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Из живота на Вапцаров 

 В Банско, в полите на легендарната 
Пирин планина, на 7 декември  1909 година,  
в семейството на Елена и Йонко Вапцарови 
се ражда син - бъдещият поет на България, 
борецът - антифашист Никола Вапцаров. 

 



 

Къщата на Вапцаров в град Банско 



Част от къщата на Вапцаров 



Част от къщата на Вапцаров 

 
 



 Никола расте под 
топлите грижи на майка си. 

 Тя подхранва у него 
вродената чувствителност 
към човешките страдания, 
усета за красивото в 
природата и живота, 
разкрива му прекрасния 
свят на народното 
творчество. 

Детство   

Елена Вапцарова 



Детство  

 Баща му е войводата 
от ВМРО, Йонко Вапцаров.  

 В дома им чест гост 
е поета Пейо Яворов, с 
когото  участва в борбата 
за свобода на все още  
поробения македонски 
край.  

 Именно вследствие 
на срещите си с Яворов, 
младият Никола става до 
голяма степен човекът, 
който е. 



Ученически години 

 Ученическите години на 
Никола Вапцаров протичат в 
напрегнатите и бедни дни след 
Първата световна война и 
погрома на Септемврийското 
въстание от 1923 г.  

 Учи първо в родния си 
град, а след това в гимназията в 
Разлог. 

 Гимназистът от Банско е 
скромен, съсредоточен и 
изключително трудолюбив.  



Ученически години 

      И в Банско, и в Разлог  Вапцаров 
се проявява като отличен 
декламатор и артист. 

      Като ученик свири на мандолина 
и участва в китаро-мандолинен 
оркестър. 

Мандолината на Вапцаров 



Морското машинно училище 

 По настояване на 
властния си баща през 
есента на 1926 г. 
постъпва в Морското 
машинно училище във 
Варна, което завършва 
през 1932 г. 

Никола с баща си 



В Морското машинно училище 

           От суровия казармен 
режим там търси спасение в 
любимите книги.  

 Участва в рецитали и 
театрални постановки, редовно 
започва да пише  стихотворения 
и да ги печата в тогавашните 
младежки издания.   

Морското училище събужда в него и 
друга страст – към морето и машините. 



Моряка  

        Учебната му практика е на 
кораба „Дръзки“.  

         През април и май 1932 г. с 
кораба „Бургас“ посещава 
Цариград, Фамагуста, 
Александрия, Бейрут, Порт Саид 
и Хайфа. 

. 

     При завършването си е произведен в ранг 
офицерски кандидат и получава диплом за 
машинен техник. 



Работа  

          След дипломирането 
си  работи като огняр и 
механик във фабриката в 
с. Кочериново. 

           Като председател   
на  професионалното 
дружество, защитава 
правата на работниците. 



Работа  

 През 1936 година 
се премества в София, 
където работи на  като 
техник във фабриката на 
братя Бугачеви, огняр в 
Български държавни 
железници, в Софийски 
общински екарисаж.  

Влакът, на който  
         Вапцаров работи като огняр 



Семейство 

        През 1932 година се запознава 
с Бойка, която по-късно в писмата 
си ще нарича „Мила Боя“.  

        Двамата сключват брак през 
1934 г. 

        Любовта им обаче ще бъде 
подложена на множество 
изпитания.  

        Едно от тях през цялото време 
на брака им ще е бедността. 

        Имат син – Йонко, който скоро 
след раждането се разболява и 
умира. 



Антифашистка дейност 

      През периода от ноември 1940 г. 
до  март 1942 г., Вапцаров участва в 
конспиративна дейност насочена 
към профашисткото българско 
управление.  

     На  4 март 1942 г. е арестуван и 
заедно с други антифашистки дейци 
по ЗЗД им е повдигнато обвинение 
за  подривна конспиративна 
дейност, целяща  насилствена 
промяна на установения държавен 
ред в Царство България.  



Антифашистка дейност 

       На 6 юли 1942 година започва 
съдебния процес. 

       На 23 юли той е осъден на 
смърт и още същата вечер е 
разстрелян заедно с  Антон Попов, 
Антон Иванов, Атанас Романов, 
Георги Минчев и Петър Богданов 
на  Гарнизонното стрелбище в 
София. 

        В  затвора пише двете си 
последни стихотворения 
Прощално и Предсмъртно 
(Борбата е безмилостно жестока). 

 

Гарнизонното 
стрелбище 



Предсмъртно  
/Борбата е безмилостно жестока/ 

 

Борбата е безмилостно жестока. 
Борбата както казват, е епична. 
Аз паднах. Друг ще ме смени и... 
                                                      толкоз. 
Какво тук значи някаква си личност?! 
 
  
Разстрел, и след разстрела – червеи. 
Това е толкоз просто и логично. 
Но в бурята ще бъдем пак със тебе, 
народе мой, защото те обичахме! 
 
14 ч. – 23.07.1942 г. 
 
  



Прощално  

На жена ми 

  
Понякога ще идвам във съня ти 

като нечакан и неискан гостенин. 

Не ме оставяй ти отвън на пътя – 

вратите не залоствай. 

  

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна, 

ще вперя поглед в мрака да те видя. 

Когато се наситя да те гледам – 

ще те целуна и ще си отида. 

 



Творчество  

 В периода 1938-1939 г. са 
написани някои от най-хубавите 
му творби.   

 През януари 1940 г. успява 
да издаде единствената си 
стихосбирка „Моторни песни“. 



Творчество 

 Вапцаров освен 
стихове  пише  
пътеписи, разкази,  
критика, произведения 
за деца и пиесата 
„Вълната, която бучи“. 

 Неговите 
стихове вдъхновяват и 
до днес, като  по  
негови стихове са 
направени песни.   

 

Пролет моя, моя бяла пролет, 
още неживяна, непразнувана, 
само в зрачни сънища сънувана, 
как минуваш ниско над тополите, 
но не спираш тука своя полет. 
 

Пролет моя, моя бяла пролет – 
знам, ще дойдеш с дъжд и урагани, 
бурна страшно, огненометежна 
да възвърнеш хиляди надежди 
и измиеш кървавите рани. 
 

Как ще пеят птиците в житата! 
Весели ще плуват във простора... 
Ще се радват на труда си хората 
и ще се обичат като братя. 
  

Пролет моя, моя бяла пролет... 
Нека видя първия ти полет, 
дал живот на мъртвите площади, 
нека видя само твойто слънце 
и – умра на твойте барикади! 



Памет  

 Днес името на 
Вапцаров носят 
организации, училища, 
читалища, както и 
военноморския 
университет във Варна. 

 Стихотворенията 
му са преведени на над 
90 езика. 

Военноморски  университет – гр. Варна 

Къща-музей – град Банско 



Награди  

       През 1952 година, поетът -
антифашист е отличен посмъртно 
с „Почетна награда за мир“. 

 Званието е учредено на 
конгресите на Световния съвет на 
мира в Париж и Прага през 1949 г.  

 Целта  е да се отдава почит 
на изтъкнати радетели и борци  
срещу войната. 



„Ето, аз дишам, работя, живея …“ 

 Умен, даровит и 
обаятелен, Никола Вапцаров 
може да постигне всичко в 
своя живот, но избира да 
бъде работник  - и така да 
изрази своята солидарност с 
изолираните в обществото. 

              Вапцаров застава на 
страната на всички, лишени 
от история, глас и бъдеще. 



. 

Вапцаров, син на Пирин и Банско.  

По образование - моряк.  

По душа - поет.  

По творческа мисъл - летец.  

По призвание - борец.  
 

 Нужен ни е и днес, защото и днес човекът лети 
от волна птица по-бързо,  влиза в бой с мъглите,  със 
северния мраз...  
 

 Защото и днес няма бронебойни патрони за 
вярата, че животът ще бъде по-хубав от песен, по-
хубав от пролетен ден. 



. 



ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ 

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ 
ул. Люлката“ № 2 
с. Широка лъка, общ. Смолян 

Изготвил:  Стефка Пеевска – 
старши учител 


