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1909 - 1942



„Да знаеш ти живота как обичам!

И колко мрязя празните химери...“



СЕМЕЙСТВОТО НА ПОЕТА



ФАМИЛИЯТА НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ ПРОИЗЛИЗА ОТ ПРЯКОРА НА
ЧОВЕКА, ОТ КОГОТО ЙОНКО – БАЩАТА НА НИКОЛА, КУПУВА КЪЩА С
ВАПЦАРНИЦА (БОЯДЖИЙНИЦА). 

• Бащата Йонко Вапцаров на

младини, през 1903 и 1912г.,

заедно с поета Пейо Яворов,

участва в борбата за свобода

на още поробения по това

време македонски край.



БАЩАТА ЙОНКО

• Никола Йонков Вапцаров е роден на 7 декември 1909г.

в Банско.

• По бащина линия произхожда от рода Проданчин. Дядото на

поета, Никола Проданчин, е убит от турците между Банско и

Добринище.

• Бащата Иван Николов Вапцаров (Йонко Вапцаров) на

младини, заедно с Пейо Яворов се бори за свободата на този

все още поробен край на България. Попада в Солунския

затвор, а после отново поема из горите на Пирин планина.



МАЙКАТА ЕЛЕНА

• По майчина линия поетът е от рода Везюви. 

• Домът на баба Милана е постоянно убежище на харамиите. Закрилницата на

комитите най-много обича да разказва на внучето си Никола за подвизите на

чичо му – хайдутина Коста Чакъров.

• Майката на Вапцаров, Елена Вапцарова, е природно надарена и културна

българка. Тя завършва втори прогимназиален клас, учи след това три години в

Самоковския американски колеж, учителства няколко години. Жена със силен

и благороден характер, с остро чувство за справедливост, работлива,

енергична, будна, отрано приучава децата си на системен и постоянен труд



СПОМЕНИ

Никола особено обичаше приказките. Той ги слушаше с

интерес и изживяваше всичко, което разправях на

децата си. Рецитирах му стиховете на Ботев и той

много рано се научи да ги декламира добре. Понякога

му пеех „Тежко, тежко, вино дайте” и той слушаше

песента, занемял от възторг. Обичаше особено да

слуша народни песни… Той не отделяше много време

за подготовка на уроците си. Четеше повече

странична литература. Най-любимото му занятие

беше да чете. Четеше драмите на Хенрих Ибсен,

„Стършел”, „Спартак”, четеше Толстой, Достоевски,

Лермонтов, а по-късно – Максим Горки.

Елена Вапцарова



ВЛИЯНИЕ

• Къщата в Банско е посещавана от видни инте-

лектуалци (поетите Пейо Яворов и Елисавета

Багряна, художниците Константин Щъркелов,

Иван Пенков и др.) и от короновани особи: цар

Фердинанд, Вилхелм II, Борис III.

• През 20-те и 30-те години на ХХ век семейство

Вапцарови има достъп в двореца; запазени са

групови снимки на юношата Никола с цар Борис

ІІІ и обкръжението му.



УЧЕНИЧЕСКИ ГОДИНИ





МОРЕТО• Никола Вапцаров мечтае да завърши пълния курс на гимназията и да

следва литература,но баща му решава друго.

• На 9 август 1926 г. Вапцаров е зачислен в Морското машинно

училище във Варна. Започва системно да пише стихотворения, които

се посрещат добре в тогавашните младежки издания: във в. „Глобус”

се появяват „Косач” и „Хризантеми”, списанията „Българска реч” и

„Родина” също са благосклонни.

• Стихотворенията му за времето на обучение в Морското машинно

училище са над сто.

• Морското машинно училище събужа наред с чувството за силна

мъжка дружба и една нова страст, неподозирана за възторжения

поклонник на Пирин планина – страстта към морето и машините.



МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

• Възмъжавайки, той се освобождава от илюзиите и от

плакатната морска „романтика” - в ритъма на моторите

усеща все по-отчетливо напора на новото време и на

прогреса.

• Теоретичният курс е завършен и от 1929 до 1932 г. се

провежда практиката по корабите. В трюмовете на

миноносеца „Дръзки” стажантът Вапцаров, целият в

сажди, искри и сгурия, върти огнярската лопата сигурно и

неуморно.



ПОЕТЪТ И МОРЕТО

• От 25 април до 28 май 1932 г. морякът стажува на кораба

„Бургас”, който отплава на далечно плаване: Цариград,

Фамагуста,Александрия,Бейрут,Порт Саид...

• Пред жадните очи на поета-моряк се разкрива с пълна

сила невероятният контраст между пищната южна

красота на Средиземноморието и каторжния труд и

мизерията в средиземноморските пристанища.

• Това пътуване за Вапцаров е истинска школа за социално

израстване, което се проявява по-късно в най-хубавите му

стихотворения.





СЛЕД МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

• Той е вече машинен техник, но и любовта му към литературата

е много голяма.

• Баща му Йонко Вапцаров урежда назначаването му в най-

големия официален вестник“Зора”.

• Статията, която синът обаче изпраща до вестника, проваля

бляскавото бъдеще на поета. Тя е свидетелство, че поетът

принадлежи на друг свят. Баща му е много разочарован, а от

тук нататък младият Вапцаров трябва да понася всички тежести

на едно сурово битие: вместо уют и покой – черен непосилен

труд, вместо сигурност – безпаричие и безработица.



ОГНЯРО -
ИНТЕЛИГЕНТЪТ

• Огняр и механик в с. Кочериново

• Уволнен след авария

• 1934 г – брак с Бойка

• В София след 1936 г.

• 1936-1938 г. Вапцаров работи като

техник във фабриката на братя

Бугарчеви за кратко, а след това - като

огняр в Български държавни

железници и в Софийския общински

екарисаж.



• "Моторни песни" , излиза от печат 1940 г.

• Същата година събира из Пиринска

Македония подписи в подкрепа на

"Соболева акция", заради което е съден и

интерниран в Годеч. 

• След завръщането си оттам (м. септември

1941 г.) разгръща минноподривна дейност

срещу немските войски.



ПОДРИВНА И АНТИФАШИСТКА ДЕЙНОСТ

• След завръщането му от Годеч, 

веднага след 22 юни 1941г. -

нападението на фашистка Германия –

БКП мобилизира силите си за

въоръжена борба.

• Вапцаров приема да участва в

нелегална дейност като помощник на

Цвятко Радойнов във Военната

комисия на ЦК на БКП.



АРЕСТЪТ

• На 4 март 1942г., рано в зори, Вапцаров е арестуван. За поета започват

жестоки дни и нощи. По-късно, по време на процеса, Вапцаров ще разкаже

на жена си:

• «Там бях загубил представа за времето. Ту ме измъчваха, ту ме

оставяха да се съвзема, за да започнат отново. Тежкият бой и

стягането с електрически обръч можех да понасям, но най-ужасното

изтезание беше бесенето с главата надолу. Три пъти бях подлаган на

такова мъчение и чувствах, че вече нямам сили да издържа. Исках да се

самоубия, но нямаше с какво.» 



ПРОЦЕСЪТ

• На 6 юли 1942г. започва процесът.

• В края на съдебното следствие Вапцаров приема цялото обвинение и отговорност върху себе си: 

"Аз се борих за щастието на моята родина, готов съм да умра за нея."

• На 18 юли съдебното следствие завършва. 

• След няколко дни в неизвестност и тревожно очакване, в 11 часа на 23 юли 1942г. съдът произнася
присъдата. Залата е пълна и цари смъртна тревога. Председателят, полковник Ил. Младенов, чете решението
за 12 смъртни присъди, 6 от които задочни. 

• Осъдените на смърт са - Никола Вапцаров, Антон Иванов, Антон Попов, Атанас Романов, Петър Богданов и
Георги Минчев.





„ПРОЩАЛНО“

• “Прощално” е едно от двете предсмъртни
стихотворения на Вапцаров, написано е през юли
1942г. , когато поетът е бил разпитван в Дирекция
на полицията, а няколко часа по-късно разстрелян. 

• Творбата остава в българската литература като
едно от най-красивите и искрени любовни
послания, наситена със силен автобиографичен
характер. 

• Двете строфи концентрират в себе си бурята от
емоции и целият вътрешен драматизъм на
преживяванията на един горд и несломим дух, 
изправен пред лицето нa смъртта



РАЗСТРЕЛЪТ

• След венчалната церемония на Антон Попов идва часът на

разстрела.

• Определени лица поставят книжни качулки върху главите на

осъдените, които запяват:

«Тоз, който падне в бой за свобода,

той не умира: него жалеят

земя и небо, звяр и природа,

и певци песни за него пеят.»

• Осъдените са екзекутирани в 21 часа.

• Късно вечерта черната камионетка с ковчезите и свещеника

заминава за квартал "Орландовци", където се намират

Софийските гробища, за да бъдат погребани разстреляните



СЛЕД РАЗСТРЕЛА

• Никола Вапцаров е награден посмъртно с почетната

награда за мир, присъдена от Световния съвет за защита

на мира.

• Тя е връчена на неговата майка Елена Вапцарова през 1952 година.



СТИХОТВОРЕНИЯТА МУ СА ПРЕВЕДЕНИ НА НАД 90 ЕЗИКА




