
ФИЛМЪТ  “ЕПОХА”  НА  МАЯ  ВАПЦАРОВА  БЕШЕ  ПРЕДСТАВЕН  И 

ОБСЪДЕН  В  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

 На 12 май т.г., в програмата на 45-те Майски културни тържества „Първомай-

2017” бе показан пред първомайската културна общественост и много гости от страната 

филмът „Епоха” на Мая Вапцарова. 

Ученичката на големия унгарски режисьор Ищван Сабо е направила филма си 

по повод 75 годишнината от разстрела на големия български поет Никола Йонков 

Вапцаров на гарнизонното стрелбище в София през 1942 г. Филмът по същество 

представлява преглед на историята на България през стиховете на поета. 

 Събитието бе открито и 

ръководено от Иван Караславов, 

председател на Образцово „Народно 

читалище св.св. Кирил и Методий – 

1894.” гр. Първомай, което бе 

домакин на тържеството. Караславов 

представи гостите от страната: 

поетите и писателите от 

литературното сдружение на 

писателските дружества от южна 

България, наречено ТАМ ( по 

поречието на Тунджа, Арда и 

Марица), Анна – Мария Гюзелева – член на Съюза на италианските писатели и 

журналисти, литературният критик Марин Кадиев, бившият министър на транспорта и 

наш съгражданин Петър Мутафчиев – спонсор на филма, и много други... 

 Георги Иванов , с артистичния псевдоним Жорж Трак от гр. Пловдив представи 

филма в кратко експозе. 



 След като филмът бе видян на екран, авторката Мая 

Вапцарова говори за историята на създаването на „Епоха” 

и за тежкото и бездуховно време, в което живеем в 

последните тридесетина години. 

Във филма бяха 

показани все още живите 

съученици на Вапцаров от 

Военно-морското училище 

във Варна – 12 на брой – 

вече 94 годишни хора, 20 

годишни моряци - 

курсанти... 

Авторката Мая Вапцарова бе поздравена от  поетите Ели Видева от Хасково, 

Анна – Мария Гюзелева, Петко Каневски и Демир Демирев от Димитровград и др. с  по 

едно свое стихотворение. Марин Кадиев говори за големия принос на Мая Вапцарова за 

духовността в България. 

Петър Мутафчиев сподели с аудиторията, че за подобни инициативи, свързани с 

духа на България, си заслужава да се даряват средства. 



Кметът Ангел Папазов 

благодари на Вапцарова за това, че е 

решила „Епоха” да бъде представен и 

на първомайска сцена. 

 Иван Караславов обобщи 

културното събитие, като каза, че 

първоначалният  замисъл е 

реализиран – проявата надхвърли 

мащабите на Първомай и се превърна 

в национална благодарение на 

многото гости от страната. 

С по чаша вино 

срещата продължи. 


