105 години от рождението на Никола Вапцаров
Честването започна от Първомай
„Човек побеждава с добротата си”
Никола Вапцаров е роден на 7 декември 1909 година в Банско. За него учителите му
в разложката гимназия казват, че се срещат с „ един юноша с умни, изразителни очи, с
високо чело и приветливо лице”, който се държи скромно и непринудено, говори с
възторг за поезията на Яворов, рецитира „Арменци”, свири на китара в ученическите
компании. През есента на 1926 година Вапцаров вече е ученик в Морското училище
във Варна. На тръгване кърсистът получава от майка си едно малко тефтерче, на
първата страница, на което тя му е написала: „Бъди крепък и мъжествен. Нищо
световно да не срути основата на характера ти, в който вярвам, че е добър.”
Най плодотворният период в творческия път на Вапцаров е пребиваването му в София,
когато попада в среда на известни писатели и поети и израства много бързо като един
от найголемите поети на България. Поезията на Вапцаров е искрена, читателят се
чувства близък събеседник съпричастен с Вапцаровата поезия, която е интимна
изповед, която вълнува и покорява.
Честванията на 105 годишнината от рождението на големия български поет Никола
Вапцаров започнаха от Първомай. На 21 ноември 2014г. Пленарна зала на Общината се
събра почитатели на поета, поети и писатели от Южна България, сред които Ели
Видева, Петко Каневски, Желяз Кондев, Величка Петрова, Кръстьо Кръстев,
Красимира Славова, Милка Пиналска. Специален гост бе племенницата на поета Мая
Вапцарова, която разказа интересни факти от биографията на своя чичо и говори за
ценното литературно наследство, което той ни е завещал.
Домакин на събитието бе Община Първомай а сред публиката бяха кметът Ангел
Папазов и заместникът му Николай Митков. В залата имаше много млади хора,
ученици от горните класове на първомайските гимназии ПГСС и СОУ”Проф.др Асен
Златаров”. А девет от тях се включиха в конкурс за изразително четене на стихове на
Вапцаров. Тричленно жури определи две от състезателките, които трябваше да влязат в
„двубой” на финала. Условието бе да прочетат стихотворението „Прощално”. И докато
момичетата се подготвяха, консултирани от учителката по български език и литература
Жанета Стоянова, поети от фондация „Вапцарова вяра” четоха свои стихове.
След „двубоя” водещата Теодора Кирякова даде думата на председателя на журито Мая
Вапцарова, която обяви победителката Николет Божева. Всички участници получиха
грамоти за участието си, а стигналите до финала и ваучери предоставени от фирма
„Офисите”.
Честванията продължават и Първомай предава щафетата на морската столица Варна,
където в Морското училище, което носи името на Вапцаров са предвидени поредица от
събития в няколко поредни дни.
„Възкръсналата душа не могат да я убият” казва Горки в романа „Майка”.Бих добавила
и възкръсналият поет. Този, чието име е Никола Вапцаров. Неговите стихове се четат и
ще се четат. Приживе той издава една стихосбирка „Моторни песни”, но силата на
думите, които е събрал, искреността и таланта, оставят диря на литературния
небосклон. Найдълбоката историческа оценка на едно творчество я дава народът. А
когато млади хора четат и рецитират Вапцарови стихове и научават интересни епизоди
от живота на поета от племенницата му режисьорът Мая Вапцарова – „неговите песни
все ще се четат” и ще се предават от поколение на поколение. Вапцаров отдавна не е
само български поет – той е поет на света.

