
Борк'О Темелкоеки

35 ГОДИМИ ОД УБИСТВОТО НА МИРЧЕ АЦЕВ*

Оеумнаеоетти декември 1942 година. Студен зимски ден. 
Во Покрамнскиот комитет во Скопје нристигна страшна вест 
— Мирче и Пинцур паднаа во рацете на полицијата! Комунис- 
тите во Велес се сите на нота. Народот е збунет и исилашен. 
Во околината и градот баснее полициски тарор.

Во Покраинскиот комитет почнаа деноноќија во кои при- 
тиакаше прашањето: Што да ее сгори? Cè што имаше во тие 
тешки времиња и уотови ПК на располагаше, баше ставоно во 
движенье. Да се опоасат двајца наоб:ичн|и луге, два живота, два 
столба на napimjaTa и Револуцијата. Баше npiasaMCHO cè (што 
даваше макар и најмала надеж. И додека Партијата однадвор 
се натираваруваше со времето, во злогласниот истражен поли- 
Ц)йски затвор во Скопје даноноќно и без прСкин траеше до 
тогаш невидено ѕверско мачење над Мирче и Пинцур. Само 
по неколку дана стигна црвата потрасна вест — Страшо Пин- 
цур е мртов, подлегнал на мачењето баз да изусти збор пред 
подицијата. Басно раздразнети што не чуја ниту збор а првата 
жртва отиде, остатокот од своето ѕверско басеило инквизито- 
рите го струоолија врз Мирче. Уште цели 13 деноео!Ќн)ј|а Мирче 
го издржуваше ѕварското мачење. И на 4 јануари 1943 година 
стигна веста кода на луѓето крвта во дамарите им ja здрви — 
Мирче е мртов, умре како xepoj.

Денаска е триесетипеттата годишнина од тој незаборавен 
ден. Прилика е да се потсетим1е на сето тоа што Мирче го сгори 
за слободата на свод от народ, за оводата Партид а, за Револу- 
цијата — за аите нас, за генерациите што ее родија и израснаа 
во мир, кои претставата за тешката драма на револуцијата ja 
добиваат само од раскажуваша и литература.

Животот и делото на Мирче Ацев е нераскинливо врзано 
со судбината и поблиската историја на македонскиот народ.

*) Реферат поднесен на комеморативната седница, одржана на 4 
јануари 1978 година во Прилеп.
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По завршувањето ,на Првата оветска звојна Балканот дожи- 
веа нови територијални кроења и дрекројувања. Македонскиот 
народ во р 1асцепија на три дела. И нога ноната државна теорба 
Кралството на Сроите, Хрватите и Оловсн-ците заплови по вер- 
сајеките мирни води, откинат од својата национална и географ- 
ска целина, во него се најде и македонокиот народ од вардар- 
скиот дел на Македонија. Силата и историјата, а не правдата 
и неговата во л ja, му ja  наметнаа таа еудбина.

Меѓутоа, во таа држава за него немаше ниту мир, ниту 
слобода. И како што и на другите две балкански држави кои 
грабнаа дел од Македонија, така и на знамето на троименото 
Кралство на Србите, Хрватите и Словенците, (немаше место за 
македонското име. Кројачите на повоениот мир нему му про- 
пишаа да нестане. И оттогаш македонското име ке биде прото- 
нувано и со закон и со терор. Тие што ке го употребуваат ма
кедонскиот јазик ке ш  полнат казаматите1 на Грција, Буга- 
рија и Кралството Југославија. Македонското знаме ќе го 
носи само револуционарната илегала за да го преземат првите 
вооружени единицы на македоноката ослободителна војска и 
да го истакнат на зданието на првата македонока држава — 
Народна Вепублика Македоција, родана во огинот на Народно 
оюло1бод;ителн1ата борба на сите народи на Југославија водена 
од КПЈ и другарот Тито, прогласейа на Првото заседание на 
АСНОМ. Додека преговарачите се договараа од името на Ср- 
бите, Хрватите и Словенците каква да биде новата држава, ма
кедонскиот народ непранхан беше внесен во неа како колони- 
јална сопстваноет на тогашното Кралство Србија. Kora буржоа- 
зијата на трите народи го- презеде кормилошо на државата, ма
кедонскиот народ национално обесправен заедно со работнич- 
ката класа на другите народи беше осуден на ропеки труд и те
шка екюоомежа екшлоатација за доброго- и величието на нового 
кралство ,и великоорпската буржоазија.

Во најниските длабочини на неправедного општество на 
предвоена Југославија каде што Комунистнчката партија на Ју- 
гославија пушти најдлабоки корени растете и се калеше идниот 
реоволуционер и херој Мирче Ацев. Своего прво револуционерно 
В1 0 0 ПИтуаваоЕье тој ice го добие уште во своего семейство, а тоа 
е необично семејство.

Еве што е напитано за него во енциклопедијата на Лекси- 
кографокиот завод на Југоелавија:

„Ацеви е семејетво кое во шест генерации дало низа борци 
и раководители во ослободителната борба на македонокиот на
род. Симон, по загинувањето на евојот татко — жмет на бегов- 
ски имот во селото Ореовец — кон ередината -на XIX век станал 
водач на одна востаничка дружина во Прилепскиот крај, па за- 
ганал во борбата со турските одреди. Неговиот син единец Ха- 
џи-Костадин, по долгогодишната револуционерна работа бил по
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сечен од Турција. Оите шест синови на Хаџи-Коетадин : Јонче, 
Иле, Диме, Тасе, (Ристе и Аце -— учсетвувале во· юслободителната 
борба прети© турского феудално господство, загинувајќи еден 
по друг на бојното поле или по затворите на егејските острови. 
Аце имал четири синови и сите тие во новиот период на осло- 
бодителната борба на македонскиот народ беа на чело на во- 
станичките одреди на Прилепстоиот крај . Неговиот најстар син 
Ми|рче, откако избегал од затворот Бејазкулс во Солгун, станал 
војвода на една востаничка чета за време на Илинденското во- 
стание. Загинал кај селото Уланци, во Тиквенжиот крај. Петре 
во те,кот на својата ре!волуционерна дејност станал еден од 
најблиските соработници на Годе Делчев и бил истакнат рако- 
водител на Илинденското воетание. Фатен од Турците, поминал 
низа години во затвор. Гога загинал Î906 година. Дончо, таткото 
на народниот херој Мирче Аден, активен учесник во Илинден
ското воетание и во Народноослободителната борба од 1941 
до 1944 година, единствен од оваа плејада на борци го дочека 
ослободувањето на Македонија. Братот на Мирче Ацев — Димче 
— загина во февруари 1944 година како борец на Првата маке- 
донскочсооовока ударна бригада, а неговата сестра Вера беше 
еден од познатите организатори и раководигели на Народно
ослободителната борба во Македонија (1941—1944)“.

Во пазувите на тоа семејетво револуционерниот дух и 
идејата за сяободата на македонскиот народ на Мирче му се 
воадувани уште од малечок.

Затоа, оосема е природно што Мирче, уште од првите че- 
кори во животот надвор од  ̂семејниот круг, се најде во оние 
средини во кои ее негуваше и развиваше протресивната мисла 
и револуционерниот дух. Уште како ученик доаѓа во допир со 
марксистичката наука. Неа ja осознава и прифаќа како основа 
и патоказ за излез од замрсените и противречни состојби на 
општеството во кое живее. Оптоварено со тешки класни и на- 
ционални опротивности, поделено на богати и сиромаои, огра- 
бувачц и ограбени, слободни и обеелравени, на национални хе- 
гемони и национално потиснати, општеството е преполно со 
кризни состојби. Тие се достигнуваат една со друга и како на 
филм пред очите на Мирче се нижат социјалните и политички 
судири во кои оплата и неправдата го задушува секој обид да 
ее најде излез на линија на прогресот. Набргу Мирче, без дво- 
умење, конечно се определува за комунист,ичката идеолошја, 
кода му станува мотив на неговото живеење и неговата револу- 
ционерна борба.

Сега на Мирче му се створа нов поинирюк хюризю1нт на не- 
говите револуционерни иогледи. Toj ти сознав!а и дргуште стра- 
ни на македонското национално ропство, пред cè согшјалната 
страна. И токму тука можеше да се вади дека македонскиот 
народ не е оеамен во патилата што му ш  донесе ©еликоерп-
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скиот режим на новото кралство. Μγ стана јасно дека под сте- 
гата на социјалните неправди и економеката експлоатација ма~ 
кедонскиот народ се најде заодно со работничката класа и ои- 
ромашните слоеви на сите друга народи. Колку потешка му 
изгледаше оваа реалноет, толку појасен му стануваше мож- 

1НИОТ излез од неа. Ако македонскиют народ не е  сам во обес- 
правеноста тој нема да е сам ни во својата борба за своите 
права. Во таа борба за свој сојузиик ja има најеилната и προ- 
гресивна сила на општеството, работничката класа на сите на
роди во Југославија. Наиредвата мисла и прогресивната инте- 
лигенција, со него се во ист фронт против реакционерниот ре- 
жјим . КПЈ беше единствена ко ja низ една еволуција конечно 
зазеде пр1аовил(ен став по националН1о:то прашаше, а посебню по 
македонското национално прашање. Оообено по доаѓањето на 
другарот Тито на чело на Партијата, ставот по националното 
прашање стана одна од оеновните составки на нејзината рево- 
луционерна стратегија. За македонскиют народ тоа беше един- 
ствената гаранција за неговото национално ослободување. Тоа 
пак, беше оилно оружје со кое македонските комунисти ja 
отстрануваа неизвеоноста кај македонскиот народ во крајната 
цел на борбата што ja води КПЈ. Ова особено во однос на не- 
говата национална судбина по победата.

Така македонскиот народ својата судбина ja  оврза со 
судбината на наЈ!Силниот и најборбен — класен противник на 
ненародн|иот буржоаски режим. Во борбениот сојуз со другите 
на|роди во Југослав1ија м.акедон!екио!Т народ ќе биде еепобедлив 
во својата борба не само за еоцијалните туку и за национал- 
ните права и слобода. Ова дотолку повеќе' што на чело на таа 
борба стой најорганизираната клаона, политичка и револуцио-. 
нерна сила — Комунистичката партија на Југославија, сета веке 
на чело со другарот Тито.

Политичкиот вриеж, класните и социјалните битки како 
вител повлекоа цели генерации работници, студенти, напредни 
интелектуалци, во револуционерниот фронт против реакцио
нерниот великосрпски режим и против полуколонијалната по- 
ложба на Македоиија во троименото кралство. Мирче е меѓу 
прейте во тој вител.

Оттогаш целиот свој живот и револуционерна енергија 
Мирче ќе ги посвети на авангардниот одред на револуцијата, 
на Партијата. Оттогаш па cè до неговата херојска смрт жи- 
вотот на Партијата ќе биде и негов личен живот. Cè што значи 
cpieKiHO- и редоано, др!аматично и трагично во живютют на еден 
млад човок, Мирче ќе го дюживува во Партијата и ке го дели 
со неа.

Револуционерната дејност на Мирче пред војната се од- 
вива во рамките на КШ и врз основа на нејзината стратегија и 
тактика. Таа е многу богата, разновидна, динамична и комплек-
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cea. Toj дејствува на еден широк фронт почнувајни од борбата 
за остварување на еекојдневиите економоки, ооцијални, култур- 
ни и други граѓански права на човекот, пре'ку сеопфатни по- 
литники акции против великоорпзакиот буржоаеки поредок за 
национални и политички слобода, до отворање визија за изград- 
ба на ново праведно, хумано социј а лиетичко општество. За 
тоа на иолитичката сцена во тоа време Мирче можевме да 
го видимо во многу улови:

Toj е активен пропагатор на марксистичкиот поглед на 
светот меѓу младината, работниците, тутунциите, занаетчиите 
и друш кои стануваат идни револуционери. Едноиремено ние 
го шедаме во улова на организатор на марнаистичното обра
зование на членовите на Партијата и СКЈ-от, на синдикалните 
активисти и друш политички активни граѓани.

Како политичар и  борец Мирче дејотвува и јавно и иле- 
гално. Активен е во разни легални културни, проеветни, соци- 
јалви и СЛ1ИЧНИ институции и друштва. Него го гледаме и како 
штрајкач, демонстрант, и како говорник на јавни митинви, де
монстрации и друш еобири, и како организатор на политички 
протести и друш видови масовна политичка акција против по- 
стојниот режим.

Мирче ке го сретнеме и како организатор на илегално пе- 
чатење и растурање разновиден партиски пропаганден и поли
тички матери јал. Toj не ретко ке врши у лога на уредник на 
некое револуционерно гласило и ке биде автор на повеке раз- 
новидни пропагандни и политички текстови легално или пак 
илегално печатени и растурани меѓу народот.

Мирче е активен и во ортанизационата изградба на Пар- 
тијата. Toj прима нови членови и организира нови партиски 
ќелии. Создава СКШ-еврки групп и раковюди со нив. Создав а 
месни партиски организации.

Мирче во то>а време е во постојано движење и врши рево- 
луционерна дејност во Прилеп, во Битола, во Белград, во Охрид, 
во Скопје и на друш места.

Kora пр|илепската партиока организација во 1939 година 
формира свое'виден мар|кси1стички универзитет, кој стана ра- 
садник на бројни млади кадри на револуцијата, Мирче е актив
но ангажиран и како еден од организаторите во неговото созда
вайте и како предавай. Во рамките на дејноета на МК Прилеп 
тој организира и води скоевоки и партиски групи и го формира 
првиот МК на CKOJ. Активно учествува во создавањето на 
активи на комунисти во Уреовсите синдикати, меѓу тутунарите 
создава борбени јадра, како комунист дејствува ме'ѓу напредната 
интелигенција особено во изберите во 1936 и 1938 година.

Првата партиока техника во Прилеп ja организира Мирче 
со уште некой другари; — Во Битолската гимназија Мирче е 
активен во марксистичште и револуЦионсрните кружоци; —
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Во Охрид, во студентската колонија е организатор на поли- 
тичката и револуционерна дејноет; — Организатор и говорник 
е на илинденската демонстрациja во Охрид во 1940 година. 
(Заради тоа го апси жандармериј ата) ; — По налог на ПК КШ 
за Македонија 1939 и 1940 година работа: и ja формира ларти- 
ската организација во Охрид и Струга. Во Белград активно 
учествува во сите акции што ш  организира студентското дви
женье. Едновремеко работа: и во партиската техника. Во Скопје 
1940 година ja организира техниката на Покраинскиот коми
тет и ошечатува некой броеови на партискиот весник на ПК.

*
* *

Ако во пламенот на Втората светска водна шгоре целиот 
версајоки ред и поредок во Европа, во год пламен требаше 
да изгори и статусот на македонскиот народ на избришана 
нација. Со фаши 1стичката окупацида Хитлер не само што не 
го ПОН1ИШТИ тод статус, туку бришевьето на македонската на- 
ција го потврди и со свод печат, разделувајќи ja македонската 
земја меѓу своите вазали.

Меѓутоа, урнувањето на версајекиот ред и передок на 
една, и немирењето на авропските народи со фашистичката оку
пацида, на друга страна, ja исфрли на поврщина новата шанса 
за македонскиот народ да се бори и избери за сводата нацио- 
налиа слобода. Овој пат „досието“ на македонското нацио- 
нално прашање можеа да го извлечат од версајските урнатини 
само лрогресивните сили и движења и самиот македонски на- 
род, Насталите што уследија покажаа дека тоа не го сгори ни- 
ко ј друг туку само КПЈ и македонскиот народ.

Вклучувајќи се во антифашистичката борба заедно со оние 
прогреси1В!ни сили и движења, во трите балкански држави, кои 
борејќи се против новиот фашистички поредок едновремено се 
бореа и против враќањето на стариот неправеден и гнил вер- 
сајски поредок, овод пат македонскиот народ прашањето на 
своето национално ослободување можеше и го зеде во свои 
раце. Меѓутоа, борбата не само што беше тешка туку и многу 
сложена, и не зависеше само од македонскиот народ. Разделен 
мегу трите балкански буржоаски монархии, официјално без- 
имен и изложен на жестока асимилацида тод не можеше да 
награди единствена и целоена стратегија на борбата за своето 
национално оелободување. Овод от голем револуционерен ка
питал здобиен во борбата мету даете светски водни македон
скиот народ го имаше депонирано во револуционерните и про- 
греоивни движења на тие земји. Сега македонскиот народ, за 
да ja искористи овојата исторнска шанса, со право очекуваше 
од овие движења поддршка еоодветиа на неговиот придонес
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во долгогодишната заедничка борба во минатото, како и во 
сегашната против фашистичките окупатори. Во дадените исто- 
риски услови таа поддршка имаше решавачко значење за ма
кедонскиот народ, а клучот за тоа лежеше во комунистичките 
партии на Југославија, Грција и Бугарија. Mery тоа, историјата 
ќе забележи за меѓународното работничко движење еден жа- 
лосен факт; очекуваната поддршка безрезервна, несебична и 
сестрана дојде само од КПЈ. Другите ja изневерија. Тоа ќе биде 
причина македонскиот народ од пиринекиот и егејскиот дел 
на Македонија и покрај жртвите што пи даде во антифашис- 
тичката војна и овој пат да не се здобие со национална сло
бода. Наместо тоа овие партии, а особено БРП(к) зазедоа про- 
националистички ставови кои беа во директна спротивност со 
вековниот стремеж и борба на македонскиот народ за свое 
национално оелободуваьье. Натамошн 1иот развој на настаните ќе 
потврди дека во случајов не се работи само за епизода без 
особено значење. Од пронационалистички ставови ќе се пре
мине на пр'онациоеалистичка политика, а подоцна на отворена 
националистичка и антимакедонска акција. Овој факт ќе пре- 
расне во тешка пречка за НОБ на македонскиот народ од чие 
отстранување ќе зависи и конечниот исход на таа борба. Бор- 
бата за отстранување на оваа опасност добива драматични ди- 
мензии. Новите историски околности, создадени со распарчува- 
њето на бивша Југославија и окупирањето на Македонија од 
страна на фашистичка Бугарија, условија крајното заострувавье 
и расплетот на оваа драма да се одигра во вардарскиот дел на 
Македонија. Тука најн!еп1 0 1 ср1едно се судрија две спротивни страте
гии на антифашистичката и народноослободителната борба и 
два спротивни приода кон македонското национално прашање 
— она на КПЈ и она на БРП(к). Разликите не се маргиналии 
туку се суштински и од стратегиска природа. Заради тоа голем 
дел од револуционерните сили ќе се исцрпуваат во ова расчи- 
стување, а тоа ќе потрае cè до јуни 1942 година.

Во стратегијата на КПЈ македонскиот народ добива уште 
во почетокот на Народноослободителната војна гаранција за 
неговата национална и социјална слобода и суверенитет.

Спротивно од неа, стратеги] ата на БРП(к) во одное на ма
кедонскиот народ има сосема поинаква цел. Таа е националис
тичка и великобугарска. И нејзцшото вистинско име е — тери- 
торијални аспирации слрема македонската земја и националис- 
тички претензии спрема македонскиот народ. Притоа се оце- 
нува дека и моментните историски околноюти, и дадениот одное 
на силите се поволни за остварување на оваа цел. Единствената 
пречка во тоа е самиот македонски народ кој се покренува на 
борба за свое национално ослободување, и  КПЈ со својата ре- 
волуционерна стратеги ja како и партиската организација во Ма- 
кедонија.

2 Историја
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Заряда тоа глав штат удар е насолен на два пункта:
Да се обезвреди стратетијата на КПЈ и да се прикаже 

како несоодветна за опецифичните услови во Македонија.
Да се отцепи партиската организација во Македонии а од 

составот на КПЈ и да се внесе во составот на БРП(к) и да се 
■стави под свое руководство. Ажо тоа ие се успее, товаш да се 
стори cè да се стави под влијание, или одвнатре да се разедини, 
ослаби нејзината акциона споообноет и да ja  онеспособи како 
авангардна подитичка сила на Револуцѕијата и Народно ос ло- 
бодителната борба на македанскиот народ.

Уште во пролетта 1941, веднаш по окупацијата, раково- 
дени од основната стратеопија и во рамките на начелните ста- 
вови на КПЈ, месните партиски организации во Македонии а 
веке организирано дејствуваат на подготвување за вооружена 
борба против окупаторот, а некаде се изведуваат и акции. Така 
на пример: уште на 7 април МК во Прилеп одржува состанок. 
Мету другото е формирана комисија за собирање оружје.

На 8 април МК на Прилеп органшира акција на затворот 
и ш  ослободува политичките затвореници, меѓу коа има чле- 
нови на месните комитета на Прилеп, Велес, Гевгелија и едет 
член на ПК за Македонија.

На 9 април се држи широко партаско советување, посве- 
тено на подготовките за вооружена борба.

На 10 април држи седиица МК на Тетово пооветена на под
готовките за вооружена борба. Покрај другото доне'сува одлука 
да се собира оружје.

На И април состано.к држи МК Куманово. Донесува одлу
ка да се собира оружје.

Во половината на април МК Куманово оргаеизира бојкот 
на дочекот на бугарските окупатороки власти.

Во почетокот на мај во Кавадарци е организирана обука 
за ракување со оружје.

Во мај МК во Струмица ортанизира масювео демонотра- 
ција во која доаѓа до остар оудир со бугароката полиција.

Во мај МК Битола одржува состанок. Покрај другото одлу- 
чува да се собира оружје.

Ваквит и СЛ1ИЧНИ маржи и акции се преземаат и во друпите 
месни организации.

И во екот на ваквата раволуционарна раздвиженоет во 
месните организации, се случува настан кој ќе ja отвори првата 
фаза на (Длабожата криза во относите мету БРП(ж) и КШ  со 
што ќе биде нанесен првиот тежок удар на партиската орга- 
низација и револуцио)нар1ното движење во Македонија. Под вди- 
јание на ЦК ЕРП(к), тогашниот секретар на ПК КПЈ за Ма
кедония Методија Шаторов-Шарло, самоволию и без знаење 
на ЦК КПЈ ja отцепува партиската организација во Македонија
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од составот на КПЈ и ja припојува кон БРП(к). Уеледува енер- 
гичната историска интервенција на другарот Тито како во Ко- 
минтерната така и во ЦК на БРП(к). Во август 1941 подана Ко
м-интерната донесуоза одлука партиеката организација во Ма
ке доеи ja да остане во составот на КПЈ. ЦК на БРП(к) го повле- 
кува овоj от став за припојување на оваа организација кон 
БРП(к). Оекретарот на ПК Шарлю со одлука на ЦК КПЈ е ис- 
клучен од КПЈ и е суспендиран целиот ПК. Со формирањето 
на нови от ПК и Покраинскиот воен штаб во септември 1941 
може да се смета дека наполно е санирана кризката состојба. 
Меѓутоа, понатамошоите наетани ќе покажат дека со тоа е 
завршен само првиот чин.

Кризата во Покраинскиот комитет и првиот тежок судир 
со ЦК БРП(к) предизовряка извесна конфузија во Македонија по 
основните стратешки прашања ,на револуцијата. Меѓутоа, и по- 
крај видните последици од таа конфузија во поголемот дел на 
месните партиски организации на теренот не престанаа под- 
готовките за вооружена борба. Особеио во некой од низв овие 
подготовки се одвиваа со засилено темно.

Во а)вгуст; во Скоп je, Диверзантска трупа од Скоије извр- 
шува три успешни диверзантоки акции на рудннкот Радуша. 
Формира'н е првиот Скопски партизанскц одред. Во септември 
трупа прилепоки партизани ja изврши првата вооружена акција 
на тунелот кај Богомила и тогаш падна и првата жртва на бу- 
гарската војска од Партизанска пушка. На И октомври прилеп- 
скиот партизански одред „Гоце Делчев“ успешно ja изведува 
првата крупна воена акција во грздют, а Кумановекиот одред 
го имаше првиот воен судир со бугарската војска и полиција. 
Со тие акции симболично е започнато востанието на македон- 
скиот народ.

Во ова време Мирче се наога во Прилеп. Ангажиран е на 
интенсивна револуционерна активнюст. Toj со уште некой дру- 
гари организира партиска техника во Прилеп, а cera во .неа го 
умножува Прогласот на ЦК КПЈ од 22 јуни. Заради позаси- 
лената револуционерна дејност на Прилепската партиска орга- 
низација полицијата врши потерница по Мирче. Toj влегува 
во и летал ство. По состанокот на МК Прилеп од 13 јули, на кој 
се расправа за формцрање на партизански одред, Мирче, Куз- 
ман, Тарцан и Борка Талески заминуваат на Селечка Планина 
како први партизани за да ги испитаат условите за идниот 
одред. Веднаш потоа, по порака на ПК, Кузман е иопратен на 
партиска работа :во Битола, а Мирче во· Крушево. По едню- 
меоечна активност то Крушево· Мирче е повлечен од ЛК и по- 
викан за Скопје. На 13 август Мирче пешки се упатува за 
Скопје. Овде се запознава со тешката состојба во македон
ского партиско раководство. Отсега, како партиски и воен и-н-
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структор, Мирче пак часто ќе ja крстосува Македонија, како 
еден од најистакнатите кадри во зајакнувањето на партиската 
организација и подтотвувањето на востанието. Откако го про
пита Прогласот на ЦК КПЈ, кој поавикува на вооружено воста- 
ние, притиснат од неизвесноста за конечниот расплет на состој- 
бата во Покраинскиот комитет toj од Скоије набргу заминува 
за Струмица. Со МК на Струмица разработуђваат програма за 
ншрење и зајакнување на партиската организација, за органи- 
зирање револуционерни акции и за подготовки за формирање 
на партизански одред.

Веднаш потоа со иста задача Мирче заминува за Штап. 
На состанокот на МК на Штип водат расправа на иста тема.

Оттаму Мирче пак се враќа во Скопје. Овој пат Мирче 
во Скопје наоѓа нова состојба — формирано е ново покраин- 
ско партиско раководство. Формиран е и Покраивски воен штаб, 
чиј член е и Мирче. Иепратено е директивно писмо од новиот 
ПК до меаните комитети и членовите на КПЈ и СКОЈ. Актив- 
носта за подготвување на востанието cera се опроведува и од 
Покраинокото партиско раководство.

Сега Мирче повторно отпатува за Струмица. Овој пат тој 
се со!стана и со членот на Бирото на новиот ПК Благоја Му- 
чето. Оо него и со Месниот (комитет конечно m  завршија сите 
подготовки за формирање партизански одред.

Во првите денови на октомври Мирче пак се најде во 
Штип. На состанокот на МК пак беше расправано за формира- 
н>е партизански одред.

Тие денови Мирче е на состанок со Воениот комитет во 
Велес. Подготовките за формирање на одред е тема на соста
нокот.

Мирче во Велес се срекава и со Ристо Бајалски. Со него се 
договараат за формирање одред во Гевгелија и протрама за ди- 
верзантски акции.

Во октомври Мирче е пак во Скопје. Овде се среќава со 
оптимистички вести за резултатите од подготовките за воста- 
еието : во Прилеп црвата Партизанска чета е нарасната и ќе се 
формира партизански одред; Скопокиот одред се префрлил на 
Скопска Црна Гора; во Куманово cè е готово за формирање на 
партизански одред.

Така дојде 11 октомври, денот кога почнаа акциите на 
партизанеките одреди, кога пред лицето на македонскиот народ 
јавно се огласија неговите први вооружени единици — јатката 
на идната македонека нар|Одноослободителна војска. Изгледаше 
дека кризниге состојби се совладани и патот на понатамош- 
ниот развој на револуцијата е расчистен.

Мегутоа, почнувањето на востанието внесе нови моменти 
во револуционерното движење. Од една страна отвори нови пер-
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спективи за нешвиот побрз и успешен развеј, а од друга по- 
крена бројни прашања и отвори нови тешкотии пред кои до- 
тогаш па!ртиоката организаций а не била исправена.

Првите успешни акции на одредите предизвикаа маеовна 
опиеност и оптимистички занес во душата iKiaj обичниот маке-' 
донски човек. И токму тоа предизвика жестока реакција кај 
фашистичкиот окупатор. Со невидена жестина, и со сите сред
ства на сила и терор тој се средоточи на трите главни столба 
на кои се потпираше востанието: Партијата, вооружените еди
ница и народог. Плановите му беа јасни. Физички да се уни- 
шти Партијата што ja игра улогата на штаб на револуцијата, 
значи да се обезглави и уништи востанието. Да се разбијат или 
уништат вооружените единици, значи да се уништи главната 
ш ла на востанието. Со масовен терор меѓу населението да се 
внесе страв и да се сосече коренот на револуцијата и базата на 
вооружените единици бидејќи само на маеовната поддршка на 
народот тие можеа да егзистираат, да се борат и да прерасну- 
ваат во воена ш ла способна да го истера окупаторот од својата 
родна земја.

Заради постојната состојба во по1краинското раководство 
на Македонија тоа не беше во соетојба успешно да ja коорДн
епра во подготвувањето на востанието, а уште оомалку да ш  
кюординир1а дејствијата на партизаиските одреди.

Затоа ударите што ги претрпеа како партиските органи
зации така и партизаиските одреди во почетокот беа доста 
тешки. Тие предизвикаа збунетост и конфузија во редовите на 
ПК, а на ЦК БРП(к) му послужија за повод повторно да се на- 
метне со овоите ан!Тијугословен1аки и анФИМ1акедонаки, велико- 
бутарски ставови во одное на вооружената борба и востанието. 
Во врска со тоа во својот извеаптај до ЦК КПЈ од 25 декември 
1941 година објавен во „Иэвори за оелободителната војна и ре- 
волуција во Македонија 1941—1945й, том први, книга прва, на 
стр. 76, Бане Андреев мегу другого пишува: „2.) По поразот 
(редакцијата објаснува дека се однесува на ударите што ги пре-
трпеле одредите и партиските организации во Македонија)----
Провалите тука еве со месеци траат и никако да се запрат. . . .  
Имаме многу другари осудени на смрт. Исто така и Митре, 
член на ПК (редакцијата објаснува дека се однесува на Лазар 
Колишевски)----

6) . . .  Веруваме во успех, но м1ногу работи зависат и од 
друга објективни услови, а особено од колаборација на рабо- 
тата со Бугарите^ (веројатно се миели на БРП(к) — Б. Т.).

Како што е познато, во ноември 1941 е отворена диску- 
сија за резултатите и иокуствата од првите партизански одреди 
и вооружените авдии. Се водат долга тешки диску сии во кои 
настануваат тешки несогласувања, судири и расцеп меѓу чле- 
новите на Бирото на ПК. На 25 декември по директива на ПК е
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расформируй Прилепскиот партизански одред, а едеовремено 
е расформиран и Скопскиот одред. Овој став е наметнат од 
постојниот делегат на ЦК БРП(к) Бојан Блгаранов.

Во ова врем-е (по 30 октомври) Мирче Ацев се наоѓа на 
партиска работа во Битола, како инструктор на ПК. Овде тој 
развива многу интензивна активност. Заодно со Стив Наумов 
и другите другари работа на реоргажизација на партиоката ор- 
ганизација. Се зголемува бројот на членство-то. Cie форммраат 
нови партиотш келии. Се формира нов МК, а секретар станува 
Стив Наумов. Во селата се шири партиската организадија и се 
формираат реонски комитета. И додека овдека е подготвее 
партизанекиют одред за исфрлање, во ПК е во тек дискуоијата 
во Koja еден дел го осудува иефрлањето на правите одреди како 
неуспех и се раеформираат одредите. Кота Мирче слупша за 
расформирањето на Прилепокиот партизански одред, исираќа 
протестно писмо до ПК во кое изразува неоогласноет со од- 
л у ката.

Соетојбата во Покраинското раководство продолжува да 
се влошува. Заради несопласувањата во оцанката за резулта- 
тите од исфрлањето на одредите и восружаните акции во Би- 
рото на ПК настанува расцеп. На одна страна се оние што 
ги оценуваат резултатите позитивно и се за непрекинато про- 
должување на вооружената борба, а на друга оние што под 
влијаеие ;на делегатот на ЦК БРП(к) пи сметаат за псраз и ба- 
раат корекција на курсот за вооружена борба. Со ова почнува 
вториот чин на драмата на кризата ко ja трае по дол го, остава 
потешки послвднци, а ее разврзува на уште по1драматичен 
начин.

Колку времето одминува толку појаано станува дека не се 
работа само за различии мислења или спор мету чланови на 
едно руководство. Наоѓајќи потпир на секретарот на ПК Бане 
Андреев за опроведување на великобугар€ката и антимакедон- 
ска политика ЦК БРП(к) проку својот постојан делегат Б л та
ранов систематски го разбива един1ството на раководствогга и ja 
однавозможу1ва неговата акциюна опюообност. Toj врши силен 
приписок, при што и не се избираат и средства, од покраинското 
раководство да се отстранит оние што енертично и безрезервно 
стојат на курсот на КПЈ за вооружена борба. Поетапката кон 
членовите на Бир от о Борка Талески и В ер а Ацава, а во некое 
време и кон Кузман Јосифовски и Мирче Ацев е резултат на 
тој притисок. Таквите неодговорни манипулирања со луѓето 
прилюмоопнаа залудео да го загуби животот еден од најприн- 
ципиелните чланови на КПЈ, истакнат револуционар и проверен 
приврзаник на револуциоыерниот курс на КПЈ Борка Талески.

Кота веке беше пропаднат обидот партиоката организа
цией да се стави под свое раководство, БРП(к) систематски и 
упорно работеше на нејзиното неутрализирање или наполню
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онеепоообување за революционерка акција. Притоа се служаше 
со богат д р 1аено1ввден арсенал на неприличии метода за ко- 
мунистичка партија, почнувајќи од патерналистички однос кон 
„неискусного“ руководство преку разни обмани, манжгулации 
до отворени притисоци. Главен нишан на постојаниот делегат 
на ЦК БРП(|к) Б'лгаранов му беше покраинското раководство. 
Откако до таа мера го стави иеговист секрет-ар под свое влн- 
јание да м ож ете со него елободно да манипулира го изолира 
цел ото раководство од ЦК КПЈ, а партиската организација во 
Македонија ja доводе до фактичка отцепеност од КПЈ. И до- 
дека тогашниот секретар на ПК речной секојдневно одеше на 
ооветување кај Б'лгаранов, цели деовет меееци ПК не одржу- 
ваше врска со ЦК КПЈ. На тој начин раководната улога на ЦК 
КПЈ во однос на партиската организации a во Македонија е па- 
рализирана и тој како раководан фактор во тој период е ис- 
клучен. Во сите директивни или пропагандни документи што 
ги надавайте ПК КПЈ з;а Македонија Блгаранов еаатодуваше да 
исфрли или неутрализира cè што е став на КШ, да уфрли ста- 
вови кои одговараат на БРП(к) или да ш  направи конфузни 
во таа мера да немаат никаква практична вредност за член- 
стовото и нартнакише организации. Go сите мюжни средства тој 
настојуваше да ja спласнува револуционер 1ната борбеноет кај 
македонските комуниети и го потхранува опортунизмот секаде 
и оекогаш кота за тоа имаше можеост.

И додека на овој начин партиската организација беше раз- 
бивана одвнатре, теророт што врз неа го вршеше бугарската 
фашистичка власт стануваше cè посилен. Во тоа време парти
ската организација трпеше удар врз удар. Ударите што ш  до- 
биваше беа тешки и со повекекатии отооледици, пред cè, эаради 
тоа што доаѓаа едновремено од повеке страни. Гледано објек- 
тивно (иако во случајна коинциденција) тис влијаеја синхро- 
низирано. Ударите од окупаторот пресметани на нејзиното фи- 
зичко уништување се совпаѓаа со дејствијата на ЦК БРП(к) 
кои го р!азбиваат вејзиното внатрешно единство, особено во 
покр айнского раководство.

Заради ое ова, над НОБ во Македонија директно надвисна 
опасноста истата да биде доведена во ќорсокак. Во таква дра
матична соетојба секој чесен комунист и вистински револуцио- 
нер беше исправен цред дилемата: или да ги употреби сите 
сили и средства, нанесениот удар врз Партијата да се излекува 
брэо или да се изгуби во конфузијата и потклекнувајки пред 
притисокот на БРП(к) капитулански да го дочека пор азот.

Во таква тешка соетојба партиската организација во Ма
кедонии а беше присилена едновремено да води борба на два 
фронта; на една страна мораше сите сили да ги вложи самата 
да се сочува од уииштување, а од друга во извонредно- тешки
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у слови да ja продолжи вооружената борба. Историскиот момент 
беше таков, што по секоја цена мораше да се постите победа 
на двата фронта. Во тэтви тешки и оудбоноени момента кад
рите имаат решавачка улова. Историските факти зборуваат 
дека македонекиот народ во крилото на КПЈ и низ нејзината 
класно-револуционерна борба создал доболею  прекалени кадри 
кои со помошта на ЦК КПЈ и другарот Тито ja започнаа резво лу- 
цијата и ja доведоа до нејзиниот победоносен крај. Меѓутоа, 
за времето за кое станува збор, оостојбаа со кадри беше по- 
веќе од критична. Во жестоката борба со бугарскиот окупатор 
и заради разбивачката улога на БРП(к) тие беа десеткувани. 
Билансот со раководните кадри од тоа време може да ее рече 
дека е трашчен: од сите кадри што биле членюви на месните и 
юкружните комитети пр:ед војната на крајот од 1942 година 
останати се само десетина. Кота во мај 1942 година е формиран 
Привремениот ПК КПЈ за Македонии а од 5 члена, само за 
неполн месец од неговото формирање уапсени се 4 члена од 
кои Цветан Димов е убиен во затворот, а останат е само се- 
кр стар от, Мирче Ацев.

Во текот на 1942 година загинати се 15 истакнати борци 
и раководители кои подоцна се проглаоени за народни херои. 
Во истата година одржани се 40 оудоки цроцеси и осудени се 
над 500 души. Донесени се 87 смртни пресуди.

Меѓутоа, кадрите, месните организации и членовите на 
Партијата чеоно и пред!ано ja изврпжј!а авој;ата револуциоиерна 
задача во најтешката и најкрва)вата година во нар 0 )део!ослобо- 
дителната борба. Тие што ги по ложи ja своите животи и тие 
што во таа година останаа живи, овозможија во таа тешка го
дина навиетина да се победи на двата фронта. Ова е дотолку 
позначај!но што верно држејќи се за линијата на КПЈ долго 
време ja издржаа борбата сами, cè до дека не стиша помош 
од ЦК КШ. За тоа време постигнаа две крупни победи: прво 
даваа отпор на притиеокот на БРП(к), ja сочуваа партиската ор- 
ганизација и го о<дбранија курсот на КШ и второ, ja развија 
вооружената борба создавајќи нови бројни одреди. Го реорга- 
низираа покраинскиот штаб; создадоа оперативен штаб, созда- 
доа бројни меони штабови и овозможија во Македонија да деј- 
ствуваат 8 партизански одреди во Битолско, Преспанско, Ре- 
сенско, Крушевско, Мавровско, Скопско, Велешко и на Плач- 
ковица.

Мирче во ова време е меѓу најактивните. Toj со силна ди- 
намичност ja врщи својата сестрана револуциоиерна дејноет 
крстарејќи по градовите и планините низ цела Македонија. Да 
се сочува и зајакне партиската организација, да се зајакне неј- 
зината организаторска и акциона способност, да се зајакнат 
партизанските одреди, да се зголеми нивната борбена способ-
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ноет, да се создаде широка база на одредите во народот осо
бенно во селото, — тоа се главните пунктови на дејствување на 
најдоговорните кадри во тоа време. На овие задачи Мирче бук- 
вално согорува, дејствувајќи меѓу партиоките организации и 
раководства, мету партизаните, меѓу народот. Toj во ова време 
станува и секретар на привремениот Покраински комитет1). Во 
раководството, тој е најодговорниот меѓу еднаквите.

Конечниот расплет на кризата ко ja  повторно се појави 
по расформирањето на партизанските одреди во 1941 година 
стана на крајот на мај 1942 година, кота беше сменето покраин- 
ското раководство со секретарот Бане Андреев. Овој пат тој 
беше подраматичен а го извршија силите на самата партиска 
организација во Македонија.

И по повекекратните обиди на членството, некой месни 
партиски организации и поголемиот број истакнати партиски 
кадри да се преземат неопходните мерки за да се излезе од таа 
положба, раководството не ja измени својата позиција и своите 
ставови. При сето тоа во состојба во ко ja  ЦК КШ физички 
беше оневозможен да интервенира, стана јасно дека, да се 
излезе од таквата положба може само со сменување на тогаш- 
ното раководство. Таква беше оценката на мнозинството ра
ков одни кадри и големиот дел од поетојните месни партиски 
организации. Врз основа на таква оценка беше поведена и ак- 
ција. Месните партиски организации откажаа да дејствуваат 
под раководството на постојниот Покраински комитет и фор- 
мално ш  прекинаа врските со него. Неговото функционирање 
престана. Се формира ново привремено покраиноко раковод
ство. Него го сочинуваа Мирче Ацев секретар, Цветке Узунов- 
ски, Љупчо Арсов, Цветан Димов и Мара Нацева. Се воспостави 
врска со ЦК КПЈ од кој набрзо уследи и конкретна помоги. Со 
тоа партиската организација во Македоиија, по наметнатото 
отцелување, продолжува да дејствува како дел од Комунистич- 
ката партија на Југославија и под раководството на ЦК КШ  и 
другарот Тито. Така беше отстранета иречката за остварување 
на револуциоеерниот курс на КШ, со щто патот на понатамош- 
ниот рзвој на револуцијата во Македонија остана отворен.

Во досега публикуваните текстови, кои се однесуваат на 
НОБ во Македонија почнувајќи од периодичните публикации 
па до оние кои имаат реноме на калитални дела, за овој настан 
постои некоја недореченост. Cè уште не е направена продлабо- 
чена научна анализа и оценка на овој период и на овој настан. 
Во некой трудови овој настан и овој период едноставно се 
премолчуваат.

Р Види ендиклопедија Југославије, издание на Лексикографскиот 
завод на ФНРЈ, книга I стр. 4.
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Во најтешката, најкрвавата и најсудбоносната година на 
Нар одною елободителната борба на македонскиот народ 1942 го
дина, на самиот нејзин крај, откако га препата сите маки и те- 
г-оби, во ПОЈТНИОТ напон на младешкиот живот и во највиоокиот 
у слон во револуционерната дејност Мирче испадна од борбе- 
;йиот строј. Мегутюа, како борец, како революционер и како 
организатор тој и духовно и физички е вграден во сето тоа што 
во таа година сме го избориле. А во таа година сме избориле 
многу — резимирнно кажаио:

— Ja сочувавме партиоката организации а како од физич- 
кото уништување, така и од внатрешното разединувавье. Како 
ко'мунисти не дозволивме да бидеме откината и приграбени 
од БРП'(к) и останавме во составот на КПЈ. Го сочувавме Шта- 
бот на револуцијата.

— Ja отстранивме опаоноста да бидеме откинати од бор- 
бениот сојуз со друхтите братски народи на Југославија. Ja со
чувавме гаранцијата за победонооииот исход на народнооело- 
бодителната борба.

— Го одбранивме куреот на вооружената борба. Ги сочу- 
вавѕме орвите паршизанаки одрвди и шэдадоимое нови. Создадовме 
јадро за идната народ 1ноо!слободителна македонска војека, един
ствен гарант на трајноста на победата и чувар на суверенитетот.

— Ja избегнуваме судбината на нашите сонародници од пи- 
ринакеот и егејокиот iKipiaj н а  Македонија. Создав1аме почетни у с-  
аови  за малку потоа да создадеме прва татковина на Маке- 
донците.

— Ja пю1ништ!ИВ1ме проаудата на кројачите на верюај окно т 
мир· /со која бете нреоуданю' македонского' симе да запине.

Разни енциклопедии, биографи, новинари и слично им ja 
одмеруваат улогата на хероите во револуцијата. Затоа буричкаат 
гю разни документа или собираат искажувања на соборци. Из- 
гледа дека за Мирче тоа не е потребно. Каква и колкава била 
неговата улога во револуцијата зборува фактот како е влезен 
и како излезен од затвор от.

На илјади борци влегле во затворите и излегле од нив. Сите 
на некој начин се мачени. Но, им е судено и пресудувано. Мирче 
влезе во истражен затвор за да не излезе повеќе ниту пред суд 
ниту на бело видело. Зарем и тоа не кажуова нетто каква му 
била улогата на Мирче во револуцијата.

И сторијата на ослободителните движења зеае и за такви 
свои великаны кои за непријателот не биле опаони само додека 
биле живи, туку биле опасны и по нивната смрт. Такви се малку. 
Мирче слаба меѓу таквите. Кота вадеаш по юмртта на Мирче 
и Страшо Пинцур Покраинскиот комитет во летокот што го 
издаде напжна: „Мирче и Страшо ќе ги огаетиме", непријателот 
знаеше дека тоа не е обична закана, „глава за глава", туку зна-
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чехле борба до (кювдечвдогю исшеру1вање на окупаторот од нахната 
земја и искоренување на реакционерниот општеетвен поредок. 
Веднаш по неговата смрт поетите, писателите и други творци 
најдоа инспирација за творештво. Преку тоа името на Мирче 
и Страшо одеше од човек до човек повикувајќи на борба. Само 
седум месеци требаше да поминат па првата регуларна воена 
единица да добие името „Мирче Ацев", и под негово име да 
води борба cè до конечното ослободување на цела Југославија,

Велиме Мирче умре како херој. Ниту со тоа; ниту со де- 
кретот со кој е протласен за народен херој не е cè кажано. Ве- 
личината на завршниот чин на неговата борба не може да се 
искаже со збор. Херојот во Мирче прв го виде уште неговиот 
цешат. -Kora то канците на ipiaisioecHieTHOT ѕѕвер 'Мирче го иснушти 
последниот здив, страв го здрви неговиот џелат. Toj веднаш во 
Мирче виде вечно жив и бесмртен човек, а себеси се виде како 
жив труп. Последниот чин што се одигра значеше дека Мирче 
има идеал за кој вреди да се умре, а  за кој ќи живеат идните 
генерации, а целатот нема идеал за кој вреди да живее.

Сите нас, неговите соборци, врсници, младите генерации и 
целиот народ Мирче со своето револуционерно дело> многу нё 
задояжи. Најдоб)ро ќе му се юдоатжиме ако постојано ое бориме 
за поуспешна изградба на самоуправното социјалистичко оп- 
штество, за разној на социјалистичката демократија, за човеко- 
вата слобода, за растеж на творечката мисла, за поголема чов1еч- 
ност, за правда, за солидарност — неговите идеали за кои се 
бореше и за кои го положи својот млад живот.
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