
1903 – 1968 г.



Никола Фурнаджиев е български поет.

Представител е на т.н. септемврийска поезия.

Роден е на 27 май 1903 г. в Пазарджик и умира на 
26 ануари 1968 г. в София.26 ануари 1968 г. в София.



За първи път Фурнаджиев публикува свои

стихотворения в сатиричния вестник „ К'во да е“ . От
1918 г. редовно пише на страниците на вестника под
псевдонимите Веселяк и Дядо Лука. Година по-късно
сътрудничи и на сп. „Ученическа мисъл“ . Завършвасътрудничи и на сп. „Ученическа мисъл“ . Завършва
гимназия през 1922 г. в Чирпан. Същата година става
студент в Медицинския факултет на Софийския

университет. Скоро сменя специалността си и се записва
да учи естествени науки. Отново променя интересите си
и избира философията. Завършва през 1930г. педагогика
и философия. По време на студентството си организира
стачка. След нея за кратко се укрива.



В списанието на Георги Бакалов „Нов път“
Фурнаджиев заедно с Ангел Каралийчев и Асен

Разцветников създава най-добрите творби на

септемврийската литература. Стиховете, публикувани в
„Нов път“, той издава в първата си стихосбирка -„Нов път“, той издава в първата си стихосбирка -
„Пролетен вятър“ (1925). Тогава написва и прочутата
си поема „Сватба“. Същата година прекратява

сътрудничеството си в „Нов път“ и започва да публикува
в сп. „Златорог“. През 1928 г. отпечатва втората си

стихосбирка - „Дъга“.



След дипломирането си в университета Фурнаджиев е

учител в Трета мъжка гимназия в София, а след това
работи в Министерството на народната просвета. През
1933 г. заминава за Цариград, където преподава в

българското училище. Тогава излиза сборникът му с

детски приказки „Златни клонки“. Остава в града до 1938
г. Връща се в България и става учител в Пазарджик. Презг. Връща се в България и става учител в Пазарджик. През
1944г. преподава във Втора девическа гимназия в София.



На Ангел Каралийчев

Конници, конници, конници, кървави конници,
моя родино и пламнало родно небе,
де е народа и де е земята бунтовница,
де сме, о мое печално и равно поле!

Там изгоряха селата и пеят бесилките,
вятъра стене над пустите ниви сега,
конници идат и плаче земята родилката,конници идат и плаче земята родилката,
сякаш че плаче и пее, и иде смъртта.

Тъмното копие, литнало там във просторите,
свети под слънцето днеска оплискано в кръв,
греят на свода огромни, червени прозорците,
сякаш очите на божия, алена стръв.

Конници, конници - братя над бездни надвесени,
моя родино и пламнало родно небе,
вятъра иде и страшно е, майко, и весело,
пей и умира просторното равно поле!



Гибелта на познатата България,
тук е видяна в нова светлина и е
свързана с другия основен мотив
на "Пролетен вятър" - опасността
от бой. Песните на Фурнаджиев
са революционни, те са и песни заса революционни, те са и песни за
наслада в гибелта. В тази поезия
смъртта се свъръзва. Разрухата се
приема с радост, с опиянение от
промяната, със стремеж към друг
свят - нов, слънчев и ярък. Това е,
което свързва гибелта с пролетния
вятър, бесилките с песента,
жестокостите с веселието, плача с
радостта.




