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IIЗдАВА МАКЕДОНСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН KPЫlfOK »ПИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ВЕДНО С ОБЛАСТНАТА СЛУЖБА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗК?СТВАТА - Г.-ДЖУМАЯ

?

ТОИ НЕ У.МИРf\!
яэманаха пет години от

оная юлска нощ, когато на
стрелбището на ШЗО бяха
разстреляни от фашистките
палачи шест свидна чеда па
61,лгарския и македонски
народи.

Между тях беше младият
и талантлив -поет -револю-
ционер НИн О Л А йО НК О В
ВАПЦАРОВ.

Никола Йоннов Вапцаров
най-ярко и дьпбоко отрази ре-
волюц. онния дух на своя бор-
чески край, както иустрема
на народните маси в България
за свобода.

Полезно е да се напомни, че
до сега се е проявявало изве-
стно пренебрежение по отно-
шение на неговите чувства
н11м родината му Македония.
В голямня водовьртеж на съ-
битията вьн и вътре на
страната тогава, Вапцаров
aiL,&эu жtl'во и топло чув-
ството си къ,11 поробената му
родина Македония.

Борейки се за социална прав-
да, той същевременно изра-
зяваше със своята поезия бор-
бата на подтиснатия маке.' донски народ за национално
освобождение. За туй никак
не е случайно, че Вапцаров
отдели голямо място от
поезията си на своята роди-
на - Македония. (Цикъла -
.йесни за родината")

Вапцаров бе пламенен па-
триот, но това 11е ,11у прече-
ше да обича и се бори за осво-
бождението на всички угне-
тени в света народи. Вапца-
ров е единствен , ьвременен
наш поет, «ойто ясно разби-
раше общественото развитие
и борби и по свой начин та-
лантливо отрази революцио-
нния под в и г на наоодните
маси в борбата u,11 срещу фа-
шизма. През периода на анти-
фашистката борба няма друг.
поет, който така дълбоко и

правдиво да е отоазнл вярата
в по беда та над врагът н втьржествотп па мирнотостроителство на освободени-те паради.

В своето творчество и ее-
роичен подвиг в борбата ,11усрещу враговете на демокра-цията и славянското един-
сшво Вапцаров спомогна за
задълбочаване на братствотои вдинствотп между южните
славяни, гаранция за свобода-та на неговата скъпа родинаМакедония.

Поезията на Никола Йон-ков Вап.царов служи и ще слу-жи за в бьдащ« като я р к ознаме в устрема на нашия
народ и неговата младеж,които ще се вдъхновяват отнеговите боочесни и преизпъл-
нени с вяра в бьдащето иесни.
за изграждането на жчвотакойто ще дойде по-хуб.1в on:
песен, по-хубав от пропетенден", за всички южнославян-
с« и и другите демократически
народи.

Населението от Пиринския
нрай на Македония -с настоя-
щия лист изразява своята
признателност ньм безсмьрт-
ното дело на верния снн па
легендарния Пирин, ·

Достоен паметник на Ни-
кола Йонков Вапцаров ние ще
издигнем са,110 тогава, когато
эавършим окончатеяно дело-то за което Вапцаоов изгоря
в борбата.

Македонският народ ведно с
братските народи на Югосла-
вия 11 България ще черпят сили
и вяра от песните на Никола
Йонков Вапцаров при изграж-
дането на народната демо-
крация, която ще създаде всач-
ки условия за осъществяване-то на щастливото бьдаще на
южно-славянските народи.

Вечна слава на поета-бореи,
Никола Йонков Вапцаров г

·да пребъде неговото без-
смьртно дело. I
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НИl<ОЛА йонков ВАПЦАРОВ В ЗАТВОРА (ПОСЛЕДНА СНИМl<А)

ПОЕ'J'?БОРЕЦ?ГРАЖДАНИН
В дългата редица на аагиналн поети

и писатели срещу фашнама от послед
ИИ!rе годннн, най-видно място заема
вер!Шят син на легендарния ![(нрин -
Никола Яошtов <Вапцаров. Той е и си
остава na първо място J11ежду поети
те-комуш?стн. Никола Я1Jнков Валца
ров се сблъсква с жестокия живот
още като младеж. Сам огняр, работ
ннк, n1ашнннсr - ,Вашгаров в npo
д'ЬЛЖенне на повече от 10 години из
пита върху себе си страданията на
тая дива епоха. Той почувствува със
своето сърце болката и нищетата на
il!НJll!oшпne пато него трудещи се.
J:'азбяз дълбоките прнчннн за тоя же
СТОк живот и се хвърли с устрем в
борбата, за да счупи ледовете па тая
епоха, за да премахне нстннскнте при

чини, конто обричат егилнонн хора \НВ

глад, мизерия и нищета, Вапцаров ИР-

пожали своето сърце и младост, даде
своя талант, поднесе в жертва и жн
вота си аа тия що жадуват слънце 11

градят жнвова, а сами тънат в мрак
и нищета. Той живя, страда II почув
стuува пулса на хората с сините ру·
башки, органианра ги на велина борба
за освобождение от енсплоатацня и по
С()ЧН ?ПЪТЯ за построяване на новия
ifOIBOТ. ,

Вапцвров като буревестника 111а Гор
ки, усеща, че тъмния облак, който се
беше иадвсснп над Европа и света,
ще обх!'гис II нашата Родина, 'а борба
та ще бъде жестока II бе:тилостпа.
Кольо ne пожали сили за да помогне
на своя шарод, за което той бе WI

на бе робски подчинена 11а Хитлер - ваше да 'потвърдп на ;:..ело. Неговото
ПРЕДСМЪРТНО достойно I държане пред палачите Р.

образец. Знаеше, че с «главите с11

ще счупим ледоввтеь, за да «проблее
но нашто ярко 'слънце» - народната
спобоцn. И Т()Й загина тъй, пакто не
еше - с весен на уста. ;той првдвиж
даше, че ще y&tpe в борбата я беw
твърдо убеден, 'че врагът ще бъде
разбит н на хоризоnrа ще нагреят
нови, светля дни в които ще пеем
когато работим, дни, в ноито ежнво-
та ще бъде по-хубав от песен, по-

хубав от пролетен ден».
Ду11ште н поезията се превърнаха в

дело. Поклон пред светлата памет пв
поета-борец!

тогава талантливия поет захвърля С!Ю

ето перо 11 с присъщия •i{ольов
огън» се хвърля в тежпа ill отговорна
работа. Нашата _страна бе превърната
в лаrер. Х11л11Дн най-добри синове и
дъщери 11а народа нн бяха III затво
рнте - ' ствтипл цруrи бяха раа-
стерлвани. Вапцарпв не можа д·З по-

нас,я тоя сюманеп обръч на врага и
re хвърли в 01·ы1я на свещената
борба с редък идеализъи, от който н
днес трябна да се вдъхновяваме в на
щата ежедневна работа. Кольо пое от
говорна работа в мнвво-подрнвната
дейност, За тая борба, за която той
бе изпял най-хубавите се песвя се·
га със своята собствена кръв, тряб· _ст. стоицов

Борбата е безмилостна, жестока.
Борбата, както казват, е епична.
Аз паднах. Друг· ще ме сме1111 11 толкоз
какво тук значи някаква си личност I

Разстрел II след разстреJJа - червей.
Това е толкоз просто 11 логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

I
народе мой, защото се об1tчахме.

квнзнран и съден. Той виждаше, че
к1Вшето спасение е в цружбата нн с
Великия Съветски съ10э.И ко1'ато тсв-
тон:ските орди нахлуха в страната ,ни,
когато- Европ? бе повалена, когато
кръшшшкил поглед 1111 Хитлер се от
прави h"Ьnt свещешшта зе)1я на брат
ския Съв. съюз, когато lфшата стра
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място в лнрнката па Вапцвров, Но
nry прилягат сякаш едегнчни миньор
ни, оплакватсявнв тонове. Затова тоf
разработва по свой начин тези мотъ
вн просто, сърдечно, с увлнчаща
сила. «Споиепн» е поетачески некро
лог аа една от многобройцпте жерт,

За него _ Живота _ ви ?18 мнзернята, п която тънат ми-
лионнте тружецнцн. Постепенното 11зваправил бих всичко," гасваве на младия живот, неутало,В еПисмо» той признава тържестве жената жаждl\ за повече цип, стрп,но, че се ie отърсил от пристъпите панввпа, съпосвзвево с пролетнатана песимизма. обстановна 11 сравнението на човеш,

11 теб чувствува," нужда да раэкажа кня живот с мотора - всичко товакак вярва," аз и колко днес съм е предадено -: цругарско у=астне 11бодър. иаобличителво, с езика на животаОще по-ясно е изразена тази BJipjl _ без кннжност, риторика и мъдру-в стиховете: ввне,За мен е ясно, както, че ще съмне-
с главите cir ще счипин ледовете
и слънцето на хорнзонта тъмен,
да, пвшето

ярко
слънце

ще просветне.
Соцнал.ревслюцнонвата поезия на

Вшщаров отразява r111'11.11тсr.ия дву.
бой 11а човека на тру1Ца с живота. За
подът е научил рабоrпицяте да се
борят, '1], е. тежката убийстг.е11а ра-
бота е закалила борческото им съз,
нанне н воля:

Ти нн учи да се борнм -
ще снемея ние
слънцето при нас.
В завода именно рабвтпикът сечувствува единен, като огромен ор,ганнаъм, и създава своята сила:
едно сърце в тебе неунорпо
пулсира с хиляди сърца.
Борбата се разкрнва с рядка вющи преля в «Двубой?. Още в начавотопоетът заявява дръзно на разкапа,нин озлобен живот:
Един ще бъде повален,
СДШI ще бъде победен ,_
н вобедевията си ти .
Борбата се води по цялта зеия

дето се експлоатира човешкнят труд.Поетът надхвърля rреднца образи на Рисуван портрет на Никола
трудови герои и борци. Чyii?тJJoтo за Йонков Вапцаров
колентивиост, за връака с остапали, А бе такъв другар -
те жертви и борцн е нзрааеио дву, Добър дРУrар! ...
Rpa1J1110. Веднаж " заявлеШJсто 118 Н окашляше още лошо.работннка «Навред съм азь I! втори Eдl-lR огняр.път с образа на бъде?цето, а, името Пренасяше с 'Коша юомур,на което се води борбата. нахвърляше сгурТогаз 118 твоето място: дванацесет часа на вощ.

дРУЖНо Грозната ис111Ша ва живата е пре,ще наградим, с много пот, · върната в стрела срещу наснането,
един живот експлеатацнята !! мисернята. Дълбо,

желан Ra, соцналпа смисъл има и •Кино?,
и нужен дето поетът эаклеймява лъжата, с ко,и то ято кивовялустрналците тровят J?R·

t какъв живот! ботш1че"°в0'1\р. ,Поетът JЩOtljнвonocтaКъnr'децата на народа, oбoe,1e!I]l на вя живата истина срещу тази лъжа,инщета, той се обръща
•
с ободри,гелнн Изгрева любовта ни• те ?rи: за светлото утро !«Не 8 ТР""д Но разкажи с 1Цуnш простибоите се деца»). ''

б мата веявканн на руското слово иЩе пееме всички, сред сажди па тях, на ъдещнте хора, мнсъя Пушкнн и Горки разнрива дълще пеен, когато работим, И мвшннш които ще п?еn,ат поста r· боння n,y револшцнонен пагос, Тайпо радостцн песни, И после . , . сивият живот, 'le нне хра ро сме се орнлн, вижда двамата гении като хора нада, това с песен! които ще славят човека. борба за хляб, мечти неясни Вапцаров е обективен и все така бъдещето - на оня нов човек. койтоВ съвременпа обставовка е раарабо Характерно с, че песенното настро н вечер тясното легло, проиицателев, веаосредствец в смел слага край на неправдата, мизериятатен геровчеекия мотив за смъртта ва енне обзема Вапцаров всякога при в което неусетшо гаснем · · i пuет н когато разкрнва nаrр1шти•1г. " rueтa.теж..?о ранен борец от съпротивата. nmсълта за победата над жив111':I, за Това l:J то: сюn? CJJ чувства цнд:ълът («Песни - Тс,·1 и·,а хля?,в rората - nipaк студен красотата на утреШ!IИТе дни, за бъ. Това с дРамаl за родината»). I1атр11оtrЪт Е 11нтсрна. ., ,.
и юнак лежи в nrpaкa. дсщите Г11Гаитоюr строеж1[, Остш?алото ционалнст,,т се сJшва в еД110 (•до· и гордостта,

Предслъртиото състоЯШlе разкрива Ма;кс,рuвят !!атос щ1 n.апцар·>вuта е 11зnraJta! 1:лад?) Той е оrвра'rен от «ненужно че тant в фабрнч1J11я грохотвръзюrrе на г:':Рой ·с живота-n?ай1ш, JШрюш се долавя 11ай.снm10, сКоrато Тш:а щаnшованата, шаблои,Шl нди- !!роляrата 1'ръв», от «площа;щия - n?азол•е,стата nry ръкалибе, другари. Бор?цът съзнава, ·1? говори за борбаТ!!j. Жертвите на сь--ь. лня на рнбарсюm
жявtот

бива orone. кървав дв,уОой», •ксRто са забавrrJШ твори една епоха.
другарите nry Нffi!Ia да го прсжаJ1Ят пи хора, на другари no съдба с.е по- 11а от правдата, за д се види кар- развru-ието на Р'ОДН118ТJ1 nry. Соцналrrо Предсnrърт1mте песни на Ваnцарови ще от:,rъсrят за него - и н тuпа е насят но.леко в юtето па общата бор ткн3;,та па пево.лята ( Рибарс1ш жн. то n1y чувство, обаче стон над naтpi звучат като реквиеnr на любовта RЫUнеговата утеха. 'Утеха, защото той Е ба за бъдещето (•Пис..,rо» - н по. !:от»,, оmчното. Затова хрнстияис-,шат nro. съпругата и на тобовта 1'ЪЛ 11арода.мечтал да ?rpe в решителен двубсii, добре е да ?1реш, вnrесто да жнве. .Хро11111м» е образец на политиче. рал според него е 11·есъв1rестю1 с но. TaRa със своята акrгуалнr? теnrаrива,когаrо плаnше борбата, сш скоrсю1»). В тази борба човек не ска поезия. Злободневната и тenia вите зада'Ш н? жиаота1• Кt\JШретно съдържа?mе, борчески па.ала нсках да y:1rpa е са,,1. Отдетmте борци ?във <'дин иде от JГЬЖИте на фашистката власт Като жител на rоле.,шя град Ban. 1•0с 11 С'оциаШiа н,деЙi!Iост Вапцаров се. барикада човек се слШJат». Ош:е по-ясно е от. за rршките и J{ъм село:rо и подrотов царов отразява 01mя чувства и nmc- изднrа като най-зна•ште;шия проrре.JIЯRП

ога на
б. ' разена тази връзка на отдеmшя бо. ?:ата за новата вoii:rra. Народът в JIit. ли, конто той будИ - •Съ(iужда се снвен поет през епохата 118 фаш??з;?а.режнвяваrrията на ореца са упо рец с колектива.борец в ?-едюr се. цето на n1ладежта, обаче не се пода- rр?tдът», «Хюю1» )! п 2). В R11аящи,1добеJIUИ! н осмпслеци с .оавета къn,

ЛJПIШJ»,, ва ?ra заблуда и и:шаn?а. Той нздиrа живот па бетошшя rрад, п '>rр,шш1я Той обновява смха, ?шаея свой елс.н:rе· и n?ент в стила - и освежава нашия?дРуrар ·
1

. тук животът е противопоставен нов спасителе11 лозупг 11зш,шrе11 с nry труд, той nш1:да несломнnшя or поетнчгсЮJ език. Хуморът 11 llроиня.llaдa,r · , · дръжте се, дРугарю на голите ?rсчти н лъжи. Тук е дu дълбо1' социален ПОJП111Н'1сс1ш сnш. нищо ycтpenr на:прец. проr!)'сс, т06,езсnrьртяванеrо на бореца-апта. деио н мощното шпсрrrациона;mо чув съл,. _ Във .?сяна длан-трепти ко??ва та Предават своеобразна ся.?:., и пре.фашист е заклюЧИТСJШИят nют11в 11а сrво на Ванцаров. Но 1'Р8>rТ на твор Терора дnmv! ЖCJIЯ3Jla воля за прогрес. лест, на изразптелJюстта .r изобрази-тази rероическа балада! бата е nшичсн с подчертаната колек Съюз съ(СССРI Идcsrra за r.porpeca, за 1:ъзхоцn 11n
теJшостrа му, ,заедно O това той по.

'Утре ще настЗ]lе ден mвнсст 11 бор•1еското 01ШЯ11е11и?: ВаJЩаровата поезия с,е оттrчава с трудовото човечество е стига новн nrузик8Л!Пf ефекти в рит.н ще пее песни за IO]laIШ! Светът <е във тебе и мен дълбоко noзнanarreJIJ10-'11ъЗПJ11·a'Ijeлнo ндея 1111 Вапцароц,
д11111·атсЛJm nшh-ата п зв?овата ?rообрuзител110С1}

Това повишено rерончес:;о flacтpo. и в таз ТЪЛiПа, съдърж01ше. Тя действува nrобилнзи- ИJ1Йята за ?ol1l)eca, обаче пулсира Вапцаров с право nш*е да се cntя.епие е свързано с nrьжсстне110.бод- иоято наричат безлн,ша, р.аще не canio кkо правдиво отра;к,е. в съг1U1снс с рево.лтоцпята - «на та за учител na младите по?:олеинярия бopч:ecRJJ патос на 'Човек, нзпъл. Но аз я обнч1ш, ние 11а живота, Jf_O и като тлас..,к къn? робството чер1lата напаст пот1,в..1 в ноеm н особе110 за възпитател па 11а·исн с вяра в нарDдната победа. Той защото тя крачи нагоре, !!реустройсmото 'nry. далеч1m мыvш». шата трудово.rеройческа II соцпалноиnra остро исторнчесхо чувстnо, той към повJIЯ де11, Поет на борческата съвре.асииuст, Иnmер11а1Шстнчсската войr,а кара иасочеJiа nrладеж, която паii.аКТJ/вповижда бъ;:.ещето и храброто ceramu9 зашото се бори! Вапцаров с поет 111а творчес1?>то бъ. Вапцаров да трЪ111Iе от ужас и поr11у участвува (IJЪB прdобразоваmrето наОтту?: и социално-исrорическап, КЪМ НОВИЯ ДЕН, деще. В тоnа откоше11Ве той има ве са. В ?ХроJIИКа» - тоJIЪт с хуnю?и- нашия живот в духа 118 неrовите за.перспе?..-тнвност !I JШрнката на Валца ЗАЩОТО СЕ БОРИ! рен поглед, Дщштровски nсси nor- етичен. Чу;овнщиото въоръа.'«щпе на вети.
..."'"'""'""'"'""""'"''""". """"''"'""'''"""'""'''"'''""""''"''""'-.,.....,....'"""?"'"'"'?''""'"'""'"'"""'"""""?"""'"'""'""'"""""?""""""'""'"'....."""'"""?"""?\

Една 'от скъm1те жерrви (която па
ДJIU 11 борuат.? с р ? щ у IJ!"шнст.
кото ,rрюшбесие е поет-ьт Никола
FloJIRoв Ваnцаров, Той се офорлява
като пооо- през roдiuwтe на нзостре.
вата борба на народа с .rонархо.фа-
шнст?rrс. Ero защо, и твор•1еството
nty " nаii.ЗJ1ачитеJШото, върхът до
койrо дост/-lI'а социал.рево111оцюш11а·
та поезия у нас в снохата па народ.
пата cъпpOТIIDaj, Нещо ,rладо, силно,
дълбоко заразюrет10 н аtъдРо -- 1,а.
то от nоез11ята па rоле.,ште творци-
лъхл от mорчството 1ш този рано за-
mвал поеr. НеrоВJJЯТ борчсс?;и жн.
вот напълно се е превъпло1;rл в по.
езнята nry. O:r плеадата проrреснв1ш
срещу фашиз.'1а, ВаJщаров 11есъnше.
110 е нnн·яркняr, 111ай„дълбокпл.т, Haft„
предсrавиtслюrm•. То11 11с с съзер.
цател на живота ,а пряк участшш Е
ревоmоц1tоl!Иата борба, борец за 110.
в11я живот, нещо повече, творец 1ra
тоя IJOB ;кивот, чрез своята общсст.
вена дейност II песните сп.

В това отиоше,шс той 11апо?111я
Ботев. Творчеството at:y UOCII 112чата
на изкточ111rелна цялсСТJ1ост, носледо
ваrелност и eДRJicrno. У Вапцаров
на,шраn?е строго, иепо1юле?ш1а ед-
наквост n,еждУ поста и Ьореца, opra.
НИЧССI\З връЗfШ n1ежду JDl'IHOTO И
11ражданс?:ото. От ,rук рязката·оТRро-
nеност. поразнтс-лната сила в umpOii
размах на лир11чес1шта изповед, в ?:оя
то националното се слива с общочо-
вешкото,

ЛИр11че<:кият rерой на Rапцароn е
неговата JIИЧВосr. Това обусла11я ?IО-
uолнтnостrа за идеimо.обществешrrо
съдържшшс в неrовата лир1r.ш ней.
пата ?1ощиа зnразнrетюсr и 11собнк-
ноеВ11а ко1mрl!'Шlост. Инrс.нштуаmr.
З!IЪТ у пеrо е JIОГЪJШОТ изцяло ст
ревошоц11011ера, а поетът проявява
подкупваща идсолоrичесна яснота.
Борческата ро)1ант11ка про?г,1зва твор
бите ,ry, отправе?ш през съв!)'гщ?1шо
то, къn? победното, жадувано бъ.
дещ?

Осnощrата )оообепосr, 1,?яrо опре.
деля жнзне11остга на Ваnцаро?;ата по
езкя, н я сближава с Ботевата като яр
ко утвърдяване на Ж!ИВота u борбата
за идеята с превръщането 11а идеята
в дело, СJШВЗ]lето на художестве11ото
творчество с жнзне?шя подв11г--побе
дата над с,rьртга чрез любовrа к-ьnr
;ь'Ивота н службата на 1шрода. Отяо
шеl!Ието i:ъ)r Фtъртrа в слу•шя не е
рома!.rrУ.ЧНа черта. Сn?ъртта е canro
възnrожна, неизбежна реалност за
пепосредствення борец.ант;?фаnшст
и затова, 1:ато у Ботева, тя се свър.
зва с един по.висш етап на действн-
теJШостrа - превръща ?е n песен.
Така е в «Ilвc)to>>, дето вярата на по

, бедата в революцията е изразена с
иwреодолш,а' CJJлa..

Но да ynrpeш, когато се отърсна
зезrята от

отровната си
п;?ссен,

Когато nшлиоJШте в-ьзвръснат,
това е пeceJJ,

ров. Н11що 11с nюже )разк11ати вяраrа
n1y (Вярз»),

'1я ? броюrрана
ЗдР8ВО В гърдите
и оронебойl!И naтpoRJI
за нея

IWIR 0Th1'ИТIII
Hmm 01ъ-р1m1!

Tona е суровата вяра, 1,оято осnш.
сля живота nry и го nр11nър,1ва къnr
него.

От ЦВЕТА Н МИ Н I< О В

KPI\TKf\ БИОГРf\ФИЯ
Iшко.ла Floou«>в Вапцаров е роден

на 21, XII. 1909 rодина. В пър11,1те
четири ГОДJIИН е би:ло болнаво, слабо
дете, Обmало е да µраока,, да ша,>?
н чете. Обичал е nрикаэкч;те на сво.
ята баба п ?tайна. КЭlго уче11'!fК в от.
делеинята п nроrmmазията не се зз.
1IЮ1авал усърдло с уроцюrе си, а в
за.,mна на това,. той е ,1ел много.
1!311'ЫIIJ)6ДIIO ?шоrо стра'Юiчmr кии1·и.
УчНТеJ111те го обичали зар:щи, негово
ТО 11р1!'Ле?КОЮ!е И ПOCJlyшl«h."'!'. Още
IЦl'l'O дerre с декламирал В'ЬЗ"rоржено,
Станал любю1ец па, своите у•щ-.ел11
и ученици. ОбИ'lал е да общупа, с по
въ.зра=m от ,ие?ь хора ,It още повече
да спорл с тях по ра:злwшн въпроси.

Завършил в Банско IV ?;щ1с, про-
дължава до 6 11лас в Разлог. Ха·

рактерно е за Кuльо, че .,armp c.,.,r
да ire с бюл беден, !ВИИаги общува,,?
If е б?rл сърдече.в ,.цругар ,1ред,r оси.
ЧКО С бсД'НlfТе уЧСНИ!IЩ 1f ЖЩЪГСtВlf
ттmва, Неrоваrм, сърдечна дру;vба
с гърбавия 1r болнав съучгиИ11 «Мз:до
ле• - вече JПО'ЧИIИ8Л! - е 11:iвeO"'l!a.
Още каw yчelil!'К е бил mrн:irи; 11а
cтpaщarrn JIЗ Irе011рав'даюи·е. Бу?rтув.?л
се 11 •i!р()11ССТИ'рал срещу неrtравд,r·
те към учеIОЩJ!'Ге, застьпва.л се <' за
и:итерсо:иmе IIL\f С IВCJf'IRИ ,;иJЫ 11 1!112 -
дежки жар. ЗаноЧJiа,п е да шrше сще
от ученичССRJ1 rодини. iКелаел е !дЭJ

завърши гим,назия и да следва .'1iИ'-

тература. !'lo упорития и !!paK'f'l!'I'i'lt
ба?ца заповядва да 3al\[ll'JI0 ? машин.
ното ?юрско учшmщс в Bap.ra, nъде-
то учеюrето е бюло беЗПJг.11",IО. Дошел

във Варнй 1926 rощ11на, още при прн-
е.,rння 'ИЗ!!'ИТ нanpaвlfJlo оиmю впечаL
тлеmrе 11егов'ата блооrящо разрабоr<'.
на тема по Jil!'reJ)al!'ypa, Bc!?'i,m; сета.
11а11IИ <ВЪВ <В'ЬЗ'Юрr. Т)'К ТОЙ " мизгл
не ведаъж n Clllop'Jвe с учитеn11те 110

paзJlll'ЬIOlf 'ВЫ!pOClf, 11Юради 1:ОО':'О I е
бил ?11юroкpemro 11а,казва11. И тук I<о-
льо нродъл;кава да пнше стнхотворс·
RlfЯ Fl ра.зк33Н. След за:вършсане 1,а
?ropc,roтo Mau.шIOlo учlМИЩе тоi! пра.
ен 001\'R()JIXa, с 1)'ЗIР8Хода, «Дръзки:. по
Средюземll'О?Ю?, Видял MIIOl'O мо.
рета и. Jta.poДJ!>, запоона,л се с <•двак
вия жювог ту.к у ,вас и там да;rсче,
обоrа'ГИ'Ji mтечатлнте1t11ап,а, си душа,.
Това той е 1юразил и в овоюе стнхо-
творе'IШЯ, След успешното сrнжува..
не 1ш парахода •дръзки•, Ко11ьо тръг-
ва да търси хляб !lfгоущюr. Въпреки
че IНZ\ta ВЪЗЖ)Ж'lf'СТ да IIЭПОЛЗуnа 10?
лямюrе връ:лш ,на баЩаr си •: бъде

лед. Бъдеще,rо е в R1Iдустр11аJIВзацн,
ята на с1ра11ата и в nrаш:ниt:?,щията
118 селсЮJя труд. С какъв nc,iъp ху.
)top е 11зооразе??о В'ЬЗбу;?,11тел111)rо
нахл;уnане на вролетrа в завода! Bun.
царов у,,ее да 11Иесе 11ещо 11овu в из
71,р1;11.1tня образ на nrрач1шя, 'рса11:-
де11 завод - чувст11ото за природа.
та. Нещо повече, Чрез това чувство
той о6едипява селския !! зnюuдскн
пролетариат.

Мотор,ьт nrлъкна. Вяnрът донесе
от иейде

топъл m,x на чернозе:-,1,
еди:11 ш1пев - иmрок. в2сел -

И СТ'ЬПКИ
на иaJt:y1:aIO! нозе

Тази синтеза с възмо;mrа canru за
поег, който не възприе?tа crnx;rii110
света, n го ос.,mсля идеоло1·1f\1ссюr. В
поезняrа на нamC'ro вр'е)tе 11яnц по.
идейна, по.боrато ?mcл.ono Jtосзия от
nоезията на R:uщароц. \

Заводът за Ваnцаров, както н за
есе?н Н11Дустрвалеп работн·1ш, е ле-
що живо. Той с 1шшла за а.-звот н
па борбз (?ЗаJ!од»).

Бъдещиюr саят на orponпro и ш11ро
1-с,плю,енио ·

строиrелс-mо <> 11ахвър.
Jt лен с нзуш?телен заn1ах v. ш11рuта в
1 «Po?111J1n1rщl> - възnrожпртh, осъще-

ствяваща се' рома11ruка, мост ла бъд
!IИтс д1ш. Нашата епохл <е е11оха 11а
А1ашю1ите, в тях е поезията на а.;и.
вота,.

Романтш:ата е сега в мотор11те,

l

които пеят
по 11еб'его сю,ьо.

В саnrолетнте постът вижда обсµ,11-
11J1тсл11ата снпа J!? снета, 1:ur·aro щеМю,а труд и своб:>да,

Трудо„ияr екстаз пред бъд?щеrо
се чувстаува в бляскавнl'С cтonra11c.}l]l стихове на «Ще е1роиn1ъ. Отри•18нето 11а ка11J1талнстичесюш свят ' в
нn?ето :па творческия труд и чоuешк?-
то щастие - на истинсКJJ прогрес-с основа па стнхотвореRИСl!'О\.

Най-ярката! и иай.дълбщ{а творба
на Ваnцаров е «Истор1ш?. Телата 11 ,
е общеСТВ'ена - простата •1uвеwка,
драnш na nарод1ште синове, nmнал,
уб:иkствеШ!JI\е IOIID!raинst на фашиз.
nia - рабоrиJШ r,акто дойцс, като до.битък, за да lпрежнве:1т. Това е най
страпnrат,а човешка дPanra, 110.зната
в историята, И все пак озар?на uJ
.II'ЬЧJJTe на бъдещето: ?о как се люu.
кaxnie в иадс-,кднте 1• • .» Бити безпо-
щадно в жнnота, те герою1ес1;и са
понасялн С11раданията. Поетът мuо.
ри от Hntf'Тo па nIИЛИошгrе овеправде
IIИ. Изповедта д?бнва накрая простотата след редица пр11з1111виня за спр1
ведmfВа оцеНRа от потоn1с1вото:

За мъЮ1те неще.,1 награди,
не ще .до.'Iег11е.,1 и с J(JIИ'Шета!
на ТО1'IОВСЗ'е ти rpan1aдtш,
иaтpy,nainr през вековете.

11аС'Ганен на рабо<га, 1{ъдето Сiн 0011.
ска,л, той 111е ca?ID 11е 1!3П\)J[JJyna тия?кн, а, тръ11Ва, сю1 по сs-,:>я стръ.
мен път и сьо свой собствени снJ,и
да ,шкарпа коравия оалък хл11б. На
1932 година, есе?па, IЮС1'ЪПRа 1'ЗТО
оr11яр в 1rnю1шп,11укавсната фабрика
1qюй село Кочерооово. Тук той C'ta·.
ва душата, и умът всре? ,ра5отющr1те.
Opr8Jflf3иpa, CЮDJa С,}ЩДl!'КаJl? OJ}['&FH
зация, в ,IIOJ\'l'O обед:инява ?liDТИIЩW..
те <YI' фабр1fКата, обищnля РИ'ЛСКОТО
норито, често посещава 1ю Горна !(жу
мая, =дето е в н?прекъс!.1ат 1ю11т1>.1{1'

с та?юШ11шга младеж, Изна-:я много.
?;ратно с-на::ки, бес;,ди но лнтературни
и дР, ,в'ЬJi!роси. Чрез тех Kon:w Р.зра-
с-пrа :в с ьзпапието на, тая младР.Ж,
l<all'O редКО културен и 11рогрес1rаси
млмеж за своето вре.'1е. Тога,ва ира.
гонете на, тая младеж Мmсайювнст.
lilIТe бандити, ИС!iат да ЛlffiВндират с

хнтлерш:тка Гержашrя е даде110 n we
говитата картШiа н11 уоп.Jр?д,ща с
жeprвi-rre, З!I ко11то са предW1з1111ч?ш
страшюtте оръжц

«Епоха» с още по.отвратат,тиа шр
типа на разлагане и гавра с ;юшоrа
в 1mиталистнчесR11те cтpaUJI. Иnme.
риалнСТJl'Ческата алЧ11ост се изд,1ва в
един еДJillСТБ'СП вoli - вoii1ш:ra В за-
вършека на тази творба 1щм11рnмс
дълбоко спотасr1а мъка, нзразена в
сбити, · CJtcprи'lШf стнrхове, r. с :заrат.
ване З!I бъдещето:.,

-Епоха на дива жесrокост,,
,пре1t:ускаща лудо напред.
Кmшща с тыпш11а ехоха
пр?д прага ua JtOIOUI свят,,

Е, такова време не е за Jtоезня, от
сича поетът. Незавършената творба
11а тозн ?ютнв («Не, сега 11е е зц пс<е.
зня>>) с очевИ'Д)IО в съгласие с общия
борчесхи патос JJa поf!та.

Къn, обществено.полнmчес1.иrс твор
бJ1 на Вапцаров спада и 11ик ЪJ1ът
«Пес11ни за една страна• - 11сшшск?
nrотнви. Народоасвоос,ДJ1,ТСJ1На·rа t,·p.
ба в Испа11ня 11?1ерв отра;?,е.нне ур<!дкца наши проrресив}[]l поеrи. Вап-
царов най.жнво отрази тази борбаособено в <<Исnruшя» и ?Пнс-11оt. По.етът предава веЛiИчавата борба, пъл.
на с траr.изъ)?,

Чувс-rвоrо 11!1 природа.та у Вапца-
ров G оргаинчески свързана с 11еrови
liT рево„юцнс,нен )Ulрогдед. Характер
110 е че той пр·еД1Iоч11та про,1стrа -
ревотоциuипия !!реобразул.tтелсн се.
зон! Ваnцаров не е опксаrелеи поеr.

, '1'ои е д11Иа:1mчсr1 поет. Всн•шо у не.го с ,1.,в11же11не, \ус1реп1. Затова пен
за11:ната лирика nry е чужда. Ощf«Проле1• в 3авода» сочи не ca?ro изс
браз11теJIВата 1niy nroщ, а и y)tCПlfeтc ,:;з
i)ty да свърже фабричюmя труд' 1природата.

Двете песни, посветени па
та, са снърЗаJ!И с борбата и
щеrо. Особено е харакrер1щ
песев:-

про11еr.
с бъде.
втората- Пролет ?,оя, nroя )бяла пролет..Нtжа видя първня ти 110.,ет,

дал живот на ntъртв11те нл,Jщадп,
ireкa видя ca.,ro твоJгго слънце
и - ynipa на mойте барикадн!
На щ1тиnШJ1Те си прежиnява,mя

Вапцаров отделя наи-аrалко ?rяcrro
Люьовната из110вед не хар:11ош1ра свойствените прнзив11 на ш111ериа1Ш.
с:mте с тежRJJя фабрич:ена труд и с
гражданската война. Вапцар11в С111яrа
mобовта сн. за rрях, 110 .когато· л из.
повядва, той cъJ11ana, че жнnотът Н1
спира:- Да, вярно, 111ъR1IЧJ1Кият jсвяr

на 1шшата mоаоб е -,се?затуй с поглед впит ·напред
ти пиша толкоз i\lЗJD(a ПCCCII.
От1iошсшrето на Ваnцаров i.ыr два
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пламенющ младеж и орга:ншаират под-
ла засада, :,а да го убият. В е;iИЭ
стуще11а декrоmршtака. нощ, ю път or
Горна Д?К)")1ая за с. I{очернною, щ...

IЩЦ'OIICJШ>re фаШИСТlf с,,релят :под !(р'Ь
стосан ом.н срРщу скъпото чедо
на Jrereil'Дap!lmя ПлрЮ!, срещу t•д11н
талант, с RОЙ-ГО се гордее !f81lllfяr п11·

род. По едпо чудо Кольо ,;е с,nасява.
Бива уоол11m от фабрИl!(атз, 11 за?111-
111Ы!'а за София. Ту;к rолямият град му
поднася иного ?а.шщ :i мизерия.
та, покася:nа, 11еrовата първа и пос.,ед-
на Р<»Кба, Her<JDIOIII' единствен clfН
Floюro, IIОЙТО У?,Шра Jl3 9 месец:?.

МизериЯl!'fl в София нотсщава 11е-

rовН1ЯТ слаб ор:гаюrоъ". Теж?:н'Т-!! ус.
ловия ira работа на,ц 12 сrасз в мел.
1mцата на браtrя Бутарчеви разклаша
здравето ?1у If той иалJуСка, т,?я убнll-
ствен работа. След д'ЪJП'а безработ11-
ца,, постъпва каw оmяр g SДЖ, но



Едно посещение в домът на майkата
на поета Пиkола Йонkов Вапцаров

Горноджу майския грвдски хор «Ма
кедонока песен» прнl о6икол,юата си
на 5 и 6 април т, 1·. посети майката
на поета-революционер Никола ион-
ков Напцаров в гр. Банско.

Влизаме в ширения двор - хорът из
пълен сВий жертва паднахтеэ. В тоя
момент майката, коравата майка re
рой - Елена Валцарова, поставя на про
зор,эца грамаден художествено нари
суван, портрет на своя син, Очите на
хориетнта са устремени в дълбоиите
11 нежни очи -на поета Настъпва мъл
чnн11е . . . Всеки цeJiiYitaшe ръката нз
гордата и твърда майка-герой, която
нн rroopeu,<нa поотделно с едобре до
шлиэ Въпреки, че искахме да скрием
голямата н1ю мъка по нашия рано ьа
г?.нал поет, който бе личен приятел,
.1;pyrap на, огромната част от хористи
те - последнита силно се развълну-
ваха. Отрониха, се сълзи от очите на
??айката-ге?;ошrя, .която даже и при
смъртта на своя син не проплака. Не·
забравнм 11 неповторим момент! Тихо,

уверено и, твърдо - героичната май
ка ни каза: ?Аз сега виждам, че моят
И вашият Кольо е жив И ТОЙ ще ЖН·
nee докато има младежи и граждани
1щто. вас. Неговият дух е тук, Jтой ви
се радва и е спокоен, че даде младо
стта II живота си, са да имате вие
радост 11 'добър живот».

На майката героиня бяха, no несен.
подарък две JЖ?Г!{, Разгледахме стая
та, където е живял и работил поетс,
Никола Ионков Вапцаров,

Тук, в къщата на поета всеки ден
през всички годишни времена. люби,,\
ли на легевцарния Пирин, стотици. хт
ляди млади и стари ежедневно посе-
щават доеп-т на поета. за да се покло- ,
нят <Пред героичната му и светла па·
мег и да дадт хлетва пред неговото
бсзомъргно дело и велик подвиг, че
ще служат на своя народ, 33 когото
Никола Ионков Вапцаров умря с пе-
сен на уста.

-тои НЕ УМИРА•
с. с.

бэше нужно нато хляб - 5?"3. нлши,
те литературни вечери. Това бяха, пай
красивите минути в нашия бюра
постен сив живот, 1ю те б,1ха тъй
рзд.к:!". . . Обикновено чакахме rссти.
Приствшиеше тслеграма, че някоя «ви
сочайша особа» ще еблатовол.гь да
«направн чест» на, нашия дом If да ни
посети, Тогава наставаше истичска
суматоха. Мама тичаше въпреки умо
рата, да приготви дёстойно лдене за
гастрономите, коитю щеха да лойцат,
И когато НУ..е гладни Я мслэхме да,
отдели нещо и за нас от пищната
храна. приготвена за. гостите, тя не
смеоше, защото текьо изрично ёгчье
заповядал ние да вечеряме сж:д като
гостите задоеолят своите вълти ьпе-
титн, Обикновено след това ние за.
опивахме гладни но преди д'ЭJ эатво,

?м:::0?\?:о??л?ц???л СПОМЕИИ ОТ СЕСТРАТА ИА ВАПЦАРОВ
",д,11} •Но разкажи с думи прости, рим очи майката грижливо ни завива
?ц, Да бьД(!Ш майка е горцост! ггърв=ге рэдици в борбата с осгснкп на тях - па б'Ъдещнте хора, ше и ни нахранваше с евяраь

Да бъ?,ш майка на. поег-гврой - го от народните врагове. Тя ie на които ще ааемат поста пи, Но това не IO! правеше ireче впеча-
·11!; \ с висока чест! Ч0Л1Но място в изпълнението на две, че ние храбро сме се борилив:! тление, защото энаэхме. че ·.ею,1) ще;?? Тая чест нсси достойната и горда замине с гостите и тогава но смуша
'?з?? майна на Никола F101111ов Вап Ще се ооштю? поне отчас·rи д,v пре. щum o<r 1ШJOOro, ще прздъл·к:1\1 наши

э в цар!>в - &,ена Flонкова Ва,пцарова. дю1 това, ксето е останало в моЯ'!'а те вгчерн край ка,1vиата?. По.111,сно
1м1? И тя. както вснчки ,1amur е окро\1. душа, за него _ монте CПQ\r'lr.?. ,l{)ir и I<ольо с възторr си спФ11шше за
lJ?!.l на. тиха. мълчал.ква... но ИМJ каq()_ та любов ·КЪ:\t веJIУ.JШЯ чорек __ ни. тези н?забравv?rи вечери. Прец ка.

1?( сrвзе. кolfIO я отЛИ1Чаоот от дру;:--..?те. коnа Flонкс!В Ваnцаров. :шшата за пръв път 11,й поч:rа ;щ ре.

:т, Елена Вапцарова е твърда, волЕ-ва. «I-L\laлa ,?аЙ!Ка, юмала сню _ мал. Ц!!'l'ира от нача110 „Прокля?н-,то на
мъжСС'J1В,!на. жена, !КОЯТО не са.,1<> O'I'· ко, слабич?ю мm,ченце... v•ште го- певеца:> - o<r ЛюдВ"..?т Ор11,1,н JI <;JJ?Д
г11Е>да, въ.:n11rn. 110 и научи своя снн лt?ш. черни,, ПЪЛЮ! с топлога н неж. това сГарВ31iът• и „1,ю1бани. от Ед·
да мрази още през ЮНОШ?КИ'!'О Cl! ност. челО'ГО ВИСОКО, у,шо. JIOCI! ОС1РИ rap По. Той реЦ11!11Нраш? така хубаЕО,
годmrн. неправда,та, ,и иоснrел,,,е й raюr нr.ско. дълоои бял белег 07 м. че Hire не можёх.,1е дори и да, Г'> no.- т,r лоооч.?r вер1mя.тr. све':'лнят път, Еата страна като mьтец проре:.ва ос. хш1лю1. Са,ю ня?1 въ3тарг пъm!?ше
макар и: стръ,1щ 1ra своята рожби· трl'!Ганата rла!!'а; лантло,rк:rrе иn,ro ОЧЮN! 1щ а ма?tа: СП·Р,раше 1i3 него- да б1,д" упориrr, '11ВЪрд J! n\:l 1ie ;:е иъои:, ,што дълги изпъкнали на ,ю- паглед пълен с тобов и rордоr.т.
ба;! от трудисстите <YJ' J<Ъдеm и :ца ле?rете... де,rе, ,юgто ще каж()'!'е ШIЕ', Iwraтo вече той почна ;;а IГ,IUJe
vдВЭ/Г те. Да, служи... на ,·чя що с се среща на всяка стъпка ,;з утщите сJюи: C'I'llxoв:;,, аз ю1а,х въ.:>хоnио'!'о
нануюаюr рще и бледИ .'IНЦ1 творя':' на мъю?•rкото гра:д'Jе Банс!<о. Но още щac'l'l!e, той са.,1 да м11 ra ·1??. ? ги

iяе
народннrе бла,·а. Днес Ш\J\tаше да тогава, ?ше, които растехме zаедно четеше така хубаво и след ·::л\> ?вър

,. В.
ю1а Никола йоиков бе3 героичната с него, знаехме, че rой стон мнurо шеше задава,\ие rошати един въпрос,

Cci;
маfнш - Елена Пон?ова Ванцарова. високо над нас. Чувствуваше ·юва И3П'ЬJ1i!!ен със скро,rност: сХvб?во .?и

,,. n В11со11а 11 снажнщ от фю·урата II дорл и неговата баба, _ ,,iaii,:al!'a на, е •Вуйне?? и когато аз о?t>мяла 0·1

• n, образ 'И Jiъxa бодрост н уnере1юст. нашата, майка. с въ3ТОрг тя •?есто възторг ca.,ro кимах глава,, той м,;

BaJ
Дотстuото си е пре11арала в тежък разказваше за детскwге. нз:-;нщ обих t·ра6ваше през кръста и no•tD>lшe. ;::а

H,rf,I
Тf.•Уд JI •1ет<>11е н:? JШЮ'И. Тя И се1·а 11!0 ИОВЕШИ TTpOffi!<I! J{a, своя JII05'ti'.\{ внук. ме въртщ докато Н два>1аТ<1, Г.аДНf'.

/att же да рецнmра стюхо:гоорею1я от Boд,ll)Jla бабата, своя любщ,1 внук 113 хме със смях на зешта,.
t

111 БО'Г€'9, Явороn, Drирненски, Гео Ми. тесните ?rеравнн ули:ци. на Банско, а След свършванет.1 на VI ,тас в гр. Завет от ..,,айната на поета при по-
·н, r.ев IF err шrого дpyrn. Елена, P.anua" окъсаюr сър61n.робн nоправ;?д,r пъ'Тя. Раалог, той мното искаше да доnър. ст1111ването "''У в Маrиинно ..,,орсно у-rце.

с?
рова з112.еl!!к1r нде11.те за 110-нrо нейнnrга ЛУ!Цата, mt били бледи н И:ЗПW1'1!: от ши ГУ.i.\Шаака1111ото си обр?зованне и Варна, 1926 г.

? тобv.,1а, IПЪрва рожба ог пренесе в ?юста:mгия н глад. Бабата ПJ)()JIЪЛжн. да, следва ЛИ'Гература, но б·;ща ни 17- Ко'l?и:11ово. Ннщо не позн,?nщ,1 er не.
жертва - тя майкаlrа геранР.JЯ нздър. МА""КАТА НА ПОЕТА - Jl1l своя път, но Кольо я crnrpa 11 ,ro. беше Jiраh"Гнчен и го mзnparn в Ма· говия ж:'.РОТ на партv.ец, t:o ?югато

й =?м,я •=•= ? 11 Ш'"'НОТО ,io== """'"ИЩ " > IIОДТОJ!И:Ха,, 00 Чесго ГО МОЛеХ дажа на -·?=u• "-щ, L' ж:Iгот;? на EJJEHA ЙОНКОВА ВАПЦАРОВА гато тя се вглежда в мыиr11юто см.· ,,'= . ,,_,v , --· е rp: и?рР.а, се откаже. Толкова малко ne•te го
:el!i! една маЙ!Ка. бичко л.ичице, та,м BlilЖ'дa неn,Х'ию?а Iака »швwа 1rи ра:3'Дел,и, но •t?жду
РД В горещwrе ?олскн Д'}{И nрез J942---- болка,. С 'l'ргперящи устнн то 11Ита: нас се създаде една г.ргкрас11а ?'ОТ<€- разбрах ,огава. че сы1 се осмелява-

годmщ когаrrо горяха жюгаm ila R€- Колко вс11чк11 ма!!к11 си приличат в света «Каквн са; те3л хора, бабо?» - Роби, сnонде?щш1. Чооrо пнс,'?ата Mf бяха ла да го мDля, да со ОТI(а>Ке от това,
лорусия I? Украйна, кoraro 1шрод2 11 сърцата им как са еднакви I баба, сърби роби! и 'Като оrон от ела. mrca11и в C'I'IIXOBЗ и аз ги ,ст...х пред което за него беше с"исъла 11а жюю.
1m страдаше от фашисткото р<tбсrво, Иди потърси на Украй??а 8 степта б!!'ГС rърдwщн на детето се о1'късва·: мо.иrrе прИЯ1rеЛк,и. Особэ11,, •,ес·ю ,и та, това. 1rоето беше част от самvя
когато фашжша, бе «<шръзн?,л• кръв. а след ту!! провери 8 Ниренайка ••• · •Сърби, роби. бабо! Сърбl! poб.rl? четех 1ra <бялwrа, фея». <Ж)'11И"Чсто с него! Аз вече бях о,?ъте;?а. Тсй ш?-

?iet та на нapnдwre, тя отстояваше уд,?ри Зашо не г.н ,пускат да си o-ri!Щacr при ЗЛ2тна коса» - както той нар<Nаше нен. Те бяха дошли с Бой11а в Бг.н.
те 1и фа!Ш!'Зма, срзщу ней,tшrт снн. * своите деца?!». едно хубаво русо създание. Между ско. Та.,1 в нашни до,1 11Ие.се срещ-

tа.ц който Ge :J'>ел rоляма отгово!!)нос·,· по Старата не ще изтраll, По.бл;?юки до моето сърце са спо. него н моя брат КЗIГО че м1шше t:дна, нах)1е. Тогава вече нэго го гонех?.
процеса срещу ЦК на РП (к). либето • • • ще ме прежали ; ;ie!IJ!'Гe около кa,i;marra. наши':'€' ху- чисн, любоu, за която той II после са Аз в свсето пomwичroкt.J JJевежестао

Елена Ватцарова не поротr ,111ю ще прежал11 то се знай, ?1 Еечери. . , Защото ·юrasa ;;з anmrnяшe с въ3торг. То беше nЖY.JhO, почнах да )IY J<,ва.\1 съ?,етн ,rшто че
eJ"j една съл-,а лр:д врагът и -?шпрати? 110 другарите - едва ли вече мо,жех да почувствувам не?гзра,. ли разбР.JЮХ нещата повие or нег<J).
вя своят cmr. тичайю!t <Подv.-,, чepн?,J'i\J ?ш. зкми:я чар на. ?юя п0-голю1 брат, не. - Т11 лн l'te оправиш свРта? Тн с?
;ff миоl"..еТJ,а на Ф1Ър'!Т!"«, за, да н•? го ва- rоди:uни;> стоnан. план в гр. ьЗ'НСh"О, гов.аоrа въ3ТОржена 1Щтура мu ще заг•шС'ш
1 3 ди вече Ю!'КОг;:.. IO('Kora. . . което иооъ.тrенне ще бъде t1?1\.11,,стой · ·

Нt!е ?и, лалеюrе лa.,ima До?""?1tЪчt1а - Аз ана?1. че ще загина. и не са·

с,1

В ireйиtr.<> IUl'O.\!O до литкр·ы1.01,а 11от9 ч?твуване свзтлзта пз.?tет н;?
· - · '

л сНикола Flонков Ваmща,µ1в» се чувстuа нейюrя н 11'аШ нооабравl!!.\! Нш;о.?а ни беше светлют.та на так-.(уМЩJJте мо аз, а много Щ<:) загР.:немl llo нv.е

1,1 Flol!IКo.в.
пда??ъцн в ка?шн.а<rа на гОJrямжа ще бъде)? мост, по 'КОЙТО ще ?,иireне •:8?!0 С'днн миг. а цяла !lечно?т на •одая•. Мама, раакааваше. Tona Gяхараз,цяnата ?1ежду герои:чната м:.u1кз, и Вечна слава на поета-герой - Ни- най-често траГ11'ЧН11 поучи,rе;нr,?, н;.то.

11 син: тir знаеш?. че на- мястоm на 1rола, F!ffi!1J<Oв Banцaponl
ней!Г.m? л1о6v.м опи ще дойдат хи,,я.?и. Сла.!'.'а, на нeroвarra ,маmrо.:·сро1шя рИ!!. Най-??_If' нея

, бе•n.':. ,·ой

И днес, сле? поб?дат.а, на 1rзр мяте Елена· Flонкова Ва:пцарова! Чериwге голе:шr очи са YCТ-JJcМf,JП в

1
• Р.ад фашяrо?а Елена Валца? е !В С. С. :::: :em?:::1::а,;:?ьсне с::

поглед от та,r. ще пропусае '!Jякоя
дУ'!З!. . • И к<Jгато мal'lla привър111вdше
СВ<JЯ тъжен ра,зхаз, wй не потлежца.
ше. Очюте му плуваха в сыыл и 1ю.
гато виждаше, че аз не ·плача,, 1сй с
въз,rущеи:ие ме поглещцаше и гн,авно
питаше· <Защо II ти '!!е плачеш?!»

Тези вечернw часове кр?й. 1:аш111а,
та, когаrrо мю1а )":IЮргна от неrюо;?л_
11ия труд проо деН'я, кр.адеше or <:воя

и ТуК те-,юката paб<Jlfa nовнля слабня
органиоъ.,1 на легло. И пак 11'1 те;ю;?
физичесщ?, рабо<rа, в екар?а*:_? (мя.
сто където .l!IЭГарят )":\!рели: )1<:r.ви1ш
п ЖИDО'l'ИJ!!СКИ' остатъц:ю) П!)И софнй.
CKatra· КЛа,!IJ!Ща.

Фаши:зма, през ТИiЯ гоДЮ!}J бЕ' в на..
стъаtле!!:И'?. Войиа,га се уо.чшшо нод·
rоr.вя. В = б,':Jрба Кольо се Вl<Л•ОЧИ

чрез свогто лнтературно т1юr.1ЧеС'!оо.
Той взе аК11НJВНО участи при образуш,
НЕ'то на Макед. m1тера'Т. 1<ръжок. 1юй
то ?1е,щд'У осшm'!!ата, тrгературн.з, дей
IIOCТ :развиваше И ПОЛИТИЧ.·Н:Щl!Оl!а;1-
ревоmоЦУ.оНF.а, тащ.аоо. Тук ;, кръжока
Ва?щаров израстна като .-rитер,ату,:wн
крИ1Г!J'К и творец. като 1rзд"."г1шт nom1.
тнчес,ш деЯТел и ръковад;rгел. 1 ;орба
та СJ)(!щу фашиз,tа ш,mочи ;,1лu.1чят
поет. Той е лървнят opгammarop ::а
бълrаро-съветска дµужба в, Разлоt,,ска,
окмия. Пръв '1'J)ибу11 3а i!O,(П11t:B11Je

Па'Кт ;ia, ненг;падение с Съвете1шя
съюз. За тая му дейност той (is- ?рЕ.
ступан. J!lrIOВJillHpaн, ,юrrерниран н съ.
ден 1110 чл. 7 от ЗЗД. След Хнтмрн.
сткото нападение tr.a Съветсю? с ,,юз,
НИJ«Jла Floюroв ire остана не?t зр,r.
тел, а о? вкmotIJ! 1в ч-гл1rnте ре-;t.1,цн
ю, жестr.жаоrа борба, като з;1хЕърлн
сво= перо, той Л.:ЗП'ЬЛ11Н CJl.)it грэ.
жданска дълг в ,uшonoдpИl}JJR1a рн.
бота на РПr&). Като ТЮ..\l{)ЩIПШ на
ПОЛКОВНИК Радоiп!ОО, В2ПЦ·1?()З б11F'а

арестуван и в продължение на, близо
4 м:-сеца юnmюэирал много ,001 R-:J ро
?rьр,·, той не каза IIJi'JIO ду\lа ,ПJ.1'.'д

вра1·а н пое голяма а1тово?нос?
върху се6е си. Това, което бе m1сал
11:ОО'Га, сега на дело със colic,'Ui:нara
си ,кръв изграждаше и поmърждш1:,..
ше. Той бе съден с CI!Ofi'l'e другари
и осъден на смърт •rрез paзcтp,Jl!l!a.
не. Та1<а преа юлскюrг 23 ден на J 942

ГОДШ\а, ЗЗВЪрШИJ СВОЯ Кратък, IIO re.
роичен живот. за който жиn.,т:- ilianpaви.л бих 'ВСИ'IКО?. З.1ШО'ГО

той энаешi! .н; wърдо вярваш-?, че с
много пот и дру?тно ще и--1гр·щнм

един жне<"Г же;1ан и нужен - той
·предвестника, Н11кола Fl. Ваnцаров,
?= СР.ОЯ'ТЗ, IIТOOE!IJ: СЖИF,,тът ще r.ой
де по.хубав от песен,

по хубав от пролетен ден».
И днес, юrе ж1rвюге - него[\'JJ' дру.

rарл дава.,r? клетва. пред 11,,го,ита
светла, ПaL\lffi', че ?,е ще П(J')l(il?Шt си.
1111 да И1Зградю1 живота такъз, ?;ш1ъв.
то КО<Льо го жадуваше, за да югра.
ди\Т за нашите деця., сзанод на !Новия
ЖУ.Iа'ОТ..

ВЕ>чна слаnа на поета
Ниrtола Rо1шов Вапцаровl

rраждаюш
с. с

- Ми11ия. подложил се за мocrl ..
За нас тия думи съдърж:1ха, П<>ЛШJ

низ от героизъм на наш:rят J{<JJihO.
Те н,и го О'!ЖрНХЗ. откри;ха и С1.!И{'Ъ.
ла, ю1йто имаше за него це.;юто му.

Той ;?маше дете, мъинчко, п?rqJac·
но мо,rчеице - ireroE'liЯ йо11·1,. 1'о
се роди в фабр11ката на Баю1бшювJо1,
под грохота на ,ш111И1НИТе. JI l(Ora1-o

него го уволниха от та..,r, ({а ro <"Поли-
11ически не добре ориентира•?> -· Тl)Й
отище в София да търси раб11та. Т?м
на таванската стая, ср<'д .11;r.iep•1я ум.
ре неговнят син.

Срещнахме се пак в Банско сжщ
омъртм на ш?говоrо дете.щ?. Той
плачеше неудържю,rо. Аз 1rоято ня.
мах деца и, не знаех без1<р.1й,r;,.::·а ?а-ffинола Йонков Ваrzцаров с .А1айнита, дост ,и: беаitрай.ната бQлка, която ·би

брата и сьстра си ,roгJio да даде едно де,rе на cnoir ро..

ни

стройно 'i\10..,rPJЧe, със сv.;ни !\dI'O \-tе?щи
чина очи, и: дълти руен пл:1тюr. :.!а
него той наw.са: <Jlи:цего ги ,i бяло
кат жaQtHII, O'fИJJ'e тн, очi!'Те t-:·'l Пи.
рнн:>. . : В посладсmv.е тя не cs 0,1 ь.
ЖII за, друг МЪЖ.

Една друга tЖ>еНа - пълна прm<и-
ВQПОJiожност 1131 ...,rо)1ичето .4. зл.а·rни
I\Ot::H» - Ш{О КоЛ1)0 беше or •npaКТ"zi1J
w1тс• хора, щеше да играе важна ро.1
в жнnота му. По ?дна случай110С1Г, rгой
спасява давящоrо с2 мо,rи:-,е. В no.
следСТВl!е се ра3бира, че това ?ющ1?е
е дъщеря на, ГОJ)Ю1 ТЪр.1'1)WЦ If 10 ?Дlill
011ве1ш дъщеря. Също каm в ро.,1'1111.
Hu 1ова н? бею? роман, а ;:.ейстзтел
ност. РоДJuгелиrе иСJшха да омъжат
ов6RТа дьщеря за <оnос.луш'!ня• бЕ:дs:11
син на ПнрЮiа•. Той често ?ш ош1tг,а.
ше nосещснннта ел •в тозн богат дом
И когато а:\ IY, посъветваос да се oжtJ
юr. :?ащО'ГО ще юrа въ3,юm11ос·r да
следва на, запад, той &LЧ uтгооор?:
въпре1ш всн·>11с. - тя ми е далечна 11

•1уi1,ла. Чуж1а :.tи е иато ПО'IНf:\Ш о.,
самия й •tаю,юор и свърumнu до крз
снваrга - нра·шн. обю1ч?на с бу1т11
rлава!f'

iK1moтa IOI раздзм... Той 1ръг-
на по своя път на самооТ1Jерж<•1юст,\а ао no ло-лсския път за лич-
нn щаст1•е. З2върш!М образованr,1е
то си във Варна. той nостъп,? огняр
в книжната фабрика на Ба.?аfuнов с.

Чl)DеЧОО!'ВОIО.

В ?ccлeдCТffi!'J, когато го н:,губнх.
ме н когаw поЧ'НЗхме да го разбчра-
ме, м.а.,?а много често каз2аше с:ою
ТИЯ д;yt\Qf, НЗПЪЛИе!fИ С '5е31;рай11а,
болка:

дv.тел. го улреюна•х в малодуш1i'i!.- Но BIi<) ще си р:щпте друго 11е.
те, Н:! ставай с..,tешен. OcJteJЫ'X се JЮ-
рн да го ларека ?ieшeii> него, ><Ой·

то пред nа(щчнт? можа да rree, него.
който в l(llр?кцюrга на поmщш1та ме.
:ка да понесе а;цскнте С11J)адання.

А ТОЙ са,10 (.)'l'l'ODOpи:- ?вуйю:••. тн не познаваш таЗJ1 mo
бов., тя н2 е нюrо като mo5osra иыг
жена, J.i'IOI'o кarro тобовта към 1,1оi1и&·-

та. . . Тя е една своего рода .?юбов_
Една своеrо рода тобов. . . i3 110-:

следствие аз ? сн спошшы T<'3Jt·

не<гови ду:\!И, ,когато стоя ,1зд св:>еТО
боl)НО дете . . . Своего род;а mсбов ..

През nре?,ето на едно преб1m?nа?:е
на Кольо в Банско с11учай,rо Cl' п0-
мина едни неrов близък прая,,,л. На
погребението той плака r.ато дете
Н l!'ЗВСДНЗЖ' се изправи Да ?rtЖe НЯ.
колко д}"II( за неrо. Той i::,1aJ1Je НС-
о6шшооон дар слово и говu;ж 1·.1ка
хубаЕо, че и най-J<оравосърд,!чюrrе
се разплакаха.

И сега. когато той Р.е е вечз ?1ежду
нас, аз се мъча да съпоставя pi,t'l'C
1qJaй1rot'Тl1 ш1 нt1ов1tя харшm:>р -
безкрайната нежност, с твъ;>.1остта.
с която той Ilf.JCJ)2щнa с?1ъртта.

Pufшa Fl Вапцарова
(сес11ра на HИJ(OJta).



Из едно писмо до майkа си
29. IX. - 32 г.

ночериново.
M11r.a майко,

Има дни от живота, на човек, 1'01а-
то той нито се ?. нито тъжи. На-

11(.) два-три месеца Н<) С'Ы)1 получавал
пари и при ?се това не пиша? После,
напразно се е ядосвал, че пе cir гяе,
да?, работата, а чета реферати. Робо-
тата си гледам съвестао. Но неьюга

Родната м;ща на поета Никола Йонков Вапиаров -
гр. Банско. На вратата е майна А<у. 1947 г.

легнала го е една особена пустота.
Дълбоко някъде в подсъэнанието .с,а.
ва някаква борба, но външно като
че mt всичко дреме.

Такива приблиеително дни гажнвя,
вам II ас, И как бих вн писал, когато
в .д,:!ЙОГВJГrел;ност няма какво да ви
пиша? Усещах някекво разочарование- разочарованието на, веехи младеж
стъпил от иачаяото на живота. Не
ме JIН разбрахте най-сетне? Може>'.
ли да ви пиша само обинновевпа хро-
ника без риск, че ще избухна. че
ще ви опиша еюложеннето ся в по-
черни красюе отколкото е Ei дьствт,
телност, иафорсиранэ, благодаренпе
на нетърпеливостта, на младостта, на
нейното вечно непокорство, на ней,
ння нестяхващ бунт? Че вие трябва·
ше да ме познавате досгтгъчно, за
да разберете, че туку така не ми се
пише. не е в природата ми,

Стана ми мъчно, че текьо е рекъл.
сНе пише вече 'защото не му тряёвэт
парю-, А не е ли имало с.mучал 11 1,0.

гато бях в училището, въпреки, че
иначе. Освен работа мн трябва и дру
го нещо, Освен хляба си, който из-
карвам, трябва ни я дРУГ хляб. За
мене е нввъаможно да се огранича до
положението на, една машлнп, която
само работи и погл ъща своята опре-
делена доза пара. После той понякога
не проверявв нещата и обванява. Го-
ээрил ти беше за моята реч в1 Варна,
че това било робска черга ff г. 11 ••

без да знае в същност какво съм
говорил. кчк съм обв1111ЯВал, справел-
диво или не. А после когато му каза·
ди, че направила голямо впечатле,
1111е, сам с- радвал.

Сега, съм добре. Замествам на Ед-
на от машините един колега, който
е в отпуска, Когато се върна ще В?-
диме къде шак ще ме турнат, Ще
чакам по-добри дци. Да внпиме кал-
но ще ои изпълнят думата.

Ще чакам отговор.
Целувам тебе, текьэ и Райна.

Никола

Из едно писмо до сестрата на поета

,,АЗ СЪЗНАВАМ, ЧЕ СЪМ ОБИКНОВЕН ЧОВЕW'
24. х. 32 г.

Кочершrово.
Mwra, С€<:Тр0,

Пиша ти и вместо обида от 'ГВОР.-

то писмо. някаква pa,дocrr. ме лъхна.
някаква ра,дост, тъй редна тука 1юд
сянката на фабричните комини, Ззшо
то нолното и да ме клеймиш в него,
чувствувам в тебе елин неугаснал коп
неж за светлина, една скръб за: загу
бенаеа истина, един буюr =?Щ:{ ТОЗИ
в когото си вярвана.

Но все пак, 'I'И не си права. Т.н
още като че ли си твърде малка, зл
да съдиш с такъв тон, Защото т11 ЕН--

жда;ь;.нещата съвсем в форсирано ос·
ветление. После виновен mt съм аз,
че 11И си ме мислнла за необкновен?

Не за пръв. път говорим с теб на
тази сема И наточели и до голяма сте
пен моя трагизъм се включва в това.
че повечето хора ме мислят за необик

новен Аз самият много добре съзна-
вам, че сЪ1111 обикновен човек, Това
ме терзае. После заставаш на едва
съввсм неправилна база за необикно
вените хорч. 1'е били много силни,
не се раэочаровали от живота. По-
мисли си само ИОЛ!Ко голяма непра,
вота има в думите тн. Па...11?сл;r си за
ЕJдгард По, за Ленау, аа: Досrоевсюr,
за: Яворов 'Н KOJЩll'Нa още!

Те са or ОНе3И lreOOll'IOHCIBell'Jr, JЮИ-
то се раждат -на венове P.Д!III път.
Пt.тниш ли тяхн<Уl'О разоч:rрован:tе.о.
не са?.,ю разочарова11rие, но нещо по-
сюлrн:о - отчаянне. То про1rзл·1за с,т
та'1, 'le те в душите С'Н носят съвсем
др}"!1И мироР!е, а светът е пълен с
тотюва подлосr и юnцета! Венча то-
ва, ра,збира се 11с тн каt1вю1, за да М<'
C.\IPTat11 оше :1а необ11кновен. а зз да
виднш въс,бще, •re не си права.

Твой брат l(ольо..

с·помени от миноносците
Пеm оюо?mрн 1930 годю;а
Сега е ве•tе е::ен. но по липите ня-

маше 1rnrro ед.нн изсъхна:11 лист. а не
бета беше толtюва светло. тъй без-
брежно, че във висшште му чай1ште
кэглеждаха Ж1J11Ш сребърни пеперу-
ди. Влязох ·В '"ашината на •Дръзки>'.
Проо илюминаторите проникваше
1•върде малко светлина н яркият бля
сък на медниrе и латунени части, ка
то ч.е яи включвtJШ в с?бе r.:и нянак
ва ?.нстичност, юоято трябваше рано
wл:н късно да отмахна, да разгадая.
Пред .:11ене е тя, машината. спокойна
н невъз,1утю.1а. а около нея някак
по-:.кроошо и страхливо, сякаш мал-
юr лрислужнички, коиrо се стараят
да задоволят капризнте. на своята
госпадар,ш, лежат всяка на своята
рюша три помпи. ТJ)'-л по,ши. Тсmва
още не знаех предназна?ението IO.\!.

Тогава още не познавгх нуждите на
тая ·влас'11Н'Н!Ца, к?ято озrа разбирам,

нейна клетка, вчувствува.,? всяка
,юято има Jt з;;JJовед и заплаха. Пом-
ня само, че в главата ми се .върте-
ше ня1шква тзория за трансфорщщия
та, на енергиите, но в:е пак аз не
можг.х да проследя инщката на тран
сформ11ра11еrо, от ст,нцето до теЗ'Н
260 оборота.

Ах. тезн обороти! . . Никога няма
да заорав.я ОНСЗИ МИ!НутИ Иа ОЧ8JКВа·
не. В -,?ашината е съвсем тъ?11ю. Ста
вг?, ня"ак 11еу?вере11. Потиска ме 11я!

каква нервна боязливост, сякаш ей
сега мотовll!Люtте ще се раз,?ахат в
различна посока и ще ме с..\Jажат.
Нали ма.uшната не търпи излишните,
нали тя наказва за ?1ай.,1алката грещ
ка. а аз С'Ы! толкова неопитен. тол-
кова млад.

НиА доАдохме тука, за да пречист11ме дущите си през
радостта и страданието II в сърцата ни ще звуч11 вечно
твоя ритъм, о, машина ! ...

В тръбопрооода за спомагателн па
parra навлиза с шум и кондензнра,иа-
та вода кара тръбите да треперят.
Броннраноrо дина?ю запява и посте
пенно машиин<УГО ПО)tещение се из-
пълва със оветлнна. Бронираното ди
иамо .. Една прос,:а кутия. но вътре
в ?1ея ?а бywm нео"tеииите закони
на електротехнн:ката. Това малко -от-
критие ме окуражава. Аз зная, че тя
В!{ЛJОчва, в себе си токовете от най·
разнообразно етество, че в изолнра-
ните ,nрэгради на 1юлек1'0ра напнрат
тоtювете на Фуко. че някъде във m,з
будител11ата бубина развихрят храма
иии 0<r дванадесета . стелен, а надлъж
ните вентилаторни отвори на 1tутията
са, наложенн от закона па Жул.

В помещението има толкова много
сенки, t:e аз не мога да рааличавам
добре отделните части. а само гле·
дам какво ще направят другите. Съв-
сем спокойно и уверено старшня ма
шинист подава своме ко11анди. а ка
ro че ли от няканва дълбочина отго-
варят гласовете:- Тъй ,вярно. вичкн· продуватели
са О'l'Ворени.

Регулаторите за шrуокане в отдел·
11Нте ци.линдри е раздвижват безси·
сте.,1110. Поле кулисата на <Заден•. И
па" рекулаrорИ'l'е се оrгварят. и ето
ние сме дооепени :цо кея. Един отри-
вист удар н?- звънец и машината
спира. След това <Преден:>. Едни.
два три . . . хиляди обръщения пр?-
въриа'11!f в цел, ,в ·C11J)C.\JeЖ, в идея.

ЗА РОДИНАТА*
Едно от стих. п11сано през
учен. години.

Дали облаци печални,
сълзи леете навред ?
Дали в сенките потайни
чезне младост, вехне цвете?
Дали с:nаяей сладкогласни
песен кръшна тамо пей?
Дали трендафили прекрасни
тамо може да вирей ?

Ах кажете, що мълчите,
вази питам •1ужденци !.
или падат ощ разбити
клети, мили чужденци?
Но във снежните чукари,
на величествен Пирин
лъх бунтовнишки низ голи,

-с,1омня спомен той един.
Там във Преспа, Шар и Воден-
кръв бунтовнишка кипи.
скоро волен дух народен
славни час ще извести.
И талазите 11а Струма,
tордий рев на черни Дрин,
вред ще носят тази дума
.,свобода" ще пей Пирин!

1927 r. Н. Й. ВRПЦНРОВ

Вие познавате шумът на машина-
та. Не това не е само шум, . а някак
грубо е да се каже, че е шум. Тога.
ва и аз така го наричах, но сега не
cu позволява?, такива грубост11. За-
ЩО'!'О това е душата на маши:ната,
това е ней11Ия пулс, а ако тезн срав-
нення ви се виждат ·>rиого сантнмен-
тал1?и, "а?кеrе тога,ва, че това е ней
ната диаграма. По-късно мене ?ш бе
ше дорн ?,ъчно, когато казваха:- Ето па,к се разхлопа.

Не таш1', това е жесто!(о, както е
;кесrоко да обвнииш един в прrоrъп-
Л€'НИе в неговите послед!IИ мннути.

Cera в?'1е не я мразя, дорн и за
ония 'момён:rи, конто бяха преПЪJЩ{,-
ни с рг.дост. . . Помня, как след ка-
то свършвах някоя работа, аз заста-
вах до поправената част н чаках с
трепет. И аз не го пра,вех от маниер
нает. о, 11?. ту" имаше дъ.?бокн пси-
х1?с1?скн П('.ttб,,1ци, в попраЕ!ен:-lrа ча?т ?ё!.
ме гледаше .въплоте1;ата ми мисъл, ?-.!

въ·rрt в кlff'тки-rе и tРчеше моят:1 [6:
1,ръв. а в нея трептеше моят те-,ше 3
рамеит. И когаrо тя се залвюкваще
с прец11зната акуратност. llfa планети-
те, в мене блtшеаше възторга на
творчес'ГВО<rО. Тоrова аз я rалех неж
110. а в очите ми горяха искри. Тога-
ва а, я ,·алех. каm моя любиv.1<а. ата
ме пръскаше с закатишо саыодово,1
ство с за·.оплеио от :•нойната й плъ,т
масло

Ннкола Вапцаров - y-i; 11а-
ШН11Истъ, V rод1ша от Мор·

скота училнще. Варна
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ПОЕТА КАТО ДЕТЕ t?
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:
fi Учеше ме, маilко ти с притчи :i да обичам всичко като теб.
f

•
Бих обичал, маllко, бих обичал,

?

i но ми трябва свобода и хлеб. :

I
:* :

Имала маilка, :: i
I

имала син. :
Хубав бил, млад бил :

:

f
и волен.

I

9
Раснал.
Над него синеел Пирин! с мури и камъни rоли. i

i Н. Й. ВRПЦRРОВ i
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СПОМЕНИ ОТ ДРУЖБАIА МИ
С НИКОЛА ИОНКОВ ВАПЦАРОВ

ОТ Г. ЧОЧЕВ
Слаботелесно, кестеняво ?ю,1че, чни

то боси крака прн ходене правеха, дъ
ги на вън, с риза лодута от сложени
в н е я п л о д о в е. или хляб
о за'1ечта:п поглед, оотрига11а :коса -
това е бегл11я портрет на Никола, ка
къвто го видях за nръв nът.

Децата лесно се лривързват. при
вличани 0<r доброто, .изключителното.
необиюювеи<УГО, без да си .дават 1\)Ч
на Ф1е1?а за rова. Тоя деrоки ин
С'11ИИКТ ме накара да обию1а Никола
веднага. Инстинктът правилно ми е
подсказал.

Той м.и отвърна с доверие, ,?оже би
защото тогава бях ,iamю ло-голmt от
него н фнзически по-сил?и. Едно е не
'I'ИНа: от тогава и много ГОДIIЮ! Пс>-ПОС
ле, всеки който видеше единия 0<r
нас, очакваше да ющн непосредс,rвенно
11 другня. Ако на единия трябваше да
се вади зъб. иепременио друr:ия го
лрид?ужаваше до Мехо,шя и оххаше
с него. Ако еднннят получаваше nока
на да 0<rиде в Гулипа Баня за IРЬП?
ши, другият ги носеше напъхани в
риза>rа си сециално ?авързава като
торба за случая. При бозаеtrето на
право от кравата, равенството пак се
спазваше строго.

Баща му не се интересуваше много
от него, а майка му :корегнраше забе

ляза1ш rрешкн с нежност н забележителни сравнения.
Никола ргдко сядаше на семейна

трапеза, :но в замяна ,на rова,, джобовете му бяха nълнн с кома<rи от хляб,или о ше:пи от трохи. За неговите
джобове -"айка му казваше •цигански
торби.. Тя немон,еше да си предотав•
за лудориите, конто ние вършехме.Едва сега ще иа,учн за наглед о:рисими1е• деца: кражби на барут от ?1азето на нейния брат II праве-не на така
;fарече1111 е •Главнарн•. възпламеняване на, бо,1би, взетн тайtjичко 0<r заключе11ия им rогава необитаем обор,дране на кучета - с далеч.на цел -
направа на футболна rопка, с кояrо
да бъдат бнтн мехо:\шйскнте деца натази f!Гра, организиране на групи за
общо доогав,ше на плодове. крас<rавУ
ци, цареmща за печене от ЧYNQIИградют в О'ГСЪСТВие на собствениците.

Макар и ?,алак и слаботелесен, Н1
кола бе JJо-войиствен. о"ел, дързък иамбициозен в разприте ин с нашитевръ=ц11 и временни с11енриятелр•.
Не малко белезн по главата бяха ?,атериален нзраз на тия му качеС'l'Ва.

Във второ 0<rделение Никола декла)шраше 'Booioвaim поема\-сГрамада•. та
ка, че нне бях.\lе във възторг от rова.
Той обнчаше дВе неща: flирии н ки11

гите. Пирин ro лривличаше неудър
жИ\lю н в последствие така естестве
110 влезе във вдъхновените?,у строфи.

Никола твърде много обичаше да
чете. Седнал в някое ъrълче в при
вичиаrrо му поза. захапал ябълка, той
се унасяше - забравяйкн за послед
ната.

Родителите ни през войната, а и
след това, не можеха да ни отделят
много вр?,е - улиса-ни в rрижи за
насъщния и особено ,да се занимават
о l!IОдбор 'На специална за възрастта

. ни литература. Четехме какво На)1е
рим. Затова често ,преследвахме въо
бражае?rn 1<радци, разкрнва,о,е лрестъпления и за,шсЛЯХ.\!е да за.\шнем
тайно по широ1шя свят. (гара Белово)
.ца търсим щастие•.

Голямо злачение за Никола по отtю
шенне на литературата има г-жа инж.
Бардина, тогава г-ца Магдалена Даутова, лре:подаnателка ло бълrарскн
език н литература. Едип особен нейн
метод, така нареченото сСловопре-
нле• - допрлнеее ,шого в това отtюшепие. И:щолзуването пък на Никола
при училнщни забави н 'Г'Ьржества
пробу1ди рано това изключнтеJtИо дарованне.

Никола обичаше вс11чю1 изкуств!l
Още? във в т о IP и к л а с н а
прогим?mзията iгой о В( н р е ш е
добре на мандолина н участвуваше в
училищния оркестър. Ca)t рисуващ
невъзможно, roll \fGПадаше в екстаз
пред хубава <Картина. Имаше релро
ду?щни 0<r ,шоrо табла на тала:?ггливи
наши худОЖ!f!fЦИ, а в последствие и
nрекрасни творения на негови друта

ри от 111ернода на живота ,ry в София.
Театърът му допадаше твърде 0<r

p?Jro. Koгarro той б>!ше на стаж в Б,
журнще, а аз в София, rледа'Х)tе ло
няколко лъти ВС!fЧ!{И дра.,ш, а елеци
алио •Периферия• не по-малко от 15
пъти. заради 'Него. Той знаеше всичкl!
р\эшmки ,и обоокамшеа?аДимов
заради играта ?1у в тая дра,,?а. №то
един лът. разбира се, не сме плащали
за опе:?\'Гаклите. Никола по неизвестни
за ?,ен .лътища се снабдяваше с грати
си за двама пи.

Видях го в Кочериново да задово
лява тази сн страсг:

<Що:11 няма теа<rър, създай го!•
Под негова режисура :н с ЛН'Ш<УГО ·"Уучастие в ,главните роли, той лоставн няколко пиеси и пресъздаде незабравими образи.

Неповторю,о е и неговоrо чувство
на дълг, дру,гарство и ПРИВЪРQЗНОСТ.

Като roroзex нзпнтнте си, Кольо чеr
то ндваше при мен II аз да не ме
С..\1ущава с лрисъствнето си МIИ казва
ше: <Здравей, страшно ми се опи• 11се стоваряше на леглото, където сепреструваше на зас:пал, за да •re ?,епринуди да ,,ry лравя, кооmання, вущърб на времето ми за подготовка!Една есен Никола ме покани да "У
ГОС11УБаМ в Божурнще. Едва ЛJI на IOва гос,rува11е има друrо подобно. Обиталнщето на Никола беше Fa та!!аНIския етаж в една казар)1ена сграда.Твlь??е -recниJГii корицq,р, с фв/?де.итаван, имаше много еднакви врати,седмата от които водеше в сстая ·а•
му. Две войнишк11 легла с,с слю,еннци - на ??дюшя 'с т о е ш е ,о

печатъка от фигурата на Никола, а
на другия нензползуОО!Н, ?нямаше 1rи
що. Един походен сандък с юrнжа. Т€
традки, 0<rдел111I разбъркани л11сто11е и
пис'lа, стол, ,груба .маса о К8!П!(И от
парафин н угарки :no tНея, една праз
на сто,ша - това е о6становката,
при която музата е посещавала незэ
бравимня Моряк. Той престъргваше
цилнндрм н делеше с мене оскъдната
сн храна. Аз по щrл ден слех. Малка
след 6 часът ме събуждаше шу'1ЪТ
от дървените ходила на обущата ъrу.
за да започне другата част от ?юята
«почивка•. в 1Кояrо Никола се старае
ше да задоволи госта чрез безсъниеза себе си и игра на карти за п?ослед
ння. ИграеJС1е •Трупа•: ние два.,rата с
едно -'1О)tЧе 0<r фоrографите tНа ·лети
щето. В1шаги се случваше така, че
единият от нас неп?е,1енно да е о1111

сар. Мо.,1чето, разбира се, прк тази
обстановка, винаги плащаше консумацvята. Съвестта ни, обаче беше •ш
ста; ние два,?атгне получавахме запла
тата Когато видях че Никола се ли·
U!0в:t от сън заради ,юнте сдневи11•
посещ?ния - реших да .прекратя го
C1'Vn:- аето си.

В ;?ня, когато тоА трябваше да ло
с ъпа на работа в 'Кнюкио-щукавенатафабрика в о. I<очери11ово, аз юrах
служебна работа в близко село. Ре
шихче да свършюr моята рабо<rа. да
П<' г·,им Стру"а н да отиде" в Кочер:н· Стру.'1а беше пълноводна If
кал•·· .ш не оы, добър а?лувец и
m><,· • това, след служебната работа,
секретар-бирника ни почерпи значи
телно. та плувах далече зад ?юряка.





ПИКОЛА ИОНКОВ ВАПЦАРОВ
МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТ

От внсил RЛЕКСRНДРОВ

Пиколай Понков Вапцарпв с ро,,,,,,
в Бангко. 1\к той с 11?11осрr,1ст11е11 11а-

б.1ща гвл на иэгребптелни re бoJJr.i:,
кеиго водят волико-българскиге шеви-
нцсти JI техните оръдия - върхови-
гтиге, rрещ1 пстплскпте 11.l?OД'J'[ ··11-

1/ООС - бо111111тс за свободата на м?кс
?om111. Тук той с.1уша разкази за лг-
гешзпппя Яне Сащанеки, ж:ш,:.? със
с11011еш1•с за Лпороо, който не с1,111

път е r.11.1 техен гост, II със своето
въачъжаване 11оrтспс11110 ге 111111r11т111•-

ва 11 загтава върху позицн.гге ,н ,1,ю-
гресивпиге общеетвени гло-ве. ОбJJз.nт
на г.npнfirпa II разпокъгана Максдо1111:1
лачира отра;?:,,?111: още 11 ьървите IIJ
лптераттрпи 01111т11.

Със сблъскването щr ;кuпnр 11

труднеетпте за препитанле Пиковл
Понкоп Вапцзров скоро се опиептпраа,
става члеп 1111 Българската рабетнпче-
ска партпя 11 взема :шт110110 пз,·111r
в нейните борбн, но наред г топз тnй
пе остава ч1·жд 11 па }l:н?сдо111:;шта ?jIO·

гресивна обществецост в В 1,.1,·ариа.
влива във връзкл с нейните дойци п
аастава рз110 .10 рамо с гях, 1:з••ха
вай-дейно участие о техшпс бороп.
В.111за в Ма?;с,,011rюш .111тср.1·rурю1 връ
жок, 1111 който скоро етапа слин от
пай-дейппте члепове. Ту?. Ba:r•1an1111
п?рзстnа II се офор11J1па ,;ато иосг r
големц пворческп възможпэзгп. Toii

дава на своето творчество освен ,•r,-

пиал-роволю111101mа, по 1r ::щ11,111а.1-
рсволюциопна насочепост С ,Jr:11',{ З,1.11-
чпте па македоиеката пропю.тшна t5-
шесгвеиост тогава Заживява със стре-
межите 1! мечтите на JJaJ;c,,o,1,·1;·11.1 11),0

гресцвна емпграцпя, па )f?;;J} юнскпя
парод, живот, коиго отразява 11 11с,111-

ца свои стпхотворешгя ( «Дог..rа (», «Ро-
дина», «Земя», «Песвп», «Имам е11 ро
дни», «Хrаn.,ушк.а», «Елтвпска»
«Плилденска» и др., кепто за1·.1у;1:?110
го поставят па най-предно място 11 но-
вата македонска лигература, I! с ;;011-
то пай-искрепв II с най-голяме тнорче-
сне мзйешрство отрази МС'!ГНТ'С JI (ог-
бптс на м.лседопсния 1щ10д за неговото
оспобожденис.

Toii жпве в Българпя. бор11 се з:1€,1-
по с българсвите работници зз разгро-
ыяването на фа11111з11а, 110 макар 11

откъснат от своята родипз то:i живее-
ше с пейппят образ: «Земя».

Над иойта земя,
напролет

лъчите
шуртят,

гърмят воаопали
от слънце

над моn,а
земя.

Ти чувстваш дълбоко
сърцето на земната гръд

и виждаш как с скокове
раснат безбройни цветя.

Над моята земя
в небето

опира
Пирин.

И мурите в буря
илинденски приказки пеят,

над Охрид лазура е
толкоз просторен и син,

а още на аоле
е светлия бряг на Еrея.

Спомням си само.
И ето нахлува кръвта

в сърцето, което
топи се от някаква нежност •.•

Моя страна!
Моя прекрасна страна! .••

Поена с кръв
и раэлюляна

в мяrежи.
В лякояко 11а.1к11 л11р11ч1m стцхог-

BOPCIПIH П1rшща Понков Ва:щ,1р,111 Гlf-

ЛИТЕРАТУРЕН КРЪЖОК

,,НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"
Ло инициативата 'Ila. областната

служба на информацията и изкуства-
та - Горна Джумая - В ПЪJ)Вl!Те ДRII
На м. март 47 г. се основа лит, кръ-
жок. Въпросът за патрона на тоя
кръжок бе важен момент, След като
се иа.ъкна огро,11101'() значение па
поета-борец, всички единодушно и с
дълбока признателност КЪ'1 безсмърт
ното дело на Вапцарэв - приеха нэ
говото т1г за патрон на кръжока. Не
говата борба срещу фашизма, в която
той вложи своя поетичен талант, даде
живота си, ще бъдат наше знаме и
наш дълг.

cyna моменти от бо11бата за 11,•110111ждс
нпего на Макс,,0111111, прслсегш о !'1,
тсглого и и своятз обич към 111•:1:

Аз 11щ те обичая
Ро.1111111 на Гоце п ДаJ1с,
защото израснах,
защото звкреппах n теб.

(Ро11111.1)

Tona оба•rс са са110 едшr or.cc,· от
ТНОJ)Чсството на Пш,о.та По11кnn Н:111-

ца1юn. Псговата тnорческ.1 .н, ·1.1r11·y,\a
С .\11101'0 ГО,1Я)13, тя обхв:1щ,1 !1:1.IUCT-

IIШ[ общсr.твсн ЖJШОТ па IICl'OJJIITO J:J)r-
!IC, 110 CДIIII ОТ ТOll,lllТC II IIJ)?l!:"1·r?:11e-
llll С обJ!<[ CTIIXODC, JIOIIТO 1111 •1r;та11.1 ( :1

«Пееш, за Родш1ата». 11сс1111 :·? J\i,1кс-
до1ш11. 1'1ш 11сс1ш, за сега, ,·;; ?-'"'' ?r
наii"цсшп?тс 11.,с.rопс 11 i;y:rr1•pнa1) п1,
J)Оn11щ1111ц:1 па ,iова, rвобод11а M:11;,•Jo-
111111 or 11оii1шн nсрси е1111 Uши.,а f1,J11-

кon Вап11а1юn, коiiто п борб,па r JJl'ЩY
б.lГЩ!СКПТО фа11111ст11 11 IICЖJ.11 (11'\ 111-

TOJJJI. зас.\l!О r,ъr. CBOl!l'J бъ.1rарск11 ,lJJY
гар11, зaЦJLIICll'ЩJa с n,ръвта , 11 D("ll!a-'
та 111ужба межд}' б11атс1штс 11арr,.1п.

м?ю·.11111.1я се rорд,·с със свuл
11pCJ;paec11 с1111, поет II a11r11,J)a-
m11cчr, 1\0iiтo не пож:?лн сnон )1ла:? л.-11?

nol' о боJJбата срсщ1• общ11н ,·лавнпс1ш
враг II J;О?ТО И 113ПП 11afi-r•J11:JНТC 11

11сж1ш псr1111 11 се 11ц11r11а до н;,1що11а-
•?еп Jl,1J;C,lllllfKJt !!1)СТ.

ОГПЯРЪТ
Ти пак ще си 11uжеш: 1

налягай1е здраво там
вашата служба,

тя, моята свьрши.
За мен не хабете 1

KIi СИЛИ

I ки ум
и нямаше нужда
за мене да вqигатс

толкова шум . . .
А знаеш пи ти, бnат,

какзо ни особено носи
Iначесl'о

кьм твоите там висоти?
Отдавна с вnеме
по некеи днешни въпроси
сьс 1r.б

да ра?мениме общи мечти.
Ти някога слушаше с жар

новините
и, може би,

още съпцсто ти \ври;
макар,

че са сrихкаnи lвече войните
ти пан би нап11сал

с познатия ритъм
по нэщо за Индия

·

и за Мадр11д.
Уж доста отдавна

т11 спрял си да пишещ
а, сякаш

ти 'ц1111- цеnеничъи
си жив .

(ОТКЪС)
На Никола Йонков Ваrщаров

Ног?то
с «Моторните песни,,

машините дишат
фабпичкиr. въздух

на стих не мсришс
?. чисто и просто - на взрив.
И тол взрив,

лer11an дълбоко в сърцето
ти знаеш ли

как се използва сега?
-· Младежите с него

гранитите цепят
и не в атентати

се гърчат ръцете,
а в чистия добив

на родни блага.
«Свирепото куча»-· животът, не 'гледа о лмцата ни гузно.
Тук всичко

покорно буботи
тъй както

го искаше ти.
Животы с станаn

отличен съюзник
и \само кпещи:

«Работ.и!
Работи!

Работи!

r. БНЦИН

С ПЕСЕН НА УСТА
Със спомена за неговите делз. а?

още 11То:Сдраво укрепва?, и :?аенлв.ш
убеждението с11, че в живота вж па;;
има и ще нма l!fl!'CTИIJa честни хор,1
и Ч•} над пошлостта и лицемерието
ще оъ?тъrж?сто;,ва гордия човек.
Оизи горд •ювек. 1юй70 с житюта rt
с,1ър'!'са Cl' даваше пример, ка11 11с-

геройст1 сетински се жш,ее и ка,;
'ушЩ>а.

И сега, кnr1то IIIIШa тил спо,1е1111
за този ра?но 1аrш1а1Л пс€Л'-револю-
цжн1ер, аз ? чу?сгэувам. по-rи11ен
<УГКОЛIЮТО СЪ" бал И През най-тежкп
те изп11п111ия на и..-и3о?·а си. Наш:?т?.
Р.РУЖба не трал дълго. l{ървзвите
събития и траrнчнаr-а смърт на г?
роя рано 1111 раз•еш1ха. Но, за дэ се
сблпжиш с шк,.в човек и дз го обю,
неш, не е нео?ход,юю "ного време.
С неrо ние се запознах?tе в из11ес"·
ното на времRТо в Со,t?ия кафене
.:Ср?децс fНl' бай Туше. Тук fieш? ис
тинското среднще на тогава?шrата
прогресивР.а мисъл 1; перо.

В това с11ромнп кафене r.зн 1,.1?t1l·1ю

с тютюнев днм и дру?щJ;:,;а ??г.у-
шевноог. ед!fН ден се поячн и Нчко·
ла Ионков Вапцаро11. Toii беl!(е млад,
сух човек с черна шапка, под коя·го
rледа."<а добродvµ,ни :J•щ 11ъJ1ш1 с
възторг и беагра!!ично ссб?о;rо1ща-
ние. Надали тогава нлкоi\ •1,що:тра-
ше. че под та?и външ!!С>С'l' се щже-
ше такава голяма дУШа, която n•J

г
r
1-

(.
!

.

- Н ако в нл1<ол бурна нощ .. ,... заиена от курщу.11 сuазен,
Родина ,1tол. з1<ай, за теб загинал е вдин
твой верен с,т, 11оет, 6ореи,-гра3,сdанин!

късно на дело ;..оказа това. Въпрс.;.си
че беше в?че Н0n11сал едн:t зш1 ·н11еJ1

на •1аст от хубавите ?н сти•хотзоре
ния и •И1Зд:,л ,?юн·ата ?моторш1 пес-
ню,, JIИl(OЙ !фИТИК IIC бJJal'Q!IO,'bl да
прищас поне с даа ред,1 Т9t>р•1ес1·во
то на голншят ?uет. Но, nоетът-рево
люциоиер не с? о:<чал и не се ОТJ,ащ1
<Yr призваю1ето ?и. Тон продълж11
ОЩ? ПОГОЛЯ,\10 ВДЪХН'QВ.ОЮИг ДЭ. tl:11r1?
подобни хю11111 за чпв1н1к.а, за оня •ю-
вск. ко11то се рilжда nоред нищета.
жнвРе с т?ж,шя убийст?rен труд, из
rнива в затворl!'Т(', увисва 'Ila nсснло
то ИJJIИ загива в дебрите ла балJ<?.·
Н11'Гt,

Прп чеС'Тпте спорове на литератур-
ни '11е?1и за худож„ствената и жтие-
на СТОiiНОСТ За l!l'f<OЯ ТВОрба ИЛИ ЭВ·
'11v'P неrовята прецешо винаГ'.n се от
личаваше с1 с своята nра:вднвост. За
него поезията. ху; ожесrnе:ното твор-
чество. не бешз нзкусшо за лрнсmi-
ваоНР. на ?ю?те, а ?3rущеи и убедиrrе
л?:-н аг.ел, 1юйrо чрР..:; сърцето 1,ряб·
ваше дг. в:t,зд?й:твува на разума. Из
1<уоrвото, често 11щ?ва1r.-е той, трлбвв
д.а (:лужн н« чоn?иа. Такъе последо
вате.1 на Ботев ljpu,e нашият !{OJiьo
и таковr? r·(>ляnю революциотю З1На·
чсние имаще JIЗкуството за негu.

Па 1'0Ra .врr?•е бушуваше 1111ой1ната
в F.вропа. Германс:шяr фашизъ11 и?
з'Э.къснл да нападме о)шролюбивwе
браТС!'!! Н3р:)1ДИ На СъВ&СКНЯ СЪЮЗ.

Никола Йонков Вапцаров на брега на Черно море

---
У юо бързо н? нv.юm съnротшштел
нота пар-1·11:1:111ско движение. Ние да-
дооме скъпи жер1·ви и 1q>ъжока, 1111

бъr:'О орэдя. Останалите живи и
«:!!06одН11» ск1.рбяха за загуfiеннте.
Ваrrцаров беш с,.трущию, 1;а: ЦК нп
РП (к) и вс?ки мнг рис1tуваwе да бъ
де открит. То,ш не се забави. Стана111
провал п той бешr залове?н. Лослед·
иarr.• вечер rrp<>д11 залавянето му,
пre1,apnx,1e ззед;?о Коггrто се при-
брахме. н:1 разrяла. той ?JIii 1шза:
<<Фашизмът е свиреп и ?и1оrо жертn11
дадох?те в борбата, И•J, ако пякогu
стане пещо и с ?тел, ка?..- бих ис?;ал
да У"'Ра с лrсен, с ?есеи па уста. . ?

Това бях,? НЕ'ГОв11те :rоследни l!У\'Ш,
Същата Ее•1ер тoii бе за,п-овен. CJreд
дългн ср?дновекошш инквиз.1щин n

дчрекцит1а на
·

по1rицията, Вапцаров
беш ос·,,ден от фашисткия поепел съц
ю:1 см.1рт.

И у11рл с 11есе!!
Ю.чн 1947 г.

на уста.
с. в.

Bant{apoв с друzарката си
1, худо31снина Cm Сотиров

НИКОЛА ВАПЦАРОВ
БОРЕЦ ЗА БЪЛГАРО·СЪВЕТСКАТl

ДРУЖБА
Мнозина от читателите с11 сm:щ-

нят за така наречената •Соболева
а1щня• през 1940 год,ша. l{огато хит
лернзма бе в бесен поход II Бълга-
рия трябва ше да се опре?ли на
чия страна да мине, у нас се поде
политнчес1<а а1щиJ1 за с1<лючва11е
съюз със СССР. Цялата наша про-
гресивна общественост се надигна
чрез телеграми и изложения до пра
внтелството, за дружба с братсющ
руски народ. Организ.ирането ПI),)Веж:
да?не на тая акция в Разложкс
РЛ(к) ,възложи на Някола Бапцаров.
Въпреки разклатеи<J'rо му здраве.
той изпътш дадените )1У нарежда"
ния. Дойде от София в Разложко,
предаде дире,м-ивнте на околийския-
1юмнтет на РЛ(1<) и се зае да ръко-
оодн личнu акцията в гр. Банско.
Q()вен това, 1-ато поет, той бе зад'ЬJГ-
жен да орr·анизира и агитацията.

. •1рез масоrщте и KYJl'!'YPl!O просве,тпи
оргаF!'dзгдии. Революционното и про
rресивно разлож,ю насел,ение nрне с
голяма радост нареждането н акция-
та се поде с ентусиазъм. Започна,
се широка агитация, събираха се под
писи. правеха се изложения, КОl!ТО
се пращаха до правиl!'елст,вото. Лич-
но Вапцаров орrаl!'Изира изнасянето
на една литературна вечер с програ
ма от та1<ъв xaparrтep. Заживя изця-
ло с онова, иоето въл.irу,ваше нар?да
I! Jraпv.oai сrгихоwореаието: •Селскn
хроинка».

Ф?шнстките управници и полиция
бяха изненадани от успеха на ак-
Ц'l'.ята. Запо•шаха арести и преследва
пил. Между първите аргстувани бе
и Fiикола В,ШЦ<Jров. При направения
?,у обиск бяха заловени двете стнхо
творения и едно пис."о-директива. В
края на М. де1,ември, ТОЙ Ое ВЪДВО·
р?н в Годеч. За заж,вените стнхО'l'В(}
рения се ·за.веде дело rю ЗЗД, което
се гледа на 17.Х. 1941 год. в Разлоr
от Неврокопския обп. съд. 1Торад1(
добрите свидетелс1<и показания на пн
саrелл Светослав Минков и ?1е..1ата
самозащита на поета, той бе освобо
ден. .Въпреки разклатеното здраве JJ
пФiицейскн терор? Кольо се проязи
като активен деец в акцията за,
братс1<а -дружба с великия Съветски
съюз.

Искреното желание на народа бе
потъпкан6 с полнцейсю,· те/1бр. Цар,
Бориt н Филов прикачиха Българи,r
къ..,1 колесницата на хйтлеризма. То·
ба, обаче не отчая нашил народ.
След този процес Балцаров ое от-
даде с още по-голям жар на борба,
срещу· фашnзма и за дружба със
Съветс1шя съюз. За него си о::тана
важен лозунга, който ое изд11гнал в
«Селска хронш,а? и за ,юето бе съ-
ден:

0(

Та казвам аз,
понеже няма
олио,
11 хлябът· е
от 11!\tъката Kl

1(
110-чер,
един е .?озунrа :

терора долу I

Съюз със СССР I 1

Мирчо Юруков

Из стихотворението „НА ПОЕТА ВАПЦАРОВ"
- Виждам те с рубашката синя,
с почерняло омаслено лице,
наведен над мощна машина -
с корави стоманени ръце
да разливаш смазочните масла
и в стихове да възпяваш труда.
Образът ти виждам с младите бригадири
да ни у•1и да строим на живота завод нов
да строим електроцентрали, язовири -
да творим за Родината, за Димитров!
Да отърсим живота от отров11аrа плесен
да бъде ден слъв•rев, да бъде нов, да бъде песен !

I

23. VI. 1947 г. Г. Джумая
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

от ЛИТl<ръжока Ни1<ола И. Вапцаров-----
Всички иск а н и я, за възпом. лисr писма и суми да се изпра-щат до обл. слушба на Информацията и изкуствата- Горна-Джумая.Листа ще бъае изпµащан доп1,тштелво само срещу изпратенксуми за това.

Or редакцията.



Н. ВАПЦАРОВ ПРЕД СЪДА
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕТО „СЕЛСКА ХРОНИКА"

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ
по следствено дело № 4/41 по описа

11а JI съдия-следовател при Горноцжу-
майския областен съд.

ОБВИНЯВА:
Никола Иванов Ва.пцаров от гр.

раноко, за гдето в края на 940 1·. в, rp.
Банско, чрез написване на две стихо
творения сСелс1ш хроникаь и ,Б)'нr
кипи> писмено е подёуждал със съ
държаниеrо на тия две стихотворения
към вражда, умраза 11 престълле.ние
срещу отделни слоеве и класн на насе
явнието и към установеннтв власти 11

с това може да постави в опаснсст сб
щестЕ.?ния и правов ред в страната,
за коэто го предава на Горноджумай-
ския областеи съд, за да бъде съден,
признат за виновен и наказан по чл,
1 от ззд.

ПРОТОКОЛ
гр, Равяог, 17 октомври 1941 г.
Поюазаннята .на Вапцаров пред съда.
.:Пплучнх препис от обвинителния

акт. Не се признавам за виновен, как
'ГО пред следователя, така и прэд поли
цняга. а II сега пред почитаемия съд
приэнавам, че стихотворение го «Сел
ока хроника» написах лично аз. Но
колкото се отнася до другото стихо
творение «Бунт кипи» по езика и сги
ла не отговаря да е мое и не призна
вЗ-\1 да съм го писал аз. Подбудите за
да напиша «Селока хроникаь е ?10)1en
'!'а, когато се говореше за войната на
Германия с Гърция и Югославия. От
наблюдения на хората отвсичюrсъоло
вия из кафенетата с най-различни на
строения -· ме накара да напиша сти
хо.ворението •Селска хроника». Така
съставвното стихQIГворение отпосле на
писах на пишуща машина, за да видя
ефекта в този му вид.

През месец декември 1940 г. по
здравословни прнчннн, имах кръвоиз-
яияние и ми се наложи да ида, до гр,
Банско. Това беше времето, когато се
говореше за война между Германия,
Гърция и Югославия, която била пред
стояща. Като слушах радиото и нареж
данията на властта да не се говори
ва войната и намесата на България в

?,.а

XII

нея, предадох в стихот ворението
«Селскг. хроничаь наблюдения, разго
вор в кръчма а в форма ва диалог

Слэд иавестно време. полицията ме
обискира и намери в мене лнсмого от
•Георги? и рънопнса от стихотворени-
ето сСелака, хрэникаь. В )!00 отсъс
твие, полицията _прави обиск в домът
ми и при една щателна проверка на
мерила написаното на пишуща маши-
на стихствосение .:Селска хроника и
«Бунт кипи», косто ми беше изпратено
от неиовестна жена or гр. Варна аа
рэценанране. Общувах с приятели, ко
ито имаха различни идея. Със Свето

.слав Минков сэ познавам от години.
Не пиша еги-о.ворепия за, пари, поне
же нямам нуяода от такива.

В град Банско не бях отивал ст
1926 г. Залови ме полицията и след
направен обиск, по нейно нареждане,
напуснах Банско.ь

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТА НА
СВЕТОСЛАВ Минков

София, 5. VII. 1941 г.
«Познава" подсъдимия Никола Ион

нов Вапцаров, зная, че посъдимня е
писал и печатил негови стихотворэ-
ния, В миналото съм чел 'негови сти
хотворения, печатани в списание
<?Глобус», «Родна, реч», в списаниэ сРо
дина». Друrоде да е печатил сгихотво
ренияга си подсъдимия - не сн con)!
ням, Зная СЪЩО, Че подсъдимият има
ше издадена стихотворна сбирка. Поз
навам добре творчеството на подсъди
мия. Аз като писател ,'Юга да кажа,
че подсъдимият е еднн талантлив
поет. Що?1 казвам това за подсъпи-
мия, че е тааянтлив поет, това оначи,
че неговото творчеогво е нздържано
От художествена страна. Мога да ка
жа, че с творчеството на подсъдимия
Ю[13 принос българската поэаия. Про
изведенията на подсъдимия нямат .вре
менен ефект II не са набързо напи
сани. с цел да постигнат някакъв no
литически ефект, а напротив се отли
чават с топло чувство, нежност, о пеш
хологическа дълбочина и искренна
патриотичност.ь

НИКОЛА йонков? ВАПЦАРОВ и- МЯАЛЕЖТА
Образът иа Вапцаро.в като поет--

революционер, работник и смел борец
срещу фашизма, живее и ще живее в
сърцата на всички будни младежи в
нашата страна. Вапцаров е пример,
er който се. учи и черпи вдъхновение
дялате наша младеж. Едва ли има
JJPYГ поет на новото. време, JiОйто та
J;a много да допада иа младежта.

П?дн 9 с:пте?шри стнхосблFКата
J.!Y <Моторни песнlо\?. която Вапцаро1i
издаде още приживе, бе ценно богат
ство в борбата, бе искра, .която залал
ваше сърцата, на воички чеотни м.1,

дежи, ба зов за борба. Неговите тщ-
,ми:

сНо да· уn1реш когато се отърсь'а,
зеn,ята от отровната си плесен,

1r\огато миJWоните възюръсшат,
-това е песе11,
да, това е песен!?

даваха ,кураж и подтикваха 1.КЪ)!
подвиг всеки борец. Те внастса успо
коение във вои•rки, ко:ито бяха нзло
;кили живота си иа явна О.'\!ърт и осо
беио на ония. за които С'1ЪР'J'Т3 бе
)Jече .неизбежна.

Поезията нз ВапцаJрОВ действаше и
.действа тоююз по-силно, защото той
.съчета д)'мите с делата-даде живот-а
си за делото; което възпяваше и за
което работеше. <Неговият комунист!!
чески ?юрал - казва Христо Радев-

.ски, го задължаваше да ИЗIПЪЛНИ иа,
дело това, което пееше в лесните си.
И той го изпълни. Това е, което най-
мноrо ro доближава до БQIГев•.

Днес Вапцаров е най-аКТИDНИНТ поет
за нашата младеж .Ако 1ше ИCJ<a!lte

верло да лредс.та.вим някоl! оилни мо
менти в мю1алоrо или борбата на на
щата ?шадеж, то 'I'рябва да си лослу
жим с Валцаров.

Ано искаме да представш1 новото
"J)e?1e, нов:ия живот, строителствО'ГО
11ие пак се обръщаме К'Юt :валцаров.
Ажо нокаме да npeдcтaвlll\re живота !Ja

работника, то той най-добре е въз-
пет от Валцаров.

Валцаров е възпял .както борбата на
нашия .народ, така и борбата на дру·
ги народи. Неговата борба, иа ан'l'нфа-
шист, го пра.вят близък llf любим иа
BCl!'IKH.

!)
?

За младе?иа от Пиринс1шя нрай от
Македония, Вапцара.в е особено ?шл,
защQIГо If той е македонец н възпя
Македония като своя родила.

В своето стихотворение сРодю1а»,
след .като описва бо?;6ата,, жертвиrе,
кървави?. двубой изостаналоста на н,·
шия край Валцаров п?.ше:

. , . «Аз лак те сбнча?,.
l'од1П10 на Гоце я Даме,

защото нзрастиах,
защото закрелналх в теб.

И ,нося в сърцето сн младо
т,ревожното зиаn1е ,

и вения устреnт,
на nсичк11 без ло?;рив и хляб.

Вапцаров днес е наше зню,е, наuшя
патрон, нашата гордост, пример от
който ще се ,учи?1. Не само .неговата
поезия, но и неговия живот на борец
-комунист, минал пр?з всич.ки изпи·
-га.иия на' ж1wота, кш<rо той ш1ше:

. . . Работпик от Тексас,
хаn1азшп от Алжнр,

поет...
могат да служат за прнмер на на-
шата младеж. И ако 1ше ис1шме да от
даще.\1 ,rючнт на Вапцаров, в деня ко
гато се чест11ува неговата годнш.ни:ла
от зверското му убийство, трябва да
изучю, поезията му и да щюдълнж
дело7о, ,юето той възпя и за което
)''1рЯ .

Кръстю Тричков

ПОСЛЕДНИ

XAЙДYIIIKA ПЕСЕП
I

Тъмна мъгла лежи над Пирина,верен куршум път не би догонил,кама ли ние триста дружинавойвода?
Да свием байрак, пак сгода
ще бъде -
месец огря ще върхари,тогаэ ще стигнем с другариотвъде. -

.тъмна мъгла лежи над Пирина
друм, подрумник - млад юнак не губи,та аэ не скитам тук от година,
хайдути,
Друга е мъгла легнала -
Родина I
Развейте байрак над мури,

• пламък ще падне и бури,дружина I

Н. Й. ВА!ЩАРОВ - 1928 г.

/fш,ола йо,шов Ва,щаров с друzарната си

nРощ,длно
на шена ми

ПОНЯ1'0Zа ще идваАt във съня ти
"ато неча1'ан u дале11ен гост •.•
Не ме оставяй ти навън на пътя,
вpamzzme не залосmвaii. !
Ще вляза тихо, кроm1'О ще приседна,
ще вперя поглед в .Atpaua да те видя.
Н!огато се наситя да те гледа,??,
ще те целуна u ще cu отида.

Затвора IV 1942 zод.

МАКЕДОНСКИЯТ ДЕЯТЕЛ Н. ВАПЦАРОВ
Македонският народен поет НН!кола

Ионков Ва,нцаров бе закър'1е!f с коп-
.н:-гжа за свободата на своя поробен на
род и твърде рано се ВI<ЛюЧИ в боFба
та за неговата свобода.

Ние го вижда,1е отрано, посвете.н на
освобо,цН1Телното дело на ,1акедоис1шя
народ в родния сн край, в дюпе на
кървавото господство на ,юиархо фа
шистката, банда 11э. Иван Михайлов.

По-късно, главно в София, той лра-
дължава борба<rа, 11а която служи вс?-
цяло с духът II кръвта си. Тук той
бе в първкте редове на Jraшero ?ыке
донско nporpeoнttнo двнжение -спома
1'агателно и с·ь ·,:,зниче?ко в ашrифа-
шистка.та борба на българския наро;t.

!?ато "акедонски деятгл, особено
дейно зэ.рабоrrи Валцаров в Ма1<едон
скин лиrературси кр'!,ЖОк. (,'мело мо-
же да се каже, че юй беше д)'Шата и
сЪ3естта на този крыко1<. C1<po,1s11 и
внимателен, както и критичен къ" ра
ботаrrа си и къ,1 тази JJa своwте друга
ри, той бър1Ке бе призлат и общоуnа
жаваи. Под ,1еrовите серкоз?ш напът
ствня и грижи тук се ра?виха безспор
ни дароваlН"Ия у ре,?.:иц2 щругарн и иr
първо място се затвърдиха ?ато не
съмиени си-ли, другариrе Коле Недел
ковсюr, Антон !Jопов, Венко Марков·
ск11и др. През вре)1ето на него·
вото уч?.сше и рыоводсwо.
кръжока можа да развте пъл-
ноценив д?ятелност, 1<ато бяха издаде
ни лроизведешш от .него, от !<оле Не
дешювски, от Венко Марковски 11 :1р.

СТИХОВЕ
Ще бr,да стар, ще бъда много с_тар,
а"о остана след погромите, разбира се,
иато О1'Ъсан рибен бу1'1Jар,
подел хuляда осемстотин и 1remupuйce.

1ъii "а,,то мал1'umе деца vазлистват
и почват с иартиниите от иvая,
таиа и меF1е днеска ми се uc1'a
за бъдещето да си поме•rтая. I
Заrио пъи не? В Аrечтите ня?rа цензура,
ме,rтите гperim със сzzнкава прозра•тоот;
а по-добре е да подгониш вятъра,
от иолиото да с1:днеш 11 да пла•tеш.

Н. Й Вf\ПЦf\РОВ1942 r.

Тук трябва да спо"енем :неговото по
сiоянно участие и ценно сътруд,ниче
с,во в воички ?,акедонскlf прогресивни
мачинашш и борби срещу велико-бъл
гароката реакция и )Шхайловизма.

Непосредствено предк :нахлуването
112. н:токите орди .на Балканите, той
<:Z свърза с апостол!Г!'е на ,rакедон
ск?я народ от Вар.царска МакедоЮ!я,
другарите Куз,rаи Иосифовски, Мирчо
Ацев - зarv..mtJJи герен на вар. репуб
л:.ка !\1а,.,,д,ншп .и щр. Дру;1<баsrа 11

?ак,юд?йсrвv..ето на Вапцаров и всич
кw нао с -т,2х, указа грамадно ВJ1ияние
за лрзвУ.лиото ии. ориеwтнрва.ие, лр11
общаваю К'Ы! 11ародоосвободнтел.ната
бср6? .на ?1акедонския народ.

В отзивчивостта и преданността си
кы1 борбите на българскh'Я народ, Вал
цар:нэ се отдаде с съща·.а скла и no
жершувателиост, особено в roДИ111rre
на лай-черното фашнстко ?,ракобесие.
И тук за Вапцаров .нюrаше маловажни
задачи. Всичко бе iН€обходтю за бор
бата -· Н'.!бавнне на фалшиви m1ч1ш
кaprn и купони за хляб за нелегалин
те борц1t, пла.с11ране на помщю1 ма?
ки, участи? в събранl!я, ус'1)01!в:1,
ие ,,а ядки и кг.кво лк не. Тук той
съ.щаде лиrературен фронт с вестл.и-
rш ,сJ1итер?т:rр..:н критJf'Х» и изра:зи
поетаческ,1я си та,mа.н:r, създавай.:ш
ценни поетически с1Ворби и образи.
:1окрnй ?Н!..'ра:шат?1 линия в поезИЯТ'.J

)!У, О'l'разяваща нолнежа и решнтел-
иооrrа на >1ак,·до11сю1 нарС\Ц 1И на оа·
мия поет за свобода, а не за протек
торат11 и дt>лежн на Македония меж
ду нмпериаЛl!СТИ1\) 11 GfЗДЩ'а ?!ОЩНl!I!
rл?с:

•Тревожното знаме
н вечния устре?1

на, всички без понр= и хляб•
В тази обща борба иа братските ш1

роди, др. Вапцаров пламтеше с всич
ката ок <щла. Той се бореше н творе
ше с пълната вяра в близка'ГЭ. победа,
каrо подготвяше и каляваше себе си
н вс1Рrки за борбата, за светлия дeJI
на лобеда'l'а If за 1tастъпващ11те дю1 на
новия свободен живот - на, велнкия
отроителен подем на осв_ободенwrе на
роди.

За нашия народ и за нашат обще
стве.носr, загубата на др. Вапцаров е
жива рана. Тази загуба може да се
преодолее, t<ато следваме неговия све

ПЪРВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ- Познавам Никола Вапцаров от
ЩУ.>Летrа на 1935 година. Брат му,
Борис Вапцаров, тогава ученик в
гm111азията,, живееше у нас. Една
JJeчep Н1шпла дой,.е от с. Кочерююво
където работеше в книжно-?rукавена
та фабрика и остана да пренощув?.
Залознах,1е се без всякакви офиц1r
алностн. Аз вече бях чел някой с 1·

иегов1rrе СТJ!У.<m!оре11ия н го чувстnу
ва.х близък, на работиическО'ГО дви-
жени?. Вечерта разговарях.,1е дъ..?rо.
Г0Еор11.х111е за прогресивната прзса н
лнтРратура. О·1у;щх се 1fЗ неговиr
оrроМЕ'И интерес къ11 литературатз
Гледzх го и просто не вярвах. Обик-
новен работник - техник, с мазомс-
ти ръце, а приказва с часове за ПОР.-
зияrа, за изкуството и то с такова
увлечение и разбиране, щоrо човшс
би ПО\!J!слнл че той се заиим,ша са-
"о с литература. Когато заговори за
Пушюш, Нскра:ов. Толстой, Горм
Бо11Оn, с,1ир?;.енски. очwте му доG,,ва
ха един странен б.1Ясък, сякаш бе-
ше завладян от тяхните безс111ърт1111
прои3Эедеиия.

На другия ден той си за..,шна: ?о
тази първа среща остави у 11ене ие-
nабравимн сло,1е11и.

r. Д;ку31ая, юли 1947 г.
Г. Джибрнлов

СМЪРТТА НА

КОВАЧА
Тьй в неволя и беди
бзвнс чезнат млади дни,
и животът чер, нерад
тьй мииува в вечен глад. ·

И със мьна n пролет ранна,
там чер?овната намбана, I
ще зареди зву11, спад звук
ще замлъкне тежък чук.
Там навалица !немей
и в ог'нището не грей,

вече пъстро11ветен план.
Не Iслед много, тьй за зло
6ухал свий ще там гнездо
А камбаната звъни . • • I
Кой във тез работни дни
ще остави теж?;о рало,
за да иде на оnоло?
Сал децгта! . • .
Майната с сьлзи последни
ще оплаче с хрипкав глас
неговия сетен час. I
Попьт, старец прегърбен,
ще обходи гроб студен 1--

триж ще да направ;? нрьст,
ЩР. (подхвърли шепа прьст . , .,
А rробарьт тьй жесток,
нато че забравил Бог,
всички сили ще напрегне
н мьртвеuьт ще налегне
с пръст и с камъни Jбезбр?й
Тъй е то - отиде той
и след месс?. не година
ще забравят, че почина
в робство черния новач,
само нечий женски плач,
ще кълне живот горчив.

1930 z. Н. ВАПЦАРОВ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Издаването на нает. лист е 1-в ОПИ'!'

да се прЕ'дстави поета Н. И. Вапца·
,ров о·т неговата инт:имка човешh.о
С'l'рана. за 1юято цел с1 събрани спо·
мещ1 на .н?1·оон блнзкн.

с,,ята"е, че тоя пръв опит ще бъде
са?ю едно добро .начало и nярва,,е, че
нашия народ ще 02 радва и поучава
от т.ворчес I ВО'l'О на едни ?,лад, талант-
лив погr-герой - който трябва да бъ
Де за сбразец и ЛрЮ!Jр на ВСl!ЧКН
ю, - .как трябва да се служи .на своя
народ.

Надява:\!е се, ч? тепърва трябва да
съ6ере'1 ВСJ!ЧКИ дан.ни, спощш:и j{ дей
ствителност за най-тада?rтливня поет
на нашето вре,1е, Нl{Кола Иошrоr
Вапцаров

Всичюr материали да се пращат до
литкр1.жок cl-!. И. Ваrщаров• при ot
лас:ната служба на и.нформацията. и
1rзкуства'1'3 Горна Джу111ая.

Or редак. к--r

тъл път и завета )!У - да бнем народ
ните врагове и всеки похиштел на за
воюваната н скъпо костуваща mr сво
бода и да строю, за благополучието
на нарпда ао пламен!fИя пример на
Вапцар?в

Ст, Нанов
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НИКОЛА ВАПЦАРОВ
"Бъди мъжествен, упорит и с непреклонна воля,
да не сломят характера ти никакви беди !
И срещнат ли те на живота тежките неволи
или неправдите - като стомана твърд бъди ! "
Това са майчини слова - напътствията скъпи -
през скрити сълзи казани на пътната врата,
Това са думите, що ти в сърцето си бе скътал
и бяха броня на безстрашието пред смъртта.
И вярата ти в бъдаще от песен по прекрасно
узряваше като под слънце житното зърно.
За това туй бе тъй естествено и толкоз ·ясно
и ти борбата и поезията сля в едно.'
Познаваше и враговете - яростни и стръвни -
и подвигът на геройчниге борци, Но ти,
ти знаеше II туй, че "Първите ще паднат в кърви",
но туй не те разколеба ни миг, не те смути.
В онази лятна вечер, когато ти застана
с лице срещу палачите си с песен на уста,
ти знаеше: след тебе други идваха на смяна
това ти стигаше за да не трепнеш пред смъртта.
За подвига си личен ти не търсеше награди,
но ние поиниме единствената ти борба
и ще разнажеме на поколенията млади
за жертвата ти несравнима в тежката борба.

ПЪРВf\Н спнсов
Неврокоп, лнткръжок : .Людмил Стоянов"

Из едно писмо па майkата па поета
за последните дни па сипа й

•Аа почвам . . . ръката отскача па «Ах таз песен н таз усnmвка, кой
страни от писалката, борят се разне, · глас ще мv викне аапееь
жени чувства с една строга заповед - От тогава и аз запях тази пе.
и писалката почва да драска,

След като бях написала три молби
до царя в една до неговата сестра
Евдокия, петата nm молёа бе до воеп
ння министър. \Цо колкото мога да
си спомня, съдържаннето на тази
иолба беше следното: Представих си-
па си като нежен н способен поет -
и ако сега се е увлякъл, осъдете го
па доживотен затвор, така вие ще вн
дите г.: мнннстре, че тоя човек ще
бъде полезен за народа. Нека моят
син да ynipe с тия дуnш па устата:

•Рушители на гнет вековен
предаде ни предател клет . .
А ыожехие родина свидна,
иий можехие ,« докраеп жир
да ВОДН11t бой - съдба завидна,
край твоя свят олтар . .»
С това завърших молбата с11, на·

пратена на 20 юли 1942 rод. На дру
гня ден, отидох в съда. През греме
на почивката, имахме свиждане с
осъдените (те бяха ааграденн с 4
кордони стражари). Полицаите бяха
много спокойнн и СН водеха обикне
вени разговори. Коr?то ние със снаха
та се прнблнжнхме до Кольо и сед.
пахые, едва or дясната му страна, а
другата от лявата, снахата почна да
му разправя за писмото, което съм
писала до ыинистра, Той изчака, нз-
слуша я и когато тя свърши, той ие
прктнсна до сърцето сн . . и ме це-
луна с усмнвка чудна:

сен, която втн вдъхна с целувката си,
no той не ме чу вече.

Тоmва очите му бяха червени,
пълни с кръв. Той твхо шепнеше на
ухото nm, като ме увещаваше:- Мамо, аз трябва да ynipa, нека
аз ynipa, намо, за да се спасят дру-
гите. Ако е нужно, мавю н тн трябва
да умреш».- Последнnте niy дуn1и отпрвввнн
нън мене бяха:- Стискай зъбите, nшn10, хубаво
rн стискай, калявай се, както се ка-
лява стоманата».

Банско, 15 юни 1947 r.
ЕЛЕНА ВАПЦАРОВА

Вапцаров с другарката AtV и бой-
ния "''У другар Антон Попов

ЕДНА СТРАНИЧКА ОТ СПОМЕНИТЕ ЗА КОЛЬО
Ние всички иэведнаж започнахме

да го наричаме направо If просто Ко
льо. Това .беше преди десет години
в един от крайните квартали на Со
фия, в една малка стаичка. когато
се събрахме в квартирата, "У. з? да
поставим началото на. нашия кръ-
жок. Видях го, в черна куртка. пора
знтелно слаб, с чудни очи - от кон
то като че ли, гледаха, едновременно
Достоевски. Горки и Маяковски.

_ As паднах. Друг ще мв смени и тдлноэ- какво тук значи някаква си пичност /
Ннк. Вапцаров

И все пак след тая първа среща
аз си мислех за него така '- •едни
техnик, който пише поезия• . . Аз
още не бях чул нито едно негово
стихотворение. още не бях парнат
от оня неповторим «Колъsm огън», с

който той декламираше своите твор
би. На втората среща, той ни изнесе

никопв ЙОНКОВ ввпцвговРОДИ ПА
Нап тебе Пирин
издига гранити
обвити в сиви мъгли.
Орли над бедни села
размахват крила
и хала в полята пищи.

А бяха гоаини,
когато невинно
люляха ме празни мечти.
Животът бе ведър
и лесен,
животът бе щедър
и песен бе ти.

Но ето
преминах
през дим,
през масло
и машини,
прем„нах през
гнет и теглu -
навред, където се борят
за хлеб.

и нещо се счупи
в мене.
Простенах от болка,
но бях без изход.
Погледнах надире
и плюх озлобено
и в теб,
и в самия живот.
Сега си ми близка,
по-близка от майка дори,
но днеска ме плиска

ненужно пролятата кръв,
на сън ме души
площадния кървав двубой
на твои герои,
платени със чужди пари .••
Тежи ми, Роцино,
кошмарно жестоко тежи
димящата кръв
и аз ще те питам -
всичко това
за теб ли бе нужно,
кажи?
Вред мрак.
И в мрака тегло и робия.
Глад.
Остана стотици години назад
А нейде живота пулсира,
израства
завод
след завод,
бръмчат пропелери •••
А моят народ
работи,
умира,
както в дълбоката·
бронзова ера.

Аз пак те обичам,
Ропино на Гоце и Даме,
защото нараснах,
защото закрепнах във Теб.
И нося в сърцето си младо
тревожното знаме
и вечния ус грем
на всички без покрив и хлеб.

своя •доклад•. Когато след тая сре-
ща аз се прибирах 111,/::110 през нощ.
та у дома си, дълбоко аnаiЛНзИрах 11

разучавах впечатлението, което оста.
ви у мене това эабележнтвлн-, него.
во стихотворение и усетих за първи
път така ярко и пораэнтелно, че до·
бивам нянаквн НОВИ ясни И си111нн
.духовнн очи>. Това беше едно стран
но II същевременно силно вълнува.
що чувство. От тогава If до днес, ВИ·
наги когато чета или слушам негово
произведение, аз отново и отнОВQ се
заливам от това неиаразимо вълнь
ние.

И действително. ако ние, неговите
другари от кръжока, поискаме да
иэразим с най.мално думи онова,
което получихме от него, бн трябва-
ло да кажем - ние получихме <нови
духовни очив ново гледане на живо-
та, на, човека и на, изкуството.

Много по-късно, разучавайни Гор-
ки, аз вече можах н -етеоритическвь
да разбера «новото Кольовов гледане
на живота откривайки в него ярките
белези на новия художествен реалн-
эъм, наситен с героична романтика,
обединяващ действителността с идеа-
ла, реалния живот с ирасивата меч,
та за, неговото преобразяване 11 11'Ю
вишаване ...

Друго неповторимо II неизразимо у
него беше оная своего рода, негова
топлина, КОЯ110 само той умееше да,
влива в интимната дружба с човека
Неговото докосване оставаше трайна
незаличима диря в сърцата на хо-
рата. И аз дълбоко еярвам, че него-
вите 1111Т1f.1111И другари, сега след не.
говата смърт, чувствуват такава праз
11m1a в сърцата си. която никога и
никой друг не би: могъл да эалълни.
Кольо обичаше по своему, а и него
го обичаха също така неиарааимо и
неповторимо

Критиците и литературните ценитrе
ли, някои от ко11то позор110 nrьлчаха
до"ато той бе жив (недоrлещ,дайки
го) ще nмнт възмо,1;ноот да се <'!IOJI!!·

rнрат• и сега да шумят около него·
вото из·ключ.ително творчеС'l'Во, открю
ва.йк.н (чак сега) сrолемня поет. . . .
Народ;ьт обаче от неговата любю,а
родю,а - Македонмя и: Т])удещия се
бълrарс1(II народ. отдавна са го прие
лн n и:щnrнали в сърцата ек на оно
вD високо "' досrойnо място. iroeтo
той заслужи с прекрасноrо си твор-
?ество н rер:>ИЧJЫ.Та си с,1ърт.

Като всички големи изключнтепmr
дароваnня, Кольо навлезе в а,'Нllота
с делото си н сnгьртrа си завннаrn.
След него 1щват н ще wдват поколе·
ние·· след. пmroлeНilfe да се учат, вдъх
новяват и окрилят от неговия живот
n от неговата. с.,гьрт. Кольо остана
верен на нар:ща ?и до край. И това
го обезсмърти.

Кирил Николов

УА10.11яват се BC/l'IKU бЛ/l3KU-poд-
HUH/l и другари на ffико.11а Йонков
Вапцаров, кошпо са живе.1111, рабо·
nt/l./1/l U UAIQnt с.11учки, CflOAICH/1 С

него, да ги опиr11ат в подроб?ости
tL ведно с евен.туални cнuдt1u1, nuc-
Ata II др. AtamepllQ./111 да 2U изпра•тят до обл. служба на инфорА1а·
ц11я111а и изнvствата в 2р. Горна
ДжуА?ая.

ОТ РЕДАIЩИОffЕН К-Т

СПОМЕИИ от ДР. ТРАИЧО кастов
Когато потщейското следствие 11ай

сэтне свърши II Ш! откараха в за,в.J·
ра лr.лото на парашуt1ИС'111111'е беше ве-
че почnалс. 'ГрябвашР. да чак3ме, до
кЗ'Ю воN.1н11•rе съдии црю(лючат с
тях - да r>съдяr на смър цяла'l"d гру
па с изк11К;чеn11е са.>Ю на 8 дуШИ, и
ги разсчк·11ят вед1rаrа на с,rр?лбищ?
то.

Бт,ме нам,ш1ан11 в ,штmТР. по 8-
!1 душн. Койтu познава килиите на
Цelt!'J)ЗЛHilЯ зае вор, може да си лред
с-rавн. IOH<Bu ??н1.чи да се живее по
9 души - ср?д лято, 1D едж? такавn
килия. НёЛ"Ьр1шляни: върху студения
под напре·ш, ние букваЛ1Но запълва·
x.,te ЦЯЛа'!':! liНЛИЯ. Просто въздух :J8
дншаве ве оставаше. Не ни пускаха
иа разхоцк,1.

Аз бях " цна килия сАнтон Ива·
пов, Петьр Боr,,анов, Атанас Ponta·
нов 11 др. Раl\отехме усилено върху
подt'Оrовкат,1 r,a процеса. Положение
то беше тежко. Обвmш,,елния.т акт
изготвен от иовестиия палач проку·

рор Сто)1анnков искаше а.,1ърт за поч
ТН ВСИ'IКИ ПОДСЪДll·?IИ ПО !IШШIIЯ IJП)<J·

цес. Но дух:,т беше бодър - килиs
та \1есто ех1еш!:' vт бощрите JШ несни.

F.два ли ,, Н)'Ждно да се сrшрам по
,рuбно 110 процеса. Това не б?ше про
11-'С, а съдеби3 комедия. Пре.дсе-дател
ят поmювннк Младеnов гледаше да
пr,ro рущ1 кош<отс с.е може по скоро де
лото, З.1ЩО'J'(: го чакали други :дела в
Софнйсliата облст. Реколтата 11а де·
ла тогава беше бnгата. В един нзклю
ч?елнс, 1101rитнчес,1ш процес IOI! за
политика не позволяваше да се го.
вори, прекъсваше грубо 11одсъдюш и
адвокати, отнемаше им дУ"tата. Kora
то някой подсъд;им заrовореше аа иn
квизициите в обществената или по·
казваше бзлезите ло тялото си, побо-
ищата, прздседателят цнnично заявя
ваше: •Ще те бnят я. 11афе ли искаш
да ти поднесат?• А прокурорът Сто.
маняков, без да му '1nrнe окото, на·
стояваше за с,rъртна присъда на ця·
лата група - 'повече от 60 дyШIII

Но дори за за1юравялата съвес·г
на воеНJНнrе съдпи: това се видя щре.
иг111ено. След като бяха осъдеюи н,
застреляни 18 парашутисти, по ,ra,,
шия процес те се задоволиха да нз·
дадат «само» 12 сl\ГЬртIIН DрJ!СЪДИ -
от тях 6 задочно. {)станалите бяха
осъден.и до живот w на 10-15 год1r.
ни строг Т'ЫШИ!Чеn затвор. а една'зиачи,rелна група - явкаджкнте -
бяха оправдани. Осъдените на смърт:
1. Антон Иванов, 2. Пе:м.р Боrдаrюв,
3. Аtпон Попов, 4. Атанас Роn?анов,
5. Никола Вапцаров н 6. Георги Мнн
чев бяха веднага отделени от остана·
лнте nодсъдими и: още същата вечер
застреляни на с11р?лбищеrо.

Ню?а викога да забравя тежката
оrnиута на раздялата с осъдените дру
гар.и. Присъдата си те посрещнаха
спо11ойио. ,ю няколко майки н жени
не можаха да сдържат риданията си.
Нервите бяха опънати до с1=ане-
нали вснч1ш очаквахме С'1Ъртnн при
съ,ди! Сил1ш ръкостnскания, преГJУЪд
ки, последен поглед върху скъпите
другарски лица, конто нямаше да ви
дnм вече 1rnкога! Вечерта. в килията
беше звачите.шо по-широко - три.

ма дуШII осъдени на смърт липсва-
ха ...

Би било неправилно да се пре'1ъл
чи. че една значителна част от под.
съдюште, в тOtJa число н от осъде·
ните на. с.,1ърт, ве бяха ?югли да нз-
държа,r стр,аШ11нте иnкwrзицни н бя.
ха правнли прнзнаllllя. Но в съда
те се държаха добре, а осъдените
пGсрещnаха сn,ъртта геройски, с пе-
сен на уста.

Тежък беше ударът, 1юйrо партия-
та претърпя с разстреJLваnето на
парашутистите и на 6 души от ЦК и
негов1m апарат. В лицето на Антон
Иванов партията загуби свой дълго.
годншеи II талантлив ръководител, из
.?язъл от работничес1ште cpeдir. Ин·
структорът на ЦК - Петър Боrда·
нов - агронш1 :държа! пред съда
най.хубавата послеДI1а ду?tа в целия
процес - смела, бОJIUJевишка, издър
жана rтоследна дума. Мnоrообещава·
щ1mт журnапнст Аптоп Попов, еnер-
rич,шят н твърдо1'аn1ене11 n1еталик Ро
?шnов, поетът• Н. Rоnков Вапцаров,
парашутистите - вснчкн бяха цеnнn
и m1с,н;о ющлнфицира1ш партпfmн
работ11нци.

Но врагът не можа да постигне
целта си - да обезглави: и парализи
ра съпротивнтелn9то движение. Оц&
лелите членове и сътрудници на ЦК- Антон Юrо,?; Цола Драгойчева,
Дшштьр Ггнев, Хрн::то Михайлов,
Днко Диков, Борис Кdпчев и др.. по
деха n здравите си ръце знюtетQ на
партията и продължиха борбата. Ско
ро о,юло тях се групираха II нзбя·
галите и освободените от затворите
11 К'ОИцла.-ерите (Бай Добри. Емил
Марков. Георги Чаююв, Владо Геор-
гиев. Владо Тричков и ?111ого други).
Вместо да за.,tре, съпрот11внтел?;о10
движеНJJе полу•ш нов поде)r. През
1943 n ОСС>б?но 1944 ГОд'Иllа, парт11-
занс1юто движение обХJВЗиа почти
цялата стр=. за да. завърши при
дейната пом?щ на· Червената армия.
с бляскавата победа на 9 сеnт?м-
врн.

В та.я победа са .вградени костнN
и 11ръвта на хиляди nай-добрп борцн.
Меж.цу тях вцдно място заемат ек:!1"

кутнраните от процеснте на парашУ-
11истнте If ЦК.

Поклон пред скъпаrrа нм па?1етl


