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103 ГОДИНИ ОД СМРТТА И 60 ГОДИНИ ОД 
ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА МОШТИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЈУБИЛЕЈ
ЈУБИЛЕЈ

ПРСТЕНОТ НА ВОЈВОДАТА ДЕЛЧЕВ 
ЌЕ СЕ ВРАТИ ВО ТАТКОВИНАТА!?

Приказната за златниот прстен на ле-
ген дарниот македонски рево луционер 
Гоце Делчев е мошне интересна. Спо-
ред соз нанијата, прстенот е направен 
во Солун и на него бил изгравиран пот-
писот на Дел чев. Со прстенот, кој го но-
сел на малиот прст на десната рака, 
војводата ги за ве рувал поважните до-
кументи, ставајќи го неговиот отпе ча-
ток во црвениот восок.

По повод 60-годиш ни на-
та од пренесувањето на 
моштите на Гоце Дел-

чев од Софија во Скопје и 4 
мај - денот на неговото за ги-
нување, во посета на Маке-
донија дојде последниот ди-
ректен жив потомок на вој во-
дата Делчев, неговата внука 
Катерина Трајкова-Нурџиева. 

Воедно, деновиве почна и 
снимањето на докумен тарни-
от филм за Катерина Трајкова-
Нурџиева, директен учесник 
во НОБ и секретарка на пр-
виот претседател на не за вис-
на Македонија, Методија Ан-
донов-Ченто. Во докумен тар-
ниот филм се поместени се-
ќавањата на штипско Ново 
Село, каде Трајкова-Нурџиева 
ги основала првите маке дон-
ски училишта, место каде што 
некогаш учителствувал и неј-
зиниот чичко Гоце Делчев. 

По повод овие два зна чај-
ни јубилеја Трајкова-Нур џие ва 
го посети и Крушево, каде 
оствари средба со градона-
чал  ничката на оваа Општина, 
Лефкија Гаџоска, потомците на 
Никола Карев и со интерна-

ционалната ѕвезда Тоше Про-
ески, кој при пречекот на Трај-
кова-Нурџиева изјави: 

"Многу сум почестен што 
Ве гледам во моето родно Кру -
шево и како подарок за до бре-
дојде ќе ви ја запеам пес ната 
'Зајди, зајди јасно сонце'". 

Трајкова-Нурџиева му воз-
врати така што му посака да 
отпее уште многу песни за Ма-
кедонија и да ја прет ста вува 
најдобро што може и умее со 
својот глас и песна. 

Следна дестинација на Го-
цевата внука беа манас тир-
скиот комплекс "Свети Наум" 
и црквата "Свети Пантелеј мон" 
на Плаошник, каде таа доби  
благослов и молитва од мит-
рополитот Тимотеј.

Посетата на родното место 
на Методија Андонов-Ченто, 
Прилеп, беше особено емо-
тивна. Трајкова-Нурџиева ја 
по сети неговата родна куќа, 
неговиот вечен дом, како и 
споменикот во Градскиот парк. 

Обиколката по повод ју-
билејот беше заокружена со 
гостувањето на внуката на вој-
водата во Скопје, каде при-
суствуваше на централната 
манифестација која се одржа 
во црквата "Св.Спас", при што 
почит му оддадоа бројни др-
жавни делегации, граѓански 
асоцијации и поклоници на 
делото на Гоце Делчев. 

Пред споменикот на Гоце 
Делчев во Градскиот парк, 
Светскиот македонски мла дин-
ски конгрес и нејзиниот прет-
седател, Гоце Дуртаноски, й 
до  делија признание на Кате-
рина Трајкова-Нурџиева, за 
неј   зините заслуги и придо не-
си во ослободувањето и соз-
давањето на македонската 
др  жава. Исто така, маке дон-
скиот тенор Борис Трајанов й 

ги подари партитурите од пр-
вата македонска опера "Гоце" 
од доајенот на оперската умет-
ност Кирил Македонски. Таа 
реа лизираше средба и со Здру -
жението на студентите Маке-
донци од соседните зем ји на 
Република Македонија и него-
виот претседател Васил Стер-
јоски. 

По повод признанието од 
СММК, Трајкова-Нурџиева, из-
јави:

"Ова претставува големо 

признание за мене и е прво 
кое го добивам од Република 
Македонија и од вас младите. 
Вам ви останува иднината и 

се надевам наскоро повторно 
ќе се видиме и ви посакувам 
многу успех и среќа во ид-
нина".
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По веста дека премиерот Владо Буч-
ковски подарил пари за да й се врати 
прстенот на Катерина Трајкова-Нур џие-
ва, во Бугарија ќе почне потрага по злат-
ниот прстен на Гоце Делчев.

Директорот на Националниот исто-
рис  ки музеј во Софија и осведочен не-
гатор на македонската самобитност, Бо-
жидар Димитров, во изјавата за бугар-
скиот весник "Стандард", овој потег на 
македонскиот премиер го оквалификува 
како "голем скандал".

"Од утре ќе почнам да го барам прс-
тенот. Јас прв пат слушам дека прстенот 
е пронајден. Скандалозно е учеството на 
македонскиот премиер во изнесувањето 
на прстенот надвор од Бугарија", изјави 
Димитров. 

Златниот прстен сега е кај лице во Бу-

гарија, откако Катерина Трајкова-Нурџиева морала да го за-
ложи, бидејќи итно й биле потребни пари за да набави ле-
кови.

Таа го заложила прстенот откако во 1999 година позајмила 
300 бугарски лева (противвредност на сегашни 150 евра). 
Гоцевата внука не успеала да собере 500 евра, колку што й 
биле потребни за да си го врати прстенот, сè до средбата со 
македонскиот премиер Бучковски. Трајкова-Нурџиева изјави 
дека по нејзината смрт прстенот ќе стане сопственост на 
Република Македонија.

Приказната за златниот прстен на легендарниот маке дон-
ски револуционер Гоце Делчев е мошне интересна. Според 
сознанијата, прстенот е направен во Солун и на него бил из-
гравиран потписот на војводата. Со прстенот, кој го носел на 
малиот прст на десната рака, Гоце Делчев ги заверувал по важ-
ните документи, ставајќи го неговиот отпечаток во цр вениот 
восок.

Непосредно пред да замине за Солун, на средбата со Даме 
Груев во 1903 година, на која барал да не се брза со Илин-
денското востание, Гоце й го дал прстенот на мајката на Ка-
терина, Велика Христова-Трајкова, при што й кажал дека е 
наменет за неговата свршеница. По средбата во Солун, како 
што е познато, Делчев заминал за Баница, каде што беше и 
убиен. По тој трагичен настан, прстенот останал во семеј ство-
то Трајкови, кои живеат во Благоевград. Мајката на Катерина 
го чувала златниот прстен сè додека нејзината ќерка не ста-
нала полнолетна, кога й го дала. 


