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Рецензија 

ЗА КНИГАТА СЕДУМДЕСЕТГОДИШНИНА  
ОД СТРЕЛАЊЕТО НА НИКОЛА ЈОНКОВ  
ВАПЦАРОВ И НЕГОВИТЕ СОБОРЦИ

Храброста на Ване Неретски да пишува за Вапцаров зборува за 
неговата неизмерна љубов и почит кон неговото дело, но пред сѐ кон 
него како личност. Ниту еден момент од неговиот живот не е изоставен, 
почнувајќи од описот на Пирин и родното Банско, од кои Вапцаров 
ја црпел својата инспирација и на кои им посветил многу стихови. 
Дознаваме и за неговото детство, љубовта кон поезијата влеана од 
неговата мајка, развитокот на поетскиот усет, успехот што го покажувал 
на училиштето и другите знаци што навестувале дека Вапцаров не е 
обично дете. 

Низ запишаните вистини за Вапцаров се потврдува дека уште кога 
бил мал дишел за вистината и слободата. Уште на 12-годишна возраст, 
во времето на европската империјалистичка војна, тој се воодушевувал 
од ораторите-комунисти, борци за слобода, иако не разбирал сосема 
за што зборуваат. Во него гори душа на револуционерен поет, од што 
подоцна се раѓа и желбата за студирање литература, на што неговиот 
татко остро се спротивставува. Гледајќи го огнот во неговата глава, 
таткото на Вапцаров го принудува да се запише во Морското училиште 
во Варна, со цел да го смири неговиот борбен дух, свесен за опасностите 
што може да го следат.

Вакви и слични вистини ни се предочени во овој своевиден 
животопис за Вапцаров, оставајќи го читателот без здив при читањето 
и разгорувајќи ја во него желбата да дознава уште и повеќе за 
вистинскиот живот на овој светски поет. Неретски собрал ризница 
докази за бесценетоста на личноста на Вапцаров во форма на живи 
искажувања од блиските луѓе на Вапцаров, но и од случајни минувачи 
низ неговиот живот. Од кусите сеќавања јасно се гледа дека тој не бил 
обичен човек и дека дури и животот на оние што го познавале барем за 
кратко, не останал ист по средбата со него.

Оној што ќе ја чита оваа книга, што ќе се сретне со сеќавањата и 
фотографските исечоци од животот на Никола Јонков Вапцаров, 
ќе го живее неговиот живот. Живеејќи го животот на Вапцаров, ќе ја 
почувствува желбата за повторно нурнување во неговиот безвременски 
поетски исказ, но и за нова духовна револуција, во вечниот стремеж за 
станување подобар човек.      

м-р Бисера Павлеска-Георгиевска
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Предговор 
Ване Стаменов се има заинтересирано за револу ционерниот 

антифашистички лик на револуционерот, вклучен во класната 
борба, машинист и поет Никола Јонков Вапцаров уште во 
средината на втората светска војна, посебно со одгласот за 
неговото стрелање и на неговите истомисленици осудени од 
бугарскиот фашистички воен суд.

Подоцна, во срцето на Азија, во Узбекистанскиот Ташкент, Ване 
како воено политички емигрант ќе има можност како студент на 
Средно Азијајскиот универзитет да изработи дипломски труд на 
тема Животот и делото на Никола Јонков Вапцаров. За таа цел 
имал можност да собере поголем број фактогравски материјал 
поврзан и потесно, и пошироко за избраната тема.

И, еве го моментот кога Стаменов се реши да објави една 
книшка, ползувајќи фрагменти од таа документација, во вид на 
искажувања, спомени за Никола Јонков Вапцаров од неговите 
современици и преемници. 

Во животот на Никола Јонков Вапцаров значајни се, меѓу 
многуте други, два најважни аспекти: Едниот е предводничката 
роља на пролетерскиот поет Никола Јонков Вапцаров во 
создавањето и работата на македонскиот литературен Кружок 
во Софија, во кој учествувале исклучиво Македонци со своја 
определена национална Македонска програма, потврдено со 
пишани декларации и уметнички творби од самите членови на 
Кружокот (а што беше долго затајувано и фалсификувано од 
офицјалните власти во Бугарија од времето на разидувањето 
на ФНРЈ од Советскиот блок, до денешни дни). Вториот 
аспект е целосното предавање на антифашистичката и класна 
револуционерна борба, што и го одведе во смрт нашиот поет.

Ване Стаменов, во нашиот случај, се определува речиси 
исклучиво за овој аспект, се разбира од свои причини.

Искажувањата и спомените јасно сведочат за широката 
популарност на Никола Јонков Вапцаров во целиот свет, 
безразлика дали некој од тие текстови ни го прикажуваат пое тот 
во некоја друга светлина.

Георги Сталев
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Никола Јонков Вапцаров 
(1909-1942)
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„Јас сум среќен и многу 
среќен, мила мамо, а да се 

бориш за среќата на другите 
е најголема среќа“

Никола Јонков Вапцаров
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Панорамска слика од северен Пирин

Пирин

Еделвајс, цвеќе на Пирин

Никола Вапцаров на Пирин
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Пирин
(древно име ОРВЕЛУС)

Планината Пирин е дел од Рилско-Родопскиот 

планински масив. Тој се дели на три дела. Пирин со 

највисокиот врв Вихрен 2915 метри, средниот Пирин е со 

висина 2099 метри, и јужниот Пирин, кој е најнизок дел 

од планината. 

На Пирин има многу, околу 176 езера. Од планината 

се спуштаат повеќе реки. Планината е покриена со разни  

видови шуми, бел даб, бука, разни билки и цвеќиња, меѓу 

кои најпознатото цвеќе е еделвајс.

На Пирин живеат повеќе диви животни: диви кози, 

срни, мечки, волци, лисици, зајаци, а од птици може 

да се стретнат разни орли, гулаби и др. На Пирин има 

постојано снег на висина од 2300 метри. Пирин е светски 

туристички центар.

Никола Вапцаров го сметал Пирин за најсаканото 

место и затоа нему му посветил многу стихови.
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Банско
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Банско
Банско е прекрасно планинско гратче, лоцирано во 

подножјето на Пирин, на надморска висина од 925 метри. 

Со својата природна убавина и развиениот туристички 

синџир, ова гратче нуди услови за туризам во текот на 

целата година. 

Банско е познато по својата оригинална, препознатлива 

архитектура, забележливите двокатни камени куќи и 

цветни градини.

Во минатото Банско е познато како дел од реонот 

познат по развиената трговија, ракотворби и уметност.

Во Банско е и музејот на славниот поет на работничката 

класа, гордост за целиот свет-Никола Јонков Вапцаров.
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Јонко Вапцаров
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Татко му, Јонко Вапцаров, бил многу интелигентен. Се 

познавал со многу луѓе од културата и уметноста. Во тоа 

време, неговата куќа била посетувана од многу прочуени 

писатели, министри од владата, дури и од кралското 

семејство. 

Јонко Вапцаров се занимавал со политика. Учествувал 

во македонското движење, но не бил стабилен. Минувал, 

кога на едната, кога на другата идеологија. 

Тој поради своето револуционерно движење и политика 

бил затворен во солунскиот затвор „Еди куле“ заедно со 

други борци што се бореле против Османлиското царство.
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Елена Вапцарова
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Мајка му на Никола, Елена Вапцарова, била родена во 

Банско. Таа била културна и образована жена. Завршила 

Американски колеџ во градот Самоков. Имала силна волја 

и прекрасно срце, со силни чувства и со ретко аналитички 

ум. Извесно време работела како учителка во Банско и во 

неколку села. 

Кога семејството се зголемило, престанала да работи 

како учителка. 

Почнала да работи во поле разни земјоделски работи. 

Не можела да живее без работа. Таа со себе ги земала и 

децата за да навикнат да ја сакаат и физичката работа.

Елена Вапцарова 
како ученичка во 
Американското женско 
училиште, Самоков  
(1906 - 1907 г.)
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Марија Проданичина
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Баба му на Никола, Марија Проданичина, мајката 

на Јонко Вапцаров, игра важна улога во национално- 

ослободителните борби во Македонија. Се среќавала 

лично со ген. Скобелев за да го замоли да ги доведе 

војските до Банско и да го ослободи градот од Турците. 

Подоцна станува десетарка со Јане Сандански. Нејзината 

куќа е нелегално живеалиште на Јане Сандански.
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Јонко Вапцаров со игуменот 
на манастирот, Дедо Паисиј, 

 беше врска меѓу четите 
на Македонското ослободително движење
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МАЛИОТ НИКОЛА И ЈАВОРОВ
За време на Балканската војна, Јаворов дојде кај нас 

и со Јонко да одат доброволци. Го примивме во нашата 
голема и убава соба со четирите осветлени прозорци. 
Никола, како што беше дружељубив и љубопитен, веднаш 
се залепи за него. Јаворов го погали по главата. Никола, 
како свој веќе го праша:

-Ти, чичко, од каде си?
На Јаворов сигурно му се допадна таа топла зборливост 

на момчето и сериозно му одговори:
- Од многу далеку, а тебе како те викаат?
- Никола - одговори момчето – а ти ќе седиш подолго 

кај нас?
- Ако ме сакате, ќе останам–одговори Јаворов.
- Те сакам! А тоа што е? - покажа на пиштолот, завиткан 

во појасот.
- Не знаеш ли? Татко ти нема пиштол! – се зачудил 

Јаворов, затоа што Јаворов знаел дека Јонко не излегувал 
без два пиштола.

- Ама не ми го дава. Ти ќе ми го дадеш ли да го видам?
- Ќе ти го дадам, ама ти каков јунак си, та уште не 

можеш да кажеш „р“ – револвер!!
- Никола, вистина, не можете да ја изговори таа буква. 

Сѐ друго разговара како возрасен, за приказните што ги 
слушате од баба му околу огништето, ама буквата „р“ не 
можеше да ја изговара.

Никола се збуни. Дали тој добар чичко се шегува со 
него?
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Револверот на Јаворов
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- Јас ќе научам, ќе видиш! Повторуваше и скокаше по 
скалите да ѝ се пофали на баба му дека ќе му подарат 
револвер и повторуваше: „Револвер, револвер“.

Јаворов и Јонко заминале.
Никола навикна да ја изговара таа буква и често ја 

прашуваше баба му Милана: „Ти, бабо, се познаваш ли со 
чичко Јаворов? Каков добар човек беше тој! Ќе ми даде ли 
пиштол кога ќе се врати од војната....“

Војната заврши и Јаворов пак се врати во Банско. 
Никола го виде и се возбуди од радост. Уште не се искачија 
по скалите со Јонко, Никола викна:

- Чичко Јавор, чичко Јавор, јас веќе можам да ја 
изговорам буквата „р“ и да кажам „револвер“. 

Јаворов бил уморен, го зел момчето на колена и му 
рекол: „Повтори да слушнам, Никола“! 

„Револвер“, „револвер“, радосно и возбудено повторувал 
Никола од среќа.

- Запомни, момче, дека првиот збор што си го рекол со 
буквата „р“ е „револвер“, да се знае дека си син на комита.

Никола го очекуваше ветениот револвер. Долго време 
мечтите на Никола беа поврзани со револверот. Јаворов 
ја извлече футролата, ги извади патроните од неа и му ги 
даде на момчето: „Земи  да ги разгледаш Никола. За такви 
играчки ти си мал. Ама и јас не можам без него. Тој ми е 
најверниот другар. Сакаш ли чичко ти Јаворов да остане 
без верниот другар?“

- Не сакам – со тага Никола се одвои од пиштолот.
Јаворов се помисли како да го смири момчето. Тој 

извади од ранецот еден грст чоколадни бонбони. Никола 
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Никола Вапцаров и сестра му Рајна Вапцарова
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за прв пат виде чоколадни бонбони и се однесуваше 
некако воздржано кон него. Јаворов извади и слатки, ги 
стави пред момчето и му рече: 

„Повели. Револвер ќе ти дадам кога ќе пораснеш. А сега 
јади повеќе за да дојде побргу тоа време!

 Јас го искарав.
- Ти сите бонбони му ги даде на Никола. Твојата жена 

ги испрати ти да ги јадеш, а не да ги раздаваш.
- Нека јаде момчето. Нему сега му е потребно да јаде, а 

не да гледа по револвери. Мене ми е доволно вниманието 
од мојата жена, што се сетила на мене. Тоа ми е доволно 
мене.

- Никола лапна од слатките, но до чоколадите не се 
доближи. Татко му се насмевна и го покани:

- Лапни, сине! 
- Никола сакаше да види дали се послатки од мали-

новото слатко.
- Од малиновото слатко нема ништо послатко. Иако 

се срамеше, Никола реши да лапне едно чоколадно 
бонбонче. Му се допаднаа и момчето се доближи уште 
еднаш и лапна уште едно, а потоа се сврте, бонбоните ги 
завитка во една книга и тргна кај баба му.

- Седи тука, не сме се виделе – нагалено му зборуваше 
татко му. Никола застана ама, гледам, цело време гледа 
надолу и сакаше да слезе кај баба му. Кога ја ставија 
софрата за јадење, тој виде дека големите седнаа да јадат. 
Тој полека слезе по скалите и отиде долу. Подоцна јас го 
прашав: „Зошто, Никола, толку брзаше да слезеш долу и 
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Во дворот на Вапцаровата куќа:  
Јонко Вапцаров (шестиот од лево на десно)  

со унгарскиот писател Г. Дјола
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да останеш да јадеш со татко ти и чичко Јавор? Нели ги 
сакаш“?

А тој чудно ме погледна со својот нежен поглед и ми 
рече: „Ама мамо, сакам да ѝ дадам на баба Милена, на 
татко и на тетка од тие бонбони. Ним нема кој да им купи.

- А тебе, не ти се бендисаа и сакаш да ги дадеш на 
други?

- Многу ми се допаднаа и затоа сакам да ги дадам, мамо, 
ама баба рекла: „Јади да пораснеш“. Не сака ни една да 
земе. Јас ѝ нудам. Јас ѝ чував, види какви станаа! 

Никола го преврте џебот од престилката и очекуваше 
да го искарам. Чоколадните бонбони му се растопиле во 
џебот и му ја извалкале кошулата. 

- Жал ми беше јас да јадам, а тие да не пробаат такви 
бонбони. Така се правдаше тој. „Нели, мамо, нема да ме 
караш? Ништо не сакаат да земат од мене, а тие сите ми 
даваат....“
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Семејство Вапцарови

Куќата на Вапцарови

Музеј Куќата на Вапцарови
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ЗА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Никола Јонков Вапцаров е роден во градот Банско, 

на 24 ноември 1909 година. Тој потекнува од културно 
семејство, од таткото Јонко Вапцаров и мајката Елена 
Вапцарова.

Никола со задоволство си спомнува за детството. „За 
време на распустот, ние многу сакавме да играме, ама, 
мајка ми беше без милост. Не нѐ пушташе додека не ги 
извршевме дневните работи. И покрај сето тоа јас многу 
ја сакав“.

Тој посебно раскажува како навечер, по завршувањето 
на игрите, во долгите зимски ноќи, заобиколена од 
трите деца, покрај огништето, таа им раскажувала чудни 
приказни, за смелите ајдуци, им раскажувала за хероите, 
рецитирала стихови од Ботев, Вазов, Јаворов и многу 
други. Таа добро ја познавала поезијта и го воведувала  
надареното момче во чудесниот свет на народното 
творештво. Така, мајка му имала големо влијание  во 
развитокот на поетскиот усет кај детето и се стремела во 
него да побуди љубов кон вистината, работата, човекот и 
татковината. 

Никола многу рано почнал да чита книги, а посебно му 
биле драги книгите во стихови кои ги учел многу бргу. 

За развитокот на поезијата, голема улога играла 
и прекрасната убавина на природно-величествениот 
Пирин. Во летните горештини, семејството се качувало 
на планината, каде што децата го минувале одморот. 
Радосното скитање по планините и густите шуми на  
пиринските планини, на момчето му претставувало 
големо задоволство. Тој сакал да собира еделвајс, ама 
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еднаш паднал од една висока карпа и долго време оста-
нал во бессознание од што му останал белег на главата. 
Со голема радост, Никола раскажувал за таа убавина на 
Пирин.

Тој раскажувал дека на планината, за прв пат по-
чувствувал внатрешна потреба да ги искажува своите 
мисли, така како што се наредени во песните.

Никола си спомнувал како поетот Јаворов, неколку 
пати бил гостин во неговото семејство и го учел правилно 
да ја изговори буквата „р“. Му рекол дека ако правилно 
го изговара зборот „револвер“, за спомен, ќе му го подари 
својот револвер. 

Вапцаров уште кога бил мал дишел за вистината 
и слободата. Мајка му се стремела во него да развие 
будна совест, чувство на праведност, чесност, смелост и 
љубов кон угнетениот народ. Не случајно, Кољо сакал да 
игра на улицата со посиромашните деца зашто сметал 
дека, колку победни се луѓето, толку повеќе треба да ги 
сакаме и почитуваме. Освен тоа тој, Никола, дознава дека 
сиромашните деца се смели и снаодливи - со нив може да 
се игра чесно и да се водат чесни разговори...

Семејството Вапцарови се сметало за интелигентно 
семејство во Банско, ама Никола никогаш немал чувство 
дека се разликува од другите деца. Тој учел основно 
училиште и прогимназија во градот Банско и тука имал 
среќа да биде воспитан во слободољубив дух. Неговите 
учители Никола Галев и Илија Тошев, и двајцата кому-
нисти, му го развиле чувството за социјална праведност и 
љубов кон народот. 
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Сестра му Рајна си спомнува за една домашна задача 

кога требало да пишува состав за есента. Таа помислила 

дека е тешко и за помош му се обратила на Никола. 

Составот бил напишан. Авторот, идниот поет, тогаш 

имал единаесет години. Според спомените на сестрата на 

Вапцаров, во тој состав се гледала надареноста. Во него тој 

зборува за сиромашниот селанец, за измачениот работник, 

за загинатите за национална слобода и за хероите.

Рајна Вапцарова
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Гитарско-мандолински оркестар  
при Банската мешана гимназија,

1921-1922 учебна година
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Годините во училиштето, прогимназијата и почетокот 
на гимназијата се совпаѓаат со тешките и немирни години 
кои што ги преживувал  народот во времето на европската 
империјалистичка војна. Во тоа време, 1919/23 година, се 
развило големо движење среде народот. Тоа движење го 
зафатило и разлошкиот крај. Комунистичката партија 
била раководител и организатор на работничката класа. 

На тие години Вапцаров се сеќавал со воодушевување. 
Тој раскажувал дека во слободното време од учењето 
постојано бил во клубот на партијата, кој се наоѓал  во 
неговата куќа. Најголем впечаток му оставале ораторите. 
Вапцаров велел дека со уживање ги слушал ораторите, а 
понекогаш дури онемувал од восхитеност. „Не разбирав 
сѐ  што зборуваа, ама од нив научив  кого треба да го сакам 
и кого силно да го мразам. За мене тие беа вистинските 
луѓе кои секогаш знаеле што треба да прават и како да се 
борат со тешкотиите“. Задушувањето на Септемвриското 
востание се одразило тешко врз Вапцаров.

Во тоа време, Вапцаров пораснал и ги видел работите  
во вистинска светлина. Во задушувањето  на востанието 
активно учество зела Фашистичката македонска орга-
низација. Ѕверските односи на Михајловистичките банди 
спрема бунтовниот народ ја раниле душата на чесниот 
Македонец. Оттогаш тој станал особено чувствителен кон 
секоја болка.

Младиот Вапцаров се уверил дека Македонската 
организација не се бори за националното ослободување 
на македонскиот народ, туку дека тоа е црна сила, 
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На екскурзија, 1934 год.
(Никола Вапцаров е вториот од десно на лево)
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непријател на слободата и просветата. Тој гледал дека 
меѓу раководителите на таа организација суштествува 
лицемерниот егоизам, полтронството и поклонството 
кон Бугарскиот царски двор. За постигнување на своите 
интереси и цели „водачите“ се служеле со секакви 
подлости и жестокости. 

Вапцаров се уверил дека таа тесна група од кариеристи 
и убијци ги гони сите прогресивни луѓе и е подготвена, 
секој момент, да ги исполнува наредбите на царот и 
полицијата. 

Во душата на Вапцаров се случил преврат. Тоа се гледа 
во песната „Татковината “. Тогаш тој  почнал да ги  мрази 
тираните и да го сака обесправениот човек. 

Вапцаров, како ученик во петто одделение, влегол во 
нелегалниот кружок на разлошката гимназија.

Револуционерното движење во разлошкиот крај 
добило силен удар, ама не можело да биде уништено. Во 
него учествувале и  напредните луѓе од месната гимназија, 
кои поради немање други повисоки училишни установи,  
таа била движечка културна сила. 

Другарот Атанас Попаднин раскажува дека по 
нанесените тешки удари на револуционерните маси и 
во гимназијата се чувствувал борбениот револуционерен 
дух. Повозрасните комсомолци успеале да сокријат голем 
број марксистичка литература. Иако морале да преминат 
во илегала, ја продолжиле својата дејност.

Во марксистичките кругови влегувале најдобрите и 
чесни ученици. Учениците во таквите кружоци, често 
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оделе на разни екскурзии, недалеку од градот и од 
кодошките очи на полицајците, за да се оддалечат од 
влијанието на Македонската фашистичка организација 
која шпекулирала со нацио налните чувства. 

Комсомолците од гимназијата ја активирале својата 
дејност во борбата против нив. Таму им се давало можност 
да читаат литература со напредни идеи. 

Вапцаров учествувал во сите просветни работи. 
На екскурзиите, тој бил еден од главните учесници во 
литературните програми. Цитирал дела од Пушкин, 
Лермонтов, Ботев, Јаворов и многу други. Земал учество 
во литературните младински натпреварувања и веднаш ја 
добил наградата за расказот „Лудата“. Набргу, тој станал 
предводник на ученичкото трезвеничко друштво. Држел  
предавања  и читал реферати, кои следени со голем 
интерес од различна публика. 

Вапцаров се воодушевувал од воздржаното движење и 
почнал да пишува стихови на такви теми. Првата печатена 
песна му е „Смрдлив е мракот“, која била објавена 
во весникот „Борба“. Подоцна ги отпечатил песните: 
„Ѕидари“  и  „Да изгрее  светлината“, како и некои други.

На татко му не му се бендисувало тоа шетање на „лево“ 
и за да го оддалечи синот од „лошата“ средина, го натерал 
да се запише во Морското училиште во Варна, каде што 
се надевал дека воениот режим на училиштето ќе му ја 
олади главата на младиот Вапцаров.

 Уште од почетокот, Никола се спротивставил и не 
сакал да ја напушти гимназијата, затоа што планирал 
по завршувањето на гимназијата да почне да студира  



40

Морското машинско  
училиште во Варна

Свидетелство од Морското 
машинско училиште

Никола Вапцаров со соучениците од ММУ
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литература на универзитетот. Меѓутоа, татко му бил 
немилосрден. 

Од случаен разговор со еден морнар, Никола дознал 
дека морнарскиот живот бил полн со хероизам, слобода, 
борби и авантури. Тогаш, тој се согласил да стане морнар. 

По завршувањето на шестиот клас, се запишал 
како ученик во Морското машинско училиште. Курсот 
траел шест години и во него се подготвувале техничари 
за флотата, авијацијата и војската. Училиштето било 
затворено  со касарнски режим на живот.

Во училиштето, Вапцаров си создал творечка атмо-
сфера, туѓа на воениот начин на уредување. Тој со 
големо внимание го следел литературниот живот во 
државата и иако училиштето било затворена штапска  
установа, изолирана од надворешниот свет, некои од 
воспитаниците биле во тесна врска со напредните текови 
во општествениот живот.

Под изговор дека е протестант по вероисповед и дека 
му е потребно во текот на неделата и во недела да оди на  
„словото“, во тоа време Вапцаров имал можност да го шета 
градот, да си купува интересни книги, да се запознава со 
напредните луѓе преку кои се снабдувал  со нелегална 
литература. Така, тој сѐ повеќе се оформувал како убеден 
марксист.

Македонската фашистичка организација сметала 
дека военото воспитување ги изменило прогресивните 
погледи на Вапцаров. 

Раководителите на Македонската организација многу 
се измамиле во својата претпоставка. Вапцаров не само 
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што не ги сменил своите убедувања, туку тие станале 
уште поизразени. 

Ако тој не бил во воена униформа, ќе бил уапсен.
Уште во првата учебна година, во машинското 

училиште, Вапцаров со своите изјави за разни работи го 
привлекол вниманието на илегалната комсомолска група. 

Комсомолците на почетокот се стремеле да внимаваат 
Вапцаров да не се зближи со македонската група. Многу 
бргу тие се убедиле дека Вапцаров има спротивни ставови 
кон македонско-фашистичкото движење и тој влегол во 
марксистичката група во својот курс. 

Другарот Димитри Молов бил врската меѓу училиш те-
то и  комунистичката партија на градот Варна. Тој раскажу-
ва дека еден од првите помошници во просветната работа 
меѓу учениците му бил Вапцаров.

Преку партиски работници од градот Варна, другарот 
Молов добивал нелегални весници, марксистички книги 
и му ги давал на Вапцаров да ги чита.

Вапцаров за кусо време станал претседател на 
Воздржателното друштво во училиштето. Влегол и во 
Централниот комитет на ученичките воздржателни 
друштва во Варна, учествувал во разни литературни 
натпреварувања, активно дејствувал во аматерскиот 
ученички колектив.

Кон средината на 1929 година Вапцаров ги завршил 
теоретските предавања и заминал на практични вежби. 
Предност имале речните и морските пловидби. Тука тој се 
поврзал со работникот, со обичниот човек. Тој многу брзо 
се спријателувал со обичните морнари, со работниците, 
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На Василашката полјана 1939 год.

Бојка и Никола Вапцарови  
на екскурзија во с. Черепиш, 1939 год.
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со учениците и морнарите од пристаништето. Неговиот 
литературен талент се формирал и почнал да зрее. 
Тетратките му се полнеле со песни, кои ги објавувал во 
младинските списанија „Глобус“ и „Родна реч“. Во тие 
песни на Вапцаров е изразен протест против угнетува-
њето на општествениот живот. Сето тоа е уште појасно во 
песните од тоа време.

Во пролетта 1931 година се случила провала во флотата 
и Димитар Молов бил уапсен.

Истрагата се водела на бродот. Другарот Молов бил 
измачуван со ќотек и затворен во миноносачот „Дрезбки“.
Немаше никакви обвинувања и по неколку дена тој беше 
ослободен од затворот. 

„Една вечер го прашав Вапцаров“, вели Емил Попов: 
„За бегањето во Советскиот Сојуз и кога беше сѐ  готово, 
Вапцаров се откажал од целиот план. На почетокот 
помислив дека тој се сомнева во успехот. Никола веднаш 
ми ја објасни причината. Без сериозни причини ние 
немаме право да бегаме од нашата држава.“

Во слободното време, Вапцаров читаше многу и упорно 
и од претераното читање ги замори  очите, па за извесно 
време лекарот му забрани да чита.  Кругот на теоретските 
прашања кои го интересираа, беше многу широк. Тој 
ги читаше класиците на уметничката литература, ја 
изучуваше филозофијата, политиката, економијата и 
историјата. Читаше забранета литература и понекогаш, 
кога прочитаното му оставаше голем впечаток, за тоа 
дискутираше со мене“.
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Никола Вапцаров среде техничкиот персонал 
од фабриката и железницата на „Бугарската шумска индустрија“,

с. Кочериново, 1933 год.

Никола Вапцаров со работниците и техничарите 
во фабриката на „Бугарската шумска индустрија“,

с. Кочериново
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На младиот поет му оставило голем впечаток пату-
вањето како помошник-механичар на брод покрај бре-
говите на Средоземното Море. Убавата  јужна природа 
го трогнала Вапцаров. Тој прв пат видел таква убавина. 
Заедно со таа прекрасна природа тој ја видел и „рајата“ 
на капиталистичкиот систем и нејзината вистинска беда 
на луѓето.

Во 1932 година ја завршил петгодишната настава во 
училиштето. 

На годишниот банкет, по поздравниот говор од името 
на учениците, говор одржал Вапцаров, кој претходно бил 
одобрен од комсомолската група. Наместо фалшливата 
лицемерност, тој зборувал одговорно и чесно за вистин-
ската положба на учениците и за недостатоците на 
училишниот режим, зборувал со уважување и почит за 
наставниците кои придонеле за правилно оформување 
на нивниот светоглед. Кажувал дека голем број од 
учениците го напуштаат училиштето со страв дека ги 
чека безработица и тешка борба за парче леб. 

Никола Јонков Вапцаров гледал, како што вели на-
родот, и на небо и на земја.

Гледал како рударите го вадат црниот јаглен од 
длабочината на земјата, како амалите ги товарат и 
растовараат бродовите и како аргатите го собираат 
житото од полињата.

Гледал и луѓе како се борат со пушка в раце за слободата 
и своите права. Тој сакал да учествува во сите настани 
поврзани со борбата и победата над тиранијата.
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ПЕСНИ ЗА ЕДНА ЗЕМЈА

ШПАНИЈА

Што беше за мене ти?
Ништо.
Сал еден загубен свет
на рицари, и на плата.
Што беше за мене ти?
Огниште
на некаква жестока љубов
опиена од својот глас, 
од крв и блесоци на ками,
од шлагери и од гитари
од псалми,
ревност
и од страст.

Но за мене си судба денес.
И моја иднина си ти.
И јас сум борец твој што верно 
го слуша твојот борбен крик.

ШПАНИЈА
Еден од тие настани е Граѓанската војна во Шпанија, 

каде и Вапцаров сакал да учествува во шпанската рево-
луција заедно со интернационалните бригади, но, за жал, 
здравјето не му дозволувало. Затоа тој со своите песни се 
бори со народот. Им посветува песни во кои е испеана 
химната на слободата. Објавуваме неколку од нив....
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И горам сега јас од радост
за секој успех, подвиг твој,
во твојот дух и сила млада
ја влеав мојата сила в бој.

До победа се борам сега
во картечно гнездо скрит,
по улиците на Толедо
и пред ѕидојте на Мадрид.

Го гледам в сина блуза лежи
работникот што паднал прв
и под каскетата што тежи,
му струи топла, свежа крв.

А таа крв е, знам, и моја,
во жилите што нема мир, 
и јас го познав – другар мој е 
од котлите во Ланкашир.

Каде со лопати без одмор
работевме пред огнен ад,
каде одненадеж се роди
непобеден копнеж млад.

Спиј, другар мој, спиј мирно сега
под знамиња и бодлив тел;
ќе мине твојта крв во мојта
и потоа во светот цел.
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И таа крв, глеј – веќе тече
по фабрики, од град во град,
ги буди, движи и ги влече
и селата кон денот злат

на упоритата ни надеж,
на смелоста, на трудот црн,
на грубата и моќна радост
и на слободата во крв.

И гради денес барикади, 
ни влива в жилите кураж
и вика безумна од радост:
„Мадрид е наш!
Мадрид е наш!“

Цел свет е наш! Спиј мирно, друже!
И секој молекулен дел е наш.
Под ова небо јужно
ти спиј и верувај во нашта цел!

превод: Томе Арсовски

СОН 

Лори, зар спиеш?
Слушаш ли, Лори?
„Потивко. Засолни се. Ни збор.
На педа од нас се!...“ – А он:
- Лори, јас сонив толку убав сон...
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Почнуваше...ех, чекај... така...
На војната е крај... ме разбираш ли ти?
И сѐ е, сѐ е во нашата рака, 
нели е така, Лори?

Јас работам во заводот пак.
И божем истиот е, сѐ е исто,
но – чиниш злато заблескало в мрак –
сѐ посилно е и толку е чисто.

Во заводот, пак надзорник си ти
и велиш: „Денес триста болта сакам!“
„Во ред Лори, пријателе Лори!“
И двајцата се смееме ко браќа.

А надвор толку небото е ширно...
Небосводот, воздухот е син!
Дишеш, дишеш слободно и мирно,
не веруваш ни сам дека си ти! –

Лори со поглед другиот го бара
(тој денес толку е детишест и весел),
се насмевна и божем му се скара:
„што мечтаеш ти сега, Фернандес!“
На исток гаснат ѕвездите и мракот
во паника отстапува 
без строј.
Сигнал за бој!
Почнуваше пак напад...

превод: Томе Арсовски
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ПЕСНА ЗА ДРУГАРОТ

Ти не ќе се вратиш, Фернандес
денес смртен оган вас ве смете
во полето вие како пес
неуморно непокорен ветер.

Знак на труба. И по него пак
сѐ е тихо,неразбрано тихо...
Во окопот дреме синкав мрак,
а в градите ечи бесен вихор.

После некој прсти в земја зари,
после кус и истеричен смев.
И граната рачна некој зграби,
ја отштраши и одново спре.

По сигналот ти полета прв
од најблиску куршум враг ти прати,
се залула... на челото крв...
Фернандес, ти нема да се вратиш.

Го зедовме денес сиот рид.
Го скршивме железниот браник.
Колку среќен Фернандез би бил
само кога би можел да станеш. 

превод: Гого Ивановски
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ПЕСНА ЗА ЖЕНАТА

Денес дебне тажен мир
в домот мал од сите врати.
Стивна бојот... Сакан , мил,
нема веќе да се вратиш.

А те молев, плачев јас,
зошто тогаш не ме слушна?
Тргна. В собата при нас
стана така тихо, душно.

Мојто срце слушав сал
како брзо, брзо бие,
пружив раце, барав јас,
барав како да си скриен.

Фернандес, тој чуден вик
со кого ти надвор згази.
„Слобода“ о, верувај ми
силно веќе јас го мразам.

Можеби си, нели, прав?
но ми тежи, силно тежи
и ме души сакан мој
пустошта што сега лежи.

Совита на прагот наш...
Тропна патната ни врата –
дали некој ранет маж?
Знам. Ти нема да се вратиш.

превод: Србо Ивановски
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ПИСМО

Адреса: Сењора Франческа 
Лаборе Хуеска.

Мајко, 
Фернандес од денес
лежи мртов в земи.
Фернандес го скрија
полињата неми.
Фернандес од денес
не ќе ни се врати, 
убиен тој падна
пред мадридски врати.

Беше толку добар, весел,
зошто врагот в смрт го прати?
По смртта на Фернандеса
зарем бојот не ќе пламти?

Мајко, сал на тебе, кутра,
можам жалва да ја речам.
Знаеш, војната е лута,
многу солзи в неа течат.

Се загледаш в некој опул,
утеха да најдеш, чекаш,
но и таму јад се стопил,
течат солзи, солзи река...



55

Може тага е за братот,
љубениот може паднал,
може некој шрапнел пратил
во невратка свидна младост.

Може како мене сега
попусто и таа чека,
туку земјата го стега
во својата преграб мека...

Мајко, немој да го кориш
оти тргна да се бие.
Фернандес знај добро стори,
чинам, згрешивме сал ние. 

Единствен од нас тој разбра
една вистина на светов –
подобро е да те згазат 
место вечно да те гнетат.

Леб имавме, еден само,
колку двајца да се гостат.
Но, со синот иден, мамо,
дали ќе ни беше доста?

Потем има друго, чинам
малку потешко се сфаќа.
Одат. Гинат. Зошто гинат?
Сал лебот ли в смрт ги праќа?
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Погребаа денес ваму
стотина, што тенк ги згмечил.
Со очиве видов сама
но, не можам сѐ да речам.

Колку чудно беше тоа,
несекојдневно и туѓо,
во светлина чинам нова
озарени видов луѓе.

Јас ги видов, секој рака
од сандакот како пружил
преку штиците, и сака
со другите да ја здружи.

Се сливаат в смртта сите,
како еден човек да е,
очите, пак, им ги кити
на смрт среќна зрачок сјаен...

Веднаш разбрав: и тој таму
сепак, требаше да иде.
Ни загина најмил мамо,
нема веќе да го видам.

Мајко, Фернандес го нема.
Фернандес е мртов, верувај. 
Фернандес го голтна тема.
Плач за младоста му збери.
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Но пред стариот ни збор.
Може жолта да го столчи.
Кришум некаде низ 
дворот
поплачи, а потем молчи...

Ако некако се сети,
па те праша често тебе -
речи, добри сме и ете
дниве чекаме на бебе.

Ти речи му: „Долорес
везден детски сказни учи -
те праша со Фернандеса
внучка сакаш или внуче.“

Друго што и да ти редам
жал ќе биде мајко моја.
Многу поздрав.
твое чедо
Долорес Марија Гоја.

превод: Гане Тодоровски
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На погребот на Буенавентура Дурути, 
познатиот шпански револуционер и 
анархист, 22 ноември 1936 год.

Пуерта дел Сол, улица во Мадрид 
за време на артилериски напад, 
Шпанска граѓанска војна

Цивили на барикадите во Барселона за време на Граѓанската војна
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Телата на децата чекаат погреб по националистичкиот 
воздушен напад на нивното училиште во Барселона  
во текот на Шпанската граѓанска војна, 1937 г.

Членови на Републичката војска одаваат погребална почит 
додека го носат ковчегот на еден женски војник низ улиците 
на Мадрид

Националистичките сили лојални на генералот Франко 
фиксираат бајонети преку остатоците од куќите во Мадид 
кои беа уништени во воздушните напади во текот на 
Шпанската граѓанска војна, 1937 г.
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Жртви и рушевини од 
Шпанската граѓанска војна

Републиканските сили 
во заседа во едно село во 
близина на Мадрид 1937 г.

Бегалци од Шпанската граѓанска војна ги преплавуваат па-
тиш та до Перпињан на границата Ле Пертус, Франција 1936 г.

Жртви на ненадеен воздушен напад, лежат во една улица во 
текот на Шпанската граѓанска војна, 1937 г.
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По еден успешен напад, националистичките војници фатија 
комунистички војници на сртот на ридот на Сомосиерскиот 
фронт за време на Шпанската граѓанска војна 1936 г.

Републикански и нередовни лојални војници во Барселона 
чекаат наредба да преминат на Сарагоса фронтот во текот 
на Шпанската граѓанска војна, 1936 г.

Луѓето се обидуваат да ги 
расчистат остатоците од 
една зграда во Мадрид по 
бомбардирањето од страна 
на бунтовничките силиРепубликански барикади
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Советски тенк во Шпанската граѓанска војна

Војници од Шпанската граѓанска војна 1936-1939 г.

Бунтовнички војници Републикански барикади
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Девојки снајперисти за време на Шпанската граѓанска војна

Граѓани бунтовници за време на Шпанската граѓанска војна

Машки и женски борци 
на маршот на почетокот 
на Шпанската граѓанска 
војна

Тагата на женски борец во 
Шпанската граѓанска војна



64

Жени меѓу републи кан -
ските борци за време на 
Шпанската граѓанска војна

Еден од 17 волонтери кои 
падна за време на нападот 
во Шпанската граѓанска 
војна. Тој бил застрелан во 
главата. 1936 г.

Жртви од Шпанската 
граѓанска војна

Деца, жртви во Шпанската 
граѓанска војна

Републиканец земјоделец брани фарма, во предградието на 
Ирун, од националистичките сили за време на Шпанската 
граѓанска војна, 6 септември 1936. А другар му лежи мртов



65

Мадрид во текот на Шпанската граѓанска војна

Мадрид по  
бомбардирањето

Пуерта дел Сол, Мадрид, откако беше бомбардиран 
во 1936-1937

Герника по бомбардирањето, 
Шпанската граѓанска војна, 1937
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Барселона, август-септември 
1936 година. Момчето носи 
капа која му припаѓа на член 
на баталјонот на „Унијата на 
пролетерските браќа“.

Жените во Шпанската 
револуција

Советски советник во 
Шпанската граѓанска војна

Поддржувачи на 
Шпанската револуција

ЦНТ работници и студенти доброволци излегуваат да ги бранат 
резервоарите во Сиера северно од Мадрид, 28 јули 1936 г.
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Мажи и жени, војници, стојат 
на рачно изработен тенк во 
Барселона, 28 август 1936Шпански револуционер

Националистичката редовна војска, под команда на Франко, 
влегува во Мадрид ... за последен пат

Толпа од Пиринејската анархистичка федерација ја 
напуштат касарната во аедралбес во близина на Барселона за 
Саргаскиот фронт за време на Шпанската граѓанска војна



68

Активноста на Вапцаров 
во театарот

Н. Вапцаров и уметникот 
Кирил Јанев во Пловдив, 

1940 год.

Активноста на Вапцаров во театарот
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Навистина, многу бргу и пред Вапцаров се јавува 
проблемот со наоѓањето работа. Семејството му било во 
лоша материјална положба. Татко му ништо не работел, 
се издржувале  од малите приходи од зеленчуковата и 
овошната градина. Никола не можел да го продолжи 
образованието, да студира литература. 

Со помош на врските на татко му, тој се вработил како 
ложач, а потоа како машински техничар во бугарската 
шумска индустрија – Кочериново, Дупничко. Во фабри-
ката работеле околу 300 работници. Еден дел од нив биле 
белогардејци – верни луѓе на сопственикот на фабриката 
Т. Балабанов. Тука животот минувал еднообразно. Секој 
ден над селото свирела фабричката сирена, а послушните 
работници ја почнувале и ја завршувале работата. Во 
фабриката се работело деноноќно, во три смени.

Во неделата техничкиот персонал требало да ги 
поправи машините и да ги подготви за следната седмица. 
Машините биле  прилично стари и техничарите требало 
да работат напорно за да ги поправат за понеделникот. 
Не била подобра ниту состојбата на општите работници, 
кои примале ниски надници и за да можат да ги нахранат 
семејствата работеле прекувремено.

Една група посвесни се обидувала да го промени тој 
тежок живот. Вапцаров  се поврзал со тие луѓе и развил 
културно-просветна работа. Создал театарска група, 
поставил неколку пиеси, раскажувал приказни на разни 
теми. Тој знаел дека неговата дејност меѓу работниците 
ќе биде корисна само ако влезе во одредот на партијата. 

Активноста на Вапцаров во театарот
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Работници во фабриката
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Затоа Вапцаров барал врска со партијата. Еден ден тој 
отишол кај неговиот другар Петров (Рапид), од Горна 
Џумаја и му ја доверил својата желба. 

Другарот Петров работел неколку години во пе-
чатница и бил отпуштен како комунист. Тој го ислу-
шал Вапцаров, но првпат се сретнал со него и преку 
препораките за чесен другар, му рекол дека нема врска со 
партијата. Само неколку месеци пред тоа имало провала 
во Горноџумајската партиска организација и другарот 
Петров се плашел од провокација. 

Тој неуспех, се разбира, не го разочарал Вапцаров. Тој 
продолжил да бара врска со партијата. 

Есента во 1933 година, тој станал член на партијата. 
Подоцна влегол во реонското раководство на Рилскиот 
реонски комитет и ја раководел просојузната организација. 

Безработицата од ден на ден се зголемувала. За да ги 
намали издатоците, сопственикот на фабриката, зимата 
во 1935 година, ја затворил фабриката и сите работници 
останале на улица. 

Професионалното друштво, под раководство на Вап-
царов, го принудиле Балабанов повторно да ја отвори 
фабриката. Збунет од организираното противење на 
работниците, сопствениците барале причина за да 
се ослободат од поснаодливите работници. И, така, 
нашле причина. Машината на книжарската фабрика 
не можела повеќе  да издржи и додека се обидувале да 
ја поправат, да проработи, започнало и бркањето на 
непослушните работници. Меѓу нив бил и Вапцаров кој 



72

Никола Вапцаров на работа
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заминал во Софија да бара работа, која многу тешко се 
наоѓала. Неговите другари од машинското училиште го 
препорачувале на некои сопственици на претпријатија. Се 
разбира, тие се интересирале каде работел порано. Потоа 
земале информации од Т. Балабанов, кој го опишал како 
„неблагонадежен елемент“ – комунист и му откажувале. 

Малкуте пари што ги имале, завршиле. Потребите 
почнале да го притискаат семејството. Тие не знаеле дали 
следниот ден ќе имаат леб. Тој станувал рано и тргнувал 
да бара работа. Секогаш се враќал со еден ист одговор - 
„нема“. Неочекувано детето им се разболело и за три дена 
починало. 

Тоа бил зашеметувачки удар за Никола и Бојка. Не 
знаеле што да прават. Никола се разболел. Тоа биле денови 
на тешко искушение. Без постојана поддршка од неговите 
другари, неминовно ќе умрел од немаштијата и бедата.  

Данаил Крапчев, сопственик и главен уредник на 
весникот „Зора“, бил стар пријател со татко му на Никола. 
Тој знаел дека Никола е талентиран поет, дека е без работа 
и изнемоштен. Неколку пати го канел да го прими на 
работа во весникот и му ветувал голема плата под услов 
да се откаже од својата идеја.

Ниту бедата, ниту болеста којашто веќе го гризела, 
ниту ветувањето за безгрижен живот, не успеале да ја 
скршат неговата сила и љубов за борба. Тешкотиите и 
маките продолжиле. Не можел да најде работа.

Најпосле, по долго барање, се вработил како техничар 
во воденицата на браќата Бугарчеви. Требало да работи 
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Никола Вапцаров со колегите
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преку цела ноќ. Почнувал од 6 часот навечер до 6 часот 
наутро. Просторијата каде што работел била крајно 
нехигиенска. Машините испуштале јаглероден моноксид 
и тој постојано страдал од главоболка. По неколку месеци 
се разболел.

„Кога отидов да го информирам техничкиот раково-
дител дека Никола не може да дојде на работа поради 
болест и го видов машинското одделение, се вџашив од 
страв. Тоа личеше на гробница. Тука го видов тој ложач, за 
кого Никола ја напиша песната „Спомен.“ 

Откажувајќи се од секаков одмор, од сонот, од секакви 
радости на животот, тој не престанал да пишува. Неговите 
стихови биле објавувани во напредните весници и 
списанија. Со ретка амбиција и упорност работел на 
песната. Ја слушал критиката, поправал, а понекогаш 
уништувал и цела песна и ја почнувал одново. Со својата 
песна „Романтика“ ја добил анонимната награда објавена 
од списанието „Летец“.

Исто така ја добил и наградата за радиопиеса, но кога 
управата на радиото дознала кој е авторот, не ја поставила 
пиесата.

Вапцаров ја напуштил работата кај Бугарчеви и 
се вработил во БДЖ (Бугарски државни железници).
Здравјето му било разнишано, а требало, во една смена, 
да фрла по десет – дванаесет тони  јаглен. Често пати не 
се враќал дома по неколку дена. Спиел по дежурните соби 
или над машината. Премногу бил горд, секогаш насмеан, 
тој никогаш не се жалел. Да работи, да се бори против 
фашизмот, да пишува песни – тоа тој го сметал за свој долг.
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Корицата на „Моторни песни“ 1940 год.

Н. Вапцаров
на италијански јазик

Н. Вапцаров
на чешки јазик
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За овој период од животот, сопругата на Вапцаров, 
Бојка, раскажува: „За мене најважно беше тоа што тој 
најде постојана работа и веќе имавме доволно средства 
за леб. Тој напиша многу стихови. Требаше да печати 
една стихозбирка. Ги собра сите песни, ги подготви за 
одделна книга, на која ѝ стави наслов „Моторни песни“. 
Ги обиколи издавачките куќи, но никој не се согласи да 
ја отпечати. Требаше да бараме пари за издавањето. И 
мене, како покредитоспособна, ми одобрија кредит од 
4 000 лева и издавањето на книгата беше обезбедено. 
Околу добивањето решение од цензурата се ангажираше 
Георги Караславов. За корицата на стихозбирката беше 
објавен „Конкурс“ меѓу неговите пријатели – уметници. 
На конкурсот „победи“ Борис Ангелушев. Тој на книгата 
го стави само името на Никола Јонков, за да се прикрие 
од власта. Треба со жалост да се каже дека во таа година 
неговото творештво во целост се премолчуваше, особено 
од официјалната критика, или пак беше игнорирно и од 
дел од напредната критика. Наспроти  тоа, Вапцаров беше 
ценет од своите вистински пријатели. Беше популарен 
меѓу прогресивните читателски маси. На многубројните 
вечерни забави беа рецитирани неговите песни“. 

Вапцаров се дружел со многу луѓе. Понекогаш велел: 
„Вистинскиот писател–поет не треба да се движи само во 
тесен круг на луѓе, потребно е да биде меѓу луѓето, да гледа 
и  да ги запознава луѓето. Според него, работата  која ја 
врши му дава можност да биде насекаде и да гледа сѐ. Во 
тоа време настанал подем на македонското прогресивно 
движење кое имало за цел да ја организира македонската 
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Никола Вапцаров со сопругата Бојка Вапцарова

На Василашката полјана, 1939 год. 
(Од лево на десно:  Бојка Вапцарова, Кирил Николов, 

Венера Вапцарова, Никола Вапцаров, 
Борис Вапцаров, Тодор Јанев
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емиграција, та заедно со бугарскиот народ да се борат 
против фашизмот. 

Никола активно учествувал во литературниот кружок. 
Неговото влијание било позитивно. Тој знаел да се 
однесува пријателски со сите критики кон својата и кон 
работата на другите.

Тој многу бргу станал признат како раководител 
на кружокот. Еднаш во неделата се читале творби, се 
организирале екскурзии во Витоша, каде меѓу маке-
донската младина се читала литература. 

Вапцаров бил претседател на македонската секција, 
член на редакцискиот комитет на сојузниот орган 
„Технички глас“ и член на нелегалното раководство на 
стручното здружение.

Пред 1942 година, организацијата на техничарите, 
познати по своето единство, ги издржа ударите на 
фашизмот и до крај остана на борбените антифашистички 
позиции.

Никола зел учество и во раководството на парти ската 
организација во индустрискиот кварт.

За да има повеќе време за литературна работа, Никола 
и Бојка решиле тој  да ја напушти работата. Бојка можела 
сама да го издржува семејството. 

Никола гледал дека од година во година наближува 
војната со фашизмот. Таа почнала во Шпанија, потоа  
во Чехословачка и сѐ повеќе се доближувала до овие 
простори.
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Куќата каде што живеел Никола Вапцаров,  
интерниран во логорот Годеч.

Најмногу му паѓало тешко на Вапцаров што полицијата
не му дозволувала да разговара со луѓето.
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Целата прогресивна општественост се дигнала со 
телеграми до бугарската влада да бара здружување 
со рускиот народ. Организирањето на таа акција во 
разлошкиот крај партијата му го доверила на Вапцаров. 
Преку масовни акции, литературни и музички вечери и 
собирање потписи, се искажувало незадоволството кон 
владата. 

Акцијата била спроведена многу успешно. Полицијата 
усилено ги барала иницијаторите. Направила претрес во 
куќата на Вапцаров во Банско и го уапсила. 

При  претресот, полицијата ја нашла песната „Селска 
хроника“, една песна од друг автор - „Бунтот кипи“ и едно 
писмо. За материјалите што ги нашла, било заведено 
дело до Неврокопскиот обласен суд. По сослушувањето, 
Никола бил ослободен под гаранција. 

Во спомените на Бојка е наведено дека, кога отишла во 
Банско да го види, полицијата, мислејќи дека носи некоја 
скриена инструкција, на двајцата им заповедала да го 
напуштат Банско.

Во 1941 година, Никола се вратил во Софија, каде што 
почнал да работи како коректор во весникот „Литературен 
критик“, околу кој била собрана прогресивната младина. 
Весникот бил следен од цензурата и на крајот бил затворен 
од полицијата.

Владата одела по трагите на Вапцаров. По одлука на 
фашистичкиот претседател, бил уапсен во Софија и бил 
носен од една во друга командантска управа. Бојка дознала 
дека е интерниран во Годеч на три месеци и добила 
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Халеј Чушков и Никола Вапцаров во Варна
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дозвола да го посети. Кога го видела бил многу ослабен, 
нозете му биле цели со рани бидејќи требало да пешачи 
од Софија до Банско и од Банско до Годеч. Но најмногу 
му паѓало тешко што полицијата не му дозволувала да 
разговара со луѓето.

Понекогаш, кога излегувал на прошетка, некои другари 
се осмелувале да зборуваат со него и да го информираат 
за новостите. Секогаш внимавале да не бидат видени од 
некого. Тука го затекнало започнувањето на војната меѓу 
Германија и Советскиот Сојуз. По враќањето во Софија, 
тој целосно ѝ се посветил на револуционерната работа.

Процесот за делото од ЗЗД, во Неврокопскиот суд 
почна кон крајот на октомври 1941 година. Благодарение 
на помошта од писателот Светислав Минков, Вапцаров 
бил ослободен, но му било наредено веднаш да го напушти 
Банско како „опасен елемент“ и никогаш да не се враќа 
таму. 

Партијата му овозможила минирачка работа во дви-
жењето на отпорот како еден од првите помошници на 
полковникот Цветан Радојков, кој дошол од Советски от 
Сојуз за засилување на партизанската борба. 

Тоа бил најхеројскиот период во краткиот живот 
на Вапцаров. Нелегалната борба се спроведувала при 
неверојатни услови. Огромниот полициски апарат, 
составен од искусни, опитни и бескрупулозни во 
примената на гестаповските методи бил мобилизиран  
за да уништи сѐ што се противи на хитлеровската 
поробувачка политика. Речиси секој попознат партиски 
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Последната фотографија од Никола Вапцаров
направена во Дирекцијата на полицијата по неговото апсење

Затвореничката ќелија  
во Дирекцијата на полицијата, 1942 г.
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деец внимателно бил следен. Многумина од нив лежеле 
во затвори или во концентрациони логори. Полициските 
кучиња ја душкале секоја играчка, а провокаторите ги 
демнеле своите жртви. На секој чекор имало заседа, а од 
секој агол можело да свирне куршум. 

На Никола никогаш не му паднал духот и не се 
разочарал. Секогаш бил насмеан, живорадосен, ја вршел 
тешката и крајно одговорна работа. 

На 4 март 1942 година Никола бил уапсен и однесен во 
дирекцијата на полицијата. Може да се каже дека во текот 
на полициската истрага биле применувани истенчени 
методи, жестокост и суровост како при најпрочуените 
мачења во времето на инквизицијата. Ден за ден, седмица 
по седмица, продолжувало мачењето врз него и врз 
другите затвореници. 

Во истрагата ништо не било изоставено. За Вапцаров, 
најнеподносливо било обесувањето со главата надолу. Тоа 
го правеле неколку пати. Таа жестокост траела четири 
месеци. 

Делото било разгледано по брза постапка од фашисти-
чкиот воен суд, од груб, жесток, егоистичен и бездушен 
претседател - судија, кој викал и се подбивал со обвинетите. 

На 22 јули, во 11 часот напладне, претседателот на судот 
ја прочитал пресудата. Таа гласела: „На смрт се осудуваат 
12 души“.

Пресудата била конечна и не подлежела на обжа-
лување – требало да се изврши во рок од дваесет и 
четири часа. Блиските на осудените решиле да одат кај 
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Коле Неделковски за да не падне  
во рацете на полицијата, се фрли од прозорецот и загина.

Пред вратата на куќата, од којашто се фрли,  
со неговата крв е посадено дрво за спомен. 

Никола Вапцаров со членовите на Македонското литературно 
здружение: М. Сматраклиев, А. Попов (седнати), 
Т. Јанев, К. Николов (исправени) Софија, 1940 г.
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главниот претседател на судот да молат за одлагање на 
извршувањето на пресудата. 

Бојка случувањата ги опишува на следниот начин: „Тој 
нѐ  одби најгрубо. Тогаш отидовме кај воениот министер. 
Ни рекоа дека не е тука. Ни претстоеше само уште 
последната средба со осудените. 

Во еден агол на чекалницата на затворот, зад еден 
параван, одвоено, на една клупа, седеа осудените и пред 
нив двајца стражари. Срцата ни трепереа кога пак се 
видовме. 

Вапцаров ми предаде еден лист хартија со претсмрт-
ните стихови. Како некогаш и сега, тој изгледаше стаби лен 
и спокоен, само погледот му станал поконцентриран. Тој 
ме праша: „Е, како е мама, ќе го издржиш и ова искушение. 
Многу маки имаш врз твојата глава. А, еве, јас ти создадов 
и друга.“

Мајка му дигна глава и тихо кажа со растреперен глас: 
„Не се обеспокојувај за мене, мил Никола, не мисли така!“ 
И брзо излезе, без да го погледне за да не се расплаче, за 
да не зареди гласно.

„Бојко, смири ја мајка, погали ја ако е возможно, гледај 
да не падне болна...!“

Петте минути на средбата завршуваа. Ние пак 
тргнавме кон военото министерство. Тука дознавме дека 
министе рот отишол во министерскиот совет. Чуварите 
при министерството не истераа да чекаме пред зградата.  
Застанавме на другата страна и многу време чекавме, а 
министерот не излегуваше. Подоцна разбравме дека сето 
тоа било бадијала. 
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Ја игнорираа смртта, на губилиштето, 
пред пушките на 

Бугарскиот фашистички стрелачки вод. 
При тоа, со 

бессмртната строфа на Ботев, 
на усните - „Им беше песна, 

да тоа беше песна!“

Георги Сталев
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Пресудите биле подготвени од власта и германската 
команда уште пред да почне судскиот процес.

Над градот почна да се спушта темница, а ние уште 
стоевме на улицата „Раков  ски“, чекајќи нешто да се случи. 
Веднаш пред нас минуваа два откриени камиони во 
кои се наоѓаа судијата на нашето дело, еден поп и група 
полицајци. Се сетивме дека одат да го извршат решението 
на пресудата. Ние се стрчавме кон нив, но не можевме 
да ги стигнеме, само успеавме да го видиме правецот на 
нивното движење. Одеа кон школата за резервни офице-
ри, местото каде што обично се извршуваа смртните 
пресуди.

Мајките се откажаа да идат со нас, тие не можеа веќе да 
издржат, да не плачат пред своите деца, а ние не сакавме 
да плачеме. Нашите непријатели тоа би го гледале со 
задоволство.

Долго се мачевме додека да разбереме каде се осу-
дените, каде ќе се изврши пресудата. Влеговме во дво рот 
на стрелиштето. Таму беше паркирана голема затво рена 
полициска кола. Имаше многу чувари, војни  ци, агенти, 
офицери и гестаповци. 

По долгото советување „паљачите“ ни одобрија средба. 
Уште веднаш, кога нѐ  видоа осудените, прашаа каков е 
денешниот билтен на советското информативно биро. Со 
жалење моравме  да кажеме дека и по херојските борби 
за одбрана, падна Севастопол. Во тој миг немавме да им 
кажеме ни една мала радосна вест за нив.

Веднаш нѐ заобиколија полицајци, стражари, агенти. 
Тие нѐ гледаа и сакаа да ги слушнат нашите зборови, да 
бидат свидетели на нашите жалби, на нашето мачење.
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Н. Вапцаров, А. Попов и Цанко Околијски, Софија
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Колку е тешко да се разговара во такви мигови?!
Ние стоевме фатени за рака еден до друг и секој 

чувствуваше како му чука срцето на другиот. Вапцаров 
прв проговори: „Бојка, во последните минути од животот 
ти кажувам чесно и искрено - мајка ми и ти ми бевте 
најблиските и највредни суштества, но јас ништо убаво 
не можев да направам за вас. А сега е многу доцна....
проштевајте!....ти што мислиш да правиш?“...

„Не знам, не вознемирувај се за мене!....“
„Ти секогаш мечтаеше да завршиш архитектура... гледај 

да го завршиш тоа... бргу животот ќе стане прекрасен!... Ти 
ќе можеш да градиш големи сончеви детски градинки и 
да не заборавиш на некоја од тие да го дадеш името на 
Цветко Радојков, таков човек беше и не треба да биде 
заборавен од народот.....“

Потоа јас ги собрав сите мои сили и се мачев да 
зборувам, силно му ја стегнав раката и со последен здив 
кажав, бавно и тивко: „За себе што ќе нарачаш?“

Гледајте тетратките со стиховите да не пропаднат, 
скријте ги добро и кога ќе настапи слободата, Христо 
Радевски нека ги редактира и нека помогне за објавување.

Ни рекоа дека треба да се разделиме. Атанас Романов 
и Петар Богданов ги соблекоа сакоата и им ги дадоа на 
другарите да направат облека за децата.

Почнавме да се збогуваме. Вапцаров ме притисна 
само кон себе, една секунда молк. Слушав како силно му 
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Никола Калпчиев - верен другар на браќата Вапцарови.  
Заедно илегално пренесувале марксистичка литература  

од книжарницата „Нов свет“
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бие срцето. После се наведна кон мене блед, усните му 
трепереа, ние се бакнавме...

Збогум, Бојко!... Поздрави ја мама и другите! – прогово-
ри тој со длабок и низок глас, ми ја стискаше раката до 
болка – збогум, Бојко!.....

Нѐ извадија од малата и задушлива соба и ни заповедаа 
веднаш да влеземе во подготвениот автомобил.

Требаше да ги напрегнеме сите наши сили, за да не ја 
покажеме својата мака, својата навреда, а тоа очекувале 
од нас, молби, жалби, солзи. Но, наместо тоа, сестрата на 
Антон Попов, при тргнување на колата извика: „Збогум 
брате, ти умираш за слободата и ние ќе го продолжиме 
твоето дело!

Еден од полицајците се обиде да ја удри по лицето, а јас 
цврсто му ја фатив раката и му реков:

Не задевајте ја девојката!.... 
Колата тргна и сите си заминавме. На плоштадот 

„Света Недела“ нѐ симнаа и ни заповедаа сите да си 
одиме дома. Градот одамна спиеше во длабок и тежок 
сон. Само одвреме-навреме се слушаа тешките чекори на 
полицајците - стражари, а во темницата овде-онде светкаа 
плакатите, залепени од патриотите, со кои се повикуваше 
на борба со Програмата на патриотскиот фронт.

Никола веќе го немаше меѓу живите. Тој и неговите 
другари паднаа со песна на усните: „Оној што ќе падне во 
бој за слобода, тој не умира“.

Бојка Вапцарова
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Гробот на Никола Вапцаров во Софија
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ПРЕТСМРТНИ ПЕСНИ

ПРОШТАЛНО

Понекогаш јас ќе ти идам на сон
ко нечекан и некој дален гост..
Не оставај да стојам на пат, вон, 
и на порти не ставај го ти лостот.

Ќе влезам тивко, кротко јас ќе седам
ќе впијам поглед да те видам в мрак
и кога ќе се наситам од гледање
јас ќе те бакнам и ќе се вратам пак.

превод: Ацо Шопов

ПРЕТСМРТНО

Бесмилосна е борбата, и волчка.
И велат дека криела епичности.
Јас паднав. Ќе ме смени друг и точка-
Што тука значи некаква си личност.

Рафал и смрт... а потоа си црв.
Тоа е толку логично и грубо.
Но, в луњата ќе сме пак со тебе
мој народе, бидејќи си се љубевме.

превод: Гане Тодоровски
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АНТОН ИВАНОВ
Простете ми, умирам спо-

којно, ве прегрнувам и ве бакну вам 
топло. Биде те цврс  ти и поднесете 
ја страшната вест достојно. Умирам 
спокојно со чув ство на задоволство 
по ради исполнување во тоа што 
верував.

23 јули 1942

ПЕТАР БОГДАНОВ
Јас живеев и се борев до 

последниот миг, за доброто на сите 
вас, за иднината на скапата ќерка која 
што многу ја сакам. До последниот 
миг живеев со болката на мојот 
народ и сум среќен дека умирам во 
моментот кога наближува слободата 
во нашата татковина.

23 јули 1942

НИКОЛА ВАПЦАРОВ 
Бесмилосна е борбата, и волчка.
И велат дека криела епичности.
Јас паднав. Ќе ме смени друг и точка-
Што тука значи некаква си личност.

Рафал и смрт... а потоа си црв.
Тоа е толку логично и грубо.
Но, в луњата ќе сме пак со тебе
мој народе, бидејќи си се љубевме.

 
април - јули 1942

ШЕСТ мина СТРЕЛАНИ ОД БУГАРСКИТЕ 
ФАШИСТИ, 23 ЈУЛИ 1942 ГОДИНА
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АНТОН ПОПОВ
Умирам за еден нов свет, којшто 

ќе изгрее со таква силна светлина и 
таква убавина, така што мојата жртва 
за тоа е ништо. Утешете се со тоа 
дека за тоа умираат милиони луѓе 
во битките. Умирам горд со името на 
татко ми. Умирам горд со името на 
народот, за тоа што добро работев 
до последниот миг, умирам за добра 
иднина.

23 jули 1942

ЃОРГИ МИНЧЕВ
Јас умирам со јасно сознание за 

слободата и независноста на својата 
татковина, знаејќи  дека  загубата за 
вас е голема. Ама вие ќе ја поднесете 
смело. Мила Маре на тебе и на детето 
му припаѓа животот. Јас ве сакам 
многу, Маре научи ја Ласка да го сака 
својот татко кој падна за татковината. 
Грижи се за неа.

23 jули 1942

АТАНАС РОМАНОВ
Пак повторувам, дека не се прави 

тие другари тука и таму коишто 
мислат дека со притисок на Бај и 
измачувања ќе може да се освои. 
Цврсто сум уверен дека вистинскиот 
антифашист може да ги издржи сите 
притисоци и да не каже ни збор на 
гадовите.

23 jули 1942
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Стојан Сотиров, д-р Миловански  
и Никола Вапцаров, 1938 год.
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Никола Вапцаров сред персоналот на  „Екарисажа“, Софија, 1940 год.

Никола Вапцаров и директорот на  „Екарисажа“, Софија, 1940 год.
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Во 1944 год. во Банско пристигна првиот советски воен пилот.  
Неговото име е Сирцов. Него го сретнале, меѓу другите  

партизанот Сандре Смедарчинин, Борис Вапцаров, Елена Вапцарова и др.
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Куќата на Иван Попов каде што се криел радиопредавателот на ЦК на РМС.
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10 години по стрелањето на Никола Вапцаров, грчкиот поет Јанис Рицос 
го посетува Банско и по тој повод пишувал поема.
Од лево на десно: Борис Вапцаров, Јанис Рицос,  

Елена Вапцарова и преведувачот
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Вовед во една епопеја

I 

Никола Јонков Вапцаров
сакам да те погледнам во лицето
како што ти го гледаше во лицето животот.

Сакам да позборувам со сигурни зборови  
со железни зборови кои прават корисни алати,  
и понекогаш со зборови слатки како топлиот леб  
на масата на едно работничко семејство.

Сакам да ти позборувам со зборови на огнари  
кои го подготвувале некогаш својот штрајк  
кои го подготвуваат сега својот отчет на работата, 
зборови силни и недоречени  
зборови извалкани како рацете на огнарите,  
раце извалкани кои се стегаат и даваат клетва 
за мир -
затоа што и јас бев огнар  
бев рудар
копајќи со копачот на мојот стих
длабоко - длабоко во животот
качувајќи го црниот ноќен ќумур

за Вапцаров
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за да запалиме еден црвен оган
за да осветлиме еден бел ден во целиот свет.
Никола Јонков Вапцаров
знам, дека не сакаше излишни зборови,
бесполезни зборови кои блескаат
како забите на волците во темницата.
Твоите зборови се смели и јасни
црно и бело, црно и бело -
црното беше од валканоста и маките  
на огнарите
белото беше од надежта и од твојата вера.  
Црно и бело, црно и бело -  
твоите зборови редат црни и бели плочки  
на ходникот на слободата.

II

Никола Јонков Вапцаров  
поет на својот народ  
не знаеше за фалбени зборови,  
не ја примаше  
слаткоста на славеите.  
И животот те биел  
со силни рачишта  
и ти со рачиштата на песните  
ја биеше болката.

Ти, поет на својот народ,  
ги пишуваше твоите стихови  
меѓу работниците кои мирисаат  
на кромид, пот, решеност и слава,  
до соседните фенери на станиците  
на колената на демократијата  
крадеше часови од твојот сон

Стихови пишани со јаглен во возовите,
стихови пишани на казаните во Кочериново,
стихови пишани со пот на Екарисаз
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кога пукаат казаните
и ноздрите твои отвораат
два сини тавански прозорци над мирисот
од гнилите меса и голите ребра од говеда.

Црно - бело, црно - бело -  
беа многу црни твоите ноќи  
на улицата Љулин 34.  
Беше многу бел твојот сон.  
Војната во Шпанија  
една црвена возбуда.  
И меѓу црното и белото  
и твоето срце  
едно црвено сонце обесено  
на границите меѓу ноќта и денот.

Црни ноќи, црни денови,
и белата надеж,
и твоето црвено срце
како светлина во бурата
високо на јарболот на твојот стих
„Едно писмо”.
„Слепиот”.
Еден мал мртовечки ковчег помина
по улицата Љулин -
внатре во ковчегот
десет пролетни месеци
синот.

Врне жал над куќите во Софија.  
едно мало ковчеџе во дождот,  
едно мало бротче крај брежјето тажно  
замина далеку во молчењето, 
- црна тишина.

Во дождот, во тишината  
извикот:
леб,  
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леб,  
леб,
И после една процесија од тупаници
во дождот.  
Потоа крвта  
и извикот:
Деца мои, не плашете се  
за зората  
утрешна!  
Денови од дожд и од чад  
црни денови, црни ноќи,  
црвена крв,  
песните твои
еден вертикален дожд на ковчези  
еден дожд на ниските покриви  
далеку во тажната населба,  
еден дожд од зраци песните твои  
внатре во црните денови,  
еден дожд тупаници твоите песни  
кои чукале на затворените врати  
кои чукале на затворените срца:  
Станете!  
Станете!

III

Никола,
некогаш грижата за животот,  
долг како јаже на бунарите,  
врзуваат јамка на твојот врат.  
И верата твоја  
со сигурни прсти  
ја одврза јамката.  
И јажето на песните се тегнеше  
во еден пролетен двор
да се исушат испраните кошули на огнарите,  
да се згреат огорчените чувства,
да се згрее една детска насмевка.
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Некогаш една песна била
еден пиштол полн
свртен кон твоето срце.
И верата твоја со сигурни прсти
го празнеше пиштолот
и се слушаше да паѓаат на душемето
еден по еден
еден по еден
ладни куршуми
на слоговите твои.

Верата твоја
пак го наполни твојот стих  
со бели зборови до црните  
светли квадрати меѓу  
црните квадрати на ноќта  
- бело - црно, црно - бело.

Белата светлина  
влегуваше од пукнатините  
на ќелиите,
еден зрак ја бришеше со белиот прст  
извалканоста од челата  
на огнарите,
ја бришеше тагата од срцата -
хоризонтот светна
бел, бел
белата химна
хоризонтот
и мислите твои.

IV

Никола Јонков Вапцаров,  
често човечката болка  
како рудник
тежеше врз плеќите на твојот стих,
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Јанис Рицос
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често и твоите денови
се стегале како шраф
како рѓосани шрафови во твоето срце.

Често и сенките
стоеле на коленици
над твоите хартии
и не можеше да ја завршиш
песната за Ботев,
често кога сакаше да прозбориш
го чувствуваше под твоите усни
замрзнатото чело на ноќта.

Често ти го земаат залакот од устата,
често ти ја дерат светлината од лицето,
често дишеше гас
во водениците на Бугарчеви
наместо синиот кислород на поезијата.
Често ти го земале твојот дел
од русиот пешник на сонцето,
често ти го корнеле цвеќето од стихот
и таму каде што биле зелените лисја
останале дупки во ветерот
и таму каде што биле корењето
останале дупки во земјата
и длапки во твоето срце
мали подземни тунели на гневот
таму каде што ќе биле и корењата на твоите песни 
лисјето и цвеќињата на твојот стих.

Често, многу често, Никола,
ти ги сечат жилите на пролетта
со еден ‘рѓосан нож -
истече крвта, истече светлината,
ти ги украле класјето од зраците,
остана гладен.
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Меѓутоа,
никој не можел, Никола, да ти украде
едно зрно од твојата вера.

Никола Јонков Вапцаров  
на 23 јули 42тa  

ми рекоа дека те стрелале.  
Сепак, знам,
дека внатре во твоите гради  
останува блиндиран животот  
и куршумот кој ќе го убие  
уште не е пронајден.

V

Никола,
во зазорувањето беше студено.
И влагата влегуваше
од скинатите лакти
под облеката на работниците.
Раната пролет беше светла.
Меѓу светлината лицата на огнарите
беа поцрни.
Една гранка расцутена
ја подава раката
За да го доближи лицето на радоста.
Никој не го гледал.  
И расцутената гранка  
паѓаше молчејќи  
како пресечена рака

Еден мотор застануваше.  
огнарот кој кашлал целата ноќ  
веќе не кашла.  
12 часа носеше товар  
12 часа кашлал.  
Веќе не кашла сега.  
Еден мотор застануваше,  
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едно срце застануваше.  
Тишина.
И тишината се забиваше како  
црна шајка
во светлината на пролетта.  
Веќе не кашла.
Една гранка светлина „Спомените“ твои  
на неговото чело.

Во твојата песна, Никола,
го слушам уште твоето кашлање
далечно,
слушам приближува,  
кашлањето сѐ менува  
една ритмична песна.  
Чекори ритмични  
чекори на работниците  
тапаните
чекори на знамињата
ритмични
една парада -
сите мртви мобилизирани
во твојата песна  
до живите за борбата.

Огнарот што кашлаше  
сега се одмора  
во одморалиштата на Варна.  
Не кашла веќе.
Сенките од дрвјата не се валкаат
во извалканите кошари.
Твојот другар огнарот
ги мие рацете
во еден леген светлина
кон прозорецот
насмевајќи ѝ се на пролетта.
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И стихот твој
не кашла веќе -
се насмевнува
од сите отворени прозорци
на твојата татковина.

VI

Никола, дојдов во твојата куќа.  
Улица К’нчев 37.
Сѐ  е така како што го имаше оставено:
Креветот, креденецот, масата
морнарските книшки, ракописите.
Копјето на Јаворов
над перницата твоја,
сликата на шпанскиот револуционер.

Шпанецот ја држи уште пушката  
со двете раце високо - високо,  
како колона гнев
готов да зацврсти еден фронт од љубов.
Внатре од сликата
вика уште:

 „Нема да поминат“.

Тука е и машината за бричење вознемирена
и табакерата со двете тажни цигари,
морската блуза со памтењето на солта
и качкетот како народен поздрав
и баретката на огнарот
како внатрешноста на еден црн оџак -
уште гори под него твојата мисла
уште чади болката твоја
високо во синилото на пролетта.
Влегуваат внатре во малата кујна.
Масата наредена. Приквечерина.
Чашата од чајот
уште испарува
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како мал оџак од добрини.
Тука пишуваше во ноќите
зборови како каснати од куршуми
минати
во патронатот на востанието.

Твојата мастилница сува,  
мастилото згустено
како твојата крв на ѕидот на стрелиштето.  
Ќесето празно како секогаш,  
но извесноста твоја полна  
од народна љубов
од златните чувства на твојот народ
сега можеш да купиш
тоа што не се купувало
слободата
среќата
славата.
И плати со твојата крв  
и со твоите песни.  
Твои беа. Ги имаше.  
Најубавата твоја песна 
беше твојот живот.  
Никола,
Твојата последна желба  
се исполни.
Му имаше речено на Радевски:
„Објавете една мала книга  
со стиховите мои:.
Обични зборови како водата и пченицата.  
Искрени зборови како деца  
кои брзаат да пораснат
„Една мала книга“, рече.  
Илјадници големи книги твои  
се шират низ светот.
Илјадници срца како црвени тапани  
треперат под ударите на твојот стих  
во ритамот на братството.  
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Главниот титл во срцата на младината  
е твоето име  
и твојата рака  
која ги прелистува  
широките црвени страници  
на знамињата
во големите паради на 9 Септември.

VII

Никола, те посетив во Банско  
Водопадот од Глазне те викаше  
ти зборуваше во еднина  
го држел твојот дел во неговата свежина.  
Во времето кога јагнињата се спуштаат
во големата светлина на јули
Глазне како овчар те викаше
како да канел од онаа страна
некој пријател овчар.
Затоа што и ти си ги пасел твоите чувства
високо по партизанските врвници,
овчар на народот.
70 очи на Пирин
азурни и кристални.
Го гледаше црвениот покрив
татковината
чекајќи да се искачиш.
Затоа што дедо - Пирин е твој дедо.
Има уште да ти раскажува многу песни
многу приказни
со штракањето на непокорното оружје  
борови сабји кои светат  
извадени од футролите вечни.

Во Благоевград  
еден млад широкоградест  
ми зборуваше за тебе,  
за Пирин
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како да зборуваше за неговото семејство.  
Ми рече:
Ѕвонците на овците викаат
Пи - рин, пи - рин, пи - рин.
И сталактитите на зимата
чувајќи ги своите замрзнати прсти велат
Пи - рин, пи - рин, пи - рииин.
И одзивите
ставајќи ги дланките
околу усните:
Пи - рин, пи - рин, пи - риин.  
И Пирин простум
на највисокиот врв вика:
Вап - царов  
Вап - царов

VIII

Никола,
Ја видов твојата куќа во Банско  
оџакот, софрата, столиците  
големиот кревет на семејството  
светилиште
како планинска рамнина.  
Детската мандолина  
обесена на ѕидот
ги држи уште во молчаливата своја уста  
првите слогови  
од револуционерниот марш.

И темниот нацртан сандак  
наследство
стои како квадратна тишина  
строг.
Во сандакот  
пеглана, чисто, широко  
сместена домашната облека  
како големи страници  
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во едно евангелие чесност  
ред и домаќинство.

Тука се чувала
ранетата облека на твојот татко  
меѓу два реда
молчеливата грижа на твојата мајка.  
Тука и детската фанела
меѓу два листа тишина  
навалена
над црвените кошули на знамињата  
кои ги носела врз себе Русија.

На овој стол
Јаворов те држел на колениците  
учејќи те да ја изговараш буквата „р“  
учејќи те на големите звуци  
на стихот на оружјето,  
учејќи те
да ги изговараш правилно
имињата на планините и на дрвјата
Пирин со точниот глас „р“
Родоп со почетната буква „р“
Витоша со своите песни
татковината со својата историја
народот со вистинското срце.
И мајка ти слушаше и избираше
ткаеше на разбојот цвеќиња и врапчиња
риби и дрвја
приказни и песни. 
Една линија боја
една линија мисли,
една линија болка
една линија восхит
една линија мудрост -
го ткаела на својот разбој:
„Да не се убиеш, сине, и ти  
за некоја жена“.
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„Ако и да се убијам  
само за идејата, мајко,  
ќе се убијам“.

Прашањето и одговорот
ги ткаеше на разбојот
баба Лена, мајка ти  
црно - бело, црно - бело  
црвено и небесно  
грижата и размислувањето  
тагата и куражот  
црно - бело - и твоите песни  
црно - бело - и мајка ти  
вашето црвено срце  
вашата кураж  
и татковината ви.

Сега во немата соба
разбојот на твојата мајка
како црква нежна
црква на памет
црква на тишината.
Тркалото на чекркот
како тркалото на „среќата“ твоја
застанато на 23 јули.

На разбојот останала незавршена  
престилката шарена на твојата мајка  
црвена и небесна.  
Недовршена твојата песна  
црвена и небесна.  
Ja довршува твојата мајка  
со нејзината насмевка.

Оттаму од смртта и црвите  
останува љубовта кон народот  
љубовта која работи  
за народот.  
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Народот кој работи  
за среќата на својата земја

Здраво, Никола.

IX

Ја бакнав раката на твојата мајка,  
таа света рака
нежноста и силата во брчките  
како да ја бакнувам  
благословената рака на животот.

Внатре во таа рака
го видов нацртан твојот живот  
ги видов завршени твоите песни  
ја видов историјата на твојата татковина.

На брчките на таа рака
ги видов железните греди
за купола на фабриката што ги сонуваше.
Во дланката на твојата мајка
ја видов електроцентралата ВЕЦ Батак
електроцентралата ВЕЦ Пештера
електроцентралата ВЕЦ Алеко
13 километри тунел под земјата
69 атмосфери притисок на водата
челичните труби
страшните свиоци на водата
и насмевката на младиот инженер 
Лазар Игнатов.

Во очите на твојата мајка го видов  
воскресението на твоите пет другари:  
Антон Попов  
Антон Иванов
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Атанас Романов
Петар Богданов 
Ѓорѓи Мицев.
Во насмевката на мајка ти ги видов
воскреснатите мртви на Илинден
Никола Карев
Молеров
Георгиев
Томов.
Внатре од очите на твојата мајка ме погледна  
со длабока насмевка  
твојот учител  
Никола Ѓолев
Партизанската група на Иванов со знамињата  
32 мртви на Батак пеејќи  
и Светената недела на 76 држејќи ружи  
и Крале Марко жив  
качен на својот бел коњ  
и Саркалија
со сабјата мирно на колкот  
и со очите широко да гледа
на новите светли денови на татковината.

X

Никола,
Баба Лена, мајка ти,  
ги носи уште
тие волнени чорапи што ги знаеш  
со престилката шарена на добрината  
црниот елек на трпението  
црниот џемпер на огорченоста
и широката насмевка на мирот.

Никола, не тагувај
мајка ти ги рецитира твоите песни.
Мајка ти ги сее песните твои 
во срцата на младите.  
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Мајка ти е член на Националниот комитет за мир  
брат ти Борис
е член на Централниот комитет на Партијата. 
Твоето дело продолжува.

Мајка ти ги чува твоите песни  
и твојата порачка:  
не даваше пченица за мртви.  
Таа ја сееше пченицата во земјата.  
И семето во земјата не умира.  
Дава ново семе.  
Дава цвеќиња среќа.  
И семето на твојата крв,  
ѝ даде многу деца на твојата мајка  
многу деца на Бугарија  
многу леб и песни на светот.

Никола, не тагувај. 
Твојата мајка ме бакна  
под лозницата на вашата куќа  
ме чести со студена пиринска вода  
и слатко од смокви.  
Ми рече:
Ти си брат на мојот Никола.  
Имам уште едно дете во Грција.  
 
И јас, Никола,
имам уште една мајка,  
твојата мајка  
баба Лена.
Затоа, како што знаеш, Никола,  
сите мајки си личат
сите срца на мајките се исти. 

Во дворот играа 
сенките и светлината од лисјето 
и мајка ти стоеше на портата 
спокојно, неприкосновена и моќна 
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во славата на сонцето 
како мирот во светот. 

XI

Никола, животот продолжува.
Секој ден е поубаво во твојата татковина.
Секој ден бериќетот расте.
Лебот и светлината сѐ повеќе.
Насмевката на младите не се прекинува. 
Стоговите дигаат на своите широки плеќи 
детска радост и здравје.

И животот продолжува, Никола.  
Во дворот на детските години.  
Кокошките и квачките ја чепкаа земјата.  
Во сенката на твојот висок споменик  
младината мисли за големите мечти.  
Под дрвјата на твојот музеј  
одмораат селаните на Банско  
со мерата на еден твој стих  
ја мерат и натфрлуваат својата норма.

Животот продолжува, Никола,  
децата собираат јагоди во нивите  
реките течат
од Пирин, од Родоп, од Витоша.  
Вљубените седат во градините.  
Тутуните зеленеат.  
Ленот и компирите разлистуваат  
во светлите падини на Разлог.  
Големи товарни камиони 
товарени со дрвенарија за новите куќи  
товарени со шума и радост  
минуваат под вашите прозорци  
под оптимистичко небо.  
И електроцентралите  
ја држат во челичните раце  
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судбината на водата, 
регулираат и  
чекорите на реките  
во плановите на луѓето.

Пиринскиот ветер го потпира  
свежиот образ
кон прозорците на вашата куќа.  
И тука високо,
во многуаголните огледала на снегот,  
се одразуваат 
летните светли месеци 
заедно со твоето лице.

Животот продолжува, Никола.
Не тагувај 
Твоите другари го продолжуваат твоето дело.  
Младите поети ги завршуваат твоите песни.  
И стави ги и ти твоите плеќи  
за да го подигнеш заостанатото  
тркало од историјата.  
Сите имаат една благодарност кон тебе.  
Сите ти должат  
едно големо парче
од лебот и од насмевката.

Никола Јонков Вапцаров,
на 23 јули 42та

ми рекоа дека те стрелале.

Ама знам - 
дека внатре во твоите гради 
останува блиндиран животот 
и куршумот кој ќе го убие  
уште не е пронајден.
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Дојди да се прошетаме и ние, Никола.  
Во полето на летото  
пак е јули 
еден јасен, светол ден  
како тие што ги сакаше  
како тие што ги сонуваше  
како тие што ги подготвуваше.

Така е, како што рече, брате:  
Куршумот кој ќе те убие  
не е уште пронајден.  
Дојди да прошетаме  
под пиринските борови.
Сонцето свети,  
И ние,
двајцата утрински ловци:  
На рамениците обесени 
пушките на нашите песни.

Сонцето свети  
Самиот соодветен куршум  
за пушките на нашите песни:  
за златниот куршум на сонцето  
кој ја убива смртта.  
Еден таков куршум  
посадив денес и јас.  
Дојди да прошетаме, Вапцаров,  
во светлоста на светлината  
на новиот јули.

Јанис Рицос
27.06.1958
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Никола Вапцаров и Антон Попов
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АНТОН ПОПОВ
Трчајќи во куќата на Никола, задишен му рекол на 

Никола: „Никола, знаеш ли новина дека од Советскиот 
Сојуз ќе дојде фудбалскиот тим „Спартак“ од Киев, да 
игра со тимот од  Бугарија „Славија“ во Софија.

-Не, Антон, тоа не може да биде. Тоа ќе биде многу 
добро и ќе претставува голема радост за работниците и 
младината, не само за Софија, туку и за цела Бугарија.

Секој ден Антон и Никола разговарале за спортот и 
напредокот на спортистите во сите спортови. Никола 
му рекол на Антон: „СССР ќе биде прв во сите спортови 
во светот. Таму е чест и слава за тимот, за колективот и 
не е битна кариерата, што значи продавање на својата 
способност“.

Информацијата се потврдила. Авионот пристигнал, 
работниците трнале кон аеродромот. Фудбалерите со 
автомобили тргнале кон стадионот.

Здраво момци!
Здраво батушки!
Ги поздравувале мажи, жени, деца и фрлале цвеќиња по 

патот каде што минувале автомобилите со фудбалерите.
Никола со гордост и рекол на Бојка: „Кај нив очите се 

светли како твоите“. 
„Значи, во мене, Никола, гледа советски очи“ – се 

насмеала Бојка.
Стадионот „Јунак“ бил преполн. Повеќе од дваесет 

илјади гледачи биле присутни. Никој не мислел на 
августовската жега. Сите гледачи се собрале неколку часа 
пред натпреварот.

Натпреварот требало да се спроведе по сите меѓу-
народни правила. Ја отсвиреле бугарската химна, а потоа 
полицискиот оркестар ја почнал „Интернационалната 
песна“, забранета да се свири или да се пее во Бугарија. Во 
моментот ја пееле илјадници Бугари на стадионот.

На стадионот настанала таква тишина. Првите стихови 
на советската химна ги повторувал Вапцаров. Се мрдале 
усните и на Антон Попов.
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Никола Вапцаров и Антон Попов
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Излегле бугарските играчи, а по нив и советските и 
почнале да играат.

Погледни Антон, секој игра за тимот, за победа му ја 
предава топката едниот на другиот, за гол, за победа!

Гол! Загрмел стадионот. По неколку минути и друг...
Фудбалерите на „Славија“ се мачеле да дадат гол, но 

без успех. Ги удирале советските фудбалери по нозете.
Стадионот загрмел:
„Срамота“!!!
„Срамота“!!!
Резултатот бил 6 : 1 во корист на играчите на Спартак.
Советските фудбалери, од стадионот биле веднаш 

ставени во автомобили и сместени во хотелот „Бугарија“.
Вапцаров и Антон сакале да ги наградат не само за 

победата, туку и за советските другари од Македонскиот 
литературен кружок со албум, што го подготвиле  
уметниците. На албумот биле нацртаните македонски 
револуционери: Гоце Делчев, Јане Сандански, а на другата 
страна Пирин и некои цитати од македонските јунаци. Од 
бронза била направена картата на Македонија.

Тој ден беше ден на победата на фудбалот и љубовта за 
СССР. 



130

Ана Мицова, пријателка на Н. Вапцаров, 
во Варна на гости кај поетот (прва од лево) 1931 г.
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АНА МИЦОВА – ХАРИЗОНОВА
... Никола Вапцаров беше еден од интерссните луѓе 

во тоа време. Многу дискутиравме за литературата, иако 
јас бев студентка на Правниот факултет, а тој поет, тој се 
разликуваше од другите млади луѓе. Тој имаше голема 
желба да студира литература. 

Вапцаров одеше во Благоевград во една летна вече-
ринка, прозорецот беше отворен и ми рече: „Многу читаш 
финансии. Многу го мразам тој предмет, но мора да се 
чита“. Што и да се дискутираше, за што и да било, без 
литература не можеше. Вапцаров се запиша по барање на 
татко му, на Морското училиште во Варна, а тоа за Никола 
беше многу непријатно. Мислам дека во училиштето тој 
страдаше, се мачеше и мислам дека секогаш мислеше на 
поезијата. Јас живеев со тајна мисла, но тој, кога заврши, 
иако ме сакаше, не дојде кај мене.

Во 1940 година, од него ја добив збирката „Моторни 
песни“ со посвета: „На Ана – со најдобри чувства“.

Кога бев на гости кај нив, во Банско, Никола ме внесе 
во приемната соба, каде што имаше многу слики на Пирин 
од Паркелов. Ме праша: „Ана, не забележуваш ништо во 
неа? 

Тоа е Пирин.
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Видов нешто како светлина, ама не реков. Тој рече: „Во 
орелот е нацртан Пирин“. 

Се среќававме поретко. Врската ни се одвиваше преку 
писма. Ми испраќаше стихови. Јас подоцна ги уништив.

Вапцаров не личеше на другите младинци. Кај него 
не постоеше машката бруталност. Беше чиста душа, 
внимателен. Не сум сретнала таков човек. Многу богата 
душа. Се качивме еднаш на планината. Стигнавме до една 
ледина. Тоа беше приквечер. Тој запали оган. Планината 
стана прекрасна. Тој се исплаши да не ја запалиме шумата 
и почнаа да го мачат мислите... по извесно време, во Софија, 
ми ја испрати песната „Сон во планината“, напишана на 
кутија од цигари.

Никола Вапцаров го почнал својот работнички живот. 
Според Ана, во тој период Никола бил честопати болен 
и чувствувал во себе потценување од професионалните 
поети. Тоа го мачеше Никола.

Во тоа време беше страшно непријатно да се зборува за 
левицата за комунизмот. Човекот, комунист, беше сметан 
за бандит, за арамија, за лажливец, за антихрист и него 
го гонеше и црквата и власта и затоа беше оддалечуван 
од општеството за да не се заразат и другите луѓе. Тоа се 
случи со апсењето на брат му на Никола во Благоевград.

Никола Вапцаров се поврзуваше со многу луѓе, 
се стремеше за убавото и човечното и не случајно 
работниците од Кочериново велеа: „Каде е Никола, таму 
сме и ние“. Во тоа време Никола ги напиша песните „Еден 
слеп“ и „Писмо“.

Вапцаров е истеран од работа како „неблагонадежен 
елемент“. Тој не се моли. Тој се бори против тешкотиите 
во животот. Тој пат е чесен и праведен.

ЈОРДАН ТРЕНЕВ БЕЛОВСКИ
Со тој човек работев во Кочериново, на гробиштата. 

Беше многу внимателен човек и народот многу го сакаше. 
Многу пати полицијата прашуваше за тој човек. Сум 
слушал од многу други дека бил многу способен човек.
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ГАНЕ ТОДОРОВСКИ
„Никола Вапцаров се декларира како поет кому пред сѐ 

и над сѐ го интересира и привлекува вистината за луѓето, 
за животот“.

„Поезијата на овој поет е изразито непосредна, дека 
нејзиниот стил е стилот на разговорната реч. Вапцаров 
создаде лирика богата со слики и фигури, со метафори и 
други изрази. Тоа е лирика на конкретното и на интимното. 
Тој не открива, тој не опишува, тој поставува прашање, се 
спротивставува, протестира, коментира. Неговата поетска 
реч е повеќе реторика, со многу патос, со многу страст...“
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АЛЕКСЕЈ СУРКОВ
Никола Вапцаров на своето младо тело го виде 

варварството на фашизмот и на неговите слуги. Тој 
напиша славна страница не само за бугарската туку и за 
светската поезија, давајќи го на крајот својот живот за 
слободата на народот.

Тој не само што верувал дека и после неговата смрт 
ќе блесне сонцето туку и дека ќе ја истера гладта и 
неправдата.

„... Никола Вапцаров не долго, но славно поживеа на 
земјата. Тој, на својата татковина и на својот народ, можел 
да им даде многу, многу убави и неповторливи стихови.

Тешката фашистичка чизма го растопи големото и 
јуначко срце на славниот поет, а неговото јуначко срце го 
повикува во борба неговата нежна и прекрасна човечка 
лирика за слобода и човечки живот. Тој е подготвен за 
животот смело да ја сретне смртта.“
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АСЕН ЛАЗЕВ
Со Никола Вапцаров работевме некое време заедно. 

Јас не го познавам одблиску, затоа што него го избркаа од 
работа. Тоа  беше во 1936 година. Тој беше многу кроток, 
со сите се поздравуваше. Тој пред својата масичка секогаш 
имаше некоја книга што ја читаше. Секогаш беше ноќна 
смена. Бојка често доаѓаше и пишуваше и се по нешто 
читаше.

БАБА МАРА КОЛЧАКОВА, 
мајка на МАГДА КОЛЧАКОВА
... Живеев во Софија кај син ми Јосиф. Тој ми нареди: 

„Слушај, мамо, ако случајно дојде Вапцаров, да го поканиш 
на ручек. Ме разбра. Само, внимавај да не го навредиш. Тој 
сега е без работа и цело време е гладен“.

Тој дојде еден ден  кај нас, на гости. Ми се виде многу 
слаб и разочаран. Кога си ги дигна нозете, видов дека 
чорапите му беа скинати. Многу ми стана жално за Никола 
кога го видов.

АНА РОМАНОВА, 
жена на стреланиот Атанас Романов
... Вапцаров беше уметнички раководител во хорот 

„Гоце Делчев“. Романов многу го ценеше дружењето со 
Вапцаров и многу веруваше дека тој ќе стане голем поет.

Вапцаров на Романов му подарил „Моторни песни“ со 
посвета – „Јас уште пишувам“.

МИЛОШ ЧОБАВОВ
... Со Никола Вапцаров последен пат се видовме во 

Софија. Не помнам точно. Како секретар – благајник на 
рибарското друштво,  отидов да ги однесам билетите и да 
присуствувам на конгресот. Патував во „Марија Лунзу“. 
На уличката, случајно се сретнав со Никола Вапцаров. 
Тој ми рече: „Внимавај што зборуваш, затоа што ме следат 
двајца“.
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Отидовме во слаткарницата „Охрид“. Тие дојдоа и 
седнаа до нас.  Му реков да одиме во кујната. Тој ми откажа. 
Тој ми се жалеше од животот. Имал непријатности во 
фабриката. Ми кажа дека е без работа. Ми рече дека оди 
по приватни куќи и поправа чешми. Се жалеше дека има 
многу тешкотии. Јас ја платив сметката. Тој протестираше 
зашто ја платив сметката... “

РАДОМИР ИВАНОВИЌ
„... Поетот како да е сведок и учесник на секој историски 

настан. Во него, човекот – страдалник, успеал да ја победи 
тиранијата. Тој покажува солидарност не само кога е во 
прашање поблиското или подалечното минато, туку и 
неговата современост. Еден од современите историски 
настани е Граѓанската војна во Шпанија. Нејзе ѝ се 
посветени песните на Вапцаров „Шпанија“, „Песна за 
другарите“, „Писмо“. Во сите нив е испеана химната на 
слободата, песната на Вапцаров „Зборови е најубавиот 
пример од тој вид“.

ВАНЕ СТАМЕНОВ – НЕРЕТСКИ
„... По моето доаѓање во Скопје, во 1962 година, по 

кратко време имав чест да се сретнам со почитуваниот 
професор, декан на Филозофскиот факултет, Димитар 
Митрев и многу време да разговараме за нашиот омилен 
Никола Вапцаров.

Јас му раскажував дека во СССР, во Ташкент, напишав 
дипломска работа на универзитетот на тема - Никола 
Вапцаров. За професорот беше многу интересно тоа што 
му го раскажав за фудбалската средба меѓу „Спартак“ од 
Киев и „Славија“ од Софија.

За таа победа, Вапцаров и Попов ги наградиле 
советските фудбалери со еден албум од Македонскиот 
кружок. Албумот е интересен и затоа му предложив на 
Митрев да се побара бидејќи претставува историски и 
поетски документ. За жал, мислам дека до денес албумот 
не е најден.
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ТОДОР ПАВЛОВ ФИЛОЗОФ
„... Никола Јонков Вапцаров стана и засекогаш ќе остане 

наша национална слава и гордост, симбол на хероизмот, на 
демократичноста и приемливоста кон нашата литература 
на нашиот народ.

Тоа го признаваат не само кај нас, туку и во другите 
држави во светот.

Животот, делото и херојската смрт на Никола Јонков 
Вапцаров предизвикува воодушевување кај чесните и 
прогресивни луѓе.
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ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ
„... Вапцаровите песни се една лирска исповедна поези-

ја, која кон страдањата, маките и болките на татковината, 
во нејзиниот вековен стремеж да се ослободи од канџите 
на ропството, пристапува со онаа внатрешна болка и 
страдање на поетот, патриотот и човекот. Поради таквиот 
поетски пристап и третман на социјалните и патриотски 
мотиви, поезијата на Вапцаров ја овоплоти во себе во една 
хомогеност животната и уметничката вистина....“

Никола Вапцаров единствениот излез го најде во тие 
сите свои фонетски и умствени сили да ги посвети на 
антифашистичкиот отпор.
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КОНСТАНДИН СИРЛЕШОВ
На литературно–музичка вечер спомнувам некол-

кумина: Славка Ваканова Никова, Марко Русков, Ко стан-
дин Роди, Димитар Пицин и јас. Ние бевме мали и не 
можевме да ја разбереме поезијата, ама од голема љубов 
кон Никола, ние велевме дека е добра. Тој се радуваше.

За скромноста на Никола Вапцаров нема што да се 
зборува. Не сум слушнал од никаде лош збор. Со својата 
скромност, страдалец, маченик, смртта за мене беше 
нешто нечовечки страшно. Вапцаров беше со ангелска 
душа.

БОРИС МИТКОВ КОЛЧАРОВ
Машкоста и храброста на Никола Вапцаров потекну-

ваат од родот на татко му. Сите тие биле смели луѓе. Баба 
му Марија била многу тврда жена. Имала седум деца. Две 
девојки, Манда и Јордана и пет сина. Бабата била многу 
интелигентна жена. Многу читала, знаела и странски 
јазици. Ја следела политиката, Јонко, татко му на Никола 
бил многу интересен со својот карактер. Тој можеше и 
на својот пријател да му направи лошо, ако тој му пречи.  
Големо влијание врз Никола Вапцаров имала неговата 
баба.

СПОМЕНИ ОД БАБАТА
Како што раскажува бабата на Никола во времето на 

Балканската војна во Банско имало многу српски војници- 
заробеници.

Никола, кој во тоа време имал четири години, бил 
заинтересиран за судбината на тие луѓе. Еднаш тој ја 
прашал баба му: Што се овие луѓе бабо? 

- Срби, заробеници, синко.
- Зошто, бабо се врзани? И нив ги  боли, бабо. Зошто тие 

не се слободни? – прашал Никола.
- Затоа што тие се заробеници.
Тогаш, бабо, јас ќе ги ослободам, ѝ рекол Никола на 

баба му.
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В. В. Мајаковски

НИКОЛА ВАПЦАРОВ
„Ех, брат... Научи ме да пишувам како тебе, барем едно 

зрно од твојата жар, дари ми!“

БОЈКА ВАПЦАРОВА
„... Еден ден влеговме во една книжарница и Никола 

купи еден том песни од Владимир Мајаковски. Верувајте, 
не легна да спие додека не ја прочита и последната песна“.

Ох, каква сила, да пишуваш песни значи да учествуваш 
во животот, во изградбата. Никола посебно ја сакаше 
песната и ја цитираше „Советски паспорт“.
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В. В. Мајаковски

Б. МАЈЛЕР
... Семејството Вапцарови било блиско со семејството 

на Б. Мајлер, кој живеел во Советскиот Сојуз.
Б. Мајлер раскажува  дека  во 1919  година,  десетгоди-

шниот Никола добил многу сериозна задача од месниот 
комитет во времето на железничкиот и телеграфскиот 
штрајк. Штрајкот се совпадна со гимназискиот пролетен 
празник. Никола зеде учество во штрајкот на работниците.

ЖАН КАНАЛА
Во 1952 година, Никола Јонков Вапцаров беше посмрт-

но награден со меѓународна награда за мир во светот.
Францускиот писател Жан Канала вели дека песните 

на Никола Јонков Вапцаров се многу блиски со песните 
на големиот француски поет Луј Арагон.

НИКОЛА ИВАНОВ
Никола Иванов спомнува дека во Бугарија нема човек 

кој не ги сака песните на Никола Вапцаров.
„... Не поминува ден да не спомнам некоја песна на 

Никола Вапцаров. Јас ја сакав песната „Ќе изградиме 
завод“. Како сила дејствува, како ентузијазам. Неговите 
мисли ги претвораме во дело за доброто на народот“.

ЛИН – МАН
Во поздравниот говор Лин – Ман рекол:
„... Дека тој не е писател и поет, ама под влијание на 

Никола Вапцаров напишал неколку строфи. Ако Никола 
Јонков Вапцаров бил жив, тој ќе напишеше кантата, поема 
за ослободувањето на својата татковина“.

ЕМИЛ ПОПОВ
Спомени од Емил Попов, со кого заедно служеле 

на миноносачот „Дрзбки“, кој мислел да емигрира во 
Советскиот Сојуз. Попов спомнува дека Никола Вапцаров 
му рекол: „Без сериозни причини ние немаме право да 
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бегаме од нашата татковина, да се оддалечиме од борбата 
на нашиот народ против фашизмот, да одиме таму каде 
другите ја завршиле таа борба...“

ДИМИТРИ МАТОВ
Спомени од Димитри Матов, кој бил вратен од СССР 

вели: „... Јас се познавав со Никола Вапцаров одамна. Сега 
се убедив дека тој ја познава советската литература многу 
повеќе и од мене. Најсакана поезија на Вапцаров му беше 
поезијата на Владимир Мајаковски....“

ФЕРЕНЦ ЈУХАС 
„Никола Вапцаров има многу заедничко со славниот 

унгарски поет на дваесеттиот век Атилој Иошеф. Ние 
ги ставаме песните на Вапцаров до песните на Шандор 
Петефи и Атилој Иошеф. Песните на Никола Вапцаров се 
читаат и живеат во срцата на нашите луѓе.“

В. ЧЕРВЕНКОВ
„...Смирненски и Вап ца-

ров се највисоката точка 
дос  тигната до денешно вре   -
ме во бугарската рево луцио-
не рна поезија после Хрис то 
Бо тев.“.

ОЛГА ВЕДРОВА
„... Првиот македонски литературен кружок се одржа во 

1938 година во куќата на Олга Ведрова, есента во Софија. 
На тој состанок присуствувале дванаесет членови. Меѓу 
нив биле видни функционери, раководители, уметници, 
писатели: 

Христо Смирненски
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Антон Попов, Ангел Шарлов, Васил Александров, 
Георги Деспотов Каразиев, Антон Вавеликов и други...

Со извештај на советувањето истапил Никола 
Вапцаров со зборовите: „Нашата историја е богата со 
славни подвизи и со богати револуционерни настани....“

МИНО МИНЕВ
... Мино Минев раскажува во својата статија за врските 

на Јаворов и татко му на Никола Јонков Вапцаров. Тие 
биле многу блиски пријатели, учествувале заедно во 
ослободителните борби на македонскиот народ против 
турското ропство. Таткото на Никола од петнаесетгодишно 
момче бил учесник во македонското револуционерно 
движење, член на организацијата ВМРО.

За неговото револуционерно дело, тој бил уапсен и 
затворен во познатиот солунски затвор „Еди куле“.

БОРИС ДИМОВ
„Многу ми е тешко да зборувам за Никола Вапцаров. Тој 

беше таков човек, таков пријател. Ако малку го познававте, 
вие ќе го засакавте повеќе од вашите родители. Тој не 
знаеше да навреди, тој имаше душа широка како океан, 
тој беше само артист, режисер, поет, другар пред сѐ човек.

Ние работниците го примивме со доверба уште од 
неговото доаѓање на работа. Ние го проверувавме човекот 
според работата, а не според зборовите.

Никола беше човек со отворени очи, можеше да гледа 
сѐ  што се случува околу нас на работа. Тој ни даваше да 
читаме прогресивни весници. По неговото отпуштање 
од Чорле, ја најдов адресата во Софија и отидов заедно 
со Иван Христов да го посетиме. Тој живееше на улицата 
„Врбица“ број 4, на таванот. Таму беше и татко му на 
Никола. Му побарав да ми даде некоја книга. Никола ми 
даде една книга која не ми се бендиса и го прашав зошто 
ми дава таква книга што можам да ја купам во секоја 
книжарница.
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Тој ме чукна по рамото: „Еј, батко Никола ќе ти даде 
што душа ти сака“. Тој ми даде книга од Синклер, која ми 
се бендиса, бидејќи беше книга со напредни идеи. 

Никола сакаше да знае со кој човек има работа, така ме 
провери и мене со книгата.

Кога го убиле, јас реков: „Поарно мене да ме убиеја, 
отколку Никола. Тој ќе направеше многу за луѓето“.

За Никола Вапцаров што и да напишеш не е доволно. 
Сѐ  ќе биде малку за еден таков човек.

НИКОЛА БОЕВ
„... Никола Вапцаров беше вработен во градот Коче-

ри ново, Дупничко, во Бугарската книжевнодрвна ин-
дустриска фабрика. Во фабриката, Вапцаров разви 
широка просветителска работа меѓу работниците. Тој 
многу бргу стана еден од најсаканите луѓе и беше избран 
за претседател.

Сопственикот на фабриката ја увиде опасноста од 
Вапцаров и на секој начин бараше причина да го истера 
од работа. Меѓу првите работници што ги истера беше 
Никола.

Вапцаров немаше што друго да прави. Замина за 
Софија. Таму, тој се поврзал со многу напредни писатели 
и уметници: Георги Караславов, Христо Раевски, М. Иваев, 
Стојан Соширев, Б. Ангелушев и други. 

ЏЕК БОРНШАЈН
Песните на Никола Јонков Вапцаров се читаат во 

татковината на Шекспир и Бајрон. 
Еве што вели и пишува познатиот инвалид од Втората 

светска војна, Џек Борншајн.
„До Вапцаров, единствен поет што владееше со моето 

срце беше Владимир Мајаковски. Сега, до него треба 
да го ставам Вапцаров. Веднаш се чувствува дека тој е 
работник на фабрика кој со своите раце и со својата пот го 
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вади лебот. Никола Вапцаров знае што пишува и за кого 
пишува. Неговите песни се во душата на секој работник, 
не само во Англија туку во целиот свет“.

ДИН ЛИН
„... Песните на Вапцаров се полни со љубов кон народот 

и животот. Тие го восхитуваат народот во борба за поубав 
живот. Тие не му припаѓаат само на народот на Бугарија, 
туку и на кинескиот народ, кој се бори за слобода на сите 
луѓе во светот.“

ЈОНО МИТЕВ 
„....  Денес дојде информација дека на 25 ноември владата 

на Советскиот Сојуз испратила предлог до нашата Влада 
да се потпише договор за пријателство за невлегување во 
војна“.

ДИМИТРИ МАТОВ 
„...  Никола Јонков Вапцаров длабоко творечки ја примил 

литературата и целосно го користел литературното 
богатство и го пренесувал во своите песни“.

ГЕРАСИМ ЧОЧЕВ
Со Никола Вапцаров бевме соученици од детството. 

Никола беше една година помлад од мене. Сите детски 
години игравме заедно. Најмногу игравме со оружје и 
читавме криминална литература. Повеќе пати игравме 
подалеку од градот и од самите родители и правевме некои 
детски будалаштини. Никола многу го ценеше Перкелов и 
целата негова приемна соба ја имаше украсено со негови 
уметнички слики.

Јас, Никола и Шеркело многу пати заедно одевме на 
планината....

Кога доаѓаше во Софија, тој спиеше кај мене и цела ноќ 
игравме карти или табла. Имав многу руска литература 
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за руски јазик. Тој многу ја користеше. Не знаев колку го 
користеше говорниот јазик. Читаше перфектно. Тој пееше 
многу убави морнарски руски песни.

ПАВЛИНА, СОПРУГА НА Д-р ЧОЧЕВ
Никола Вапцаров, на нашата свадба ни беше девер. 

Додека другите играа и се веселеа, тој пишуваше стихови 
за нашата свадба. Многу ми е криво што не ги видов тие 
стихови. Го помнам само почетокот:

Ќе светат ѕвездите над вашата свадбена вечер
И светлината ќе биде како Млечен пат....
Си спомнувам уште кога бевме студенти со Герасим 

празнувавме во Софија студентски празник. Бојка беше 
студентка. Таа уште рано, рано дојде кај нас.

Никола си отишол. Колку пари имаше, ми ги даде да му 
ги дадам на Герасим, кому му требаа пари. 

Никола беше ретко благороден. Во нашето друштво 
мене ме викаа Пепи. Тој се лутеше што ме викаат Пепи. Ти 
си имаш убаво име. Кога се омажив со Герасим, ми подари 
чевли и пак, според обичајот, стави пари....

БОЈКА ВАПЦАРОВА
Таа вечер, со поздравен збор настапи капетанот 

Сталепов. Од името на учениците одговори и поздрави 
Никола Вапцаров. Тој рече: „Господине капетане, 
господа офицери и предавачи. Минаа шест години, а 
ние си одиме... ние си одиме и многумина од нас нѐ чека 
безработица. Прв пат мене ми се даде можност од името 
на моите другари да го разбијам предупредувањето, затоа 
што нашата човечка душа не може да се управува само со 
формулите. Јас сакам да кажам за тоа, зашто ние сме толку 
далеку од вас, а учениците што ќе дојдат по нас, ќе бидат 
уште подалеку. Вие верувате во тоа што за нас е смешно. 
Ние сме им благодарни на предавачите за тоа што тие ни 
дадоа добро техничко знаење“.
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Тоа беше прво јавно револуционерно настапување на 
Вапцаров.

Тоа беше протест против тоа што тој го видел за време 
на учењето.

Потоа Вапцаров беше предупреден дека ќе биде 
уапсен. Вапцаров избега во Софија и оттаму во родниот 
град Банско....“.

ТОМЕ АПОСТОЛОВ
„... Денес, 12 декември 1940 година, Банско. Јас 

Томо Драганов Апостолов, старешина на полициската 
околиска управа, во присуство на тројца млади полицајци 
го составив следниот записник:

Денес, во полициската станица го донесоа Никола 
Јонков Вапцаров, роден во Банско, лице осомничено за 
комунистичка пропаганда. Во куќата е направен претрес 
за комунистички книги или пропаганден материјал; 

При лична проверка, кај него е најдено писмо. Од 
писмото се гледа дека Вапцаров треба уште посилно да се 
ангажира со масите за потпишување на патот за соработка 
со Советскиот Сојуз;

Писмото е испратено од комунистичкиот центар, 
при проверката се нашла и песната „Селска хроника“, 
напишана лично од Никола Вапцаров, биле напишани 
следните зборови:

„Лозунг наш еден –
Долу теророт!
Сојуз со СССР.
За таа песна, Никола бил уапсен и испратен во затвор. 

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
„Читајќи ги песните на Никола Јонков Вапцаров, тие 

предизвикуваат една претстава за авторот, за неговото 
вриење, за неговата бурна енергија, за неговата ценета 
личност, за неговата смелост.
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Јас лично не го познавам него. Го чувствувам неговиот 
стремеж, неговата морална сила, предаден на своето дело, 
неговото големо срце кое секогаш беше на настаните. 
Трудот и борбата на нашата работничка класа и љубов за 
народот. Сознание и чувства со сите народи што се борат 
против фашизмот. Нежната чувствителност, радост на 
луѓето пред доаѓањето на пролетта сето тоа за Никола 
Вапцаров не биле „Теми“, ни „Мотиви“ во обединета 
мисла на тие зборови. За него тие биле важни проблеми и 
прашања за животот....

Јазикот на Вапцаровите песни е слободен, богат 
и прекрасен. Тоа е јазикот на луѓето од фабриките и 
заводите, јазикот на работниците. 

Поезијата на Никола Вапцаров е хумана, чиста и 
јасна беседа со читателите од народот, со работничката 
интелигенција“.

Неспорно, повеќе можеш да научиш од својата родна 
литература. Таа ти ги дава првите часови. Од неа тој учел 
целиот живот. Без неа не можел да стане писател.

В. ГЕОРГИЕВ
Вапцаровата поезија е ненадмината во поетската 

лирика. Нејзиниот херој ја зема судбината во своите раце 
и се претставува како друг лик, кој ја бара својата слобода 
и своите човекови права. 

Стиховите на Вапцаров се човечки, едноставни и 
разбирливи. Лирскиот херој е иноватор во новата поезија. 
Вапцаровата песна е песната на работникот, на човекот 
што се бори за своите права. Таа е песна што се пее 
насекаде каде што се работи.

РАЧЕВ ВОЈВОДА
... Како карактер Вапцаров беше вонреден човек со 

големо и широко срце. Од зборовите на Никола течеше 
мед. Тој не знаеше да навреди човек. Тој, иако физички 
беше слаб, сакаше секому да му помогне.
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Ние го баравме да дојде во Банско, во одредот, за 
просветна работа.

... Тој другарски ни одговори: „Имам друга задача, не 
можам да дојдам, многу ми е жал“. Тоа беше во декември 
1941 година.

ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ПАВЛОВА 
... Ќелиите беа во низа, една до друга, Вапцаров секое 

утро го тепаа за да извлечат информации, го тепаа 
напладне, а понекогаш и навечер.

Ние жените бевме едно 10–15 души во една ќелија, 3 
на 4 метри, а Вапцаров, Богданов и Заимов беа во самици.  
Елка Хаџиева ме праша што знаеме за Вапцаров.

ЕЛИСЕЕВ
Со Никола Вапцаров бевме соседи. Никола беше 

соученик со една од моите сестри. Вапцаров силно ме 
трогна на погребот на Радонов во  1932 година. Смртта на 
Милче страшно го потресе Никола.

Никола Вапцаров одржа проштален говор од 
владичкиот престол. Зборовите на Никола беа болка за 
сите присутни. Тоа беше ни видено, ни чуено.

Сакам нешто да спомнам, да не заборавам: претсмртните 
песни на Вапцаров се појавија на мали ливчиња, како 
трамвајски билети и им се делеа на луѓето. По извесно 
време, Иван Калнаров ми ја даде да ја прочитам книгата 
„Моторни песни“. Тогаш разбрав колку голем поет е 
Никола Вапцаров.

ИВАН МАСЛАРОВ ЈОСИФ
Вапцаров беше крајно чесен и добар човек. Неговото 

срце беше нешто повеќе од човечко. Тој на процесот се 
држеше јуначки, без страв, иако знаеше што го чека од 
неговиот класен непријател.

Иван требаше да му го даде решението дека е вклучен 
во нелегална специјална воена комисија.
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ХРИСТО ВАСИЛЕВ РАДЕВСКИ
Поет, еден од основачите на литературниот весник 

„Раф“. Уредник на неколку весници и списанија и 
член на националниот комитет за мир. Пишувал 
детска литература и многу преведувал. Тој е Радевски 
во културата и уметноста.

.... Никола Вапцаров, сѐ што направил досега, смело 
и чесно го завршил и на него може да се смета како на 
авторитет на прогресивната младина, како поет за кој 
еден ден светот ќе зборува.
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НИКОЛА РУСЕВ
Лежев во една ќелија со Никола Вапцаров од 18 јуни 

1941 година до крајот на истиот процес.
Цело време Никола беше спокоен. Се познававме од 

Морското училиште. Кога се јави Вапцаров пред судот, 
главата му беше страшно изобличена од мачењата. 
Целиот беше покриен со рани, а десното стапало му беше 
скршено. Нервите му беа растроени. Пред судот, тој се 
држеше јуначки:  „Еве, гледајте што ми е направено и ќе 
кажам сѐ што сакам...“ Вапцаров бил страшно измачуван, 
тепан нечовечки.

Пред судот не ни даваа да зборуваме долго. Само 
требаше да одговараме на прашањето и кога не им се 
допаѓаа нашите зборови нѐ отстрануваа веднаш. Имаше 
и некои од другарите што се плашеа, како К. Николов. Тој, 
кога ја слушна пресудата, се расплака. Храбрите смело ја 
чекаа одлуката на судот.

ЈОРДАН И ЉУБА КОЛАРОВИ
Никола Вапцаров беше таков човек што ако не го 

познаваш, не можеш да знаеш за каков голем човек станува 
збор. Како поет, прво беше оценет од Радојнов, кога се 
криеше кај нас, тој ми рече: „Голема грешка направивме 
кога го ставивме во таа работа. Може да загине,  а тој 
вреди повеќе од многу други другари“.  

Судијата кажува дека тој ги привлекувал и другите 
луѓе, не само кон него туку и кон идејата и поради тоа 
треба да биде убиен.

Љуба Коларова во своите спомени признава за 
грешките, ако ги имало. 

Најважно е дека биле предадени многу чесни луѓе и 
борци. Тоа го докажаа на судот и пред смртта.
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АЛЕКСАНДАР ГЛУШКОВ
Со Никола Вапцаров се познававме од детството. 

Бевме во едно маало. Тој беше две години постар од мене, 
а јас една година постар од братот на Вапцаров, Борис. 
Се гледавме многу често. Заедно игравме. Никола ни 
раскажуваше приказни и ни рецитираше стихови.

Кога јас бев ученик во Благоевград заедно со многу 
други од нашиот крај, Никола Вапцаров доаѓаше во 
Благоевград да го посетува својот брат Борис и се гледавме 
секогаш.

Никола Вапцаров еден ден одржа предавање на 
тема – Христо Ботев, животот и неговата дејност. Тој 
зборуваше за социјалните мотиви во поезијата. Во 
времето на предавањето дојдоа некои Македоногласници. 
Никола знаеше какви луѓе се тоа и затоа ги предупреди 
слушателите да се припазат од нив.

На враќањето во Бараково тие исти македоногласници 
стрелале по него, но случајно не загинал. Тој беше следен 
на секој чекор и каде одел со жена му, тие блокирале 
се околу нив, бидејќи се плашеле да не прави некаква 
нелегална средба. 

Никола Вапцаров летото си идеше во Банско со многу 
пријатели. Заедно со нив се искачувавме на највисоката 
ледина на Пирин.

Таму ги поставувавме нашите шатори. Вапцаров многу 
им помагаше на другарите, беше многу весел и радосен 
и понекогаш рецитираше по некој стих за Пирин за да 
станеме уште повесели. А неговиот пријател Попов многу 
убаво пееше и заедно со Вапцаров рецитираа песни од 
разни поети од целиот свет.

Иван Керезиев, млад и талентиран уметник, го сликаше 
Вапцаров толку убаво, во тие прекрасни убавини, со 
разнобојни цвеќиња.

Не се забораваат убавините на славниот Пирин, при-
јателството, тоа се незаборавни денови во срцата на 
нашата славна младина.
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Елена Вапцарова

Борис Вапцаров и Георги Денелов, 
студенти на Економскиот факултет во Варна

Борис Вапцаров пред 
скривницата 

на Никола Калпчиев
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ОД БРАТ МУ БОРИС
Турската банда на Шаба Гета го ограбувала и терори-

зирала населението на Банско и околината. Родољубивиот 
Бугарин Тeрзи Никола собрал дружина смели јунаци и 
чекале можност. Бандата се појавилa во околината на 
Банско, направила неколку зулуми и тргнала за Пирин. 
Терзи Никола дал наредба да се гонат до дупка и да се 
уништат до еден. „И сите да загинеме, бандата треба да се 
уништи“. Битката била успешна. Треба да се спомне дека 
овој настан, Никола им го раскажал на своите ученици, 
кои дошле во Банско да го видат Пирин.  

Раскажувањето оставило впечаток и Никола продолжил 
да раскажува шеговито:

 „Ние од Банско сакаме да се фалиме со своето херојско 
минато, но има и со што да се фалиме“.

„Ние под ропство сме биле, но робови никогаш не сме 
биле“ – заврши тој. 

„Никола уште од мал беше поклоник на театарот. 
Имаше во Банско, вели Борис, еден прекрасен учител, кој 
кажуваше песни и приказни. Тој организираше гитаро 
– мандолински оркестар и многу пати правеше концерт 
пред граѓаните. Под негово раководство, Никола Вапцаров 
учествуваше во сите претстави, свиреше на мандолина. 
Без Никола не минуваше ни една театарска претстава, тој 
прекрасно рецитираше свои и туѓи стихови“.

Никола кон мене беше секогаш љубезен и внимателен. 
Тој го наоѓаше многу брзо најкусиот пат до срцето на 
човекот и многу лесно го придобиваше за своите идеи и 
погледи.

Никола Вапцаров беше скромен човек и поради тоа 
беше многу почитуван. Тој лесно можеше правилно да 
ја оцени убавината или пак недостатоците на поезијата. 
Неговата скромност не му дозволуваше да ја цени својата 
поезија и не случајно му даваше на Христо Радевски да ги 
прочита песните. Еве што вели Радевски: „Меѓу ложачите 
е најдобриот поет, а меѓу поетите е најдобриот ложач“.
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Првите рецитатори на песните на Никола Вапцаров 
уште пред да се појави книгата „Моторни песни“, биле 
Магда Колчакова, Иванка Димитрова, Фила Венко 
Марковски и јас. 

Кога излезе книшката „Моторни песни“ во Варна, таа 
од студентите беше дочекана многу добро и за еден ден 
беше разграбана од нив.

Никола Колапчиев стиховите ги оцени високо и оцени 
дека Вапцаров е голем поет.

Кога Вапцаров се пресели во Софија, почна поотворено 
да навлегува во литературата. 

Вапцаров во Разлошко се запозна и со првиот партизан 
во Бугарија – Иван Козаров, меѓу нив се јави  воено и 
човечко пријателство. Вапцаров подоцна раскажува за тој 
човек и смел револуционер.

Иван Козаров ѝ наредил на Бојка да оди во Софија да 
го земе за рака Никола и да го донесе во Банско. Бојка му 
раскажала на Никола за средбата со Козаров и го запознала 
со предлогот. Никола долго размислувал за предлогот и 
после ѝ рекол: „Не ме испробувај! Не знаеш ли колку ми се 
оди во групата...А кој ќе ја врши тука работата?!“

На тој разговор присуствувал и Цветан Радојков. 
„Имаат право другарите од одредот, на Никола местото 
му е таму. Ти  треба да бидеш зачуван за нашата поезија. 
Таму ти ќе напишеш прекрасни ајдучки песни“. Вапцаров 
рекол да почекаат една-две недели и после, за жал, се 
случила провалата меѓу 3 и 4 март 1942 година. Тогаш биле 
уапсени повеќе од 50 души, функционери на партијата, и 
на минерската организација.

„Мене ме уапсија, вели Борис, заедно со брат ми. Во 
ќелијата малку пред да почнат тешките измачувања, јас 
му подарив на Никола една цигара, која случајно се најде 
во мојот чорап. Тој се засмеа и ми ја грабна од раката. „Еј 
братко, таков ценет подарок никогаш не сум добил. Сполај- 
ти“. Спиро потоа го викнаа на испитување и оттаму не се 
врати во ќелијата“.
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Некој од полицајците, кој немаше со кого да разговара, 
ја отвори вратата и рече: „Има еден затвореник, Вапцаров, 
кого многу го тепаат, не знам како издржува тој човек, 
само тој си знае“.

Последен пат го видов брат ми на процесот.
Фашистите му исцицаа сѐ живо од неговото тело, само 

очите му останаа исти. Тој ми се насмевна и тоа е сѐ што 
помнам од него, таа негова насмевка многу кажува, таа 
насмевка никогаш нема да ја заборавам.

Новини за процесот донесе група уапсени, меѓу нив 
и Младен Исаев, пријател и другар на Никола, кој бил 
во една ќелија со него, Стојан Сотиров, Никола Русев и 
Младен Исаев. Веднаш дојде и со едната рака ме фати за 
рамо, а со другата ми даде едно мало пакетче. „Боре, ти 
веќе знаеш дека ќе се случи најстрашното“. 

Со длабока збунетост раскажуваше Младен. Пред 
разделбата Никола извади од џебот едно тефтерче. Ми го 
покажа и беше наречено „Сино тефтерче – „Бајер“. „Дај му 
го ова тефтерче на брат ми кога ќе се видите. Тоа ми беше 
подарок од него. На крајот тој нека го земе!“

Тоа беше рекламно тефтерче од фирмата „Бајер“, кое 
ми го подари еден другар. Во тој момент реков: „Какво 
убаво тефтерче, јас му го подарив на брат ми Никола“.Така, 
тоа тефтерче се врати пак во моите раце. Подоцна јас го 
предадов во институтот за литература при Академијата и 
добив благодарност од Људмил Стојанов.

Во тефтерчето се запишани строфи од стихотворбата 
„Историја“.

ХРЕЛКОВ
Хрелков високо ја ценеше литературата на Вапцаров и 

уште тогаш ја стави во врвните редови на прогресивната 
бугарска лирика.

Брат ти е голем талент и ќе стане голем поет. И 
интересно е дека тој сам со сопствени сили го најде својот 
непогрешлив оригинален пат.
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МАЈА ВАПЦАРОВА
Одново сакам да спо мнам една мисла од Никола: 

„Не им верувам на луѓето, кои кажуваат дека Никола не 
се плашел, а им верувам на оние што знаат како да го 
победуваат стравот“.

Татко ми Борис често сакаше 
да раскажува. Најубав празник 
за него бил, ако некој ден земе 
од библиотеката негова книга и 
започне да ја чита не заради тоа 
што е потребно да се подготви 
за училиштето или зашто е 
годишнината од неговото 
раѓање, а сака да го најде тој 
стих, со кој поетот сакал да го 

информира за нешто што е пишано само за него. Така би 
можело пријателството да стане посилно и поцврсто и 
самиот човек да стане повеќе човек.

СТРЕЛАЊЕTO
Дали ќе можам да раскажам за најстрашното, за ужасот 

што го преживувавме, за бессрдечноста и жестокоста на 
фашизмот, кој тогаш го почувствував најсилно. Поминаа 
толку години, а раната во срцето нема престанато да 
крвави. Споменот за тој ужас е толку жив, така што често 
ми се јавува во сонот. Доаѓаат кај мене младинци и им 
раскажувам за животот, за саможртвувањето, за песните 
и сум спокојна, дури радосна дека тој е жив и сакан од 
младината.  Сепак, тој ужас што го помина ќе остане до 
крајот на мојот живот.

Јас не бев со него во тие тешки минути, кога полицијата 
во еден мартовски ден, околу четири часот тропнала на 
неговата врата. Не сум видела како му ги свиткале рацете, 
нему и на Борис, колку многу брзале и почнале да ја 
претресуваат целата куќа. Не сум била таму, моите снаи 
ми раскажуваа за тие мигови. Никола бил спокоен, колку 
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што може да биде спокоен човек што оди во смрт. Тој 
знаел уште тогаш дека ќе оди во смрт. И тоа воопшто не 
го исплашило. Само му било тешко бидејќи ќе го напушти 
бојното поле. Борис, тој уште  како млад беше упорен и 
тврд, исто не се исплашил. Тие двајцата многу го сакаа 
делото и беа подготвени да умрат за него. Никола не 
трпел и ѝ рекол на полицијата:

Оставете ја Венера во постелата. Таа е болна. Не гледате 
дека едвај стои на нозе....

Зошто рекол така, не знам. Венера и ден-денес, кога си 
спомнува на тие зборови плаче. Тој не очекувал милост 
од нив. Тој знаел дека тие се безмилосни и дека не ги 
интересира тоа што Венера гори од температура. И пак 
им рекол. Венера се помислила: „Еве каков е батко, ни во 
тие моменти не гледа за себе туку мисли на другите.!“

Ги однеле, а мене ме информираа по неколку дена со 
телеграма. Во телеграмата не кажуваа зошто ме викаат, 
туку напишале: „Никола е тешко болен – дојди, Борис“.

Јас тргнав да одам и мислев дека ќе го најдам на постела. 
Неговата болест беше од таков вид што мене косите ми се 
креваа. Тој многу долго ме подготвуваше за најстрашното. 
Ми вдахнуваше дел од својата увереност дека смртта му е 
неизбежна, но како може едно мајчино срце да се помири 
со таа мисла? Се случува синот или ќерката да се разболат 
од некаква неизлечлива болест, а лекарите да не даваат 
никаква надеж за живот. Сепак, мајката до последниот 
момент се надева на некакво чудо. Така и јас се надевав на 
некакво чудо. Но кога ми кажаа каде е Никола, се здрвив. 
За Борис не се плашев толку. Знаев дека тој не е изложен 
на толку голема опасност. Сепак, ние сите чекавме чудо. 
Ја чекавме Црвената армија. Но таа уште беше далеку, 
а милите синови беа во устите на најопасните ѕверови. 
Милост од нив не можеше да се очекува. Еден ден Венера 
ми рече:

Пак да одам кај некои блиски на татко. Мамо .... тој се 
познавал со многу влијателни луѓе....
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„Кога човек се дави, се фаќа за сламка“, вели народната 
мудрост. И ние гледавме да се фатиме за сламка. Се 
растрчавме таму – ваму, но секогаш ни беше одговарано 
истото - за такви големи злосторници не можат да се 
ангажираат. Некои предлагале да помогнат, но Никола 
и Борис преку печатот да се откажат од своите идеи. Тоа 
не беше потребно да им го кажеме. И двајцата го сакаа 
своето дело и не можеа да се продадат.

Изнемоштени од умор и мака, ние се вративме во 
нивната куќа. Станот беше проветрен, го немаше Никола 
со својата срдечна насмевка да ги стопли срцата, го немаше 
и Борис да не насмее. Секој за себе знаеше дека никогаш 
нема да се повторат тие денови кога се собиравме сите 
навечер – двете невести, Никола, Борис и јас и споревме 
срдечно, кога за поезија, кога за друг поубав живот од 
песна....

Но Никола не ги искажуваше своите мисли. Секој се 
стремеше да ги скрие своите маки од другите.

Пред некое време, кога скитавме низ софиските улици 
и мислевме како да им помогнеме, зашто тие се изложени 
на нечовечки измачувања, Никола успеал да ја заблуди 
полицијата, кога Борис го пренесувал куферот полн со 
тротил, не знаел што имало во него. Мислел дека му помага 
на својот поголем брат. Исто така не знаел како можеле да 
му поверуваат. Борис беше одделно од групата и испратен 
во најлошиот логор во Крсто Поле, Ксантиеско.

Во полицијата, ѕверот Гешев измислувал разни мачења 
за Никола за да ја каже вината на своите другари. Затоа го 
повторувал истото:

Ако според вашите закони некој направил прекршок, 
тој сум бил само јас, затоа што моите другари ми правеле 
услуга.

Непотребно е да се откажува, дека се пренесувало 
оружје – провокаторот сѐ имал кажано. Никола се имаше 
најдено пред отворени карти – полицијата знаела сѐ. Во 
почетокот уапсените не знаеле од каде дошла провалата.
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Подоцна, една од уапсените девојки во истиот процес 
го видела провокаторот како се држи под рака со еден 
агент. Тоа било доволно да ја дознаат вистината. Треба да 
се информираат сѐ уште нефатените другари. И успеале 
да ги информираат. Уште пред процесот партијата го 
откри провокаторот, кого го убиле пред неговата дрварска 
работилница.

Ова го раскажувам, меѓу другото, бидејќи сакам 
читателите да знаат дека Никола немал што да крие, 
освен да се мачи да го омаловажи учеството на другите 
во минирачката работа, ама се гледа дека полицијата 
не знаела сѐ од провокаторот и затоа го стави на такви 
нечовечки маки. Подоцна Никола сам ни раскажа кога 
веќе беше во затвор, а јас со ужас му ги гледав осакатените 
раце. На прстите му немаше ни еден нокт и нему и на 
другарите.

Тоа не беше најлошото. Измислуваше и се мачеше 
да ми ја олесни мојата болка – имаше многу пострашни 
работи... ама нели поминаа....

Јас го гледав со љубов и болка. Нему му беше тешко 
што јас страдам и не сакаше да ме секира, јас требаше сѐ 
да знам. Тој сакаше да ја вкопа омразата кон фашизмот, 
која гореше во неговото срце и ако е потребно јас да го 
продолжам неговото дело.

Најлошото беше кога ме обесија со главата надолу. 
Крвта ми шумеше, а очите ќе ми прснеа, устата се полнеше 
со нечистотија, така ме држеа до губењето на сознанието. 
После тоа ме освестувале за да продолжат со другите 
мачења... друг пат ми пуштаа струја по снагата и таа струја 
ми ја тресеше снагата и сите мускули – раскажуваше тој.

Го гледав убавото и продуховено лице на Никола и 
мислев за неговите маки.

Најдов еден ден – продолжи тој – и му се радував како 
на злато – не се двоумев. Животот за мене немаше никаква 
цел. Јас знаев дека ќе умрам. Деновите ми се броени. 
Зошто да не се спасам од маките кои ме чекаат и ја забив 
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пулијата во вената на левата рака. Бликна крвта и јас 
чекав... ама не ми дозволија дури ни да умрам. Ме спасија, 
за да продолжат со нови измачувања.

Наспроти нашите разговори, јас се надевав, не знам на 
што се надевав. Срцето не ми дозволуваше да помислам, 
дека по еден месец Никола ќе биде мртов... процесот ме 
направи многу борбена и цврста. Само едно сакавме да 
не се изврши веднаш – смртната казна. Ќе бидат осудени 
на смрт – знаевме, ама сакавме пресудата да не се изврши 
веднаш. Од Советскиот Сојуз пристигнуваа новини за 
уништувањето на германската армија од Црвената армија. 
Само неколку месеци сакавме да се одложи таа пресуда, 
но непријателите изгледа многу се плашеа од Никола и 
неговите другари и брзаа да ги уништат.

Самиот процес беше измислен и пресудата била 
донесена пред стрелањето.

Во салата не нѐ пуштаа сите заедно. Кога влегуваше 
Венера другите стоеја надвор, а кога присуствуваше 
Бојка, другите ја чекаа да излезе. Кога за прв пат влегов во 
широката сала, погледот ми заврши кај син ми. Сите ми 
беа мили, а мајката сака да го види прво својот син, каде 
и да е тој. Јас го видов. Рацете му беа врзани со лисици, а 
лицето му беше спокојно и чисто. Кога ме виде, во него се 
разви топла насмевка, која беше присутна само кај него. 
Од очите ми течеа солзи и тие солзи тешко го насекираа, 
затоа тој ги дигна заклучените раце до своите очи и така 
ми даде знак да разберам дека не му е пријатно  да плачам. 
Се помачив да му се насмеам. И сега не можам да разберам 
каква била во тој момент таа моја насмевка кога срцето 
ми трепереше. Пред мене се појави некаква магла, не го 
гледав сосема чисто. Го гледам исправен и горд да го земе 
зборот и да се мачи и тука вината да ја преземе врз себе.

„Ако сум направил нешто против вашите закони, го 
направив само јас. Другите не знаеле што прават. Мислеле 
дека ми прават услуга лично мене!“

Не знам како му одговориле судиите....
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Иако ја дочекавме смртната казна, зборовите на суди-
јата нѐ удрија како гром. Тука треба да спомнам една мала 
ситница, која ме засега лично мене. Јас бев навикната во 
Банско летото да одам боса. На горештината не можев да 
носам чевли. Незгодно беше во Софија да одам без чевли, 
по чорапи, па решив да се обујам. Точно во тој момент, 
не знам зошто, јас почувствував дека нозете ужасно ме 
болат. Ги собув чевлите без да го оддалечам погледот од 
моето дете, кое ме гледаше и ми мавташе поздравно, како 
да сакаше да ми  даде кураж. Во тие осум денови кога 
легнувавме несоблечени, несобуени, засушените чевли 
ги разранија нозете и чорапите беа натопени со крв, а 
стапалата оставале крв по патосот. Толкава беше мојата 
друга болка, што физичката болка не ја чувствував. Јас се 
доближив до Никола и му реков: 

„Биди спокоен синко, ние за сите вас не ќе дозволиме  
да се случи најлошото. Ќе одиме, ќе бараме, ќе молиме да 
го одложат извршувањето“.

Никола ме гледаше слатко. Тој знаеше дека сѐ е 
излишно, дека фашизмот нема милост, ама сепак за да ме 
успокои и ми рече: „Ако можете нешто да направите за 
другарите, мајко, ... за Дончо, за Богданов, за Романов... за 
мене е излишно да молите....

И ние тргнавме по куќите на министрите, на 
директорите, на полицијата. Отидовме дури при тој Гешев. 
Никогаш нема да ја заборавам средбата со тој садист, со 
тој ѕвер. Со мене беа и мајките на другите осудени. Една 
од нив заѕвони на вратата на скапиот апартман. Се појави 
слугинката и ние ја замоливме да го извести Гешев дека 
сакаме да го видиме. Тој се појави на вратата, можеби 
од љубопитност, можеби сакал да види како се држат 
мајките на тие горди комунисти, кои и покрај такви маки 
не свиткуваат глави.

Видете, рече една од мајките, таа жена ја остави 
нивата неожнеана и дојде тука да ве замоли за својот син. 
Сожалете се ....
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Гешев ги погледна разранетите и боси нозе и се насмеа. 
Насмевката му беше иронична и зла.

- Чија мајка си ти? – ме праша тој.
- На Вапцаров – одговорив јас и жалам што сум дојдена 

да молам. Жалам што дојдов да молам. Срцето ми чукаше. 
Тој не  можеше да ја разбере мојата болка.

На најлошиот. На тој што ги заведе и другите – рече 
Гешев и си влезе во станот, нечовечки треснувајќи ја 
вратата пред мојот нос.

Времето за стрелање се ближеше. Ние отидовме да 
се видиме за последен пат со нашите мили синови, кои 
немаше да ја преживеат ноќта. Тоа беше средба меѓу 
две решетки и никогаш до крајот на животот  нема да 
го заборавам тој последен разговор со син ми Никола. 
Првите зборови кога пеам на чисто бански јазик:

-Ајде, ти факирко (тој збор ние го употребувавме 
наместо - како си?

-Ама ти, Никола, ти како си? Го прашав  и солзите ми 
бликаа од очите – не можев да ги задржам.

Никола го остави шеговитиот тон, сакаше да ме 
успокои и сосема сериозно ми рече:

- Не треба да плачеш мамо....
- Што бараш ти од мене, Никола, нечовечка сила да 

бараш, кога мојот сакан син оди на стрелање, јас да не 
плачам?

- Не бива, златна мајко кралице, ти си родила борец, а 
крајот на борецот е или слобода или смрт. Живото зрно, 
додека не се закопа во земјата не дава плод. 

- Ти сама ќе видиш како од мојата смрт ќе се родат 
илјади борци за вистината....

- Јас ги стискам усните до крв и се мачам да го задржам 
плачењето кое ме стега во градите. Никола ме гледаше 
нежно, внимателно и ми шепотеше:

- Не треба да плачеш. Ако е потребно и ти треба да 
умреш за таа идеја.

После се обрати до Бојка со својствена топлина и 
нежност и ѝ рече:
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- Јас сакам ти да станеш архитект на идните палати кои 
ќе се градат за децата.

Потоа ги однесоа на стрелиштето. Помладите, кои 
можеле да трпат јурнаа натаму, а нашите стари, изморени 
нозе не послужија да стасаат до таму, и таму, на самото 
стрелиште, станала невидена свадба меѓу Дончо 
Најмладиот и убавицата Росица, милата Росица.... тие си 
мислеле ако се венчаат со Дончо пред стрелањето ќе му 
го поштедат животот. Но, и после свадбата, тие пак го 
стрелале. Сѐ беше напразно.

Кога попот ја испеа својата молитва за осудените, 
Никола му рекол:

- Јас не верувам во никаков бог, но за времето кое ни 
останува дозволете ми да запеам една песна. Паљачот се 
доближи да му ги врзе очите, ама тој си ја заврте главата.

- Јас не се плашам од смртта и ќе ја пречекам со 
отворени очи.

- И ја запеал, како што ја пеел осудениот од „Песната за 
човекот“. Ја запеа таа незаборавна песна од Ботев:

И другите ја пееја песната. Во тој момент тунелот екна 
од рафалите. Се брзаа да ги ликвидираат пламените 
борци кои со ништо не можеле да ги исплашат...

Преку целата ноќ, за време на стрелањето, јас ги читав 
стиховите на Смирненски. Знаев дека Никола многу, 
многу ги сакаше. После тоа јас го уништив зборот „бог“ 
во моето срце иако од детство ме учеа дека треба да го 
почитувам. Нема бог, не може да има. Ако имаше ќе не 
слушнеше. Јас така од срце се молев да помогне да го 
спаси мојот син, кој се бореше за среќата на народот, но 
тој не ме слушна, или пак ако има, тој ѕвер.....

... го уништи во моето срце богот. 
Ако е нужно и ти ќе умреш за тоа дело – така ми кажа 

тој. Тие негови зборови ми станаа мисла во животот. Треба 
да продолжам колку што можам, треба да помогнам колку 
што умеам, за делото за кое загина Никола....



166

БОЈКА ВАПЦАРОВА
За егзекуцијата на осудените
Кон 19.50 дојде командатовиот аѓутант со свештеникот 

и соопшти дека е одобрено осудениот Антон Попов пред 
егзекуцијата да се венча со Росица Манолова, бремена 
од него... по барање на Антон Попов осудените Никола 
Вапцаров, Атанас Романов и Петар Богданов да дојдат и 
да присуствуваат на венчалниот обред.

По свршувањето на венчалниот обред, невестата и 
другите жени се качиле во автомобилот при што сестрата 
на Антон извикала силно „до гледање, брате“ .

Потоа шестмината осудени се воведени во средниот 
тунел на стрелиштето, каде што била поставена маса и 
биле наредени во една редица. До масата дошол воениот 
обвинител кој им ја прочитал пресудата, а свештеникот ги 
поканил да се исповедаат. Но сите се откажале.

По рапортот на полицискиот агент, присутен на 
стрелањето е забележано:

„Осудените врзани беа одведени до местото за 
стрелање “.

Пред стрелањето Петар Богданов извикал: „Да живее 
блиската победа на Црвената армија“. Антон Попов 
се збогувал извикувајќи „Збогум, другари”, а сите му 
одговориле „збогум“. Атанас Романов извикнал „Смрт 
на фашизмот, набрзо ќе дојде и вашиот крај!“. И групно 
запеале „Тој што ќе падне во бој за слобода, тој не умира...“

АЛЕКСАНДАР ПИЦИН
Со Никола се познававме уште како деца. Живеевме во 

исто маало. Многу голем впечаток ми оставија неговиот 
однос со децата и неговата омраза против лагата. Тој беше 
револуционер по природа.

Ми се чини дека по нападот на СССР од Германија, 
Никола беше одговорен за снабдувањето со оружје на 
цела Бугарија.
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...Ме викна командирот на одредот Крум Радонов и 
комесарот Никола Рачев да одам во Софија, да го најдам 
Никола, да му кажам да дојде во одредот. Тоа беше во 
1941/1942 година. Го најдов во куќата. Таму имаше и други 
другари. Вапцаров ме прими во кујната. Таму беше и 
полковникот Цветан Рaдојков. Од клозетот вадеа оружје 
и пушки, а во кујната имаше ќунци за печки, ги ставаа  
пушките во ќунците и потоа не замолија да ги пренесеме. 

После му кажав на Никола зoшто сум дојден во Софија. 
„Те молам, кажи им на другарите дека не можам да го 
оставам движењето обезглавено“.

- Ако те уапсат, каква полза?
- Нас и ако не апсат, други ќе не заменат – ми рече 

Вапцаров.
Ги пренесовме ќунците во еден камион, во еден кварт 

на градот.
Се вратив и им раскажав на другарите што ми рече 

Никола. Другарите со интерес ме ислушаа. 
Го испративме ИДАДО МАМОИЛ но за жал тој стигна 

во Софија кога Вапцаров бил уапсен. Тој ја донесе веста 
дека Вапцаров, заедно со други другари, бил уапсен.

КРАНЦЕВ И.
Никола Вапцаров, како оригинален новинар, внесе во 

својата поезија нови теми и ликови и состави свои лирски 
јунаци со нови мисли и нови барања. Смело се борат за 
своите права. Во поезијата на Вапцаров славно се слуша 
гласот и барањето на работниот човек.

Никола Вапцаров ја продолжува традицијата на 
Христо Ботев и на Христо Смирненски. Тешкиот живот 
не го спречува и не го плаши да бара права и слобода за 
работниците.

СЛАВКО ВАКАНОВ 
Вие знаете што рекол Вапцаров на самиот процес. Тој 

сакал да ја преземе целата вина врз себе, за да ги спаси 
своите другари! Е таков беше Вапцаров.



168

Никола Вапцаров во фабриката
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Во еден разговор со баба Елена, таа ми кажа: „Еден ден 
кога Никола дојде да се видиме, јас многу се исплашив. Тој 
беше блед како мртовец и многу растроен. Ми рече дека 
сонувал страшен сон! „Јас му реков: „Нели ти не веруваш 
во сништа, сине?“ „Страшно беше, мамо! Тие биле илјада 
пати пострашни од смртта. Сонував дека ме исклучиле од 
партијата.“ Кој читател можел да сфати што била партијата 
за Никола Вапцаров?

РОЗА ПОПОВА СМИЛЈАНОВА
--- Триесет и три дена не знаев каде е брат ми. Во 

полицијата не ми кажуваа ништо конкретно и понекогаш 
не нѐ примаа. Сум чекала со часови  и на крајот ништо. 
Еден вистински човек, полицаец, ме посоветува: „Само 
Гешев може да ти каже каде се наоѓа твојот брат“.

Кога влегов при Гешев, го прашав да ми каже  каде е 
брат ми. Тој како ѕвер скокна со викање. Јас му реков: „Ако 
брат ми е виновен, судете го. Вие треба да ми кажете каде 
е испратен...“

Ме истера. По извесно време еден полицаец ми 
даде белешка од брат ми, во која пишуваше  дека е во 
дирекцијата и дека можам да му донесам алишта и храна. 
Отидов да побарам дозвола за средба. „Од каде знаеш 
ти дека брат ти е тука?“ „По пошта добив белешка“. Се 
дигна врева. Кој е тој што испратил писмо по пошта? Тоа 
не е дозволено за комунистите, без да знае управата на 
затворот. Кога ми ги пратија алиштата, беа натопени со 
крв, гној и кога ги ставив да ги исперам се распаднаа. И 
кога го видов на стрелањето, беше страшно да го гледаш, 
еден дел од ногата му беше искршен, а на рацете немаше 
нокти.

Од него разбрав дека Никола бил тешко измачуван. 
Бил однесен во болницата за да не умре. Нѐ советуваше 
за провокациите.

Кај нас започна да доаѓа една жена која се претставу-
ваше пред мене дека е љубовница на Бошко. Ме прашуваше 
дали им се јавува. Јас и реков дека тој не е уапсен и е 
надвор од градот, на пат.
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НАЗИМ ХИКМЕТ
Славниот турски поет – борец, Назми Хикмет, кога 

ги прочитал стиховите на Вапцаров „Вера“ и „Двобој“, 
„Предсмртјето“, тој се расплакал, ја зел стихозбирката, ја 
притиснал до градите и проговорил само две думи: „Мој 
брат“.
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ДРАГА ЛАГАДИНОВА 
Јас и Никола бевме роднини по две линии. Татковска 

и мајчина. Во времето на полициската акција јас бев 
ученичка во женската гимназија. Никола беше уапсен, 
ама беше ослободен со наредба да го напушти Банско. 
Сите луѓе беа многу внимателени по ослободувањето 
на Вапцаров  од полицијата.  Никола ме повика за да ме 
испрати да однесам една белешка до Миле Ковачев. Тој 
живееше до една наша тетка, сестра на мајка ми. Миле 
Ковачев беше учител и отпуштен од работа. Исто така 
и жена му беше учителка. Јас не знам што имаше во 
белешката и што сакал Никола да му каже на учителот 
Ковачев.

Човечноста на Вапцаров мислам дека е вродена 
во него. Тој заради човечноста станал и комунист. Тој 
се жртвуваше, направи сѐ, докажа до каде е способен. 
Заради човечноста, тој веруваше дека тој систем ќе 
биде почовечен. И затоа може да се каже дека Никола 
Вапцаров беше човек со големо срце. Кога се сретнувавме, 
ме поздравуваше со блескава насмевка. 

Кога станува збор за поезијата, сметам дека неговата 
поезија е една филозофија за суштината на човекот. Таа 
е мила. 

Убедена сум дека тој не е само голем човек, туку и еден 
од најголемите поети.

ВОА УВРИЕР
Роден е на 7 декември 1909 година во Банско. Стрелан 

од фашистите на 23 март 1942 година. Никола Вапцаров е 
награден со меѓународната почесна награда за мир. Денес 
е омилен поет на бугарската младина.

Поезијата на Вапцаров, како и животот, му е поезија 
без застанување, неговата големина е сосема обична. 
Таа поезија, лишена од искуствена патетичност, е еден 
непринуден разговор со читателот. Таа проникнува право 
во срцето до толкава реалистична исповед на поетот за 
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животот, за жртвите. Поетскиот збор блика од животот 
на поетот, од грижите и незадоволството на луѓето, од 
надежта и стремењето на луѓето, тоа станува сила во 
својата обичност и затоа го привлекува читателот.

Начинот на кој се служи со стихот, забрзано, едновреме 
суров и нежен. Го доближува Вапцаров кон Мајаковски  и 
затоа го нарекуваат бугарски Мајаковски. 

ЕДВИН ТРЕТОНДАН
Фашистите го стрелаа мојот син затоа што тој се бореше 

за мир, за среќата на луѓето, за слободата на родниот крај 
и за животот поубав од песна, поубав од пролетен ден. 

А тие убија милиони луѓе, ама не го убија идеалот, за 
кој смело, нашите херои умирале со песна на усните.

И мојот син сега го нема веќе. Поетот денес го нема. 
Благородниот поет денес не е жив за да ни пее вдахновени 
песни за гулабите бели на светот, кои летаат во безбројни 
јата и ги гонат гавраните на смртта. 

Фашистите го стрелаа мојот син и него веќе го нема 
меѓу нас за да составува песни за трудот.

МАРК ГАРАКУЛИ
ПЕСНА ЗА ЧОВЕКОТ
..........
А умре ти млад!
Колку песни во тебе,
Останале неиспеани!
Колку трепетри на срцето
На мислите не се излеани!
О, песни твои!
Како бујни бранови ме поплавува
За животот во мене топлина разгоре,
Ти крилја ми даваш,
И бескрајна љубов кон човекот
Ми даваш
О, песните твои!
И самиот ти си песна!
За човекот најубава песна!
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ХУЗАНЧАЈ
„Народи кои имаат ист поет како Никола Вапцаров, 

растат во очите на светот.

САЛВАТОРЕ КУЗМАНО 
Да ја кажам вистината, за мене, не само за мене 

– Вапцаров е едно длабоко откровение, едно ново 
запознавање на вашиот народ. На неговата скромна и 
слободна душа. Кога се запознав со стиховите на Вапцаров, 
јас вистински запознав друг народ....“

ЛУДВИГ РЕН
„Вапцаров е многу подрагоцен, зашто учеше од 

великиот Ботев, длабоко  национален и по содржина 
и по форма и во исто време тој се учи од славниот поет 
Мајаковски.

МАРКО МИКЕЛИ
Вапцаров е поет, богат со пламен, нежен во својата 

душа, во својата песна....

ЖЕРМЕН ИВ ЖАРШ
И во Франција многу младинци го даваат животот за 

слободата. За мене Вапцаров е споен со спомени за нив. 
Среќна сум дека ги видов местата каде што тој ги поминал 
последните часови на радоста.

Животот и делото му се радуваат со длабока почит 
во нашата држава како животот и делот на нашиот херој  
Јулиус Фучик. Тие велики синови на своите народи го 
сакале својот народ со голема љубов.

Тие имале големи срца и проникливи умови, го сакале 
својот народ и својата татковина. И двајцата знаеја дека 
животот може да се промени и да стане поубав.



174

Споменикот на Никола Вапцаров во Банско
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ГОИ БИЛАС ШАРМА
„Кога ги читав стиховите, ми се чини, човек многу бргу 

и лесно може да се спријатели со него. Националноста и 
јазикот не биле пречка за тоа“. 

ЖЕРМЕН ИВ ЖАРШ
Среќна сум дека од името на Светскиот совет на мирот 

сум тука да ви ја дадам дипломата на наградата за мир, на 
поетот Никола Вапцаров...

Никола Вапцаров ќе остане еден од најчитаните и 
најблагородни фигури... Никола Вапцаров ги воспеа, ги 
одбрани принципите на слободата и човечката среќа....

Јас сум сигурна дека уште многу долго време младите 
поколенија ќе црпат од неговата поезија, духовна 
чистота, длабок и вистински хуманизам и морална сила 
која води кон полна саможртвуваност за татковината. 
Имено, така умре Никола Вапцаров, верен на големото 
револуционерно минато на бугарскиот народ и ќе остане 
вистински херој.

ВАНДА ВАСИЛЕВСКА
Ќе ви зборувам за двата писатела – националниот херој 

Јуниус Фучик и националниот херој – Никола Вапцаров...
До последниот здив останаа верни на една и иста 

благородна цел.... Ние, никогаш нема да ги видиме и 
сретнеме, никогаш нема да го видиме јасниот поглед на 
Фучик и младата насмевка на Вапцаров. Нивните творби 
и дела ќе останат. Пламенот на зборовите нивни се со нас 
и нѐ придружуваат. Тие верувале во тоа, во што веруваме 
и ние. Нивното дело продолжува да живее и служи во 
борбата за слобода и мир. Паднаа во тоа време кога никој 
не можел да положи венец на нивните гробови и денес, 
после многу дни по смртта, што тие добиваат почит од 
Светскиот совет за мир....
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Елена Вапцарова пред споменикот 
на Никола Вапцаров

Елена и Бојка Вапцарови, 1953 г.
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АХМАД СУЛЕЈМАН 
ВАПЦАРОВАТА МАЈКА

Од твојата тврда љубов, мојата вера, 
Во победата и во животот се разгорува,
Ама во твоите очи, о болка што не венее
Вапцаровиот лик, во веригите железни, 
Во рацете на плачот, тој е пак насмеан, 
Остана цврст, тој образ горд и вечен,
Ти како никогаш, нема да замолкнеш,
црвенопламен вик,
На неговата крв, пролетта,
Тогаш ги испрскала железата.

НИКОЛА ГИЛЕН
Никола Вапцаров е личност од светско значење, 

гигантски даб, чиј корен е во земјата на Бугарија, а 
гранките им даваат енергија и сила на сите кои се борат 
за слобода, во сите краишта на светот. 

СМАТРАКАЛОВ 
Со Никола Вапцаров се запознав пред 36 години. Ме 

запозна Георги Караславов. Со него се познавам од 29 
години. Во тоа време, во 1934 година, растурија многу 
политички  организации. Поради цензурата, многу тешко 
беше за собирање материјали и за печатење на напредните 
весници „Свјат“, „Литературен преглед“. Во тоа време 
излегуваше и весникот „Кормило“. Во него учествуваа сите 
и леви и десни и социјалдемократи и беспартијци. Јас тоа 
го сметав за успех на левите сили. „Кормило“ беше еден 
исклучителен весник, не само по својата содржина, туку 
и по разнообразноста во него. Учествуваа не само поети, 
ами и научници, сликари, вајари, од голема величина, а јас 
во тоа време се занимавав со литература. 

Во раководството и редакцијата на „Кормило“ беа 
следните поети и писатели: Христо Радевски, Георги 
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Караславов, Орлин Василев, Младен Исаев, Стојанов, 
Пантелеј Матеев, Димитар Хаџилиев и многу, многу други.

Ние не можевме да се среќаваме во клубови, затоа што 
тие беа затворени и беа следени од полицијата. Требаше 
да се сретнуваме во станови и мали слаткарници, паркови, 
на екскурзии на Витоша.

Тогаш, како што ви кажав, се занимавав со литературна 
дејност. Една година пред запознавањето со Вапцаров, јас 
имав издадено една стихозбирка – „Бура над татковината“,  
беа објавени стихови, статии, белешки и рецензии во 
списанието „Македонски весник“, во кој беше скриен 
нелегалниот редактор Георги Караславов.

Во весникот беа поделени на два дела –  едните, 
„прогресивни“, а другите само беа „учесници“. Имаше 
разногласие и весникот престана да излегува.

Караславов не покани двајцата да одиме  кај него, во 
нивната куќа, каде што се собирале.

Сакам да ви раскажам за нашето запознавање со 
Никола. Се ракувавме срдечно, ми ја стисна раката. 
Ми направија голем впечаток неговите рапави раце. И 
така, тука има врска меѓу работник и интелектуалец. 
И после, кога разговаравме, се виде дека тој беше 
многу симпатичен, умен и пријатен соговорник. Тој ми 
остави голем впечаток. Јас и Никола си прошетавме 
и си разговаравме на разни теми за некое македонско 
списание и за шпанските интернационални бригади и 
за битките. Никола беше исклучителен човек. Скромен и 
скромно се облекуваше. Ние бевме договорени да одиме 
кај Георги Караславов. Го прашав дали сака да одиме“. Се 
разбира „да“. Тој имаше објавено две песни во „Кормило“. 
Двајцата сакавме да одиме на таа средба. Се разделив со 
задоволство и радост во душата дека се запознав со еден 
прекрасен човек.  Сметам дека и тој така мислеше.

Разговорот во куќата на Караславов беше после три - 
четири дена. Отидовме двајцата, со голем интерес, на таа 
средба. Луѓето кои присуствуваа беа по десетина години 
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повозрасни од нас. Многу од нив беа познати поети и 
писатели, а ние бевме писатели-почетници и ние само 
молчевме и слушавме. 

ИСАЕВ
Јас ќе се измачам да најдам неколку зборови за Никола 

Вапцаров, за нашето зближување, за нашата судбина, за 
нашата борба. Ние, со Никола требаше да учествуваме во 
една тешка борба. Никола имаше оставено сѐ во својот 
живот и мислеше на едно, борбата за слобода. Тој ја поврза 
својата судбина со судбината на работничката класа. 

Моите стихови за Шпанската граѓанска војна се 
разликуваат од неговите. Тој говореше од името на 
работничката класа. Тој тогаш работеше во железницата 
како ложач и фрлаше јаглен по 12 часа, ама мислеше на 
борбата во Шпанија и кога требаше да спие, тој пишуваше  
стихови за шпанските борци. 

Јас се запознав со Никола во пивницата „Луката“, 
на улица „Радовски“. На тоа запознавање имаше многу 
писатели и артисти. Јас не го познавав. Еден што беше на 
наша возраст почна да зборува за Народниот театар, за 
драмите, за драматургија, за литература: „А како мислите 
вие Народниот театар да игра такви пиеси на Максим 
Горки“, прашал Никола. Некој ми кажа дека тој бил 
работник и за  прв пат зборува за пиеса. Тоа ме трогна. 

Орлин Василев беше еден од редакторите на весникот 
„Кормило“ и тој ми рече: „Сакаш да те запознаам со еден 
млад човек, што тука донесе една стихотворба за Горки, 
многу интересна. Тој се вика Вапцаров“, ми рече Орлин 
Василев. Јас го прашав: „Како се вика татко му“. Јас му 
реков – Јонко и додадов дека песната ќе ја потпишеме под 
името Јонко Вапцаров. Отпечатив две песни во весникот 
„Кормило“. 

Јас не сум видел поскромен човек од Никола Вапцаров 
и таква револуционерност. Можеби само Тодор Павлов и 
неколку други личности од висок ранг, само за нив можам 
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Никола Вапцаров со пријателите морнари
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да тврдам дека тие можат да стојат на исто рамниште со 
Вапцаров по својата добрина. 

За Вапцаров беше голема предност и богатство, 
неговата способност да ја црпе енергијата и живоста од 
народот. Таква личност  јас не сум сретнал. Неговото 
однесување кон луѓето и неговото внимание за човекот го 
нема во никој од нас. Неговата љубов имаше таква ширина 
што тој ја црпеше од себе за да ја подари на другите што 
страдаа. 

Ќе ви раскажам за последните три дена во затворот 
пред да ја прочитаат смртната пресуда на Вапцаров и 
другите и пред да нѐ однесат нас во логорот.

За мене најдраматично, најтешко и најтрагично беше 
тоа што  се случи во последните денови. Ние знаевме дека 
Вапцаров е најтешко обвинет и над него е смртната казна. 
Тоа го знаеше и самиот Вапцаров. „Јас гледав – велеше тој 
– дека ќе ме убијат. И ми зедоа сѐ, врвките од чевлите и се 
што имав и што немав за да не можам да ставам крај на 
мојот живот“.

Една вечер дошол во ќелијата еден агент. Тој го однел 
долу при Гешев, кој бил добро расположен и му рекол: 
„Е Никола, и му заповедал да седне... слушај Никола, 
не мислите дека ние сме такви плачковци како што нѐ 
претставувате. Ти си поет и ќе ме разбереш. И ние сме 
луѓе, макар што нѐ нарекуваат убијци и какви ли не. Ќе 
бидам сосем искрен со тебе и ќе ти кажам  дека тебе те 
очекува смрт.

Жалам што ќе загинеш толку млад. Смртната пресуда 
ти е неизбежна. А ти можеш да се спасиш“. Вапцаров 
го прашал: „А како, по која цена“?. Гешев му одговорил: 
„Од тебе се бара да потпишеш само неколку реда, една 
декларација од неколку реда и потпис. Тоа е сѐ што треба 
да направиш“. Вапцаров му одговорил:

 „Слушајте, господине Гешев, сте ја згрешиле адресата. 
Нема да биде таа работа“.
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Кога Гешев го слушнал неговиот одговор, станал и 
простум го погледнал, но треба да се знае дека Гешев не 
тепаше, други беа тие. 

Продолжил разговорот со Гешев и му кажал на Вапцаров 
дека сѐ е загубено за нив. „Уште малку Германците ќе ја 
прегазат Русија, тебе тогаш нема да те има“.

Вапцаров му одговорил: „Господине Гешев, јас може да 
загинам. Јас може да не бидам жив, ама ќе остане народот 
кој ќе ја продолжи борбата“. Вапцаров беше духовно 
подготвен за смртта, да умре за народот.

Кога се проштававме, Вапцаров меѓу другото спомна: 
„Нас ќе не стрелаат, но животот никогаш“. Многу добро ги 
помнам тие зборови. 

Стиховите на Никола Вапцаров беа стихови на 
работниот човек.

Тодор Павлов, вели, личностите како револуционери и 
поети стојат високо.

МИЛКА МОЛЕРОВА
Се познавав со Никола Вапцаров од времето кога беше 

морнар, а подоцна се сретнувавме често во Софија. Кога 
тој доаѓаше во Банско не можеше да не се видиме.

Вапцаров, кога ја напиша „Селска хроника“, дојде кај 
нас и ми ја прочита песната и ме праша дали ми се допаѓа 
и дали ја разбирам. „Убава е“, му реков  и тој многу се 
радуваше.

Никола се однесуваше многу дружељубиво со сите 
пријатели.

Во 1940 година Никола му ја подари книгата „Моторни 
песни“ на мојот чичко, со посвета – „На мојот сакан учител 
– од неговиот ученик“. Со потпис. 

Мене и сега не ме интересира како пишуваат другите. 
Тоа беа и тогаш и сега за мене многу искрени, многу 
длабоки стихови. 

Човечката топлина, односот кон човекот, тој сакаше 
да биде разбран од обичните луѓе. Сум ја слушала Магда 
Колчарова да ги рецитира „Родина“ и „Горки“.
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Во Банско, првата рецитаторка на стиховите на 
Вапцаров беше Славка Ваканова.  Дури и сега си 
спомнувам како звучеше: „Мајко, Фернандес е убиен“.

Јас и сега и тогаш мислев дека Вапцаров требаше да 
се спаси и не требаше таков човек да се стави на таква 
задача. Требаше пологично да се мисли за Никола, зашто 
Никола можеше да даде многу за својот народ.

Вапцаров доаѓаше во нашата куќа, која сега се наоѓа на 
улицата „Георги Трајков“ број 34. Во тоа време, во нашата 
куќа доаѓаа: Пенка Дамјанова, Мацка Ганчева, Павла 
Рускова, Христо Русков, баба Параскева, мајка му на 
Димитров, жена му на Тодор Павлов и Лилјана Димитрова. 
Никола Вапцаров се сретнуваше со нив во нашата куќа.

МАРА И МАНОИЛ ТОДЕВИ
... Пред пролетта 1942 година, мажот ми доби наредба 

од партизаните да го најде Вапцаров и да им го доведе. 
Јас бев  болна и беше опасно да одиме на лекар. Кога 
отидовме во станот, ни отвори полиција и не зеде внатре. 
Внатре беше сѐ расфрлено, книги, легла, мажите беа по 
пижами, беа врзани и стоеја во ходниците. Жените исто 
така стоеја во ноќници. Мажот ми дојде, Никола да ни 
каже на кој лекар да одиме после операцијата. Живеев во 
Вапцаровиот дом околу една недела. Дојдоа и мајката на 
Никола, баба Елена, Бојка и Венера. Ја молеле да оди да 
се моли кај разни големци за помош. Таа од утро до вечер 
одела од едно до друго место, отишла кај Шторкокелов, 
кај царот, но никој не помогна.

Снаите ја испраќале да однесе храна и пари. Не беше 
дозволена средба. Кога ги земаше стварите и парите, 
Никола испраќаше белешка дека ги зел, а ние се радувавме  
дека е жив. Откако се вратив во Банско, разбрав дека 
Никола е убиен. Требаше да загинат и ...ужасен миг! 

Романов ме прегрна срдечно, ме бакна - прости ми....
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КОСТАНДИН РАДОНОВ
Со Вапцаров се познававме уште од детство, а со брат 

му Борис бевме врсници. Јас многу пати одев во куќата на 
Вапцарови. Баба му Ленка ми даваше од нивниот леб, кој 
беше многу вкусен.

Најнезаборавно, не само за мене, туку и за другите, 
беше погребувањето на Михаил Радонов, брат на Крум 
Радонов. Мислам дека беше зима или рана пролет во 
1932 година. А Никола Вапцаров одржа многу трогателен 
говор во црквата „Света Тројца“. Го слушаше  цело Банско 
и плачеше.

Големо влијание на Никола имаше доктор Мајлер, кој 
му беше многу близок и влијателен. Тој му зборуваше за 
руската литература. Исто така му беше близок и Коле 
Галев. Тој беше скромен човек – спокоен тивок и предаваше 
на многу разбирлив јазик. Со никого не се караше и не 
велеше ништо лошо. Беше голем комунистички идеолог. 

Друг учител во Банско, кој беше пример за Никола и кој 
имал влијание врз Никола Вапцаров, беше Ангел Балев. 
Никола свиреше на мандолина, раководен од Балев. Јас 
не сум видел такво пријателство меѓу млади луѓе.

Баба Лена беше ислучителна жена, необична, кутра, 
интелигентна. Ги читаше „Фауст“ и „Хамлет“, ги цитираше 
наизуст Јаворов, Ботев , Вазов.

Си спомнувам за една манифестација дали беше во 
1920 или 1921 година. Александра Колчакова носеше 
црвено знаме. Може и Вапцаров  да бил присутен, но на 
тоа не можам да се сетам.

Голем поет! Поезијата на Вапцаров носи возбуда, дава 
сили да ти олесни ако ти е тешко, да те вооружи духовно, 
да те ослободи, а со неговите стихови да почувствуваш 
душевно олеснување. Неговата поезија може да те 
вооружи со таква сила  што можеш да надминеш секаква 
тежина во животот и не случајно може да се рече дека 
неговата поезија те води нагоре, кон подобро.
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МИТКА ЛАПОВА ЧАКАРОВА
... Распределување по ќелии...
Во 23–тата ќелија беше Богданов. Во 24–тата Вапцаров. 

Со Богданов си пренесувавме сигнали по ѕидот. По 
буквите на азбуката. Морзеовата азбука не ја знаев. Тој нѐ 
информираше за состојбата на Вапцаров, не поздрави за 
18 март, денот на Париската комуна. Еднаш ни фрли 500 
лева. Нѐ натераа да ги чистиме ходниците и клозетите. Ни 
даваа само леб, а некогаш и компири. 

Често го немаше Никола. Држејќи го под мишките, 
го враќаа од мачење. Имаше брада, како светец. Гледаше 
некаде во пространството, не  знам дали ме гледаше. 
Потоа плачев со часови. 

Дојде Ташо, полицаец: „Вапцаров ми рече да ти кажам, 
ако те мачат да кажеш дека тој е виновен за сѐ....“

Јас не обрнав внимание на опасноста. Одговорив. „Да 
му кажеш дека јас не сакам со ништо  да му ја отежнам 
неговата положба“.

Полицаецот се покажа чесен и набрзо го истераа од 
таму.

Веднаш ме ставија во ќелијата на Вапцаров. Никола 
лежеше со врзана глава и зборуваше. Јас плачев и го 
прашав: Многу те мачеа, многу те боли? А тој само 
повторуваше:

- Оди си!
- Збркано, незнам што рече!
Кољо, те обожавам!
И јас те обожавам, оди си!
Со нешто беше стеган, не можеше да зборува. 
Бојка му донела топла храна. Тој ниту ја погледна. 
Следната вечер, пак го водеа Никола некаде.  Еден 

полицаец ми велеше дека Вапцаров  е криминалец, го 
задушил своето дете и го закопал во јагленот. 

Јас се качив на столот и гледав низ шпионката. Еден од 
агентите што го водеше, ме виде. Јас се симнав, но столот 
остана. Некоја од жените нѐ предаде. Кој беше на вратата?
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Ме одведоа кон Гешев. Ми нареди: Што сакаш? - ме 
праша.

Ме држат, ме држеа за да не се самоубијам некако.
Го известија Гешев за мене дека ме донесоа. Тој молчеше 

15 – 20 минути.
- Ела, седни!
Почна да ме прашува. Ми даде еден албум и го 

прелистуваше. Дали познавам некого. Ги гледам Радјонов 
и Шифер, фотографирани.

Гешев цело време ме гледаше дека не реагирам. Ми 
зборуваше со грубост на висок тон.

ЕДНО КРЕНАТО ЗНАМЕ
Кој е тој што ме натера да го преведам Никола Вапцаров? 

Пред сѐ тој ми е најблискиот. Јас сум од поколението на 
чешки поети кој израсна во Првата светска војна.

Мои пријатели беа Иржи Вoлкер и Jулиус Фучек... 
И двајцата комунисти. Со Вапцаров ние имавме општа 
социјална мечта и општа вера. Неговата поезија ни ја 
опседна совеста, затоа, таа е пред сѐ творештво на поет– 
борец.

Борба за еден нов свет – сурова бесмисленост, тешка, 
нејзиниот напрегнат ритам во стиховите на Вапцаров е 
зачудувачко спојување со чиста, светла и нежна љубов 
кон човекот, кон луѓето. Таа љубов не е подарена, ниту 
апстрактна. Вапцаров го сакаше човекот и затоа даде сѐ 
во борбата за неговата вистинска среќа.

ХАРИЈА БРАТУ
„... О, ние не сме го виделе и како се смее не знаеме,
Но сепак, птицата лета на небото, лета на небото 

песната: Вапцаров во Москва е со нас, во Индија, во Кина 
е и тој, Народите на Африка, тие викаат и се борат за 
слобода“.
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АНАТОЛИЈ СОФРОНОВ
„... Никола Вапцаров е имено од тој род поети.
А тој може да биде таков, зашто неговата поезија е 

хранета од самиот народ, а и нивната цел е народот. Тој 
пие од изворот на народниот живот, а нема посилна 
напивка од неа“.
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Медал за мир на Никола 
Вапцаров, 1952 г.

Документ за посмртната награда за мир на Никола 
Вапцаров, 1952 г.

ЖЕРМЕН ИВ ЖАРШ
Во 1952 година на до-

делувањето на наградата 
за мир на Никола Јонков 
Вапцаров, тој изјавил:

„Во борбата за слободата 
и мирот, која денес е 
најнеодложната задача на 
сите народи во светот, Никола 
Вапцаров ќе остане еден од 
најчистите и најблагородните 
фигури.“

НИКОЛАС ГИЛЕН
Кубанскиот поет, по 

повод посмртаната на-
града за мир на Никола 
Вапцаров, на собирот 
во Банско, изјавува де-
ка Никола Вапцаров 
е личност од светско 
значење.
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ФЕРЕНЦ ЈУХАС 
„. Тој беше исклучително скромен – секогаш со 

насмевка. Секогаш беше присутен на работата, никогаш 
не се жалеше. Да работи, да се бори против фашизмот, да 
пишува стихови – тоа тој го сметаше за своја задача.“

СТЕФАН ХЕРМАН
.... Кој знае колку умни луѓе лежат под оваа земја, таа 

секоја пролет нив одново ги расцутува во рози и лалиња!

АЛИСАНДАР ДЖАФРИ
„Меѓу многуте поети, кои се бореле – Мајаковски, 

Фучик и многу други, сакам да кажам нешто за еден - 
Никола Вапцаров од Бугарија. 

Писателот Христо Радевски пишува: „Поезијата на 
Вап царов  претставува илустрација на борбата за сло бо-
да та, само народ, кој има таква култура може да создаде 
поезија како неговата.“

Ф. Л. РИСАКОВА
Тоа е неповторливо стихотворење, ја открива истрај-

носта на целото човештво.
Срцето на човекот е човекот.
Тоа е Вапцаров, поет и човек.

ЕЛЕНА ВАПЦАРОВА
„Јас се сретнав со една голема мајка во Варшава 

на Конгресот за мир. Јас се сретнав со мајката на Зоја 
Козмодемјанскаја, разговаравме доста време и си ветивме 
дека до крај ќе бидеме во борбата за мир“.

АБДУЛ МЕЛИК НУРИ
Од поезијата на Никола Вапцаров дува длабока љубов 

кон народот. Тој се бореше со него и за него. 
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Ракопис на Никола Вапцаров Книга на Никола Вапцаров

Стиховите на Никола Вапцаров 
се преведени на 78 јазици
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ДИМИТАР МАРИНОВ ПИМПАРОВ
Бев на служба во мелницата во Бугарчета. Во 1936 

година бевме тројца машинотехничари: јас, Никола 
Вапцаров и Димитар Ценов. Работата ни беше деноноќна 
и секоја недела ги поправавме моторите. Тие беа многу 
стари и требаше да се поправаат.

Вапцаров беше многу дружељубив и многу пати нѐ 
канеше на гости кај него. Неговата соба беше многу мала 
и натрупана со разни предмети, а особено книги.

Дискутиравме за многу работи, а посебно за ноќната 
смена, дека треба да ни ја плаќаат двојно. Вапцаров не 
работеше долго време во мелницата и беше принуден да 
ја напушти работата од здравствени причини. Внатре се 
работеше во многу нехигиенски услови.

ДИМИТАР ЗАГКОВ
Вапцаров беше многу скромен. Ретко зборуваше. 

Секогаш одбегнуваше да ги споменува неговите стихови 
и други литературни дела. Кога ние многу настојувавме, 
тој ни рецитираше од своите стихотворби. Во 1940 година 
беше испратен во Банско да собира потписи за сојуз со 
СССР.

Никола одеше по селата и градовите да слушне што 
мисли народот за тој сојуз. Во тоа време тој ја напиша 
песната „Селска хроника“. Полицијата го уапсила и 
му ја нашла песната. За пропагандата и за песната го 
малтретирале и по извесно време го ослободиле.

ИВАН Н. КОПАНАРОВ
Се запознавме со Никола Вапцаров уште кога дојде во 

гимназијата. Во почетокот ние се однесувавме со некаква 
недоверба. За кусо време, Вапцаров стана многу сакан 
во гимназијата. Тој се среќаваше со многу сиромашните 
ученици и со нив излегуваше во градот. Учител ни беше 
Г. Молеров. Тој сакаше, ние учениците, да му раскажуваме 
разни приказни, поговорки и сѐ друго што знаевме. 
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Вапцаров  му раскажуваше многу работи од народното 
творештво.

Наставникот нѐ запознаваше со техниката којашто ќе 
одигра голема улога во индустријата.

ТРАЈКО ГЕОРГИЕВ ОЦЕТОВ
Работниците во фабриката за хартија во Бараково 

имаа долга традиција, секоја година да организираат 
екскурзија во Рилскиот манастир. Во 1936 година и јас се 
приклучив кон другите работници. Во манастирот имаше 
многу луѓе. Во таа прекрасна природна убавина се слушаа 
песни и се играше оро.

Едно време, млад, слаб и висок човек предложи: 
„Пријатели, сакам да ви предложам нешто! Секој од нас 
што сме собрани тука, да каже нешто весело, да испее 
некоја песна, да каже некој виц, да ни биде уште поубаво.  
Да каже некоја приказна, да изрецитира некој стих од 
разни стихотворби“.

Сите се согласија со предлогот на Никола и веселбата 
доби поинаков тек.

Вапцаров, со голем успех, рецитираше стихови од 
Христо Ботев. 

По кратко време, до мене дојде една млада девојка и 
му рече на Никола: „Кажи нешто и за нас работниците, 
за нашиот живот и за нашата иднина“. Додека трепнав, се 
собраа многу луѓе.

Не помина многу време и Никола Вапцаров беше 
уапсен во Рилскиот манастир.

Работниците се бунтуваа и бараа човекот да биде 
ослободен. По  малку време полицијата беше принудена 
да го ослободи.

Вапцаров разговараше со група работници и ги 
убедуваше дека само со силна организација се решаваат 
многу проблеми.

На таа прва среба во манастирот се покажа силата на 
работниците за ослободување на својот колега. Потоа, со 
него се сретнувавме многу почесто.
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ДИМИТАР ЦЕКОВ ПОПОВ 
Во 1936 година портирот ми донесе еден млад човек, 

на околу 25-годишна возраст, кој бараше работа како 
машинист. По извесно време разбрав дека е „левичар“, 
комунист. И двајцата почнавме да си зборуваме многу 
полесно и за многу кратко време сите работници го сакаа 
како човек.

Работата беше многу тешка и понекогаш работеше 
деноноќно. Вапцаров многу ги сакаше работниците и 
често пати им помагаше. Меѓу нив еден беше тешко болен  
и за жал почина.

Во поемата „Спомени“, Вапцаров зборува за двајцата 
мртви работници. Вапцаров го посетувале многу студенти 
и возрасни луѓе.

Никола се дружеше со многу писатели и уметници. 
Некои му ветувале да го вработат во народниот театар. Тоа 
беше многу тешко, тој да може да се вработи во театарот и 
да има можност да пишува. За жал, тоа не се случи.

НИКОЛА МАРСИГОНОВ
За прв пат името на Никола Вапцаров го прочитав во 

списанието „Летец“. Таму беа наградени една моја и една 
песна на Вапцаров. Авторот на другата песна ми остави 
силен впечаток. Неговото лице кажуваше дека станува 
збор за сериозен и способен човек.

На едно друго место го видов во друштво со некои 
писатели, а јас со Вапцаров разговарав само за поезијата.

На една друга средба јас му раскажував за еден спомен 
поврзан со Владимир Мајаковски  во 1922 година во Париз. 
Како студент во Франција имав среќа не само да го видам 
Мајаковски, славниот поет, туку го слушнав на двапати 
да рецитира свои стихотворби. Едната беше „Родина“, а 
другата „150.000.000“. За присутните во салата, тоа беше 
празник.

Кога го слушаше моето раскажување, Вапцаров 
многупати ме прекинуваше за да ме праша, кога за едно, 
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Никола Вапцаров, ученик во Морнарското  
машинско училиште со татко му Јонко Вапцаров
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кога за друго. Тогаш ми стана јасно дека Вапцаров го 
познавал Мајаковски.

Кога беше објавена збирката на Вапцаров „Моторни 
песни“, тој ми ја подари со срдечен потпис. Јас и денес ја 
чувам таа книга од прекрасниот поет и човек.

ИГНАТ ГЕНЧЕВ
Во 1926 година меѓу другите нови ученици беше примен 

и Никола Вапцаров. Беше молчалив, со мечтателен поглед. 
Вапцаров идеше кај нас, слушаше, набљудуваше и ништо 
не зборуваше.

По три години се случи заедно да служиме на еден брод. 
Вапцаров изгледаше сосема поинаку. Таму, во морето и при 
големите бури, тој се почувствува како морнар и техничар 
и на сѐ му обрнуваше големо внимание. Морнарите многу 
пати велеа: „Вапцаров од морнар, и калуѓер може да стане“. 

Еднаш, го забележал еден подофицер на бродот и го 
прашал: „Зошто не спиеш“? Тој љубезно му одговорил: „Би 
можел ли човек, при тоа бело море и при таква месечина 
да спие. Поарно ми е тука.“

По долгите разговори што ги водевме со Вапцаров, 
таа ноќ тој ми се претстави во сосема друга светлина, не 
толку молчалив како што изгледаше. Тој беше мајстор 
на срдечниот разговор со човекот. Заедничката служба  
на бродот не беше многу долга. По два месеца јас бев 
префрлен на друга служба и со Вапцаров се сретнавме 
дури во 1937 година во Софиската железничка станица. 
Кога ме виде, тој се стрча и ме зграби  да ме бакнува и 
да ме прегрнува со своите суви и долги раце. Се гледавме 
многу ретко и кога се сретнувавме, разговаравме за сѐ во 
животот и за маките на народот. 

ДИМИТАР БОЗАКОВ 
Името на Никола Ј. Вапцаров го запамтив од 1936 

година. Тогаш беше само Никола Јонков. Во тоа време 
се издаваше седмичниот весник  „Кормило“ кој имаше 
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објавено две песни. Од сите песни во весникот ми се 
допадна една песна, на Никола Јонков. Јас ги запамтив 
двете. Но првата многу се разликуваше од втората. Првата 
беше „Родина“, а втората „Песна“.

После таа страница бевме принудени да се однесуваме 
сериозно кон рубриката „Млади поети“ и посебно кон 
името  на Никола Јонков. Тогаш ние не познававме многу 
поети.

По четири години станав студент и поезијата ме 
заинтересира многу повеќе.

Патот што ни го покажаа беа: Манчев, Артеникскик, 
Георгиева, Ката, Манов и други.

Првото школо на младите поети минуваше преку 
кафеаната „Стрелец“, која се претставуваше како 
литературен клуб.

Така се запознав со Никола Вапцаров. Никола беше 
незаборавен човек. Тој со љубов и задоволство им помагаше 
на младите поети. Неговата искреност, добродушност 
беше голема не само за едни, туку за сите. На сето тоа 
Никола се радуваше. Вапцаров се интересираше за 
младите поети како пишуваат, што читаат и како читаат.

Весникот „Литературен критик“ беше многу близок до 
напредната младина.

Никола не беше само поет, туку, тој се интересираше 
за театарот, за хорот „Гоце Делчев“ како напредува, тој 
правеше свои белешки.

Начинот како ги читаше песните, нѐ тераше да се 
чудиме како можело да има таква дарба, таква големина 
на неговото срце, мајсторството на поезијата, на сето 
тоа тешко може да даде одговор и најголемиот светски 
драматург.

Последното видување со Вапцаров беше во ноември 
1941 година. Една вечер од кафеаната „Стрелец“ излеговме 
заедно со неколку другари од ресторанот. Тогаш разбрав 
дека Никола нема каде да спие. Решив да го земам кај мене 
во станот, меѓутоа, се плашев бидејќи живеев блиску до 
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полицијата .  Сепак отидовме кај мене и вечерта водевме 
таков разговор како никогаш порано.

Говоревме и за поезијата, и за театарот и за започнатата 
војна. „Што и да се случи, таа пролет ќе дојде. Ние ќе ја 
извојуваме победата со нашата младост!.. и после ќе биде 
прекрасно“. Таков го помнам и досега, уверен во борбата... 
ни чекор назад!

ДИМИТАР ИВАН МОЛПОВ
Се познавав со Никола Вапцаров од 1926 година. 

Учевме заедно во Поморското машинско училиште во 
Варна. Се спријателивме многу брзо. Вапцаров беше 
наречен „Морјак“, а јас „Молец“. Вапцаров беше во „А“ 
паралелката, а јас во „Б“. Веќе почнавме со занимањата и 
на еден одмор тој ми рече: „Слушај, ние во нашиот клас 
ги злоупотребивме нашите права“. Тоа ме заинтересира. 
Вапцаров продолжи: „Го натеравме Цачо да ни ја повтори 
лекцијата по физика зашто не ја разбиравме“. Цачо Генов 
беше долгогодишен учител по математика и физика. 

Кога зборувавме за минатото, за домашните и познатите 
луѓе, Морјакот ни раскажуваше  повеќе за мајка му, која 
длабоко ја почитуваше, а за татко му тој зборуваше многу 
малку и не сакаше да го прашуваме за тоа. Од самиот 
Вапцаров  дознав дека тој не сакал да учи во Поморското 
училиште и да биде морнар. Знаев дека татко му бил во 
Македонското движење. Сум го гледал таткото на Никола. 
Изгледаше како комита. Го прашувавме Никола дали го 
видел својот татко без наметка и колку пиштоли носел 
на својот појас. На тоа Никола само се насмевнуваше. Не 
можевме да разбереме за разните правци во Македонското 
движење. Вапцаров со одбивност зборуваше за водачите 
на таа организација во својот крај.

Јас исто така му раскажував за жестокостите на 
кои бев сведок во септември 1923 година како ученик 
во третиот клас во село Костенец. Таму, едно утро, во 
дворот на црквата беа собрани сите мажи и беа тепани 
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од Македонската организација. „Е затоа нема народот. Ти 
можеби знаеш кој е виновен за таа трагедија“. 

Случајно го сретнавме Христо Минев кој имаше 
македонско потекло. Тој не информира дека е убиен 
Протогеров. „Еј простак, ти не знаеш кој е тој генерал 
Протогеров“.

Морјакот не одговори ништо. Ме фати за рака и ме 
повлече кон себе и почна да ми раскажува толку колку 
што можев да разберам за генералот. Брзавме за да 
стигнеме да купиме софиски весник од кај ќе можеме 
да се информираме за генералот. По некој пат објавуваа 
„карантин“ за да не излегуваме во градот. Тоа е за нас, а 
не за војниците. Требаше да се пожалиме за излегувањето 
во градот. Дадовме предлог да ги носат весниците блиску 
до касарната и така ќе можеме да купуваме. Се жалевме 
и баравме заедно да ни го носат јадењето со чајот, а 
не одвоено. Побаравме да создадеме поткрепително 
друштво и Вапцаров беше избран за претседател. Тој веќе 
е познат не само во училиштето, туку и надвор во градот 
како добар поет. Беше одличен рецитатор и го барале и од 
градот.

Еден ден наредија да си ги симнеме сандачињата од 
таванот. Во моето сандаче ги чувавме сите весници од 
„Студентска трибина“ и „Наковална“. Офицерите бараа 
да се отворат и да се проверуваат сандачињата.

„Морјакот стоеше зад мене да не го видат“. После сите 
истражувања и барања, ништо не било противзаконито 
во тоа списание, бидејќи било во слободна продажба. 
Морјакот се интересираше дали  некој од класот кажал 
нешто, но не можевме ништо да дознаеме.

После еден или два дена ме покани подофицерот 
Недјалко Лавджиев. Знаев дека тој го имал прекинато 
учењето поради учествување во конспиративна дејност и 
пак бил примен за довршување на училиштето. Не можев 
да  си објаснам како бил примен пак во училиштето. На 
масата го гледаше мојот пакет и ме праша: „Ова е твој?“. 
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„Не е мој, не знам чиј е“ – побрзав да одговорам.
„Ако вчера бил твој, од денес не е, тоа го знаеме само ти 

и јас“. Еден од проблемите што не можам да ги објаснам 
е неговиот однос. Се наближува крајот на теоретската 
настава во 1929 година. Веќе е велигденскиот распуст. 
Почнаа да се запишуваат тие што не одат, а јас решив  да 
останам во школото. Нешто се случи  со Морјакот и тој 
остана. Како што ми рече, немал пари да купи нешто за 
домашните.

Веќе се ближеше времето за завршување на училиштето. 
Што ќе се прави без работа. 

При подготовката на банкетот, кој се организираше 
секоја година со учениците, сѐ уште не беше решено кој 
од учениците ќе одговори на Стателов. Се собравме да 
предложиме и решивме тоа да биде Никола Вапцаров, 
бидејќи сметавме дека тој е најподобен за таа работа.

Банкетот се одржа од левата страна на патот, близу до 
калдрмата.

Пристигнавме во групи и седнавме на масите. Дојдоа 
и офицерите на чело со  Стателов. Стана Стателов со 
поздравен говор. Со Вапцаров седевме еден до друг. 
„Подготвен ли си Морјаку?“ – го прашав. „Подготвен сум“.

Кога заврши Стателов, Вапцаров стана. Од почеток 
говореше мирно, а кога стигна до тоа што ќе правиме без 
работа, борба за парче леб, Стателов почна нервозно да му 
одговара на Вапцаров и да чука на масата со лажицата по 
чинијата. Вапцаров продолжуваше со спокоен самоуверен 
тон да ги искажува работите и нашата благодарност кон 
наставниците и за нашата техничка подготовка.

Со Вапцаров се видовме после неколку години кога 
патуваше како ложач од Пловдив за Софија. Го прашав 
како е и дали пишува. Разменивме уште неколку зборови. 
Машинистот му даде сигнал со свирчето. Вапцаров се 
симна и ми рече: „Јас ќе ти подарам една книга“.
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ДИМИТАР ВИДЛЕР 
„Песните на Вапцаров длабоко се поврзани со 

работникот, затоа што и тој самиот бил работник. Тоа го 
покажуваат не само песните туку и неговите раце...!“

Прва песна објавена во весникот „Борба“, „Светли 
идеали“, 15 јуни 1926 година.

ТОДОР ЖИВКОВ 
„Никола Вапцаров беше вистински син на бугарската 

работничка класа... поет на своето епско време.“

НИКОЛАИ ГИЛЕН 
„Брзам да кажам дека е голема чест што сум тука ... и не 

само за мене, туку и за целиот кубански народ...“

СВЕТОЗАР ИГОВ
„... Поетското дело на Вапцаров не завршува со многу 

точки, ниту со точка – завршува со восхитување! Не 
зборува само за јулската ноќ во софиското стрелиште, 
ноќта која блесна светлина над мислите на поетот.

Смртта на Вапцаров не е како смртта на други писатели 
и поети. Таа е поинаква, таа не е барана и – добиена 
како казна - се прима како сурова нужност на времето. 
А народот ја превртува во бесмртност како највисока 
морална награда...“

ЛИДИЈА НАЦКОВА 
„Никола Вапцаров е најсилниот поет на антифа-

шистичката борба во Втората светска војна. Времето 
му определи посебно место во поезијата. Тој е сврзан 
со целата душа со работничката класа, машините му се 
неговите  другари и пријатели. 

Вапцаров е човек со техничко образование. Кога 
Вапцаров се развива како поет постоела страшна цензура 
во државата...!“
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ДИМИТАР ДОБРЕВ 
Пролетта 1940 година, случајно ми се пружи можност 

да се сретнам со поетот Христо Рaдевски. Меѓу многуте 
теми беа литературата и весникот. Го замолив ако сака да 
ми помогне за весникот.

- Многу сум зафатен. А јас ќе те поврзам со еден млад 
поет и писател, Никола Вапцаров, и ќе го решите тоа 
прашање. Го знам, уште порано му имам објавено една 
песна „Песен“.

Во канцеларијата ми дојде еден човек како што го 
опиша Радевски. Значи тој е Вапцаров. Не беа потребни 
многу зборови со овој прекрасен човек. За ситните работи 
ќе се договориме на другата средба во неговата куќа. 

Вапцаров стана, се поздрави, ја подаде раката: „До 
видување... ќе се сретнеме пак“.

Но, Вапцаров не дојде втор пат кај мене. Од Радевски 
дознав дека тој не може да ми помогне за подобрувањето 
на весникот „Светлоструј“.
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„Сакам да напишам песна за смртта на Максим Горки,  
но не знам дали ќе можам да го искажам тоа што го чувствувам.“

НИКОЛА ВАПЦАРОВ



203

ВАНЕ СТАМЕНОВ – НЕРЕТСКИ
Никола Јонков Вапцаров остана простум не само во 

животот, туку и пред смртта.

МИТИЛИНИ
„... Тихо... тоа е душата на Сафо...“

ЦРНО МОРЕ
„... Ги сакаме твоите бранувани музички песни кои 

никогаш нема да згаснат во нашите души.“

ДИМИТАР Г. МОЛЕРОВ 
„Вапцаров Никола ми беше не само ученик, но и 

пријател.“

ВАСИЛ КОЛЕВСКИ 
„... Никола ми раскажуваше за детските години – вели 

Бојка. Сакав да стане комита, господар на планината, да ги 
украде богатствата и да ги казни злите луѓе, а украденото 
да го раздели на сиромасите....“

„... нема поубава планина од Пирин... Сакаш и мислиш 
да направиш нешто големо и убаво, да ги спасиш луѓето, 
да го жртвуваш животот  за луѓето, за светот душата ти се 
разлева како птица готова да летне кон височината...“

„Од кога татко ти се занимава со комитлакот? Уште од 
раѓањето. Не чуди се, јас ти ја кажувам вистината...“

„... За Никола беше радост да ги прави другите среќни...“
„.. Началникот на Машинското училиште во Варна 

ги обележува како особини на Вапцаров: самостојноста, 
силно е вовлечен во литературата, многу критичен, добар 
другар, сакан од другите...“

СИМЕОН СТРИКОВ
„... Еден ден Димитар Терзиев ми кажа дека Вапцаров 

сака да нѐ види за многу важна работа и ќе дојде вечерта 
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во мојот стан. Го чекавме, а надвор истураше дожд. Ние 
не верувавме дека ќе може да дојде. Тој не само што дојде, 
туку целиот беше натопен. Беше крајно настојчив и упорен 
кога се залагаше за некоја работа, мораше да ја заврши.“

ВАСИЛ КИРКОВ 
„.. Вапцаров зборува за машините како за живи 

суштества, предмети со душа“. „О како пулсира нејзиното 
срце“. Тоа го пишува Никола во песната до неговата сестра 
– да, тоа е машината... “

Во писмото до Бојка: „... Саатот горе-долу беше три 
ноќта. Гласот на машината ритмично пишува една тажна 
песна. Ти немирно спиеш и во сонот се мислиш за нешто 
далечно и убаво.“

ПИСМО
„... До мајката пишува: 
„Сега небото ни е  јасно и животот тих. Јас сум на 

работа, а машината пишува – тоа не е ништо, туку е песна 
на творештвото и на силата. Таа љубов кон машината 
го вдахнува за еден стих посветен на утрешниот ден, на 
верата и победата. На тој ден нема техниката да прави што 
сака. Таа ќе биде раководена од човекот да прави тоа што 
му е потребно на човекот. Човечката сила е непобедлива.

БОРИС ВАПЦАРОВ 
„... Нели Соломон вам ви рекол – око за око, заб за заб, 

тоа јас ви велам, не противете се на злото.“

ВИТАЛИЈ ЗДИДНЕВ
„...Човекот умира, а секогаш остануваат неговите 

песни...“
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ПИЕР ГАМАРА 
„Во овој човечки свет – Хомер се среќава со Шекспир, 

Иго со Ботев, Гете со Толстој и Вазов, Сервантес со 
Молиер, го осветлуваат тој пат на човечко многуобразие 
по кој напредува Пушкин и Мајаковски, Едуар и Вапцаров 
и зад нив мислите на иднината....“
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БОТЕВ
Ми доаѓа работник
смуртен и потен
и вели:
- Напишете 
песна за Ботев!
 
Јас седам.
За Ботев ли?
Елате во среда,
Кон седум.
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Но ете и средата помина веќе.
Се муртам,
низ лисјата ровам.
Над покривот горе
моторите спорат
со влажната пролет,со магла,
со нас.

Не доаѓа ништо.
Беспатната мисла
поматена скита.
Во градите-пекол.
Престанувам, збунет,
листовите чисти
ги фрлам со воздив
и викам:
-Нејќе!

Се соблакам.
Паѓам во леглото.
Спијам.
Но доаѓа ете,
работникот потен
и прашува:
-Каде е песната за Ботев?
„За Ботев ли?
Чекај...
Изгреваат ѕвезди,
на небото грее
и луната блага,
низ скали се влече
и демне волкот
и забите светат во мракот.“
Со збрчкано чело
работникот праша:
-Зар тоа е Ботев?

За жетвари пишувај таму,
за теглото,
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за црната крв
што земја ја пие,
за ропската песна
и нивјето суви
што маката наша 
ја кријат.

Та што ќе го бараш
по осои, каде
ни ѕверови бродат денес?
Зар не гледаш?-Ботев
во очи ни свети,
при народот- тука е
Ботев
Ти паѓаш и Ботев ми вели:
„Подигни го!
Дај му во рака знаме!.“
Ти подавам рака,
се покреваш нели-
и одиме рамо до рамо.

Да, тоа е Ботев
А ти само сукаш.
Та тука за сукање нема!
Во животот гледај
и ете ти Ботев,
и ете ти цела поема.

превод: Томе Арсовски
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ДИМИТАР МИТРЕВ 
Димитар Митрев објави една песна од збирката  

„Моторни песни“ од Никола Јонков Вапцаров, песната 
„Завои“, објавена во Варна во 1940 година. За објавената 
песна од Вапцаров постои и позитивна рецензија.

Македонија беше цела во срцето на Никола Вапцаров, 
тој ја сакаше безгранично многу и преку неа безгранично 
многу го сакаше светот.
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НИЛ ГИЛЕВИЧ 
„... Песните на Никола Вапцаров се навистина револу-

ционерни што до сега не постоеле....“

ЗОЛТАН ФАБИЈАН
„... Ние Вапцаров го ставаме со нашите видни и славни 

поети: Михаил Чоковам, Шандор Петефи, Антип Јожеф, 
Миклош Радмокти...“

ВОЈЧЕХ ГАЛАНСКА
„... Никола Вапцаров доаѓа кон нас постојано како човек 

и како поет, со својата идејна и уметничка сила, со своето 
творештво...“

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА 
„... Во својот дневник, Вапцаров се восхитувал и 

раскажувал за убавината на средоземноморските острови, 
за животот на луѓето...“

ГЕОРГИЈ ЦАНКОВ 
„... По септемвриското востание, нашите поети се 

раѓаат позрели....“

ИВАН САРАНДЕВ 
„Вапцаров, зборот машина го сврзува со иднината на 

човештвото...“

ЈОРДАН В. КОЛАРОВ
Вапцаров го познавам од 1937 година и сметам дека тоа 

е едeн од најретките спомени во мене.
Како локомотивен машинист беше запишан под број 46. 

Никола ми се допаѓаше  сѐ повеќе. Еден ден му предложив 
да го земам како мој постојан помошник, ложач. Тој се 
согласи. Оттогаш 14 месеци работевме заедно. Работата 
беше доста тешка. Тој беше нежен со слабо здравје. Често 
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говоревме за литературата и уметноста. Ми рече дека 
самиот се обидува да пишува стихови.

По извесно време Никола ми прочита ракопис за „Воз“ 
и ме молеше да дадам мислење. Јас бев воодушевен. 
Поемата беше напишана со ретко мајсторство. Оттогаш 
јас не се разделив од Никола.

Во неговата куќа се собиравме најдобрите писатели 
и културни дејци од државата. За Никола стиховите беа 
оружје со кое се вооружуваше работничката класа и тој 
силно веруваше  во нејзината победа. Често разговараше 
со јагленарите и со носачите. Многу ги сакаше децата. 
„Децата се неопходност за човекот, за работничката 
класа“ – велеше тој. 

Никола се откажа од таа работа и се оддаде само на 
уметност, пишување стихови и нелегална партиска 
работа.

Слушај Дончо – ми рече Никола – знаеш дека борбата 
што ја водиме има и жртви, сметам дека тоа ти е познато 
и јасно. Решено е, илегалци да преспијат во твојот стан. 
Ако ве открие полицијата ќе настрадаш и ти и жена ти. 
Таа доверба од партијата е голема, но треба да одговориш 
дали си согласен и ти и твојата жена Љупка и дали имаш 
сила за една таква работа.

Јас му обрнав внимание дека во куќата живее воен 
судија, капетанот Наумов, кој во смрт испрати многу 
другари.

Знам, за Наумов знам многу добро – ми рече. Значи, 
согласен си. Кажи ѝ на жена ти за твојата согласност.

Ѝ кажав и таа е согласна.
Тогаш Никола ми рече кога ќе дојдат другарите да ги 

примите иако јас не сум со нив, ако ја кажат лозинката: 
„Многу здравје од вујко ви Конде“. 

Во станот се одржа состанок на кој учествуваше и 
Никола.

Во почетокот на јули дознав дека жена ми е уапсена  
поради дејноста со Никола. Процесот се водеше зад 
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затворени врати. Жена ми беше ослободена затоа што 
обвинетите ја презеле вината врз себе и така жената беше 
ослободена. 

Во еден момент ме праша Антон Иванов: „Како е на 
фронтот?“

Никола со другите петмина беше стрелан на 23 јули 
1942 година.

Фашистите направија едно од најголемите злосторства.

МИХАИЛ СМАТРАКАЛЕВ (АНГЕЛ ЖАРА)
Во текот на 1935 – 36 година, во Софија излегуваа 

литературниот весник „Кормило“.  Во него учествувале 
најдобрите прогресивни писатели и поети.

Се сретнав со Георги Караславов и ми раскажуваше 
за работата на весникот „Кормило“ и тука се запознав 
со Вапцаров. Караславов нѐ покани да присуствуваме 
на една дискусија за една збирка. По неколку дена, со 
Вапцаров присуствувавме на таа дискусија.

Караславов си отиде. Ние со Вапцаров останавме 
да разговараме. Разбрав дека тој е од Банско. Јас му 
побарав стихови од прогресивните македонски поети 
за списанието „Македонски вести“, во чие редактирање 
учествував и самиот.

Околу 1938 година размислував за „Македонскиот 
литературен кружок“.

За многу кратко време се спријателивме  со Никола 
и Антон и почнавме да се среќаваме секоја вечер. Во 
неговото лице видов прекрасен човек. Јас му раскажував 
за борбите на македонскиот народ и за македонската 
студентска група. 

Есента истата година се собравме во куќата на Асен  
Ведров. Второто собрание беше во станот на Вапцаров. 
Таму се одржа состанок за конкретни работи. Никола ги 
разгледа стиховите на Жаров „Исповед“ и „Солун“.

Македонскиот кружок почна со сериозна работа. Меѓу 
многуте поети Вапцаров рецитирал свои стихови. Еден 
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дел од кружокот бил импресионирани, а другите гонети. 
Коле Неделковски, за да не падне во рацете на полицијата, 
се фрли од прозорецот и загина. 

Еднаш бевме на Витоша и разгледавме една стихотворба 
на Вапцаров. Се качивме на една ледина и почнавме да 
играме со топка. Едно време слушнавме песна која се 
пееше околу нас, се играше оро, цел ден се играше и се 
пееше. Имаше многу луѓе. Тоа можеше да се разбере по 
многубројните гласови. Германците веќе беа во Бугарија и 
песната и орото ја изразувале идејата за борба на народот 
против фашизмот. Тие беа работници.

Во Софија почна да излегува весникот „Литературен 
критик“. Многу бргу сите материјали за весникот се 
доставуваа на адреса на Вапцаров. Малку подоцна и јас 
влегов во редакцијата со многу други напредни писатели. 
Веќе дојде времето стиховите на Вапцаров да влезат во 
збирка. Вапцаров им ги читал стиховите на познатите 
поети во тоа време Христо Радевски, Георги Караславов 
и други. Никола Вапцаров пројави некакво колебање за 
своите стихови. 

Работата беше подготвена и завршена. Беше однесена 
на цензурирање.

Еден ден решивме да објавиме конкурс меѓу писателите 
и поетите за една песна. На конкурсот учествувавме јас 
и Вапцаров. Вапцаров ја објави неговата песна „Земја“, 
а јас „Во туѓина“. Двете песни беа објавени во весникот 
„Литературен критик“ под името на Вапцаров. Во другиот 
број беше објавено дека „Земја“ е на Вапцаров, а не и 
„Во туѓина“. Голем дел од стиховите беа отфрлени од 
цензурата.

Стојан Сотиров и Никола Шмиргела ја изработиле 
корицата, а подоцна Борис Ангелушев направи и втор 
проект за корица на збирката „Моторни песни“. Треба да 
се знае дека авторот се јави со името на татко му – Никола 
Јонков. Решивме дека тоа треба да се промени. Тоа го 
сакаше и самиот Никола Вапцаров.
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Во 1940 година, Антон Попов ми кажа дека Вапцаров 
ќе оди во Банско. Ние тоа не го сакавме бидејќи знаевме 
дека полицијата тоа бргу ќе го забележи. Навистина, за 
многу кратко време  полицијата го  уапси. Но, за среќа 
немало основа за судење и бил ослободен. Веднаш замина 
за Софија.

Вапцаров не се пазеше во Софија, објавуваше песни 
во „Литературен критик“. Во 1941 година беше уапсен и 
испратен во логорот „Годеч“, повеќе од три месеци.

Еден ден отидов кај него и му реков дека ќе го судат 
како непријател на татковината и треба да организираме 
добра одбрана. Разговаравме  со Минков за тоа прашање 
и за одбраната. 

Во творештвото на Вапцаров се чувствуваат: Јаворов, 
Мајаковски и Ботев. Вапцаров прави нов стих со голем 
патриотизам.

Христо Радевски, кој живееше во станот на Вапцаров, 
беше еден од поетите во Бугарија што ја знаеја руско – 
советската литература. Секој ден кога се среќававме, ми 
спомнуваше некоја песна од Пушкин или од Мајаковски: 
„Читај, завидуј, ја гражданин Советскога Сојуза.“

РАДОЈ РАЛИН 
Со Вапцаров се запознав во времето кога Хитлер 

го нападна Советскиот Сојуз. Ме запозна еден млад 
критичар. Се покажа исклучителен човек и поет. Ме 
прашуваше за многу работи за студирањето. Дури, по 
кратко време почна да ми се обраќа со „ти“. Таа иста вечер 
со уште двајца-тројца пријатели бевме седнати во еден 
агол. Тешко може човек сѐ да раскаже  за таа незаборавна 
вечер кога се зборуваше претпазливо за војната, за некои 
нови апсења, за случајот со Коле Неделковски и за борбата 
која не чека. Некој од другарите го молеше Вапцаров да 
каже нешто свое. Радиото грмеше за „блискиот целосен 
пораз на болшевиците“. Наредниот ден не можевме да 
се видиме. По неколку дена се сретнавме во кафеаната 
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„Средец“, малку позборувавме за последните настани. 
На раскрсницата, пред да се разделиме, праша некако 
срамежливо, дали може извесно време да се скрие во 
мојот стан.

Ти знаеш дека неодамна имав процес за песната 
„Селска хроника“ и веќе сум на „црниот список“. Не е 
чудно полицијата да ме побара и да ме испрати во логор. 
Прашај ја жена ти.

Нека дојде човекот, само да не разговарате постојано 
за поезија. 

Вечерта Вапцаров дојде кај нас. Се сместивме. На 
Вапцаров му го дадовме едното легло, а ние тројцата  се 
сместивме во другото легло. 

Бај Илија и бај Марин го поканиле Вапцаров да им 
каже некоја своја стихотворба. Вапцаров многу добро 
ја познаваше литературата и не само поезијата, туку и 
белетристиката. Тој не веруваше дека голем број наши 
поети и писатели ќе се поврзат со фашизмот. Тој со голема 
љубов зборуваше за големиот руски поет Владимир 
Мајаковски. Тој цитираше негови стихови на руски и 
преводи и ни раскажуваше настани од неговиот живот.

Кога настојувавме да ни рецитира свои стихови, Никола 
почнуваше со „Извештај“, „Родина“, „Есен“, „Илинденска“ 
и „Крале Марко“. Сите се македонски песни.

Таа Македонија ти живее во срцето - му велам јас, сѐ 
македонски стихови пишуваш, ама зошто не пишуваш на 
македонски јазик.

Јас сум Македонец – одговори тој, но мојот мајчин јазик 
е бугарскиот. И да сакам да пишувам, нема да можам. 

В. И. Ленин рекол дека сака да пишува така обично, така 
едноставно да го разбира секој работник. Тоа Вапцаров го 
правеше во песната „Домот“. Тој со внимание ги слушал 
критиките за своите стихови. 

Со голема почит Вапцаров зборуваше за некои свои 
современици од своето поколение.
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Вапцаров беше ист и за едно и за друго, само да е 
вистинито. Еднаш во „Средец“ се раскаравме со еден 
Македонец, кој пишуваше литературни критики. Работата 
дојде до тепање. Вапцаров, кој седеше на друга маса и цело 
време ја следеше кавгата, дојде до мене и ме искара.

Во Варна, Иван Нивјанин и Владимир Божинов сакаат 
да почнат да издаваат нов весник „Литературни новини“. 
Тие најдоа еден чиновник од митрополијата вљубен во 
литературата и решија да го ставиме уредник во весникот. 
Со Нивјанин и Божинов бев во постојана врска. Тие ми 
предложија да одржувам врска  со писателите од Софија 
и така ќе можеме  да пуштаме една-две песни. За првиот 
број има интервју.  Донче Панев зеде интервју од Ст. 
Чиминџиров.

На крајот на декември Никола ми даде две песни, 
„Антена“ и „Не“, и ми рече дека сега не е време за поезија. 
Тоа беше последната средба со него.

Во јануари 1942 година целото внимание му беше 
посветено на партиската работа, а потоа слушнавме и за 
неговото апсење.

Тие го убија за да стане бесмртен, милиони луѓе да ги 
повторуваат неговите недопеани песни.

РОСИЦА БОСЕВА 
Зимата 1941/42 година беше сурова и студена, но 

во домот на другарите каде што бевме собрани да ја 
дочекаме Новата година, беше топло и пријатно. Во 
интимна и другарска атмосфера го сретнав Никола, кој 
беше срамежлив, но се опушти и се веселеше.

После тоа, една другарка ги рецитираше на руски 
Лермонтов и Пушкин. Погледите на сите се насочија кон 
Никола.

- Сега нешто твое да слушнеме?
Никола не се согласуваше. Но, после се согласи и ни ги 

изрецитира „Песна за човекот“ и „Кино“.
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Потоа Никола го натера и Дончо да ја рецитира новата 
песна „Ние и вие“.

На 4 март, рано изутрината, го уапсиле Никола и ја зеле 
поемата на Дончо „Слушај фран“ кој му ја имал дадено на 
Никола за да добие мислење.

Не познавам посилна и поцврста дружба од онаа на 
Никола и на Дончо. Тие беа заедно во животот, во борбата 
и неговите маки. Тие беа заедно во животот и во смртта. 
Јас знаев дека тоа ќе биде тешко за Дончо. Кога му 
кажав дека Никола е осуден на смрт, Дончо пет минути 
не зборуваше. После рече: „Значи сѐ е завршено, овој пат 
нема да го ослободат Никола“.

На крајот на април, бандата на Гешев го уапси и Дончо. 
„Ќе ми поверуваш дека на крајот кога ме испратија во 

затворот дека тоа ќе биде ден на моето ослободување. 
Толку се тешки деновите. Страшни, имам информација 
дека Никола е добар.“

А после дојдоа тешките  и измачувачки денови во 
спомените  за кои греат светлите образи на хероите.

Средбата со Антон Попов и Вапцаров беше 
исклучително важна. Ако не бев на работа во библиотеката, 
можеби немаше да ги сретнам двајцата славни јунаци. 
Библиотеката се наоѓаше на сегашниот булевар „Георги 
Димитров“. Во таа библиотека тогаш работеше поетот 
Николај Стајков, а библиотекарка бев јас. Во библиотеката 
ме назначи Петар Славински. Тој човек, како секретар на 
општината, ни помогна многу. Брат ми Никола Најденов 
беше основач на првата Машка гимназија и го основа 
првиот Марксистичко - ленинистички кружок и сите 
пријатели на мојот пријател беа прогресивни, а  мајка ми 
и татко ми беа учители.

Во библиотеката Стојче ми даде да прочитам една 
книга, „Моторни песни“. Ја прочитав.

„Орлин, запознајте се, тоа е нашата библиотекарка 
– Росица Манилова и веднаш ми го претстави и него – 
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тој е поетот Никола Јонков“. Ја подаде раката и рече – 
„Вапцаров“. 

После  разбрав каква беше врската на Антон и Вапца-
ров. Во обвинителството разбрав дека Антон Попов бил 
заменик на Вапцаров во борбата за слобода и мир во 
светот.

СИМЕОН РУСАКИЕВ 
Никола Вапцаров беше близок другар на моите другари 

Ангел Жаров и Никола Шмиргела. Преку нив се запознав 
и се доближив до Никола Вапцаров.

Во лицето на Вапцаров видов прекрасен човек, другар, 
брат и комунист. Со Никола сум се сретнал многу пати. 
Разговаравме за литературата. Јас ја чував книгата 
„Моторни песни“, која ми ја подари тој.

Ќе ви раскажам за една средба со Македонскиот 
кружок, кај што бев поканет. На таа средба присуствуваа 
Вапцаров, Неделковски, Антон Попов и други. Таму се 
дискутираше за многу прашања, околу Македонскиот 
кружок, за македонскиот народ, за неговите борби. Една 
од задачите на кружокот беше и планот за издавање на 
македонската литература од Кирил и Методиј до наши 
денови. На тоа советување зборуваше Вапцаров и тоа 
за мене беше нешто ново, нѐ убеди дека тој одлично го 
разбирал марксизмот. Кога го слушав се восхитував од 
зборовите на Вапцаров, од јазикот, од историјата, од 
минатото на народот.

Сигурно треба да признаам дека слушнав многу нови 
работи што  не ги знаев. Присутните со своите дискусии 
ја разработуваа секоја тема. 

Тоа беше пред првите дни во март 1942 година, влегов 
во една антикварница за книги и за среќа најдов една 
голема книга со стихови од Мајаковски. За книгата, 
продавачот бараше 300 лева. Продавачот беше Русин. 
Парите не ми беа доволни за да ја купам. Јас можев само 
да ја порачам. Излегов од книжарницата и отидов во 
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кафеаната „Стрелец“. Таму дојде Вапцаров и му раскажав 
за книгата што сакав да ја купам. Вапцаров се намурти, ме 
удри по рамото и ми рече: „Слушај, ти немаш право сам да 
ја поседуваш таа книга! Тоа не е правилно! Јас исто сакам 
да ја имам. Но и тоа не е правилно! Треба книгата да биде 
општа! Твоја, моја и на други другари кои треба да читаат 
и да се учат од Мајаковски!“ Јас му кажав на Вапцаров  
дека немам 150 лева. Вапцаров рече дека ќе најдеме.

Определивме време да се вратиме пред книжарницата 
во 11 часот. Јас отидов порано. Во 11, во 12 часот го немаше. 
Отидов кај адвокатската канцеларија, кај неговите и мои 
пријатели. Во ходниците гледам полиција. Од другарите 
нема никој. После малку време успеав да разберам дека 
рано, рано Вапцаров бил уапсен.

Поради мојата навика, Еднотомникот од Мајаковски 
остана некупен. Јас не сакав да го имам сам, ама и веста за 
апсењето ме оддалечи од многу нешта. Вапцаров падна во 
крвавите раце на фашистите.

Една јулска вечер, во Софија, слушнав на нашата 
радиостаница „Ботев“ спикерот длабоко разбрануван со 
храбар глас соопштува за стрелањето на видни патриоти. 
Меѓу нив го слушнав името на прекрасниот комунист и 
поет Никола Вапцаров. Таа вест мене длабоко ме потресе.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР
Со оглед на тоа што не го знаев мајчиниот јазик на 

Никола Вапцаров,  јас се трудев и измачував со секоја 
строфа од неговата поезија. Бидејќи живеев во Франција, 
многу добро знам дека во мојата држава постојат луѓе 
кои смело го креваа гласот за спасување на Вапцаров и 
на неговите другари. Тоа не беше глас на единка туку на 
милиони. Тоа беше гласот на работничката класа. Тие беа 
браќа со Вапцаров.

Јас го посетив Банско и ја видов родната куќа на 
Вапцаров. Тој е убиен во 1942 година, но тој е жив и вечно 
ќе живее со неговите прекрасни песни.
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МЛАДЕН ИСАЕВ 
Вапцаров беше машински техничар и поет. Но неговата 

облека повеќе мирисаше на прегорено машинско масло, 
отколку на мастило.

Никола Вапцаров од лично искуство знаеше дека 
машините се во рацете на експлоататорите и ја користат 
силата на работниците. Гласот на моторите тој ги сакаше 
како живи суштества.

Дојде тешката пролет 1941 година и моторизираните 
работи на Хитлер дојдоа и кај нас. Народот се готвеше за 
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борба против фашизмот и окупаторите. Во првите редови  
на оние што се подготвувавме за борба беше и поетот 
Никола Вапцаров.

Во тоа време некои го прашувале зошто не пишуваме 
стихови? „Нема време за поезија – одговорил тој – сега е 
време да спасиме сѐ што сме создале... ќе пишуваме по 
победата“.

Во првите месеци од 1942 година, ние - неговите 
пријатели и другари сѐ појасно гледавме дека полицијата 
го следи и го предупредивме. И самиот тоа го гледаше. И 
еден ден го уапсија. 

Цели четири месеци тој бил нечовечки мачен од 
полицијата. Бевме  осум души во една ќелија, со големина 
за еден човек.

Со чудно спокојство, Вапцаров го прочита обвинител-
ниот акт. Тој знаеше што го чека од рацете на полицијата.

Пред судот, Вапцаров се држеше  како голем патриот и 
на последниот збор рекол: „Јас се што правев, го правев со 
целосно сознание дека ѝ служам на татковината“.

Една од последните вечери, тој ни кажа за смртта...
„Тоа беше во дирекцијата каде долго и страшно ме мачеа. 
Беше неподносливо. Решив сам да се самоубијам, ама 
немав со што. Случајно најдов едно шајче и го забив во 
вената на левата рака.... крвта бликна. Легнав и ја чекав 
смртта. Чувствував како животот ме напушта. Ја спомнав 
последната фраза на Шолохов: „Непријателот ќе биде 
уништен...“ – и после кратко молчење Вапцаров  додаде: 
„Не ми дозволија ни смртта да си ја изберам по желба “.

Претседателот на судот „Во името на неговото 
величество царот... ја прочита пресудата на смрт со 
стрелање конечна и извршна и не подлежи на обжалување. 

 А кога шестемина  патриоти, заедно со Вапцаров, биле 
испратени пред нишаните на пушките, во последниот миг 
запеал гордо и гласно: „Тој што умира во бој за слобода, тој 
не умира....“
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МАРИО ДЕ МИКЕЛИ 
Јас сакам на кратко да спомнам два настана коишто 

имаа големо значење за мојата врска со Вапцаров. Кога 
ја преведував песната на Никола Вапцаров, кај мене 
дојде поетот Салваторе Квазимоло. Јас само што го имав 
завршено преводот на песната „Историја“ и му ја прочитав 
на Салваторе. Тој скокна од восхит и ми го зеде листот од 
рака и ми рече: „Го земам за кратко време“.

По неколку недели, тој требаше да настапи со реферат 
на меѓународната конференција во Рим. Во еден миг, го 
прекинал рефератот на конференцијата и ја прочитал 
песната „Историја“ на Вапцаров. Така тој името на видниот 
бугарски поет го внесе во италијанската и во светската 
култура.

Вториот ден сакав да го посетат Банско и да се запознаам 
со мајката на Никола Вапцаров. Кога се сретнав со неа, 
моето прво прашање беше: „Кога и како ја забележала 
поетската дарба на син ѝ“?

Таа ми одговори: „Кога Никола имаше 6 – 7 години, 
често ме прашуваше  да му раскажувам прикаски. Јас 
често му читав стихови од Ботев. Јас ја носев книгата на 
Ботев во моите гради“.

Јас бев поразен кога го слушнав тоа и се сетив како 
италијанските земјоделци околу вратот носат метални 
светци, а мајка му на Никола на гуша носи молитвена 
книшка со стихови на славниот поет Христо Ботев.

Тогаш мене ми станаа јасни две работи. Првата, како 
дошла бугарската литература во срцата на народот и дека 
Вапцаров, големиот син на бугарскиот народ е плод на 
таа традиција. Имено, сесијата во врска со годишнината 
на поетот го доближува Вапцаров кон современоста. 
Животот и поезијата на Вапцаров навистина им припаѓаат 
на денешните дни.
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КОСТАС ВАЛЕТАС
Патот му го покажа Христо Ботев.
Оригиналноста на Вапцаров, тоа е балкански 

Мајаковски, е во тоа што тој ги поврза животот  и поезијата 
со својата крв за повисоки идеали и така Вапцаров успеа 
да се запише во книгата на луѓето што имаат еден датум, 
датумот на раѓањето, такви како Христо Ботев, Ригаш 
Фереос, Шандор Петефи, Мавилис, Бајрон, Лорка, меѓу 
кои се појави едно ново име, името на Никола Вапцаров 
стана симбол што го покажува патот кон слободата.

Вапцаров оди по патот покажан од Христо Ботев, борец 
за светли идеали, како што пишува грчкиот поет Костис 
Паламас: „Јас ќе ви кажам само еден збор, успијте се од 
бесмртното вино од илјада и деветстотини и дваесет и 
прва година“.

Вапцаров нѐ кани да не се плашиме од тешкотиите, 
да не мислиме само за себе, да не бидеме фаталисти, 
ние треба да не се надеваме на подоброто, треба да се 
бориме...! кога народот ќе се дигне, никаква сила не може 
да го спречи. 

Човекот е способен да го измени животот и да го 
насочи кон поубаво утре, но тоа може да се постигне само 
со борба.

Поезијата на Вапцаров и неговиот живот нѐ храни 
со верба и смелост и од него ние црпеме сила и вера за 
иднината на народите.

МАРИО ЛУНАТИ 
Час на Вапцарово предавање.
Дозволете ми мене и на мојот другар Леонардо Манчело 

да ви пренесам поздрав од синдикатите на италијанските 
писатели на учесниците на раѓањето на славниот поет 
Никола Вапцаров.

Личноста на овој голем поет ни припаѓа и нам, исто 
така на Европа и на целиот свет.

Како прво, му благодарам на неговиот висок квалитет за 
новите содржини и идеали за неговиот антифашистички 
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дух, кој му помогна да ги издржи нечовечните мачења, 
борејќи се за праведното дело.

Часот на Вапцаров, што ни го даде нам-писателите, 
неговото творештво граѓанскиот опит, пред сѐ високата 
интелектуална чесност и пред сѐ увереноста на поетот 
која му помогна да се бори со литературата и да одговори 
на денешните прашања во општеството.

Никола Вапцаров, како Мајаковски и други поети, 
успеале да ја изменат и обогатат специфичноста во 
литературата.

Бугарскиот народ и другите народи се гордеат со такви 
синови како Никола Вапцаров повеќе од дваесетина 
поети, како што вели во книгата Марко де Микели, таа 
книга го запознава со новата поезија. Реакцијата направи 
сѐ што можеше за да го задуши гласот на напредните 
поети во светот, гласот на таа поезија беше посилен и го 
вдахновуваше народот во борба за слобода.

ЖАК ГОРШОН 
Ги собрав сите поети по толку прекрасни реферати, јас 

сакам да кажам неколку факти кои ми се познати мене 
како учесник во втората светска војна. 

Во Франција биле објавени избрани дела на Вапцаров 
во кои ние видовме пријател и брат по перо.

Неговите песни се многу блиски на француската 
поезија на поетите Луј Арагон, Пол Елиар. Ние видовме 
дека сите песни на Вапцаров се пишувани во пламенот на 
антифашистичката борба.

Неговата последна проштална песна личи на нашите 
стрелани другари. Би било интересно да се биде меѓу 
Вапцаров и Равета Деснова.

Вапцаров бил борец против фашизмот, учесник во 
заедничката борба за поубав живот.

Вапцаров е близок со сите поети што се борат за среќа 
на народите од целиот свет, за мир и дружба.
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ЛУЈ АРАГОН
Арагон ги поздравува сите поети што посветиле песни 

за битките на шпанскиот народ против фашизмот. Меѓу 
нив е и името на Никола Вапцаров.
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ГЕОРГИ  КАРАСЛАВОВ 
Тој сакаше секогаш да биде меѓу работниците, да 

разговара за маките  и  животот.
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ХЕКТОР АГОСТИ 
Никола Вапцаров ни зборува нам што секој поет е 

должен да пишува. Ако поезијата се претставува како 
човечки труд, потребни се нови форми и духовни, искрени, 
човечки, како што се стреми Вапцаров во својата поезија.

Вапцаров конкретно дава одговор што е тоа поезија без 
реторика и делба. 

Поетот  во песната се бори заедно со работникот рака 
под рака, работи и се бори за еден почовечен живот, за 
дружба и мир.

ГОГО ХУПЕРТ
Јас се вратив од Австрија во својата татковина и бев 

тесно поврзан со германските емигранти, бидејќи самиот 
бев емигрант во Москва и во други градови во Советскиот 
Сојуз.

Јас бев активен учесник во редовите на Вториот 
украински фронт во зимата 1944 – 1945 година. Веста за 
стрелањето на Никола Вапцаров не затече во бурата на 
пламенот на воените и политичките задачи. Во тоа време, 
не можеше да стане ни збор за поезијата. По војната, 
германските литературни творци почнале да ја изучуваат 
вапцаровата поезија.

Многу бев задоволен што учествував на конференцијата 
за родениот ден на Никола Вапцаров, големиот патриот, 
интернационалец, борец за слобода и мир во светот.

ШАРЛ МОАС 
Се наоѓам тука, не да донесам нешто ново необјавено 

од Никола Вапцаров. Јас дојдов да донесам и положам 
белгиски рози на споменикот на бесмртниот.

... Вапцаров е симбол на вашата држава,, кој се појави во 
средината на 20 век со Христо Ботев и Шандор Петефи. 
Овие поети се борци кои ги вложиле своите сили за 
слободата на народот.
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Н. Вапцаров со жена му Бојка 
на прошетка во Софија, 1938 год.
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Вапцаров пишува песни за шпанскиот народ и ги 
поздравува своите другари странци што се борат рака под 
рака со шпанскиот народ против фашизмот. 

Вапцаров стана жртва, како и Јулиј Фучик, Лорка. Тие 
изговориле огнени зборови:: „Луѓе, јас ве сакам вас, бидете 
внимателни“.

Таква среќа имаше и францускиот поет Робера Деснова. 
Умре од измачувања по затворите и логорите.

Смртта ги уништи славните синови на народите, 
ама нивниот пламен продолжува да гори, пламенот на 
Вапцаров ни даде сила да се бориме за правата и слободата 
на народите. По завршувањето на мојот говор сакам да ви 
ја прочитам песната на француски јазик, мој препев.

Вапцаров со гордост се простуваше со своите блиски и 
со својот народ.

БОЈКА ВАПЦАРОВА
Сакам да ви спомнам една мисла од Никола: „Не им 

верувам на луѓето кои велат дека Никола не се плаши, 
само нашол начин како да го победи стравот...“

ЕЛЕНА И НИКОЛА 
... Јас бев среќна мајка, затоа што Никола ме сакаше 

толку многу како ретко кои синови што ги сакаат своите 
мајки. „Не плачи, мамо, не плачи, ако е потребно и ти умри 
за народот“.

КРАВЦОВ Н. И.
Познатиот руски фолклорист, познавач на српскиот 

и бугарскиот епос, високо ја цени поезијата на Никола 
Вапцаров. 

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ
Никола Калепчиев, верен и смел револуционер, близок 

другар на Никола Вапцаров, истомисленици комунисти. 
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Тој бил осуден на 10 години затвор. По амнестирањето тој 
со поголем ентузијазам се борел за својот идеал. Загинал 
во борбата против фашистичката полиција (за да не падне 
во рацете на полицијата, тој се самоубил).

МОРДОШЕ МАЗАР
Никола Вапцаров напиша една книга која се 

пренесуваше од рака во рака меѓу работниците, скришум 
од власта и сопствениците на фабриките... Тој нѐ учеше да 
се бориме за слободата и за нашите права.

ИВАН САРАНОВ
Никола Вапцаров зборот машина го сврзува со 

иднината на човештвото.

РАДОМИР ИВАНОВИЌ
Во поезијата Никола Вапцаров ја обелоденува 

вистината, ги отстранува историските заблуди, а неговиот 
опис служи како патоказ на новото творештво.

КОЛАРОВ
Никола го прочита ракописит од поемата „Возот“. Јас 

неколку минути не можев да зборувам од восхит. Тоа беше 
прекрасно дело. Беше воспеана благородната работа на 
железничарите и подготвеноста да помогнат на луѓето.

УЧИТЕЛОТ НА Н. ВАПЦАРОВ
„Учителот видел дека Никола не се прекрстил кога се 

читала молитвата и го прашал ?“
- Зошто Никола не се крстиш кога се чита молитвата?
- Јас сум евангелист и нашата религија не признава 

крстење. И така Никола се ослободил да оди во црква со 
учениците.
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ЕЛЕНА ВАПЦАРОВА
Никола се ожени за Бојка Димитрова во 1934 година.

НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Поезија има на секој чекор. Дури и во машините има 

мала поезија.

МАКСИМ ГАИЌ
Вапцаров живее, и ќе живее вечно - бидејќи  никогаш 

нема да го заборават ниту многубројните пријатели, ниту 
народот.

МАМАН ВАТСА
Маман Ватса му посветува 

песна на Никола Вапцаров.
Маман Ватса исто е стрелан 

поет од Нигерија.

БОЈКА ВАПЦАРОВА
Вапцаров не бил маша на никого во животот. Тој 

верувал и одел по патот кој самиот си го избрал.

РАФАЕЛ АЛБЕРТИ
Една од жртвите на нашиот ужасен 20 век.
Тој бил прекрасен, нежен и многу храбар човек. Како 

Лорка и многу други. Тој стана една од многубројните 
жртви што ги даде нашиот ужасен 20 век.
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АЗИЛ НЕСИН
Поет на страдањата и борбите
Големите поети како Вапцаров се поети не само на 

својата земја, тие му припаѓаат на целиот свет. Како во 
целиот свет така и во Турција Вапцаров  е сакан и ценет.

Неговата поезија е преведена во нашата замја. 

АХМАД АЛ АХМАД
На сликата е со мајката и сопругата на Никола Вапца-

ров, Банско, 1957 г.

МИРОСЛАВ ИВАШКЕВИЌ
Неговите стихови се цвеќиња, изникнати тешко со 

сила, пред оружјето Шуман вели за Шопен дека неговите 
творби се оружје покриено со цвеќиња. За Вапцаров јас би 
рекол дека неговите стихови се цвеќиња, кои  се изникнати 
тешко, со сила под оружје. Тој работел и верувал дека ако 
и ние работиме и веруваме нѐ очекува подобра иднина, 
ќе не чека мир. Повеќе среќа ќе ги чека нашите внуци, 
бидејќи заедно со моите другари поминавме многу војни, 
видовме многу крв. Вапцаров е наше вдахновение, тој е 
нашата вера!
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Песните на Никола Јонков Вапцаров се преве -
де ни на многу јазици на нашата планета. Изграде-
ни се многу споменици во разни држави. Многу 
научни и културни установи, факултети, школи, 
фабрики, бродови, го носат неговото име и со тоа 
се гордеат. Со неговата смелост за мир и слобода.
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БЕЛЕШКА ЗА АВТОРОТ

Авторот, Ване Стаменов - Неретски уште за време на 
гимназис ки те денови својата судбина ја поврзува со 
Народно-ослободителното движење во кое е и учесник 
од самиот почеток, од 1941 до 1949 година. Во периодот од 
1945 до 1949 година од страна на монархистичката власт 
на Грција, беше затворан во разни логори и затвори. 

Во 1949 година, заедно со Демократската армија емиг   рира 
во Ташкент, СССР, каде што и дипломира на Др жавниот 
универзитет по литература.

Во 1962 година доаѓа во Македонија. Од 1963 годи на, 
па сè до своето пензионирање, работи во Пе дагошката 
академија „Климент Охридски“ во Скоп је, каде што 
предава Руска литература.

Има објавено повеќе книги, (оригинали, преводи, прег -
леди, учебници, разговорници и научни тру дови.)

Книги:
�� Краток преглед на историјата на Руската лите ратура 

од 11 до крајот на 18 век, Скопје 1981 година;
�� Бисерни зрна од вековната мудрост на народите, 

Скопје 1999 година;
�� До кога, Скопје 2001 година; песни.
�� Новогрчка граматика за странци, Скопје 2001 година;
�� Грчки јазик, Скопје 2003;
�� Грчки народни приказни
�� Албанско - грчки краток речник, 

Албанско - грчки разговорник, со Ремзи Несими, 
Стаменис Јанис, Есат Наса, Абдулазис Весели, 
Гнилане 1986.
�� Лизгање во ноќта, Скопје 2011; песни
�� Се смеам и плачам, Скопје 2011; песни

Преводи:
�� Старицата Изергил, Мисла, 1967; М. Горки
�� Ноќ над Белград, Симонов, Мисла, 1967; со Танас 

Николовски
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�� Чесен збор, Пантелебев; раскази со Танас Николовски
�� Еден поет една песна, Скопје 1997 година; песни
�� Грчки народни приказни, Скопје 2002 година;
�� Штрајк, Веропулос, Скопје 2000 година;
�� Поезија, Хаџипрокопиу, Скопје 2007 година. песни

Разговорници:
�� Грчко - македонски, Скопје 1974 година, 
�� Српско-македонско-грчки, Скопје 1978 година
�� Македонско-грчки разговорник, Скопје 2007
�� Грчки без учител, Скопј 2006 година,

 
Има објавено голем број статии како во домашни така и во 
странски списанија и весници под името Јанис  Стаменис, 
Неретски, Стаменов Ване.

Ване Стаменов - Неретски
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