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СЕЌ АВАЊЕ
95 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА НИКОЛА ЈОН     

Последниов половина век за бугарската политика, наука, литература и пуб-
лицистика Никола Вапцаров е само Бугарин и голем бугарски поет -
револуционер, кој загинал за мајка Бугарија. Непосредно по Втората 
светска војна сите негови најблиски - мајка му, брат му и сестра му 
подготвија голем број јавни декларации за своето македонско по тек-
ло. Меѓутоа, по XVI пленум на БКП и по промената на Живковата на-
ционална политика кон Македонија и Македонците - тие беа доведени 
во ситуација да мораат да даваат јавни усни и писмени изјави дека 
Никола се чувствувал Бугарин и дека тие се Бугари, а Македонија била 
и е бугарска земја. Каков парадокс!

никот од 20-тите и од по че то-
кот на 30-тите години на ХХ 
век, создавани во текот на 
едно револуционерно време 
во цела Македонија, кога ма-
кедонската младина, вдахно-
вена од борбата за национално 
ослободување и обединување, 
живеела и умирала за општо-
народните идеали. 

"Поминаа веќе 62 години 
од кобната јулска вечер кога 
во софиското стрелиште над 
осудените беше извршена 
смрт     ната пресуда. Според све-
доштвата, Никола паднал само 
ранет, но сè уште жив. По про-
писите на тогашното бу гарско 
законодавство, пре жи веаниот 
требало да добие ит на меди-
цинска помош и да се остави 
во живот. Но, при сут ниот се-
кретар на директорот на по-
лицијата го извадил пиш толот и 
со неколку куршуми го дос-
трелал. Оттогаш досега на по-
веќе пати одамна мртвиот Ни-
кола Вапцаров и политички се 
дострелува", вака ја почна сво-
јата беседа академик Рис тов-
ски. Во своето експозе Рис-
товски даде и посебен осврт 
на горливото прашање за "на-
ционалната и творечката" при-
падност на Вапцаров. 

"Бугарската држава, вис ти-
на, му ги укажа сите прес ме-
тани почести и на внатрешен и 
на меѓународен план. Неговата 
поезија е преведена и пла-
сирана на многу јазици во 
светот, па и во едицијата на 
УНЕСКО. Но, од почетокот на 
50-тите години на минатиот 
век тој редовно се претставува 
како "великиот син на бу гар-
скиот народ", "гордост на бу-
гарскиот народ" и слично и 
никогаш не се спомнува не-
говата потенцирана маке дон-
ска национална припадност и 
децидната патриотска свест и 
дејност", потенцираше Рис-
товски.

Во контекст на горе на ве де-
ниот став на Ристовски треба 
да се додаде и следново: Ни-
кола Вапцаров никаде (освен 
во административните офи ци-
јални документи), во своето 
книжевно творештво за себе 
не го употребил етнонимот 
Бугарин ниту, пак, некаде го 
има декларирано херонимот 
Бугарија за своја земја. Уште 
во песните од 1926 до 1928 
година неговата татковина ја 
симболизираат планините Пи-
нд, Шар и Пирин, особено во 
песната насловена "За тат-

ковината". И во песната "Об-
лаци" која е од тоа време, кога 
се точеле бегалци од Егејскиот 
дел на Македонија, во сог-
ласност со грчко-бугарскиот 
договор за "размена на на се-
лението", сè тоа оставило бол-
на трага во психата на младиот 
поет. Меѓу песните кои изо-
билуваат со социјален и па-
триотски дискурс можеме да 
ги наброиме: "Заклетва", "Сме-
на", "Гаталец" итн. И во на та-
мошниот период, во неговиот 
зрел развоен период темата 
татковина останала како вечна 
инспирација. Култот кон тат-
ковината, кон родната земја, 
соодветно е одразен во ам-
блемот на Вапцаровиот па три-
отизам - песната "Земја". Таа, 
како што потенцираше Рис-
товски, е песната која пре диз-
вика најголема злоу по тре ба 
во научната литература и во 
политичката публицистика. 

Во вториот дел од изла га-
њето академик Ристовски се 
осврна на Македонскиот ли-
тературен кружок, еден од 
најистакнатите културни бас-
тиони од тој период. Кружокот 
претставувал директно про-
должение на Македонското 
научно литературно другар-
ство од Санкт Петербург. Ни-
кола Вапцаров бил нефор ма-
лен, но фактички раководител 
на Кружокот. Поради тоа, тој 
земал директно учество во ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ СВЕТ ОДРЖА СВЕЧЕНА БЕСЕДА ВО ЧЕСТ НА ВАПЦАРОВ

СВОЈ НА СВОЕТО, 
НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ

По повод 95-го-
дишнината од 
раѓањето на 

ма     кедонскиот поет и 
револуционер Нико-
ла Јонков Вапцаров, 

на 22 декември Македонската 
академија на науките и умет-
ностите одржа свечен собир. 
На собирот насловен како "Ма-
кедонецот Вапцаров", за жи во-
тот и за делото на овој бла-
городен поет, пригодна реч 
одржа академик Блаже Рис тов-
ски, а извадоци од тво реш тво-
то на Вапцаров интер прети ра-
ше актерот Сашко Нинов.  

Своите први стихови мла-
диот Вапцаров ги напишал на 
најрана возраст. Зачувани се 
повеќе тетратки и тефтерчиња, 
полни со младешка поезија, пе-
риод во кој најзастапени биле 
љубовните и патриотските мо-
тиви. Во нив има еден свое ви-
ден букет од патриотска и од 
изразито македонска интони-
зи  рана револуционерна пое-
зија. Тоа се стихови на уче-



МАКЕДОНСКАТА  КАУЗА

     КОВ ВАПЦАРОВ, ПОЕТ И РЕВОЛУЦИОНЕР

сите негови активности. Негов 
најблизок и досмртен сомис-
леник и соборец бил поз на-
тиот Антон Попов. Кружокот 
се дефинирал како самостојна, 
независна група македонски 
поети и писатели, обединети 
од заедничката цел да работат 
на создавањето на маке дон-
ската уметничка литература. 
Македонскиот литературен 
кру   жок бил основан на 2 ав-
густ 1936 година, како уште 
една потврда на историската 
димензија на Илинден. Во 
оваа колективна литературна 
лабораторија се создавало ли-
тературното творештво на не-
говите членови, а години по-
доцна тоа ќе биде и едно од 
најблагородните богатства во 
македонската литература и 
историја.  Кружокот исполнил 
најголем дел од задачите, што 

значи дека од неговите чле-
нови излегле посебните сти-
хозбирки, статии, критики, и 
тоа на А. Жаров, В. Марковски, 
К. Неделковски, Н. Вапцаров, Ѓ. 
Абаџиев, Д. Митрев и многу 
други. Тој бил составен од 
претставници од сите делови 
на раскинатата Македонија и 
со дејноста и со учесниците 
индиректно бил пресуден за 
развојот на денешното Друш-
тво на писателите на Ма-
кедонија, како и на повеќето 
витални научни институции, 
па така и на Македонската 
академија на науките и умет-
ностите. Сè ова говори за една 
нераскинлива врска на ма ке-
донското ткиво од минатото 
до денес. Несомнено дека во 
овој процес големо влијание 
имал и самиот Вапцаров. 

За големите заложби и ак-

тивности на Кружокот, ака де-
мик Ристовски  истакна: 

"Откако ја пронашле и ја 
препишале книгата "За Маке-
донцките работи" од Крсте 
Петков Мисирков и ја раз гле-
дувале во Кружокот, во про-
летта 1940 година, К. Не дел-
ковски, Н. Вапцаров, В. Мар-
ковски, Ѓ. Абаџиев и М. Зафи-
ровски ја посетиле сопругата 
на Мисирков и од неа ги до-
биле на разгледување рако-
писите од оставнината на неј-
зиниот сопруг и адресата од 
син му. Малку подоцна, Вап-
царов, Неделковски и Мар ков-
ски со лични посвети му ги 
испратиле своите штотуку из-
лезени стихозбирки, а на 18 
мај К. Неделковски од името 
на Кружокот му испраќа ис-
ториско значајно писмо на си-
нот на Мисирков, лекарот 

Сергеј Мисирков". 
Ова било само дел од па-

летата на културни и, пред сè, 
национални каузи кои Кру-
жокот ги негувал со најголема 
страст и љубов. За маке дон-
ската кауза дејствувал и заги-
нал нашиот Никола Вапцаров. 
Поради тоа, денешните кон-
троверзи поврзани со него-
вото име, најмалку заслу жу-
ваат било каква елаборација. 
Никој не може да го оспори 
ниту личното завештание на 
национално јасно само опре-
делениот Вапцаров, зашто не-
говото поетско творештво е 
создавано со декларирана ма-
кедонска национална свест и 
тоа претставува дел од ма ке-
донската литература, кој идеј-
но и содржински се одне сува 
на неговата единствена тат ко-
вина Македонија.


