адреса на живеење ул. Димо Наредникот бр.89/39
Прилеп, е-маил: rubin.belceski@yahoo.com
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Кире Гаврилоски – Јане (1918-1944)

Фамилијата Гаврилоски: Кире (прв оддесно)

Кире во основно училиште (втор ред, обележан со круг)
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Уште како средношколец му се приклучил на напредното
младинско движење и почнал активно да учествува во политичкиот живот
на градот, во демонстрации, штрајкови и други акции што ги организирала
КПЈ. Во текот на гимназиските години, станал активист на организацијата
,,Трезвена ложа” од самото нејзино формирање во 1933 година, потоа, на
планинарското друштво ,,Златоврв”, активист бил и на КУД ,,Коста
Абрашевиќ”, а, воедно, и член на одборот на ,,Црвена помош” која
собирала помош за Шпанската револуција. Кире често учествувал во
собирање на помош за сиромашните лица, за затворени лица и слично.

Кире (седи, прв оддесно), манастир Св. Спас, Крушевско, 1935 г.

Кире ( прв оддесно) со другари на Велигден, Прилеп, 1936 г.

Во 1938 година престојува во Загреб, каде, покрај тоа што ги
продавал своите земјоделски производи, се запознал со напредни лица од
Хрватска, како и со прилепчанецот Даре Џамбаз, студент на
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Фармацевтскиот факултет. Со новите познанства, Кире ги проширил
своите политички погледи за борбата против режимот, а се ,,наоружал” и
со напредни мисли и сфаќања за барањата и борбата на работничката класа
и младината.

Друштвото „Златоврв”: Кире (стои трет оддесно), На излет, манастир
Селце (Прилепско) на 6 мај 1938 г.

с.

Кире Гаврилоски-Јане (лежи во средината, обележан со круг) со
другарите од планинарското друштво „Златоврв”, во Крушево

Во пролетта 1939 година заминува на отслужување на воениот рок
во Петровец, Скопје, за да во 1940 година биде упатен на високата школа
за авијација во Ниш.
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Воена возачка книшка , бр. 207, издадена во Ниш, 1940 г.

По 6 април 1941 година, кога фашистичка Германија и нејзините
сателити ја напаѓаат Југославија, Кире Гаврилоски и Никола Попоски, со
болничко возило заминуваат од Скопје за Прилеп. По окупацијата активно
работи на организирањето на народното востание во Прилеп и околината.
Кире учествувал на растурањето на првиот леток во Прилеп ноќта помеѓу
11 и 12 јули 1941 година, за што бил уапсен. Набрзо потоа станува член на
КПЈ и го добива илегалното име Јане. По настаните од 11 октомври 1941
година, Кире е повторно уапсен, како и по сите акции на напредната
младина и КПЈ. Со оглед што ,,не прозборел”, бил префрлен во битолскиот
затвор, а по судењето, поради недостиг на докази, бил ослободен во
февруари 1942 година. Кире шест пати бил апсен и секогаш храбро се
држел во тие процеси. Набрзо станал член на Месниот комитет на КПЈ за
Прилеп, задолжен за секторот за село. Во многу села во Прилепско,
Крушевско, Кичевско, во Порече, формирал партиски ќелии, односно
селски народноослободителни комитети, а во Македонски Брод и Реонски
комитет. Партиските состаноци биле проследени со негови политички
предавања. Најчесто успешната работа ја реализирал заедно со Круме
Волнароски. По капитулацијата на Италија, на 8 септември 1943 година,
Кире Гаврилоски на краток период влегува во состав на прилепската
единица која учествувал во ослободувањето на Кичево. Набрзо, по
директива на Обласниот комитет на КПМ, Кире го формирал Околискиот
комитет за Кичевската околија. За него соборците ќе речат дека е секогаш
смирен, ненаметлив, многу работлив, со големи човечки квалитети и
одличен однос кон луѓето.
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Кире Гаврилоски (лево) и Борис Алексоски-Карче, Кичево, 1943 г.

Во есента 1943 година престојува во Дебарца, а набрзо потоа
станува член на Обласниот комитет на КПМ за Битолската област и
продолжува со своите активности. Во октомври 1943 година формиран е
Околискиот комитет на КПМ за Прилеп, на чело со Круме Волнароски –
Коле, кој заедно со Кире Гаврилоски – Јане, ја ,,орале” земјата, со цел
излегување на што поголем број на партизани, во што имале голем успех,
а, воедно, биле организатори на целокупниот политички живот во Прилеп.
Членови се на уредувачкиот одбор на весникот ,,Народен глас”, а
ангажирани биле и во подготовките за Првото заседание на АСНОМ.
На 7 мај, Кире престојувал во куќата на Блага Боцеска, во која била
сместена неговата сакана, Панде Чесноска, со која по подолг период имале
средба. Низ документите и сеќавањата на соборците видлива е трагата на
големата љубов меѓу Кире и Панде, која се родила уште во младешките
години, во виорот на немирните времиња, но опстојувала и јакнела и
покрај сите искушенија, секако, подредувајќи и се на една поголема
заедничката цел од личните емоции – стремежот за слобода на својата
татковина.
Наредниот ден, 8 мај, во вечерните часови, Кире и Круме доаѓаат во
куќата на Киро Насков Георгиоски, во населбата Ѓогдере, каде на
состанокот со останатите присутни, дел од предвидените делегати за
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Првото заседание на АСНОМ разговарале за нивната улога, за
организацијата, борбата, победата и ослободувањето. На 9 мај, во
утринските часови, откако куќата ја напуштиле останатите присутни и во
која останале уште Кире и Круме, истата била блокирана од страна на
бугарски полициски и воени сили. По повикот да се предадат, тие
одговориле со бомби. Кога бугарските фашисти увиделе дека во борба не
можат да ги совладаат, ја запалиле куќата. Двајцата храбро се бореле до
последен куршум. Круме загинал пробивајќи се од куќата кон
непријателот, а Кире останал во запалената куќа и однатре извикувајќи
пароли за борбата, за победата, за слободата, држејќи им говор на
окупаторските полицајци и народните предавници, сé додека пламенот не
го згаснал неговиот живот.

Куќата во која изгореа Кире Гаврилоски и Круме Волнароски

Веста за смртта на двајцата партиски раководители ги потресла
сите, а нивното херојско загинување ги воодушевувало и им служело за
пример, како се сака и се гине за слободата на својата татковина. Тоа бил
подвиг за вечноста.
За нивната смрт е обвинета и осудена на смрт Вера Ѕвездова, која ги
предала Кире Гаврилоски – Јане и Круме Волнароски - Коле на бугарските
власти. Смртната пресуда на Воениот суд на Битолската воена област е
извршена во пролетта 1945 година.
Посмртните останки на Круме и она што останало од скоро целото
изгорено тело на Кире, по ослободувањето, биле пронајдени покрај реката,
надвор од Прилеп и погребани на Партизанските гробишта во родниот
град.
За народни херои Кире и Круме се прогласени на 11.10.1953 г.
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Указ и Орден за народен херој

Спомен-плоча на местото на родната куќа на Кире Гаврилоски-Јане
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Спомен - обележје на местото каде што загинаа Кире Гаврилоски и
Круме Волнароски, ул. „Спасе Темелкоски”, бр.38, Прилеп

„Алејата на народните херои“ и спомен-бистата на КиреГаврилоски-Јане
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Зборник на паднати борци во Народноослободиелната борба од
Битолската околија (Главен уредник: Милош Хр. Константинов,
текстовите ги напишале Милош Хр. Константинов и Тодорка Хр.
Спанакова), Битола, 1958.
2. Милан Ристески, Народен херој Кире Гаврилоски - Јане, Прилеп, 1968.
3. Прилеп и Прилепско низ историјата, книга втора, Прилеп, 1972.
4. Благоја Талески, Коце Солунски, Прилепска хроника НОБ, Прилеп, 1982.
5. Прилеп и Прилепско во НОВ 1944 - 15 мај 1945 (Материјали од Научниот
собир одржан на 14,15 и 16 март 19 март 1983 година во Прилеп), книги:
I/1, I/2, II и III, Скопје, 1985.
6. Фотографии од ,,Збирка на фотографии“ на НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј - Прилеп.

РЕЗИМЕ
За заслугите во Втората светска војна, од Прилеп, 15 лица се одликувани со
Oрденот народен херој. Секој од нив бил посебен во однесувањето,
активностите, храброста. Кире Гаврилоски-Јане, исто така, е одликуван за
неизмерната храброст. Со цел да останат запаметени овие храбри борци, ја
користам оваа пригода, односно годината кога се одбележуваат 100 години од
неговото раѓање да го истакнам неговиот однос кон борбата, слободата,
татковината. Затоа што она што го направил бил подвиг за вечноста, а пример
за младите генерации.

SUMMARY
For the services in the Second World War, from Prilep, 15 people were decorated
with the Order for a National hero. Each of them was special in behavior, activity,
courage. Kire Gavriloski-Jane is also honored for his immense courage. In order to
remain remembered these brave fighters, I use this occasion, that is, the year that
marks the 100th anniversary of his birth, to emphasize his attitude towards struggle,
freedom, homeland. Because what he did was a feat for eternity, and an example for
the young generations.
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