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Христо АНДОНОВ — ПОЛЈАНСКИ

ГОДЕ ДЕЛЧЕВ

Стогодишнина од неговото раѓање 
(1872— 1972)

ЈУБИЛЕЈОТ НА ГОДЕ ДЕЛЧЕВ, стоге годный од раѓањето 
на O'BOj предводник на македонского' националноослободително дви
жение од крајот на минатиот и почетокот на овој век, даде евидент- 
но значајни можности, во условите на квалитетно реализирање, и 
надминување на неговите идеалы и цели, да се разработи и прет- 
стави неговото вистинско место и улова во· современата историја 
на Македонија.

Појавата на Годе Делчев на македонската историска сцена не 
беше случајна како1 што не беше случајно разрасиувањето на ма
кедонского националноослободително· движење. Тие две епохални 
и движечки појави беа еуштествено поврзани, произлегуваа од спе- 
цифичните историски уелови на Македонија во последните децении 
на XIX век. Општествените односи, закономерноетите на времето 
го· определуваа патот и перспективата bio појавата и дејствувањето 
на оваа маркантна фигура, како двигател и протагонист на исто- 
риската сцена на Македонија, На оваа сцена тој се појави во едно 
специфично време, во времето кога сите општеств'ено'-економски и 
политичны претпоставки беа на лице и присутни, за издигнување 
на вековно тлеените надежи и стремежи за слобода и рамноправна 
егзистенција во семејството на елободните народи. Годе Делчев 
произлезе токму од тоа време, беше условена неговата појава од 
законитиот историски развиток на совремеиа Македонија. На тој 
сосема логичен процес тој му даде свој свойствен, прогресивен пе- 
чат, го раздвижи и го постави на высоки начела, му вдахна совре- 
мен, револуционерен дух на времето, го· исфрли и го· постави на 
раскрсницата на иеторијата и на столетијата. Тоа е епохата во· која 
Македонија ое наоташе на патот меѓу себенаоѓањето и револуцијата. 
Вековно тлеените желби прераснаа во настојување преку отпорот 
да се реализира слободата како единствен излез и евидентно важен
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модус во револуционерната филозофија. Изградувањето на оваа 
револуционерна линија во македонскою националноослободително 
движење се одвивало низ еден горничав пат, низ еден логичен исто- 
риски развиток. Поврзано' оо тоа, национално-ослободителната кон- 
цепција на Годе Делчев се изградувала по еден континуиран пат, 
преку усвојување на најпрогресивното од науката, литературата, фи- 
лозофијата и социјализмот. Таквата насоченост во неговото изгра- 
дување нужно се сврзува со македонскою ослободително дело.

Годе Делчев се наоѓал под силното влијание на прогресивни- 
те идеи од XIX век. Toj се влијаел од поуките и искуствата на број- 
ните револуции од овој век, од Париската комуна 1871 година, од 
идеите на руската револуционерно-демократска литература. Еден 
негов современик запишал дека то] г.и читал „делата на Маркс, 
Енгелс, Кауцки, Шелгунов, Чернишевски, Доброжубов, Херден.“ 
Toj пројавувал голем интерес кон делата на научниот содијализам. 
Повеќе негови современиди изнесуваат податоци дека то] го читал 
Маркса и Енгелса и дека се влијаел од нивните идеи. Еден совре
меник вели: „ . . .  Годе стигнува до големото учење на Маркс и Ен
гелс и е поразен од неговата длабочина, сила и вистинитост.“

Врз Годе Делчев влијаеле и други револуционерни и соција- 
листички идеи. Врз него влијаеле и различии револуционерни, уто- 
писко-соци]алистички, утописко-комунистички и анар-хистички идеи, 
особено' оние на Бланки, Кропоткин, Бакунин, Михаилович—Крав- 
чински—Степњак и други. Особено го привлекувале крајно револу- 
дионерните идеи на Бланки. Некой од овие идеи то] се обидел да 
ги примени и да ги изр:азува.

Годе се влијаел и од идеите на револудионерните демократи 
к ооцијалисти што потекнувале од Македонија. Го привлекле иде
ите на Спиро Гулапчев, кои претставувале една варијатна на рус- 
кото' иародништБО; на марксистичките гюгледи на Димитар* Благо- 
ев со чии идеи и книги Годе се запознал уште во текот на своите 
ученички годный. То] бил мошне близок и го имал за сво] верен 
соработник марксистичкиот борец и теоретичар Димо Хаци Димов. 
Преку него Годе и се запознава со социјалистичката литература. Во 
исто време Годе се движел и во кругот на Басил Главинов, првиот 
пропагатор на социјализмот во Македонија.

Оваа револуционерно-демократска и социјалистичка платфор
ма влијаела во помал или вд. поголем степей врз идеолошкото из- 
градување на Годе Делчев, да се оформи то] како1 социјалист и 
како револуционерен демократ, ко] ќе се посвети на македонското 
ослободително дело. Запознавањето1 со социјалистичките идеи ин- 
звонредно му спомогнало на Годета во изградувањето- на неговата 
револуционерно-демократска фигура. Таа негова содијалистичка 
школа имаше влијание врз неговата натамошиа револуционерна 
дејноет за внесување на социјалната содржина во- македонското на- 
ционалноослободително движење. То] се ориентирал кон најпра- 
вилниот научен поглед на светот, кон општествените закоии на дви-



жењето, што cè заедно му спомогнало во ориентирањето кон маке
донского националноослободително дело. Годе Делчев бил евесен 
дека конкретната ситуација во Македонија не трни шаблонска при- 
мена на научимте погледи и идеи. Затоа тој и дејствувал како ти
пичен револуционерен демократ, кај кого, поради специфичните 
објективни у слови, национално-ослободителната идеја стоела на 
прво место* и имала превосходно значење. Социјалиетичките идеи 
кај него оставите неизбриихливи траги. Тоа се одразило во правил- 
ното објективно и суштинско* концептирање на македонската наци- 
онално-ослободителна борба, во* револуционерната филозофија, во 
решавањето на еоцијалните проблеми, но, со не толку изградена 
содијална програма, на најрадикално поставување на низа прашања 
и проблеми од општествениот и ооцијалииот живот. Своего· идео- 
лошко определување тој самиот го изкажал во зборовите: „Јас по 
душа сум анархист, по убедување социјалдемократ, а по* дела рево- 
лудионер.“ Величината на неговото идеолошко определување се 
состой во тоа што тој излегол од тесните рамки на надионалната 
слобода и се искачил кон врвиците на интериационалното, кон ху- 
манизмот и космополитизмот. Да се потсетиме на неговата хмисла: 
„Јас то разбирам светот единствено како поле за културно натпре- 
варување мету народите.“ Неговата визија е светот на ело бодните 
народи, а проткаена е со длабок хуманизам и возвишеност.

Револудионерно-демократската концепдија на Гопе Делчев 
поаѓала од историското оправ дуване на револуцијата. Toj е радика
лен приврзеник на револудионерната страна во* концепирањето на 
историската иницијатива на масите. Но* тој поаѓал и од возвишената 
цел, од моралната страна во* суштината на револуционерната пре- 
образба, почитувајќи ja компонентата на поединецот и на масата 
— народот. Борбата на поединците ja сметал како* преодна етапа, 
како премии кон колективната, кон револуцијата во полната смисла 
на зборот.

Во револуционерно-демократската концепдија на Годе Делчев 
најопределено е изградена суштината на македонската национално 
-ослободителна борба. Во· тој концепт е содржана идејата на р*ево- 
луционерно* организирање на македонските онеправдани маем, со 
точна поставена аксиома за стриктна самостојност и самобитност 
на Македонија. Тука влегувале и «основиите компоненти на македон
ската револуција во што како составен дел стоела систематската 
агитација, подготвување на масите за таа висока цел. Во* таа до- 
следност кон самобитноста и самостојноста на македрнско дело 
Годе Делчев го концептирал и прашањето за создавање на маке
донската држава, за реализирање на државотворните традиции на 
Македонија.

Меѓу значајните проблеми во револудионерно-демократската 
кондепција на Годе Делчев спаѓа и неговата определба за македон
ската надионална самосвест. Toj, како и другите протагонисти на 
македонского движење, се трудел да даде вистииско толкувањр на
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желбите и стремежите на македонскиот поробен народ. Во движе- 
њето на македонските маем кон таа цел се пројавила нивната свесна 
инициатива за национална слобода и социјалка правда. Во реали- 
зирањето на таа цел борбата требало да се води на неколку фрон
та: против господарекиот османски режим, против завојувачките 
апетити на балканските буржоазии, посебно против врховизмот и 
Егзархијата. Во една таква атмосфера требало Македонија да се 
изградува себеси, да се осознае национално, да ги изрази сите ком
понента на нациопално-политичката обособеност. Токму во такви 
услови Годе Делчев успеа да придонесе извонредно многу за офор- 
мување на македонската национална свест, не дозволувајќи никакво 
менхање на завојувачките пропагаиди, цврсто стоејќи на пиедеста- 
лот на самостојноста и самобитноста на македонского ослободител- 
но дело. Неговиот звезден миг бил евртен кон неговиот народ, кон 
ослободителната идеја, кон напорите да се о-ствари виеокиот чин 
на револуцијата и тоа во името на едка светла цел: ослободувавье 
на земјата на македонскиот народ и на народностите во неа. Toj е 
за сплотеност на сите онеправдани во борбата против тиранијата, за 
слобода и единство. Поврзано со тоа стоела идејата за федерација- 
та како највозвишена цел. Овие негови гледишта сосема природно 
придонесоа за разбистрување на низа поставки, т  насочија разво- 
јот на македонската национално-ослободителна идеја, ги усмерија 
патиштата на националната обособеност.

Како хуманист и револуционерен демократ Гоце Делчев от- 
фрлал секоја национална омраза. Таа иегова висока добродетел 
Пеју Јаворов вака ja окарактеризирал: „Туг на секаков: шовинизам, 
тој работеше со сите што страдаат од тираиијата. И пред неговата 
пламена и убедлива реч изчезнуваа сите национални караници во 
името на една самоуправна Македонија. Пред неговото восторжено 
претскажување на една федеративна република на Балканскиот 
Полуостров исчезнуваа сите племенски омрази.“

Пропагирајќи ja ослободителната идеја, Гоце Делчев настоју- 
вал да ги обедини сите експлоатирани маси против таранијата, да 
ги поводе кон слобода. Toj не прави разлика мету македонскиот 
народ и другите народности во Македонија, вклучувајќи ги и прет- 
ставниците на владеачката нација — Турците. Toj се борел против 
сите народни изедници и  експлоататори, независно од  која среди
на тие и да доаѓале. Позната е неговата мисла: „Јас не ги мразам 
Османците како народ; јас војувам против османската тиранија ка
ко владеачка -система“. На еден народен собир тој рекол: „. . .  При- 
бирајте во својата организација што повеќе напредни луге, рабо- 
тете за единств-ото на нашиот народ, во своите редови земете ги 
напредните Турци, не иставајте се ни од Циганите — во своите 
редови прибер'ете γρι сите оние што искрено сакаат да се борат 
за слободата на својот народ.“ Ова го надополнувал и со зборови-



те: . .сите страдаме еднакво од Султанот, а не се бориме против
турскиот народ. Македонија ќе стане земја за сите што живеат во 
неправда, за Турци и за Власи, па и за Грци. Македонците во сво- 
јата република ќе живеат сите како браќа.“

Оваа Гоцева прогресивна концепција иаишла на одобрување 
и признание кај значителен дел од народностите во Македонија. Таа 
била во согласноет со неговото прогрессивно и возвишено1 разбирање 
за суштината на национално-оелободителната платформа на наро
дите, со што уште поизразито испакнува неговата големина како 
бележит револуционерен демократ, народен трибун и кормфеј во 
историјата на македонското националноослободителио движење, 
како типичен балкански Гарибалди, како тип на неумерен народен 
револуционер.

ГОДЕ ДЕЛЧЕВ живееше cè на cè триеоет и една година 
(1872—1903). На македонското револуционерно поприште дејству- 
ваше помалку од една деценија (1894—1903). Токму за ваков мош
не краток период то] успеа да изврши превосходна историска и 
одговорна задача·, да го сети пулсот на македонските поробени ма- 
си, да ги разбуди и освести, да им влее верба во себе, да им го 
покаже патот на слободата и средствата за нејзино остварување. 
Вооружен со социјалистички поглед на свет, со јаена визија за ид- 
нината на македонскиот народ и на народностите во Македонија 
Делчев успеа да се издигне над своите современици и како типичен 
народен водач и вистински р1еволуционерен демократ се застапувал 
за братско и федерално обединување на народите.

Со сета своја идеолошка и револуционереа дејноот Годе Дел
чев влезе во традициите на македонските прогр'есивни генерации, 
стана знаме и патоказ, непресушен извор на македонските борби 
за слобода и егзистенција. Toj придонеее мошне многу за натамош- 
ниот развој на македонското националноослободително движење, 
за македонската национална еманципација. Toj ги расчисти пати- 
штата за дооформување на идеите за македонската национална 
обособеност и самобитност. Неговата револуционерна традиција 
служеше како светол идеал, како најскапоцено' наследство, како· па
токаз во борбата на македонските прогресивни генерации против 
сите обиди да се сврти македонското дело на релации туги на не
говата оелободителна епопеја. Токму затоа и македонските прогре
сивни генерации ja носеа легендата и пораката на Гоце, се стремеа 
кон реализирање и надминување на неговите идеи. Тие идеи можеа 
да бидат доследно остварени, спроведени и надминати во една дру
га историска ситуација, во времето на Народноослободителната
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борба, која прераснуваше во победоносна социјалистичка револу- 
ција. Тие негови идеи го зрачеа современиот живот, ce изразија и 
дојдоа до највиден израз во создавањето на свободна, самоуправна 
македонска република во рамките на ооцијалистичка Југославија, 
како своевиден паметник на големото достоинствено Гоцево дело.

Оценувајќи ja маркантната фигура на Годе Делчев и неговиот 
удел и место во македонската ослободителна епопеја, во поуките 
и искуствата на македонските прогресивни револуционерни тради
ции, можеме да дојдеме до евидентниот заклучок, дека тој со своето 
дело и дејност, со својата универзална идеолошка платформа, из- 
градена на прогресивни начела, изврши превосходно забележител- 
на улога во современата историја на Македонија.


