
В иден бъл-
г а р с к и 
р е в о л ю -

ционер, водач 
и  идеолог на 
борещия се за 
независимостта 
на Македония 
от турското 
г о с п о д с т в о 
Б ъ л г а р с к и 
македоно-од-

рински револю-
ционен комитет 

(БМОРК), преиме-
нуван по-късно на 

Вътрешна македоно-од-
ринска революционна организация 
(ВМОРО).

Роден е в гр. Кукуш. Братята му Ми-
лан, Димитър и  Христо са също ре-
волюционери от ВМОРО. Завършва 
българска екзархийска прогимназия 
в родния си град, след което продъл-
жава образованието си в Солунската 
българска мъжка гимназия. През 1891 
г. постъпва във Военното училище 
в София, но е изключен заради учас-
тие в социалистически кръжок.

От есента на 1894 г. до 1896 г. работи 
като екзархийски учител в Щип. Там 

той се среща – за втори път – с Дамян 
(Даме) Груев, един от основателите на 
БМОРК, и  е  привлечен в  организа-
цията, на която по-късно става фак-
тически ръководител. Създава голяма 
част от организационните комитети 
в Пиринския край, както и нелегални 
канали към вътрешността на Македо-
ния. Като главен четнически инспек-
тор и с помощта на български офице-
ри създава четническия институт на 
ВМОРО в Княжество България, който 
започва да изпраща подготвени чет-
ници и войводи във вътрешността на 
Македония и  изиграва основна роля 
в масовизирането на движението. По-
лага големи усилия и за снабдяването 
на организацията с  оръжие и  пари. 
Предприема обиколки из разделените 
на революционни окръзи региони на 
Македония, Одринска Тракия и Родо-
пите. През зимата на 1900г. пребивава 
известно време в  Бургас, където съз-
дава за целите на организацията рабо-
тилница за бомби.

През 1902 г. година заедно с Гьорче 
Петров участва в  изработването на 
нова програма и  устав на организа-
цията. Съгласно плана избухването 
на повсеместно масово въстание е оп-
ределено за лятото на 1903 г., като до 

тогава революционерите водят срещу 
турците непрекъсната четническа 
война главно в планинските и полуп-
ланинските райони.

През март 1903г. четата на Гоце Дел-
чев взривява моста на река Ангиста 
по железопътната линия Солун – Од-
рин. През май същата година четата 
му попада в  обкръжение в  село Ба-
ница, Серско. След еднодневно сра-
жение с  превъзхождащата ги потеря 
Гоце Делчев пада убит. Гибелта му се 
възприема от съвременниците и  от 
историците като една от най-тежките 
загуби за ВМОРО.

Първоначално Гоце Делчев е  по-
гребан в общ гроб в село Баница. По 
време на Първата световна война кос-
тите му са пренесени в България. След 
9-ти септември 1944 г. България сменя 
политиката си по македонския въпрос 
и под натиск на СФР Югославия, как-
то и на СССР, предава костите на Гоце 
Делчев на Скопие. След 1948 г. Бъл-
гария постепенно се връща към пър-
воначалната теза, че македонците са 
българи, но историографията в  Юго-
славия вече е приела Гоце Делчев за на-
ционален герой. Днес посмъртните му 
останки се намират църквата „Свети 
Спас“ в Скопие. �

Р о д е н а 
е в Бяла 
Слати-

на. Завършва кла-
сическа гимназия 

в София, а през 1945 
г. – славянска фи-

лология в  Софийския 
университет. По-късно за-

щитава дисертация в  Литературния 
институт „Максим Горки“ в Москва.

Блага Димитрова проявява вле-
чение към литературата още като 

ученичка. Освен със стиховете, 
които стоят в  началото на твор-
ческата й  дейност, тя привлича 
внимание и  със своите романи 
– „Пътуване към себе си“ (1965), 
„Отклонение“ (1967), „Лавина“ 
(1971) и  забраненият по време 
на тоталитарния режим роман 
„Лице“ (1981). Сред по-важните 
й стихосбирки можем да споменем 
„До утре“ (1959), „Светът в  шепа“ 
(1962), „Обратно време“ (1966), 
„Пространства“ (1980), „Лаби-

ринт“ (1987), „Нощен дневник“ 
(1993). Като драматург се пред-
ставя с  пиесите „Д-р Фаустина“ 
(1972), „Нечакана среща“ (1974), 
„Богомилката“ (1989).

Носител е  на множество българ-
ски и  международни литератур-
ни награди и  отличия. Известна 
е  и  като общественик – най-вече 
с дейността си срещу тоталитарния 
режим в  рамките на Комитета за 
екологична защита на Русе и Клуба 
за гласност и демокрация. �

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО Й
ПИСАТЕЛКА, ПОЕТЕСА, ЛИТЕРАТУРЕН КРИТИК, ДРАМАТУРГ И ПОЛИТИК. ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 
БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1992 – 1993 Г.

Гоце Делчев (1872–1903)

Блага Димитрова (1922–2003)
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� РУБРИКАТА ПОДГОТВИ: Николай Балчев


