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Портрет на Гоце Делчев (сбирка „Портрети и снимки“, С I 18245).

Фон: Писмо от 16 януари 1901 г. (колекция „Кореспонденция“, ф. 836, а.е. 6, л. 2–3) 
и телеграма от 1 май 1902 г. (ф. 24, а.е. 4, л. 58).

A portrait of Gotse Delchev (Portraits and Photographs Collection, R I 18245). 

Background: A letter of 16 January 1901 (Correspondence Collection, f. 836, archive unit 6, fols. 2–3) 
and a telegram of 1 May 1902 (f. 24, archive unit 4, fol. 58).
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Гоце (Георги) Николов Делчев (1872–1903) е идеолог, организатор 
и ръководител на националноосвободителното движение на българи-
те от Македония и Одринско, останали в пределите на Османската 
империя след Освобождението на България.

Роден в Кукуш (днешния Килкис в Гърция), той учи в родния си 
град и в Българската мъжка гимназия в Солун, а после във Военното 
училище в София (1891), но заради участието си в социалистически 
кръжок е изключен и от 1894 г. е учител в Щип. Там той среща Даме 
Груев, който го приобщава към Вътрешната македоно-одринска рево-
люционна организация (ВМОРО). Гоце създава канали за прехвърляне в 
Македония на литература, куриери и оръжие, развива и укрепва 
мрежата на ВМОРО, а по време на Солунския є конгрес (1896) участ-
ва в изработването на организационен устав и правилник. Арести, 
предприети от турската власт, го принуждават да напусне Щип. 
Назначен от Българската екзархия за учител в Банско (1896), той 
допринася и за напредъка на учебното дело. 

Всеотдаен и харизматичен, Гоце се превръща в неоспорим 
организационен и военен ръководител на ВМОРО и като един от 
авторите на програмните є документи (1902) оказва решително 
влияние върху нейните идейни принципи. Той вярва, че освобождение-
то на Македония и Одринско от османска власт ще стане с въоръ-
жено въстание, за което е необходима продължителна и всестранна 
подготовка. Макар да счита за прибързано решението на Януарския 
конгрес на ВМОРО (1903) „за повсеместно стратегическо въстание“, 
Гоце се включва в подготовката, но предлага ограничаване на масо-
востта му. Сред главните негови заслуги е създаването на чети, 
които пропагандират и подготвят бъдещото народно въстание и се 
готвят за негови основни ядра. 

На път за конгрес на Серския революционен окръг той попада в 
обкръжение и загива в сражение при с. Баница. Гибелта му е тежък 
удар за ВМОРО и за националноосвободителното движение.

България тачи паметта на Гоце Делчев и днес името му носят 
град и села в Пиринска Македония, булеварди и улици в цяла България, 
училища, библиотеки, читалища, фолклорни ансамбли и хорове.

Gotse (Georgi) Nikolov Delchev (1872–1903) was an ideologist, organiser 
and leader of the National Liberation Movement of the Bulgarians in 
Macedonia and the Edirne region, who remained within the Ottoman Empire 
after the Liberation of Bulgaria.

Born in Kukush (now Kilkis in Greece), he studied in his native city and 
in the Bulgarian Men's High School of Thessaloniki, then in the Military 
School in Sofia (1891), but he was dismissed from there because of his 
participation in a socialist circle, to become a teacher in 1894 in the city of 
Shtip. There, he met Dame Gruev who helped him join the Internal 
Macedonian-Adrianople Revolutionary Organisation (IMARO). Gotse created 
channels for transferring literature, couriers and arms into Macedonia, 
developing and strengthening the IMARO network, and during its 
Thessaloniki Congress (1896), he contributed to the Organisation’s statute and 
rules of procedure. Arrests undertaken by the Ottoman authorities forced him 
to leave Shtip. Appointed by the Bulgarian Exarchate as a teacher in Bansko 
(1896), he contributed also to the progress in educational work.

A highly dedicated and charismatic personality, Gotse became an 
indisputable organiser and military leader of the IMARO and one of the 
authors of its programme documents (1902), exercising a decisive influence 
on its conceptual principles. He believed that Macedonia and the Edirne 
region would be freed from the Ottoman rule through an armed uprising, 
requiring lengthy, comprehensive preparations. Although he considered that 
the January IMARO Congress (1903) had taken a hasty decision ‘on a mass 
strategic uprising’, Gotse took part in its preparation, but suggested its 
massive scale to be limited. Among his greatest merits was the establishment 
of chetas (armed forces) advocating and preparing a future popular revolt, 
while getting set to be its main units.

On the way to a congress of the Serres Revolutionary District, his cheta 
was surrounded and he died in battle near the village of Banitsa. His death 
was a heavy blow, for the IMARO and the National Liberation Movement.

Bulgaria pays tribute to the memory of Gotse Delchev, and today a city 
and several villages in Pirin Macedonia carry his name along with boulevards 
and streets throughout the whole country, schools, libraries, community 
centres, folklore ensembles, and choirs.


