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60 ГОДИНИ ОД ПРЕНЕСУВАЊЕТО Н  

КНИГАКНИГА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ПОСЛЕДНОТО ИСТОРИСКО 
ПАТЕШЕСТВИЕ КОН 

РОДНАТА ТАТКОВИНА

Со смртта на Гоце, МРО 
го изгуби "срцето" на 
револуционерната 
организација, но сепак 
стана симбол на борбата 
и слободата на целиот 
македонски народ.

На долгото патување, 
моштите секаде 
предизвикувале изливи 
на чувства и почит кај 
месното население на 
што укажувала и 
многубројната поворка, 
како и пригодните 
говори одржани во 
местата каде што 
моштите кратко 
престојувале или, пак, 
минувале.

Годинава се навршуваат 134 години 
од раѓањето (1872-2006), 103 го ди-
ни од смртта (1903-2006) и 60 го-

дини (1946-2006) од пренесувањето на 
моштите на Гоце Делчев, великанот и 
еден од апостолите на македонската ре-
волуционерна организација од крајот 
на XIX век и почетокот на XX век. Токму 
поради овие значајни датуми за маке-
донската историја тројцата автори проф .д-р 
Марјан Димитријевски, Бранка Или јев-
ска и Перса Билинска од Националната 
установа - козерваторски центар од 
Скопје, почитта кон големиот Делчев 
решија да ја искажат преку промо ви-
рање на книгата "Пренесувањето на мош-

тите на Гоце Делчев во Скопје 1946-2006 
(60 години)". Ова одбележување, пои-
накво од сите останати, поврзано со 60-
годишнината од пренесувањето на по-
смртните останки на Гоце на зна ме ни-
тото место - светиот православен храм 
"Свети Спас" и похранувањето во сар-
кофагот поставен среде маке дон ска-
та престолнина е повторна можност 
за навраќање кон овој значаен маке-
дон ски историски настан. 

ДОЛГ ПАТ

Изминати се 60 години од тој важен 
настан, меѓутоа патот на моштите до мес-

тото каде што припаѓаат не бил лесен. 
Херојската и трагична смрт на овој ма-
кедонски визионер, организатор и пред-
водник на македонското национално 
ослободително движење се случила на 
4 мај 1903 година во селото Баница. По 
смртта, на иницијатива на началникот 
на серскиот гарнизон Тефиков, била да-
дена наредба неговото тело да се од-
несе во серската општина и таму да се 
погребе. Но, и од Солун била испратена 
заповед телото да се врати во селото 
Баница и Гоце Делчев таму да биде по-
гребан. Три години подоцна, моштите 
на Гоце се ископани од страна на не-
говиот соборец Михаил Чаков и ста-
вени во олтарот на црквата во селото 
Баница, а во 1917 година тој само ини-

ПОГРЕБОТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
ВО СЕЛО БАНИЦА

МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕНИ ГО 
ОПЛАКУВААТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЛЕМА ПОВОРКА ГО СЛЕДИ ДРВЕНИОТ САРКОФАГ ГОЛЕМА ПОВОРКА ГО СЛЕДИ ДРВЕНИОТ САРКОФАГ 
НА ПАТ ЗА СКОПЈЕНА ПАТ ЗА СКОПЈЕ



49  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  646 / 17.11.2006

 А МОШТИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО СКОПЈЕ

цијативно ги пренел во Софија. По доц-
на, ставени во специјален дрвен резбан 
саркофаг, на кој била испишана пора-
ката "Го заколнуваме поколението, овие 
свети коски да се однесат во прес тол-
нината на слободна и независна Маке-
донија", ги презела Илинденската орга-
низација. Тогаш саркофагот бил изло-
жен во црквата "Света Недела" во Со-
фија. Илинденската организација во 
Софија повеќе од четврт век ги чувала 
моштите на Гоце, сè до октомври 1946 
година. 

Во светлата и долга маке-
донска историја изложена на 
воени и културно-цивили за-
циски влијанија од Исток и 
од Запад вткаени се живо-
тите на многу генерации и 
на многу дејци од културни 
и од научни центри, а нада-
реноста на поединци да одр -
жуваат чекор со времето, се 
одрази врз цивили зацис ки-
те придобивки на сопс тве-
на та земја и на светот опш-
то. Силното чувство на ма-
ке донскиот патриотизам и 
свеста за посебноста на ма-
кедонскиот национален иден -
титет беше најзначаен влог 
на револуционерите со осо-
бена надареност во поно-
вата македонска историја, 
кои и покрај јавната вери-
фикација на нивните жртви 
и дела, останаа да ја делат 
судбината на својот неос ло-
боден народ. Еден од пле ја-
дата на никогаш неза бора-
вените македонски револу-
ционери и вечни пато води-
тели на македонскиот на род 
е големиот Гоце Делчев. 

КОНЕЧНО ДОМА

Така, точно 43 години (1903-1946) по 
смртта на Гоце Делчев, во заеднички 
компромисен и толерантен договор, ме-
ѓу македонската и бугарската власт во 
1946 година, моштите на великанот 
Гоце Делчев тргнале на патешествие од 
Софија преку Пиринскиот дел на Маке-
донија кон Скопје. Конечно на 10 ок-
томври 1946 година престолнината на 
слободна и независна Македонија ги 
пречекала земните останки на големиот 
борец и апостол на слободата на маке-
донскиот народ, Гоце Делчев. Граѓаните 
на Скопје и околината достоинствено и 
со пиетет ги дочекале дрвениот сарко-
фаг и поворката која ги придружувала 
моштите на великанот Гоце.

"Со положувањето на Гоцевите мош-
ти во оние октомвриски денови во 1946 
година, придружувани од тогаш нему 
достојните воени и граѓански почести, 
се оствари историскиот аманет на не-
говите соборци. Тие мошти вечно да по-
чиваат во престолнината на Маке до ни-
ја. Од тогаш овој споменик стана ма ке-
донско светилиште, место на поколение 
пред споменот на Гоце и на сите Гоцеви 

знајни и незнајни соборци и ма ке дон-
ски страдалници. Црквата 'Свети Спас' 
стана негов вечен дом, во кој Гоце за-
служено почива, но таа е и храм на 
ширење на македонските не само ду-
ховни, културни, туку и револуционерни 
традиции", ќе запишат авторите на кни-
гата.  

ОД ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА 
МОШТИТЕ

ЦРКВАТА "СВЕТИ СПАС", ЦРКВАТА "СВЕТИ СПАС", 
ВЕЧНИОТ ДОМ НА ВЕЧНИОТ ДОМ НА 
ГОЛЕМИОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВГОЛЕМИОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


