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Българските художници за децата

Преди три години малък екип от Института 
за изследване на изкуствата подготви едно неголямо издание 
за Александър Божинов с рисунки за деца. Представихме пред 
най-малките част от нашето художествено наследство – 
такова, което има здрави основи в традициите ни, понятно, 
говорещо на език, който разбираме с лекота. Така тези книжки 
стигнаха до училища и детски градини в страната, а също 
така и до едно от българските училища в Кипър. На децата им 
хареса. А от училищата ни помолиха да не ги забравяме, когато 
сме готови с другото издание. Следващият художник, който 
решихме да представим, беше Стефан Баджов. Потърсиха ни 
от много училища в България, изпратихме и в българските 
училища в Италия, Испания, Германия, Кипър. Благодарим 
на всички учители за тяхната лична ангажираност.
 Третото издание на проекта „Българските художни-
ци за децата“ е посветено на Бинка Вазова. С книгата „Бинка 
Вазова. Графични образи“ Анелия Николаева представя худож-
ничката през своето лично познанство с нея, но и с погледа 
на изследовател на творчеството ѝ. Поместваме значителна 



част от произведенията на Бинка Вазова: графики, рисунки, 
пощенски картички, повечето, непубликувани до днес. Надя-
ваме се книгата да бъде полезна както за преподавателите по 
изобразително изкуство, така и за специалистите, тъй като 
това е първото издание, посветено на нея. За реализацията му 
дължим особена благодарност на нейната дъщеря – госпожа 
Анна Николова, която ни предостави за репродуциране твор-
бите на Бинка Вазова и бе съмишленик в реализирането на 
монографичното издание и на книжката за деца. 

От екипа на проекта
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Среща с Бинка Вазова

Пристъпвам към тази книга с усещането, че трудно ще 
се побера в рамките на хладно дистанцирания обективен 
текст. Имах изключителната възмoжност да познавам 
Бинка Вазова в последните десетина години от живота ѝ 
и живият ми контакт с нея оттогава няма как да не сло-
жи емоционален отпечатък на разказа ми. Портретът, 
който бих представила тук, е извлечен от образа, който аз 
възприех и запомних. Срещите в дома ѝ за мен бяха дар, 
едно вълнуващо пътуване във времето и извън конкретна-
та ми работа с фамилния архив. Убедена съм, че и за две-
те ни те бяха истинско човешко преживяване. Не ставаше 
въпрос само за нейните с готовност споделени спомени. 
Тя се радваше на посещения в дома си, защото ценеше 
непосредственото общуване, и все пак прецизно подбира-
ше компанията си. Стигнала 90-ата си годишнина, беше в 
удивителна кондиция, невероятно витална и живееща в 
настоящия ден. Вълнуваше се от света около себе си, не-
уморно пишеше – преписваше на компютър дневници, 
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изпращаше писма до различни държавни служби, за да 
изрази гражданската си позиция по различни въпроси, 
и казваше, че човек трябва да бъде буден, да „реагира“ и 
на добро, и на лошо. И макар винаги да се обръщах към 
нея с почтителното „госпожо Вазова“, за мен тя си остава 
Бинка, непринудена и сърдечна, заобиколена от близки и 
приятели, които заедно обичаха да организират знамени-
тите ѝ рождени дни.

Аз се запознах с нея в дома ѝ, при подготовката на юби-
лейната изложба на Александър Божинов, организирана 
от Националната художествена галерия през 1998 г. Пом-
ня впечатлението си от къщата – дело на арх. Тотю Гора-
нов – и от енергичната и крехка фигура на нейната сто-
панка; от бодрото ѝ движение в пространството и от при-
ятния разговор на чаша чай. Оттогава насетне чаят беше 
неизменен детайл от обстановката на нашите срещи. Той 
сякаш беше естественият елегантен придатък на цялото 
усещане за финес и култура, които днес остават само белег 
на примамлив и едновременно така далечен, безвъзврат-
но отишъл си свят. 

Дъщеря на голямата българска художничка Елисавета 
Консулова-Вазова и на общественика Борис Вазов, Бинка 
беше в моите очи жив, толкова жив образ на едно време 
от преди век; време, за което говорим с респект и ностал-
гия. Две години по-късно с проекта на НХГ „Непознатата 
Елисавета Консулова-Вазова“, при подготовката на из-
ложбата и книгата, се наложи дълга, близо двугодишна 
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работа с архива на име-
нитата ѝ майка, нами-
ращ се в дома ѝ. Тогава 
Бинка ме прие открито 
и сърдечно като член на 
семейството и щедро 
предостави огромен ма-
сив с документи. Днес с 
вълнение си спомням 
за честите ни срещи 
там и за тръпката от от-
кривателската работа. 
Цял един човешки жи-
вот преминаваше през 
очите ми, а разказите 
на Бинка Вазова ме пле-
няваха със свежестта на 
паметта, с експресивни-
те описания, с точния 
и чист изказ на българ-
ския език. Не мога да 
забравя един споделен 
далечен образ от бом-
бардирана София и видяното от улицата тъжно коледно 
дърво сред пустотата на разрушена стая. Племенницата 
на Иван Вазов бе наследила отношението и любовта към 
думите. Намирах това за важна особеност на творческа-

Родителите на Бинка Вазова 
Борис Вазов (1873–1957) и 
Елисавета Консулова (1881–1965), 
София, 1905–1906 г.
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та ѝ природа, която естествено пронизва и графичното 
ѝ творчество. Писмовната Бинка Вазова откриваме в уче-
ническите ѝ тетрадки, изпъстрени с рисунки, в детските 
книжки, където сама създава не само илюстрациите, но 
и стиховете, в дневниците, които си водеше всеки ден, а 
също и в онези, в които е записвала впечатленията си от 
теренните проучвания с нейната приятелка, голямата му-
зиковедка Райна Кацарова. Най-сетне разказът, история-
та, случката се преплитат органично с мащабната ѝ дей-
ност на илюстратор. Но също и в работата с кавалетната 
графика, където намира форма да изяви думите – както е в 
серията, посветена на народните пословици и поговорки. 

Бинка Вазова не обичаше да говори за своето творчест-
во. Докато все още се ровех из архива, ние водехме раз-
говори на различни теми. Въпросите ми обаче, свързани 
собствено с нейното художествено наследство, биваха де-
ликатно отклонявани, и все с думите: „Мама е най-важната 
в нашето семейство... и голямата ми сестра Елка... тя беше 
наследила живописния талант на мама“. Но сподели по-
късно, че оценила продължителните ми „дипломатични“ 
усилия да я убедя да направим нейна самостоятелна из-
ложба. Всъщност да постигна това съгласие беше особе-
но трудна задача и всеки път, когато намирах подходящ 
момент, се възползвах да напомня колко си заслужава. 
Нейното творчество в цялост никога не беше показвано. 
Извън съвместната ѝ изява с майка ѝ през 1934 г. в София 
и колективните участия в изложбите на СБХ, на Бинка Ва-
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зова ѝ е било достатъчно да работи за себе си, без необхо-
димостта от публична изява. Но ето един от аргументите, 
които я спечелиха: да видят младите колеги какво пред-
ставляват класическите графични техники. Тя намери, че 
работите ѝ в във висок печат просто ще бъдат полезни в 
обучението на начинаещите художници графици. Сама 
работеща на компютър, тя си даваше сметка за реалното 
нашествие на дигиталните технологии в графичните изку-
ства. И се съгласи. 

Подредихме ретроспективна експозиция в Национал-
ната художествена галерия през юни 2004 г. На 95-ата ѝ го-
дишнина – първата ѝ самостоятелна изложба за целия ѝ 
дълъг творчески път! Подготовката ѝ беше същинско про-
фесионално предизвикателство. Навярно ще да съм била 
сред малцината, допуснати така безрезервно до всичко от 
ателието: ранни рисунки, проекти за илюстрации, гравю-
ри – от първите в Прага до последните от 80-те години. 
Отново разлиствах създаденото през 1935 г. от Консулова 
списание „Беседа“, вече с фокус върху многобройните пуб-
ликувани рисунки на Бинка. Авторските книжки – игри 
за най-малките, илюстрираните детски книги, десетките 
пощенски картички, колекцията екслибриси допълваха 
представата за нея с демонстрираните висока култура и 
разбиране за изкуството на графиката. Преди всичко тя бе 
неуморен и всеотдаен работник, прецизен и взискателен 
към техническото изпълнение. И друго, което ме впечат-
ли – свободата. Свободата в подхода изобщо, в усещането 
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за лекота при работа с тежката иначе като технологично 
изпълнение печатна графика. 

Изложбата с над 200 творби бе приета от публиката с 
подчертан интерес. Бинка беше щастлива, невярваща, че 
сме успели. По-скоро невярваща, че може да види себе си, 
„събрана“ и „експонирана“ така пълно. И пак в стила на 
тихото си и елегантно присъствие се почувства задължена 
да изпрати благодарствено писмо до директора на гале-
рията. Извън това, в професионалните среди не се полу-
чи по-сериозна реакция. Мълчание за художника график 
Бинка Вазова, за разлика от многобройните журналисти-
чески материали за нея, съблазнени по-скоро от образа ѝ 
на потомка на велики личности.

Навярно трябва да се потърсят причините за това, че 
до днес графичното творчеството на Бинка Вазова остава 
неизследвано и некоментирано. Те могат да се свържат 
както с обществени предпоставки, така и с лични мотиви. 
Тежест биха имали тези с отношение към идеологическо-
то време, когато много от потомците на Вазовия род са 
обявени за „класови врагове“ и биват репресирани (сестра 
ѝ Нюси е интернирана със семейството си). Невписването 
в новите доктрини на българското изкуство през 50-те без-
спорно определя съдбата на творчеството ѝ от един оп-
ределен момент нататък. За щастие, тя намира спасение 
в пътуванията си до Сопот и рисуването на старата архи-
тектура не е в конфликт с художническите ѝ интереси. От 
друга страна, самата Бинка, както казва, е „чужда на вся-
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каква показност“ и отсъствието ѝ по изложби не я трево-
жи. Така или иначе пред нас стои едно солидно творческо 
дело, което има своята стойност и на което му предстои 
преоткриване и осмисляне. Досега единственият опит 
името на Бинка Вазове да се посочи в нужния контекст е в 
излезлия през 1955 г. труд на Евтим Томов „Българската 
графика“1, където кратък текст за художничката намира 
място в поредицата от имена. В по-ново време може да се 
посочат някои текстове около чешко-българските култур-
ни връзки, в които кратко е разгледана и Бинка Вазова2. 
Името ѝ се цитира също в общи прегледи и изследвания3 
за развитието на българските графични изкуства и разви-
тието на детската илюстрация най-вече, но сериозната ра-
бота с графиката и илюстрацията на Бинка Вазова и опре-
деляне на полагащото им се място в общото развитие на 
българските графични изкуства тепърва предстоят.

1   Томов, Е. Българска графика. С., 1955, с. 74.
2  Дончева, Р. Елисавета Консулова-Вазова и Събина (Бинка) Вазова в чехословашката 
художествена критика от 1930-те години. – Проблеми на изкуството, 2002, № 4, 60-62.
3  Томов, Е. Екслибрис. Същност, развой, проблеми. С., 1977, с. 59; Величков, П. Сто български 
екслибриса. С., 1985, с. 5; Величков, П. Великденски и пролетни кратички от Третото българско 
царство. С., 2008, 212-220.
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Във връзка с работата ми по този текст изказвам спе-
циални благодарности на дъщерята на Бинка Вазова Анна 
Николова за нейната съпричастност и подкрепа, на Ружа 
Маринска за това, че ме импулсира да се върна отново към 
Бинка Вазова, на директора на къщата музей „Иван Вазов“ 
в Сопот – господин Стефан Филчев, на Добромир Григо-
ров за съветите, на Елисавета Мусакова и Мая Димитрова 
от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за 
тяхната съпричастност и съдействие при прецизирането на 
детайли от проучвателската работа, на Благовеста Иванова 
и Ангел Маринов за преводите от чешки език.







 

Семейна среда, детски и 
младежки години

Бинка Вазова се ражда на 1 април 1909 г. като втората 
дъщеря на Елисавета и Борис Вазови. Преди нея е Елка, 
родена през 1907 г., а най-малка е Ана (Нюси), родена през 
1911 г. Възможността да отрасне в семейство, събрало зна-
чими за обществения и културния живот на България фи-
гури, безспорно е от съществено значение за цялостното 
ѝ формиране като личност. Потомка на два големи, със 
заслуги към историята и развитието на България родове 
– на Консулови и на Вазови, – Бинка, кръстена Сабина, на 
баба си Съба Вазова, носи през целия си живот скромно, 
но с достойнство отговорността към името на предците. С 
чувство за синовен дълг, но и с мисъл за идващите поколе-
ния, тя, в последните години от живота си, се посвещава 
на мемоаристиката с ясното съзнание, че опазването на 
живата памет е нейна мисия. 

През детските ѝ години атмосферата вкъщи се крепи 
на безусловните авторитети на нейните родители – голя-
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мата българска художничка и общественичка Елисавета 
Консулова-Вазова (1881–1960) и журналиста и публицис-
та, народен представител и дипломат Борис Вазов (1873–
1957). Той е най-малкият сред синовете на Съба Вазова, 
всеки от които има свой значим принос за изграждане-
то на нова България. Днешните изследователи намират, 
че незаслужено е останал в сянката на по-големите си 
братя – народния поет Иван Вазов и генералите Георги 
и Владимир Вазови – и от днешна позиция присъствие-
то му в политическата история на страната, и особено в 
развитието на българската журналистика, заслужава ново 
специално внимание и преоценка1.

За времето си Борис Вазов получава стабилно образо-
вание – след шестгодишна офицерска служба в София, 
се отправя за Париж, където следва право и защитава 
докторат. През 1904 г. се завръща в София, посвещавай-
ки се първо на адвокатска, а след това основно на поли-
тическа и журналистическа дейност. Участва като депутат 
от Народнолибералната партия в шест парламента, пъл-
номощен министър е на България в Чехословакия между 
1928 и 1933 г., председател е на различни обществени ор-
ганизации и дружества, а като наследник на Иван Вазов 
има заслугата, подкрепен от съпругата си, за първото из-
даване на събраните Вазови съчинения. До 1944 г. активно 

1  Панайотов, Т. Борис Вазов в развитието на българската журналистика през първата половина 
на XX век. – Годишник на НБУ, департамент „Масови комуникации”, 2014. http://ebox.nbu.bg/
mascom15/view_lesson.php?id=19



23Семейна среда, детски и младежки години

присъства на страниците 
на българския перио-
дичен печат2, основно в 
„Ден“, „Балканска три-
буна“, „Мир“, на който 
два пъти е главен редак-
тор3. Активна обществе-
но-политическа фигура, 
Борис Вазов намира в 
лицето на своята съпру-
га, както казват, точната 
си половинка. Двамата 
хармонично се допъл-
ват и в дългия им път 
през годините намират 
един у друг верен другар 
и предан съмишленик. 
Венчават се през 1906 г., 
след близо осемгодиш-
но познанство и любов, 
подхранила дълга ко-

2  Николова, В. Сеячът. Д-р Борис 
Минчов Вазов (1873–1957). Жизнен и 
творчески път на политика, публициста, 
дипломата. Велико Търново, 2000; 
Панайотов, Т. Цит. съч.
3  Пак там.

Елисавета Консулова-Вазова 
(с двегодишната Елка и петмесечната 
Бинка) по време на специализацията 
си в Дамската академия на 
Дружеството на жените художници 
в Мюнхен, 1909 г.
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респонденция между София и Париж. Елисавета е още 
ученичка, когато го среща. Тя е будно и гордо момиче, 
наследила свободолюбието на баща си Георги Консулов 
– видна обществена фигура от стара и почитана фамилия 
от Пазарджик. Високо интелигентен и образован, владе-
ещ няколко чужди езика, участник в националноосвобо-
дителното движение, Консулов е сподвижник на Левски 
и председател на Пазарджишкия революционен комитет. 
След потушаването на Априлското въстание през 1876 г. 

Елисавета и Борис Вазови с Елка и Бинка в Мюнхен, 1910 г. 
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заедно с художника Станислав 
Доспевски изготвя на френски 
език протестен адрес до по-
сланическата конференция в 
Цариград, поради което е за-
точен в Смирна, Мала Азия. 
След 1878 г., вече семеен, се ус-
тановява в Пловдив, където за 
кратко става префект на града. 
По-късно, през 1891 г., семей-
ството се премества в София, 
където той работи като упра-
вител на Спиртната фабрика в 
Княжево, избран е и за народен 
представител. Съпругата му, 
Ана Хаджипеньова, произхож-
даща от знатен род от Тулча, съ-
умява да даде добро възпитание на бъдещата художничка 
и нейните братя и сестри. От спомени на Елисавета, пре-
писани след време от Бинка4, научаваме, че вероятно по 
линия на майка ѝ идва заложбата за рисуването, тъй като 
баба ѝ, колоритна фигура с осанка и авторитет, умеела из-
кусно да тъче, а шарките на нейните тъкани за бъдещата 
художница били първите уроци за форма и цвят. 

В историята на българското изкуство от началото на 

4  Спомени на Бинка Вазова, ръкопис. Архив на наследниците.

Портрет на Бинка от 
Елисавета Консулова-Вазова, 
ок. 1912 г.
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ХХ в. Елисавета Консулова си запазва място сред първите 
жени с академично художествено образование. За онези 
години, в една все още твърде патриархална България, 
разбирането за създаване на изкуство от жена, при това 
не като неотменната част на доброто възпитание, а като 
сериозна професионална дейност, е само по себе си рево-
люционно. Постъпвайки през 1902 г. с втория випуск на 
новосъздаденото Държавно рисувално училище наравно 
с мъжете, Елисавета Георгиева Консулова продължава да 
отстоява убедеността си в избрания път. Почти в леген-
да се е превърнала историята за предизвиканата от нея 
среща с директора Мърквичка и извоюваното право сту-
дентките да могат да рисуват не само по гипсови моде-
ли, а и голо тяло. Ако си представим, че по същото време 
в Кралската художествена академия в Мюнхен изобщо 
жени не се допускат, можем да оценим по достойнство 
неординерността на младата Консулова. Тази принципна 
позиция по отношение на свободата на личността нами-
ра изява през целия ѝ живот и се проявява отново – този 
път в непоколебимото ѝ решение да продължи през 1911 
г. обучението си в Мюнхен, независимо от това, че е вече 
семейна с две невръстни деца. Непокорството ѝ от гледна 
точка на тогавашните нрави е нечувано. Свекърва ѝ Съба 
Вазова след време пише не по-малко митологизираното в 
днешните текстове за Консулова писмо5, в което, респек-

5  Архив на наследниците на Ана (Нюси) Вазова.
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тирана от упоритостта ѝ и отдадеността ѝ на изкуството, 
иска прошка за своите опити да я спре. Невероятната са-
модисциплина на Ветка, както я наричат близките ѝ, е 
удивителна както по отношение на работата ѝ в ателието, 
така и в изключително активната ѝ обществена дейност на 
модерна и еманципирана жена6. Публикува статии за из-
куството, превежда от английски, френски, немски, чеш-
ки, руски език, член и основател е на редица сдружения с 

6  Вж. Николаева, А. Елисавета Консулова-Вазова и присъствието ѝ в общественото пространство 
през първата половина на ХХ в. – Проблеми на изкуството, 2002, № 4, 54-59.

Бинка (втора от ляво надясно) с майка си и сестрите си в Мюнхен, 1920 г.
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цел събиране, опазване и изучаване на предмети на бъл-
гарските занаяти и килимарство, съосновател на първия 
български куклен театър, неуморен работник в посока на 
„повдигане домашната култура у нас“ чрез дейностите на 
създаденото от нея дружество „Български дом“ и издава-
ното в дома ѝ в продължение на десет години списание 
„Беседа“ (по-късно „Дом и свят“). Дейна участничка в 
програмата на Софийския дом на изкуствата и в различ-
ни инициативи с общественополезен характер, Консулова 
се явява като една от ярките фигури в обществения жи-
вот на България от първата половина на ХХ в. Във връзка 
с това Бинка Вазова си спомня в свои по-късни текстове: 
„Откъде имаше тези душевни сили, откъде черпеше не-
изчерпаемия си възторг от всичко ново, нейните интереси 
към всичко бяха вечно будни и всичко, каквото правеше, 
го правеше почти съвършено. Даже тегелът, който тегле-
ше на машината, беше винаги идеално прав... Тя имаше 
своето убеждение, че си почива, като променя работата 
си. У нея имаше стремеж, а и борбеност да постигне това, 
което смята за правилно. И затова, след като мине деня с 
всичките му задължения, когато вече „нормалните“ хора 
са уморени и се готвят за сън, тогава мама... почваше да 
рисува, след 12 часа през нощта... Не си спомням до кои 
часове е рисувала. А когато не е рисувала, е превеждала. 
Тя работеше нощно време, защото дневните ѝ часове бяха 
заети с много други ангажименти. Отраснали сме с аро-
мата на маслените бои и с тракането на мамината пише-
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ща машина.“ А ето какъв портрет е оставила за баща си: 
„Понеже повтарям все „мама, мама“, ще излезе, че тате 
въобще не е играл роля в тази къща. Но не е така. Обаче 
и двамата работеха това, което обичаха, при взаимно ува-
жение и свобода. Тате имаше своята редакция, а вкъщи 
работеше в своя кабинет, който беше до трапезарията, в 
която се развиваше животът на семейството, пееници, ка-
раници даже, свирене на пиано, всички наши приятели, 
гости – с една дума шум колкото щеш. И никога той не 

Елка, Нюси, Елисавета и Бинка, ок. 1920 г.
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влезе намръщен да се скара, че му пречим на работата. 
Той беше по-мълчалив, но изглежда, е много наблюдавал 
всичко и всички в семейството, защото и досега си спом-
ням някои негови къси забележки, които едва сега осъзна-
вам колко са били верни и дълбоки.“7 В такава обстанов-
ка израстват Бинка и двете ѝ сестри – в къща, в която по 
собствените ѝ думи винаги е кипял живот. Но всъщност 
художничката и общественичката Елисавета Консулова-
Вазова за никоя от каузите си не жертва семейството си и 
никога не се отделя от децата си. Тя е стожерът на дома, 
подсигурява комфорт за работа на съпруга си и държи 
на възпитанието на трите момичета. В дома им всеки жи-
вее със своята професия и интереси, без да пречи на дру-
гия, и при нужда всички – възрастни и деца – си помагат. 
Борис Вазов е изключително толерантен към дейността на 
съпругата си художничка и ѝ осигурява нужната свобода. 
Вера, дъщеря на ген. Георги Вазов, припомня атмосфера-
та в дома на чичо си: „В своя семеен живот чичо Борис 
беше напълно щастлив. Той оставяше интересната си и 
талантлива жена да урежда свободно домашното огнище 
и приемаше всички нововъведения, а те не бяха малко. 
Извънредно будна и изпреварила времето си, чинка Ветка 
му уреди дом, който не приличаше на другите. Децата си 
отгледа по най-модерен начин. Техните три дъщерички 

7  Публ. в: Непознатата Елисавета Консулова-Вазова. Спомени, критика, публицистика. Съст. 
А. Николаева. С., 2002, с. 166.
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носеха късо подстригани коси, нещо невидяно дотогава. 
Имаха леки и широки дрехи, за да не ги затоплят много и 
да не им пречат на движенията. Чинка Ветка още съвсем 
млада издала „Книга за младите майки“ и по тази кни-
га беше отгледала децата си. В детската стая имаше само 
три бели креватчета и три долапчета. Никаква излишна 

Семейство Вазови в дома им в София, към 1920 г. (от ляво надясно: Бинка, 
Елисавета Консулова, Елка (пред нея), Нюси и Борис)
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мебелировка. Близо до къщата в двора беше ателието на 
художничката.“8 Домът обаче е разбиран от Консулова не 
само като практично битово, но и като духовно простран-
ство, и с това убеждение тя подрежда и къщите, в които 
живее, и временните квартири по време на летувания-
та в Костенец, и при престоите в чужбина. Бинка расте 
сред скромна, но стилно подредена домашна обстановка, 
в която на почит са българските черги, бакърените и ке-
рамичните съдове, излезли от ръцете на народния май-
стор. Ярък спомен от детството ѝ по време на почивките 
в Костенец е каруцата, натоварена с купени от Елисавета 
носии, тъкани и предмети от околните села. Възпитания 
вкус към красотата на шевицата и тъканата шарка Бинка 
пренася в подредбата на собствения си дом след време, но 
най-вече го вгражда в характера на своята работа като ху-
дожник на детската илюстрация и на приложната графи-
ка. Фолклорните мотиви намират нов израз в творчество-
то ѝ. Още в детството си чрез активната дейност на майка 
ѝ в различни инициативи (като дружество „Български на-
кит“ например) за изучаване и опазване на паметниците 
на народното творчество тя се учи в директния досег с род-
ното изкуство. По време на престоя в Прага, при различ-
ни събития, организирани в българската легация, с Елка и 
Нюси са облечени в народни носии. Чрез тази култура на 
подхранвано отношение към традицията Консулова въз-

8  Вазова, В. Иван Вазов и неговите близки. С., 1994, 97-98.
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питава децата си, а на чужда сцена, с присъщата си патри-
отична нагласа, подчертава с гордост откъде идва. 

Освен с предмети, дарени след време за експонати на 
Етнографския музей в София, домашното пространство 
на Вазови е заето от много книги. Домът в детските споме-
ни на Бинка изглежда като библиотека. Наред с томовете 
класическа литература, някои от които пряко свързани 
с активната дейност на Консулова като преводач, там са 
подредени различни специализирани заглавия и се полу-
чават абонаменти за едни от най-известните европейски 
списания за изкуство. Немската периодика „Ди кунст“ и 
„Югенд“ подпомагат езиковото обучение на децата и ги 
срещат с рисунките на изтъкнати европейски художници: 
„В „Югенд“ имаше много хумористичен материал, който 
ни забавляваше. Вкъщи беше пълно, препълнено с кни-
ги. Елка казваше, че тате се е връщал на обяд всеки ден с 
нова книжка в ръка. Тате е следял всичко най-ново, което 
излиза... Помня още от най-ранно детинство как „Книгата 
за младите майки“9 беше изпълнила всички ниши на вра-
тите между стаите, които мама замаскирваше с някакви 
завеси. Книги, книги навсякъде.“ 

В къщите, в които расте Бинка, духовната атмосфера, 
макар допълнена хубаво от картини и литература, се съз-
дава от хората. Обкръжението, в което израства бъдеща-

9  „Книга за младите майки. Очакване, отглеждане, болести и морално възпитание на детето“ 
от Миле Робине и Емил Аликс, част 1, 2, 3 е отпечатана на български през 1914–1926 г. в превод 
на Е. Консулова-Вазова.
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та художничка, се състои от именити роднини и често от 
не по-малко именити приятели на родителите ѝ. В пър-
вата къща, построена на ул. „11 август“ от дядо ѝ Георги 
младото семейство Вазови споделя пространство и с дру-
ги членове на голямата Консулова фамилия. Там живее 
със съпругата и дъщеря си един от братята на Елисавета 
– Стефан, бъдещ професор по биология, голям учен и 
изследовател с международен авторитет. Бинка с топло-
та разказва за сърдечните отношения между майка ѝ и 
вуйчо ѝ. Що се отнася до другия, Вазовия род, там също 
съществува климат на взаимно уважение и обич. Борис 
Вазов е особено близък с брат си Георги. Те обичат да се 
събират семейно и децата често организират за възраст-
ните театрални представления и концерти10. В тези годи-
ни в света на Бинка присъства със своя ореол и фигурата 
на най-големия ѝ чичо – народния поет Иван Вазов. Тя и 
сестрите ѝ са възпитани да общуват с него с нужния рес-
пект и дори със страхопочитание. След смъртта му и го-
дина след връщането на Борис и Елисавета с трите дъще-
ри от Германия през 1922 г. те, поради жилищната криза 
в София, заживяват в къщата на поета. Атмосферата на 
дома и живото усещане за нейния стопанин оставят ярки 
спомени у Бинка. Наследила усета към словото, по-къс-
но тя образно описва обстановката и впечатленията си от 

10  Вера колоритно разказва за „поставената“ веднъж от тях „Ревизор“ на Гогол, където Бинка 
играе вдъхновено своята роля на Бобчински. Вазова, В. Цит. съч., 89-100.
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там. Пак тогава трите сестри са натоварени със задачата 
всяка вечер да палят кандилото на гроба на поета. С вре-
мето Бинка се привързва към това задължение и за нея 
неусетно то се превръща в необходимост, станала част от 
живота ѝ и след гимназиалните години. „И когато светне-

Елисавета Консулова, Ана (Нюси), Елка и Бинка, ок. 1930 г.
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ше, чувствах някакво облекчение и някаква тиха радост. А 
беше наистина хубаво, когато в тъмнината (понеже палех 
кандилото съвсем на мръкване) почваше да блещука тази 
малка светлинка. Кварталът наоколо беше тих... вечер 
всичко замираше. Полуразрушената „Св. София“ стоеше 
тъмна и малко страшна и в бурни дни вятърът виеше из 
развалините ѝ. Но не беше ме страх…“11 Картината с дет-
ската фигура в полумрака и малкото пламъче, за което 
то се грижи, някак спонтанно зазвучава като красива ме-
тафора и в различни нейни проекции я откриваме през 
целия житейски път на Бинка Вазова. Възпитана в патри-
отичен дух и с отношение към родовата принадлежност, 
тя винаги с достойнство, но и с осъзната отговорност ще 
участва активно за съхраняване на паметта за Вазовия 
род и ще продължава делото на баща си, за когото пише: 
„Неговият култ беше големият му брат Иван Вазов и той, 
особено след като престана да работи вън, се беше посве-
тил нa голямото си задължение като негов универсален 
наследник да се грижи за издаването на творенията му. 
Мисля, че с „Малката библиотека“ моите родители из-
пълниха своя дълг“12. Тяхната наследница Бинка, особено 
в годините, когато след 1936, вече семейна, живее в Сопот, 
участва дейно в уреждането на музейната експозиция 
в родната къщата на поета и с изкуството си подпомага 

11  Спомени на Бинка Вазова, ръкопис. Архив на наследниците.
12  Пак там.
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изучаването и популяризирането на миналото на града.
През 1923 г. семейството на Елисавета и Борис се пре-

мества в нова, построена за тях от приятеля арх. Тотю 
Горанов двуетажна къща на ул. „Хан Крум“ 41. В нея е 
проектирано специално пространство за ателие на име-
нитата вече художничка. Това е собствено домът, в кой-
то „кипи животът“ по думите на Бинка. Къщата става 
притегателен център за художници, театрали, писа-
тели и журналисти, за различни обществени фигури. 
Сред тях са Александър Божинов, Елин Пелин, Иван и 
Дона Лазарови, Иван Пенков, Александър Добринов, 
Борис Денев, Сирак Скитник, Никола Танев, Константин 
Щъркелов, Александър Балабанов, Кирил Христов, Дора 
Габе, Фани Попова, Матвей Вълев, Константин Гълъбов, 
актьорите Спас Джонев, Ирина Тасева, Елена Хранова и 
т.н. и т.н. – все имена с трайно и значимо присъствие в 
българската култура. Специално място в това обкръже-
ние заема фигурата на големия български карикатурист 
Александър Божинов. Неговото приятелство с Елисавета 
Консулова започва около 1904 г., когато тя е ученичка в 
Рисувалното училище, а той – вече прочут със сатирич-
ните си рисунки по вестниците и със знаменитото си ху-
мористично списание „Българан“. През годините конта-
ктът им укрепва в едно изключително общуване, такова, 
каквото може да бъде само между големи личности. В 
живописното творчество на Консулова портретите, кои-
то тя му прави, са сред проникновените нейни творби, а 
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той, през дългите години на близост, създава неизброимо 
количество приятелски шаржове на всеки от фамилията. 
Живеещ на съседната улица „Н. Павлович“ 6, Божинов 
често минава „на кафенце“ в дома на Вазови. Бинка го чув-
ства особено близък, макар да е научена да се обръща към 
него с почтителност и уважение. Сред първите ѝ детски 
рисунки е негов портрет, направен по време на съвмест-
ното им летуване в Костенец през 1917 г.13 Хуморът му я 
забавлява и навярно още тогава е провокирана нейната 
чувствителност към хумористичния подтекст, към скри-
тото намигване, които тя, като зрял художник, ще влага в 
част от илюстративното си творчество и в някои серии на 
късната си печатна графика.

Разноликата компания около Вазовия дом с различни 
конфигурации от участници има пряко отношение към 
редица важни събития за българската култура и изкуство 
от първите десетилетия на ХХ век. В детските си и мла-
дежки години Бинка Вазова често е не само свидетел, но 
и активен помощник за провеждането на инициативи 
от просветен и обществен характер като тези на друже-
ство „Славянска беседа“, на което около 1924 г. баща ѝ е 
председател, а майка ѝ – деен и ентусиазиран член. Тогава 
Консулова заедно с А. Божинов, Б. Денев и арх. Донков ос-
новават първия български куклен театър. В подготовката 
на куклите, които измисля Атанас Донков, в репетициите 

13  Публ. в: Александър Божинов (1878–1968). Съст. А. Николаева. С., 1999, с. 110.
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за постановките и музикалните изпълнения участват ед-
накво ангажирано и възрастни, и деца. Идеята се ражда 
след завръщането на художничката от Германия (1922 г.), 
впечатлена от практиките по отношение на възпитанието 
и отглеждането на немските деца, и най-вече, че това е ми-
сия на цялото общество. Ревностна защитничка на идеята 
за кукления театър, тя е сред първите, които пропаганди-
рат неговата важна обществена функция и ролята му за 
нравствено и естетическо възпитание.

Бинка (на преден план) с Александър Божинов, Нюси, Елка, Елисавета 
Консулова, Миша Танева и Ц. Петкова в пансион „Унгария“, Мюнхен, 1920 г.
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В контекста на респектиращата за времето си общест-
вено-просветителската работа на Елисавета Консулова-
Вазова в годините между 1935 и 1943 г. органично се впис-
ва друго знаменателно събитие за техния дом – издава-
нето на списанието „Беседа“, по-късно преименувано в 
„Дом и свят“, навярно най-популярното и добре списвано 

Бинка Вазова 
по време на 
пътуването си 
с велосипед из 
Холандия и Белгия 
през август 1935 г.



41Семейна среда, детски и младежки години

за жанра на семейните периодики у нас в онези години. 
Започнато ентусиазирано от двамата родители на Бинка, 
то бива ръководено и реализирано изключително от май-
ка ѝ, която организира редакцията в тяхната къща и съу-
мява да събере около себе си „цяла армия от помагачи“14. 
Препоръчано от Министерството на народното просве-
щение с официален документ, списанието следва своя 
програма, формулирана така: „Обща и домашна култу-
ра: изящна литература, из областта на знанието, грижи 
за здрав, удобен и красив живот (хигиена, модерно дома-
кинство, практично и естетично облекло), съобщения от 
културния живот в страната и чужбина, забава и хумор“. 
В правенето му по всякакъв начин участват всички члено-
ве на Вазовата фамилия. „Всъщност благодарение на това 
списание имаше много живот вкъщи – спомня си Бинка. 
Казах, че мама се занимаваше със събиране на материала, 
но всяка от нас помагаше с каквото можеше. Аз бях илю-
страторката на списанието. Илюстраторка, не много точ-
на, винаги закъснявах, та в последния момент светкавично 
правех моите картинки. Имаше и доста разказчета, които 
илюстрирах с оригинални гравюри на дърво. Обичах да 
илюстрирам...“15

„Беседа“ е първата сериозна сцена за илюстрациите на 
младата Бинка Вазова. Освен нейни рисунки и графики, 

14  Спомени на Бинка Вазова, ръкопис. Архив на наследниците.
15  Николаева, А. Непознатата Елисавета Консулова-Вазова..., с. 170.
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там поместват и други като Борис Денев и Константин 
Щъркелов. Сред сътрудниците на перото са Борис Вазов, 
Екатерина Каравелова, Елин Пелин, Стефан Консулов, арх. 
Атанас Донков, Йордан Йовков и много други. Пряката 
ангажираност в списването и илюстрирането на издание-
то освен за укрепване на младата художническа ръка, има 
голямо значение и за каляването на нейния характер.

Заедно с шанса да срещат интересни хора в детските и 
младежките си години, Бинка и сестрите ѝ имат възмож-
ността да пътуват из редица градове на Европа. Родителите 
им осигуряват добро образование, включващо пиано, ци-
гулка и стабилна чуждоезикова подготовка. Бинка от мал-
ка учи немски, френски и английски. Когато Елисавета 
Консулова повежда нея, Елка и Нюси в Германия през 
октомври 1920 (до април 1922 г.), тя ги записва в училище 
с пансион. Единайсетгодишната тогава Бинка си води в те-
традки дневник, писан на немски. По време на този пре-
стой те пребивават в Берлин, Дрезден, Мюнхен, пътуват 
до различни други места. Културната програма е на пъл-
ни обороти: Цвингера, Пинакотеките, музеи и галерии, 
концерти и интересни срещи. В Мюнхен по това време 
(1921–1924) се е установила цяла колония български ин-
телектуалци. В компанията са Божинов, Никола и Миша 
Таневи, отседнали в пансион „Унгария“, с които Бинка 
покрай майка си общува често. По-късно, като специали-
занти в тамошните академии и университети, идват през 
различни интервали и с различна продължителност на 
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престоите си Иван Пенков, Дечко Узунов, Чавдар и Фани 
Мутафови, Николай Лилиев, Георги Райчев, Багряна и 
много други дейци на изкуството и културата16, привле-
чени от изгодните икономически условия на тогавашна 
Германия и от възможността да се потопят в атмосферата 
на европейския център. За разлика от първия си престой 
в баварската столица (1910–1911), когато е вдъхновена от 
контакта си с бленувания град и неговото изкуство, сега 
Елисавета Консулова-Вазова, независимо че разполага с 
ателие, в което неуморно работи, намира, че съвременно-
то изкуство в Мюнхен не може да я развълнува. За деца-
та ѝ обаче този престой с потопяването им в една чужда 
среда, с безкрайните впечатления и срещи с образци на 
европейската култура има неоспорима важност. За това 
колко различни и модерни са момичетата на фона на бал-
канската ни действителност в началото на 20-те години, 
говори забавен епизод след завръщането им. Свободни от 
училище, тъй като учебната година в Германия е приклю-
чила, те прекарват времето си, учейки се да карат донесе-
ния от Мюнхен велосипед: „От улица в улица, разказва 
Бинка, стигнахме до „Св. Крал“ („Св. Неделя“), центъра 
на София с голямо движение. Изведнъж се видяхме на-
обиколени от тълпи любопитни, имаше и много селяни 
и селянки, навярно е бил пазарен ден, тълпите се сгъстя-
ваха и вече нямаше накъде да свием – явно всички вижда-

16  Вж. Георгиева, М. Наздраве, Маестро! Бохемските часове на Иван Пенков. С., 2013, с. 152.
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ха невиждано чудо – момичета на велосипед!“17 Разбира 
се, като дъщери на своята еманципирана майка, те също 
правят впечатление дори в средите на техните образова-
ни приятели и близки, както припомня братовчедка им 
Вера. Късите коси, широките практични дрехи, колелото 
за тогавашна София са били, меко казано, необичайни. Но 
са преди всичко илюстрация за напредничавото разбира-
не на Елисавета Консулова като родител и за широките и 
изпреварили времето си нагласи, в които се възпитават и 
изграждат Бинка и сестрите ѝ като характери и като лич-
ности със самочувствие. 

Важен период в младежките години на Бинка Вазова 
е престоят в Прага между 1928 и 1933 г., когато Борис 
Вазов е назначен за пълномощен посланик на България 
в Чехословакия. Един хубав и светъл период за всички в 
семейството, когато живописта на Елисавета Консулова-
Вазова постига едни от най-високите си качества. Той е от 
изключително значение и за Бинка заради възможността 
да направи своя избор по пътя на изкуството. Обучението 
в ателието по графика на Пражката художествена ака-
демия при известния график Тавик Франтишек Шимон 
(1877–1942) ѝ дава солидно образование, среща я с инте-
ресни личности, формира мирогледа ѝ. Тя участва актив-
но в живота на българската легация в Прага, когато майка 
ѝ инициира събития, представящи българското изкуство 

17  Спомени на Бинка Вазова, ръкопис. Архив на наследниците.
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и култура. Консулова също е деен участник в програмите 
на академичното дружество „Българска седянка“ в Прага 
и на Дружество за българо-чехословашка взаимност и 
дъщерите ѝ безрезервно я подкрепят18. Извън общест-
вената си ангажираност Елисавета Консулова се грижи 
за развитието на тяхната обща култура. Бинка си спом-
ня за посещенията на изложби, за абонаментите за кон-
цертната програма в Общинския дом. Всяка събота те 
слушат в пищно декорираната зала „Сметана“ концерти 
на Дворжак, Сметана, Брукнер под диригентството на 
Вацлав Талих. Често посещават Чешкия народен театър и 
немския „Малка сцена“, запознавайки се с изтъкнатите за 
времето драматурзи и артисти. Прага като цяло предлага 
на младата художничка за тези няколко години един ин-
тересен, изпълнен с динамика живот.

След завръщането на семейството в България тя се от-
правя през 1934 г. към Париж, за да специализира една 
година в графичното ателие на проф. Жак Белтран в École 
des Baux Arts. През август 1935 г. заедно с френската си 
приятелка Жермен Руяр предприема пътешествие с ко-
лело из Холандия и Белгия, оставило жив спомен до края 

18   Семейството контактува с авторитети в обществено-културния живот на Прага, хора на 
изкуствата и науката, политици, очевидно, не само в контекста на служебните задължения 
на Борис Вазов. В архива им се пазят съвместни фотографии с тогавашния президент Томаш 
Масарик – първия президент на независима Чехословакия, провъзгласен за обединител на 
нацията, ярка фигура с международен престиж и хуманист. Възхищението и респекта към 
неговата личност можем да усетим в статията от Бинка Вазова, написана в „Беседа“ по повод 
неговата кончина през 1937 г.: Бинка Вазова. Томаш Масарик. – Беседа, 1937, № 2, 36-37.
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на дните ѝ. Тя тръгва на това пътуване въпреки несъгла-
сието на именитите си родители. Подобно непокорство 
за онова време е съдено строго, но Бинка е наследила 
свободолюбието на Консулови. Всъщност по отношение 
на своите избори тя е доста безкомпромисна, също като 
майка си. Своенравна и с упорство в характера, не се дава 
лесно в споровете, избухващи често между двете, и неслу-
чайно – добре познаваща себе си – ще изобрази на своя 
екслибрис рогато козле с наведена към голям камък гла-
ва. Но именно в семейната среда в детските и младежки-
те си години се учи на основни принципи, като този да 
бъде честна към себе си и нещата, които прави. Широката 
култура, доброто образование и най-вече моралното въз-
питание, дадено ѝ от Елисавета и Борис Вазови, поставят 
солидната база на по-нататъшното ѝ изграждане като ху-
дожник и личност.





Катедралата „Свети Вит“ в Прага, 1931
Гравюра на дърво; 19,4х14,2; 15,9х10,5. Частно притежание

От тук нататък в изданието репродуцираните творби, 
без изрично упоменаване на конкретен автор, са на Бинка Вазова.



Живот в Прага. 
Ателието на проф. Шимон

Израснала сред картините на именитата си майка, 
Бинка Вазова от невръстните си години е научена да об-
щува с изкуството. Тя и по-голямата ѝ сестра Елка носят 
художническия ген на Консулова. Както всички деца, и те 
рисуват, но тези занимания с времето и за двете ще ста-
нат осъзната необходимост. Елка е с афинитет към живо-
писта, а Бинка – с подчертан интерес към графичния из-
каз. Казваше: „Аз по принцип виждах в контрастите на 
черно-бялото, за разлика от сестра ми Елка, която беше 
чудесен живописец, наследил мама“. Запазени са нейни 
детски моливни рисунки, представляващи цели истории, 
разгърнати с образи и текстове между тях, поместени в 
квадратни полета като комикси. Те пресъздават отделни 
случки с нея самата и семейството ѝ, нещо като дневник 
в картинки. Тези първи опити със сигурност са и първите 
подсказки за вроденото ѝ чувство на илюстратор. Играта 
чрез рисуването след време ще продължи в друга форма 
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при работата ѝ над детските книжки, които сама измисля 
в текст и рисунки.

Преди да постъпи в Художествената академия, тя вече 
има своята подготовка. Световните образци от музеите в 
Германия, книгите за изкуство вкъщи, обкръжението от 

ТАВИК ФРАНТИШЕК ШИМОН (1877–1942)
Карловият мост в Прага, 1921. Литография, 39,5х50; 34,5х46,5
Частно притежание
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художници и интелек-
туалци около родите-
лите ѝ и домашният 
въздух, пропит с тер-
пентин, са свършили 
своята работа през дет-
ските ѝ години. Подоб-
но щастливо стечение 
на обстоятелства като 
че ли априори пред-
начертава нейния път. 
Но в сложния процес 
на изграждането на 
културата и вкуса все 
пак стои потенциалът 
на съответната личност. Без нейното участие комбина-
цията от благоприятни фактори би била факт без зна-
чение. Бинка, за разлика от двете си сестри, израснали в 
същата обстановка, избира художническия занаят. Шанс 
е, че в точния момент семейството се намира в Прага и 
образованието ѝ може да почне в културен център, който 
определено е по-близко до Европа, отколкото е София. И 
импровизирано, и предопределено изглежда решението 
ѝ да учи изкуство там. През есента на 1928 г. се записва в 
Художествено-индустриалното училище. Скоро разбира, 
че приложните изкуства не са нейна територия, и преди 
да завърши първи курс, напуска. На следващата година 

Проф. Шимон в ателието си, 1936 г.
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постъпва в Художестве-
ната академия в класа 
по графика на профе-
сор Тавик Франтишек 
Шимон (1877–1942)1. 
Не знаем кое е повли-
яло за избора ѝ на пре-
подавател и дали из-
общо е имало възмож-
ност за това. Допускам, 
че взискателната Кон-
сулова е имала ясна 
представа за авторите-
та на педагозите и за 
качеството на обучение 
в Пражката академия. 
49-годишният Шимон 

1   В някои биографични справки 
(напр. Томов, Е. Българска графика. 
С., 1955, с. 74) е отбелязано, че Б. 
Вазова учи и при Макс Швабински 
в Пражката академия, но в нашите 
разговори тя казваше, че „по нейно 
време“ той вече не бил там. Всъщност 
Швабински е там (професор е от 1910 
до 1939), но след 1926, след смъртта на 
Войтех Хинайс, оглавява школата по 
фигурална живопис и, на практика, 
Шимон го наследява в ръководния 
пост на ателието по графични 
изкуства.

ТАВИК ФРАНТИШЕК ШИМОН (1877–1942)
Жени от Цейлон, 1929
Гравюра на дърво, 42х30; 30х20
Частно притежание
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е назначен за професор година преди постъпването на 
Бинка – през 1928 г. По това време той е уважавана фигу-
ра в съвременното чешко изкуство и художник със светов-
на слава. Възпитаник е на същата тази академия, в която 
завършва живопис през 1899 г. като ученик на големия 
чешки живописец Максимилиан Пирнер (1854–1924), 

ТАВИК ФРАНТИШЕК 
ШИМОН (1877–1942)
Поглед към Фиесоле, 
1931. Гравюра на дърво, 
15,2х11,2; 12х10
Частно притежание
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при когото впрочем 
по същото време след-
ва и Макс Швабински. 
Шимон формира духа 
и възгледите си в края 
на XIX и първите годи-
ни на ХХ век, убедено 
ориентиран към но-
вите течения като не-
оромантизъм, симво-
лизъм и сецесион. Той 
неслучайно още преди 
дипломирането си се 
включва в редиците 
на знаменитото худо-
жническо сдружение 
„Манес“, което на гра-
ницата на двете столе-
тия в Чехия, във време, 
сложно и противоре-
чиво, изиграва основна 
роля за формирането 
на нова чувствителност 
и потребност към раз-
лично от академизма 
съвременно звучащо 
изкуство. Подобно на 

Храдчани, 1931
Гравюра на дърво; 
19,2х13,4; 15,7х11
Частно притежание

Вишеград, 1931 
Гравюра на дърво; 
19,1х13,6; 15,8х10,6 
Частно притежание
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сродните си обединения „Виенски сецесион“ и аналогич-
ното му в Мюнхен – „Манес“ – събира революционно и 
новаторски настроените художници, голяма част от които 
се превръщат в колосите на модерното чешко изкуство – 
Ян Прайслер, Франтишек Билек, Алфонс Муха, Франти-
шек Купка, Макс Швабинкси, Антонин Славичек и др.

ТАВИК ФРАНТИШЕК ШИМОН (1877–1942)
Пролет, 1917. Цветна акватинта, 15, 8х19,7. Частно притежание
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Принадлежащ на тази генерация не само по възраст, 
но и като идейно-естетически нагласи, Шимон активно 
участва във всички изложби, които организира сдруже-
нието. Обликът им следва основната програма, с която 
то въстава срещу академичните норми и която, открито 
противопоставяйки се на пангерманизма в тогавашната 
чешка култура, се стреми към изграждането на нацио-
нален облик на изкуството. В тази програма се вписват и 
ранните творби на Шимон, характеризиращи се със сим-
волистично-алегорични образи с подчертано национални 
черти. Едновременно с това „Манес“ способства и за по-
активното взаимодействие между чешкото и европейско-
то изкуство. Под негова егида, след поканата, отправена от 
Алфонс Муха и Йозеф Маржатка, през 1902 г. се провежда 
знаменателната изложба на Роден в Прага, за която голе-
мият скулптор пристига в чешката столица. Събитието 
само по себе си е изключително и по онова време казват, 
че то превърнало Прага в следващия голям художествен 
център на Европа. Какъв резонанс е имало можем да съ-
дим и по инспирираната от него картина на Шимон „В 
изложбата на Огюст Роден“, рисувана същата година.

В първите си участия из изложбите на дружеството 
Шимон излага живопис, но когато се установява в Париж 
между 1903 и 1906 г., открива за себе си графиката и се 
усъвършенства в тънкостите на гравьорския занаят. Из-
ключителното му умение за работа с цвета в графичните 
техники и виртуозността на изпълнението го превръщат в 
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един от водещите и високо ценени чешки художници на 
офорта и дървореза, с безспорен принос към традициите 
на т.нар. „чешка графична школа“. Животът във френс-
ката столица е от значение за него, защото му отваря и 
възможности за престижни участия по салони и галерии 
в Европа и Америка, а на пластично ниво променя миро-
гледа му, повлиян от един момент нататък от импресио-
низма и изкуството на японската гравюра.

През годините Т.Ф. Шимон подрежда респектиращ 
брой самостоятелни изложби, съосновател и изтъкнат 
член е на чешкото графично сдружение „Холар“, на Френ-
ското сдружение на гравюрата и на Кралското общество 
на живописците и графиците/гравьорите в Лондон. По 
повод назначението му за професор в Пражката акаде-
мия, авторитетното английско списание за изкуство „Сту-
дио“ помества анонс, като го нарича „гравьорът с космо-
политен талант и финес“2.

Можем само да гадаем с какви усещания Бинка Вазова е 
пристъпила прага на неговото ателие. Днес в наследството 
ѝ има грижливо опазена голяма сбирка с графични твор-
би на нейни приятели от Прага, сред които се намират и 
гравюри, подписани от Шимон. Тя разказваше, че ценяла 
дружеския дух в ателието и свободата, която професорът 
давал на своите ученици. Студентските работи на Бинка 
и колегите ѝ в нейната колекция подсказват за методите 

2   http://www.tfsimon.com
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на преподаване. В ясно разпознаваемите още в младите 
опити почерци личи толерансът и уважението на настав-
ника към творческата индивидуалност, както и стремежът 
му да стимулира нейната най-пълна изява. Сред работи-
те виждаме имената на Емил Котрба (1912–1983), Милада 

В ателието на Т.Ф. Шимон в Художествената академия в Прага, 1931 г. 
(от ляво надясно седнали: неизв., Емил Котрба, Лидия Кратинова, Милада 
Каздова; прави – Кирил Боуда, Рудолф Крайк, Бинка Вазова, Адолф Вениг, 
Виктор Полашек, неизвестни, Т.Ф. Шимон – крайният вдясно)
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Каздова (1911–2011), 
Лидия Кратинова 
(1907–2010), Виктор 
Полашек (1911–
1989), Коломан Со-
кол (1902–2003), Вла-
димир Пукл (1896–
1970) и асистента 
на Шимон, Кирил 
Боуда (1901–1984), с 
някои от които Бин-
ка Вазова изгражда 
трайни контакти, 
продължили в дъл-
га кореспонденция 
през годините. След 
време голяма част 
от този клас като 
Сокол, Пукл, Котр-
ба стават изтъкнати 
фигури на чешката 
изящна графика и 
илюстрация на ХХ 
век, принос за което имат и качествата на педагога Шимон.

Отвъд приятелския климат в ателието си, професорът 
е твърде взискателен по отношение на учебния процес. 
Показват го студентските работи на Бинка и колегите ѝ. 

ВИКТОР ПОЛАШЕК (1911–1989)
Майка, 1933. Литография
Частно притежание
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ЕМИЛ КОТРБА  (
1912–1983)
Бяг, 1932 
Литография, 48,3х31,5; 
21,5х31 
Частно притежание

ВЛАДИМИР ПУКЛ 
(1896–1970)
Пейзаж, 1935 
Гравюра на дърво, 
38,5х29 
Частно притежание
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Уроците на Шимон в полето на графиката тръгват преди 
преподаването на технологията, най-вече с внушението и 
въздействието на собственото му изкуство. В края на 20-те 
години то е със завършен стилов облики с широк сюже-
тен диапазон: символистични композиции (от ранните 
години), природни пейзажи, фигури в интериори или ек-
стериори, архитектурни изгледи, портрети – на практика 
всичко, което може да развълнува един артист с широк 
спектър на интереси. Съществуват големи серии с мотиви 
от градовете, в които е бил, цикъл с живописните кътчета 
на Прага, серии от пътуванията му до Америка, Япония, 

КИРИЛ БОУДА (1901–1984) 
Композиция, 1939 
Офорт, 12,7х19,1; 5.6х13,5. Частно притежание
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Цейлон през 1926/27 г. Всички 
са решени с класическо разби-
ране за стегната, добре постро-
ена пластична форма. Някъде с 
по-категорично чувство за вяр-
но пресъздаване на видимостта 
(като в портретите и архите-
ктурните пейзажи в офортите), 
а другаде – с по-обобщаваща и 
синтетична линия (като в гра-
вюрите на дърво), листовете на 
Шимон са образци за класиче-
ско разбиране за графиката в 
целия ѝ технологичен спектър 
на висок, дълбок и повърхнос-
тен печат. Основно художни-
кът използва офорт, акватинта, 
мецотинто, верниму3, гравюра 
на дърво, литография, решени 
в черно-бяло, в два тона или 
многоцветно. Пластически, оф-
ортите и акватинтите на Ши-
мон още в началото на твор-
ческия му път търсят чрез до-
пълнителния цвят живописен 

3   Верниму (фр. vernis mou) – графична техника.

В ателието, 1931
Монотипия, 34,5х25; 30х16 
Частно притежание
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ефект в графиката. Неговата елегантна линия, звучаща на 
места декоративно, мекотата в полутоновете, свободата да 
моделира чрез светлина, категоричният силует в комби-
нация с особено лирично, дори приказно внушение като 
цяло са отличителни и за чешката графика от началото на 
ХХ век. Шимон често съчетава една с друга техниките, за 

Копие по Рембранд, 1931
Офорт, 12,5х9; 11х5,5
Частно притежание

Етюд. Мецонтинто, 17,5х14,5; 9,5х8,5
Частно притежание 
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да постигне желаните 
сложни градации както 
в колоритното изграж-
дане, така и в създава-
нето на самата струк-
тура на пластичните си 
творби. Навярно тук е 
и фокусът на неговите 
уроци извън техноло-
гичния избор, който 
би следвало да направи 
всеки художник.

Работите на Бин-
ка Вазова от годините 
между 1929 и 1933 г. 
показват, че тя мина-
ва успешно през тази 
здрава академична под-
готовка. От етюдите до 
свободните компози-
ции целта е да се усети 
материалът, за да може 
по-нататък, подчинен 
от художника, да служи 
на идеята и замисъла. 
Прави впечатление уве-
рената още тогава ръка 
на Бинка, сигурната ѝ 

Скулптури от Карловия мост, 1931
Гравюра на дърво; 19,5х13,5; 15,8х10,7
Частно притежание
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рисунка и усетът за стойностите на черно-бялото. Тя се уп-
ражнява в суха игла, верниму, литография, офорт, линорез. 
Но по отношение на избора на своя техника открива, че ще 
това ще бъде гравюрата на дърво: „Когато хванах дървото в 
ръка и усетих топлината му, разбрах, че това е моят матери-
ал“ – споделя по-късно. Щорцовата дъска предлага много 
като възможности за разнообразен графичен изказ. По нея, 
заради напречната посока на отрязаните влакна, щихелът се 
движи свободно във всички посоки. Отпечатъкът върху белия 

Най-хубавата в селото, 1933
Гравюра на дърво; 22х42,3; 15х32. Частно притежание
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лист като краен резултат е с богата графична фактура. Бинка 
добре разбира това и се възползва максимално. И другото, 
което я провокира, е че с дървото не бива да се греши. Затова 
и най-верният път, по който тя върви, е да се остави на по-
рива, на настроението. Действително, пражките ѝ гравюри 
създават впечатление за свобода, за една завидна лекота в 

Зима, 1931
Офорт; 21х15,6; 12х10
Частно притежание
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преодоляването на твърдостта на дъската. В листовете ѝ не 
се усеща положеното физическо усилие при превъзмог-
ването на материала, защото се е претопило в емоцията.

Гравюрите на дърво на Бинка Вазова от времето на 
следването ѝ трудно ще се поместят в клишето за сту-
дентска работа. Те впечатляват с подчертана зрялост, с 
прецизното си техническо изпълнение и преди всичко с 
една характерна увереност на жеста, присъщи по-скоро на 
по-дълъг опит. Прави впечатление, че ученичката на Ши-

Облог, 1931
Гравюра на дърво; 30,8х46,2; 22,4х29,8. Частно притежание
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мон не се стреми да влезе в кожата на своя учител. Тя със 
сигурност познава последните неща, които той работи по 
времето, когато тя е в Прага. Допускам също, че е посети-
ла през 1930 г. и изложбата му в Пилзен, на която той по-
казва част от тях. Това са офорти и ксилографии с мотиви 
от пътуванията му до Далечния изток преди три години. 
Те са класически, издържани в обичайната за художника 
реалистична посока, съвършено изведени като пластич-

Марионетки, 1932
Гравюра на дърво; 47,3х33; 
35,2х26,4. Частно притежание
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На улицата, 1932
Офорт; 28,5х23,3; 
25,8х17,5. 
Частно притежание
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КОЛОМАН СОКОЛ (1902–2003). Цирк, 1928 
Литография, 52, 5х41; 43х30. Частно притежание
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но изпълнение, а по отношение на графичния замисъл 
– пределно фокусирани и контрастно ясни. Няколко от-
печатъка от този цикъл впрочем притежава и Бинка. Те 
подсказват какво от тях ѝ импонира – едра монументална 
форма, безпогрешен рисунък, чистота на изказа. 

Ако трябва да се потърсят и други влияния върху фор-
мирането на художника график у нея в онези години, е 
нужно да споменем за нейния колега и близък приятел 
Коломан Сокол, чието творчество тогава вече е категорич-
но разпознаваемо като стил. Сокол учи преди това при 
Швабински и продължава при Шимон с вече изградена 
физиономия. Поредица от оригинални отпечатъци, по-
дарени на Бинка, ни убеждават в неговия мощен потен-
циал, демонстриран още в Академията. Неслучайно го 
определят като явление, като фигура със значителен 
принос за модерния облик на графиката в Чехословакия 
от края на 20-те години на ХХ в. Произхождащ от бедно 
словашко семейство, той е особено чувствителен към со-
циалната тематика. Тя намира ярък израз в графиката 
му чрез хиперболата и специфичното за художника гро-
тескно изкривяване на човешкия образ. Черпи темите си 
от реалната действителност и преди всичко от живота на 
градското общество – работници, кабаретни танцьорки, 
клоуни, стачници, стражари, зад чиито лица се чете ня-
каква болезненост и усещане за съдбата на самотния чо-
век в един студен и отчуждаващ свят. Творбите му между 
1928 и 1933 г. са особено въздействащи именно с изрази-
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КОЛОМАН СОКОЛ (1902–2003)
Кабаре, 1930
Офорт, 50х38,7; 34х26,8. Частно притежание
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телната си идея, пресъздадена с остър и силно експреси-
вен графичен език. Без задръжки Сокол в ярка емоция 
„изрязва“/чертае по повърхността на дървената плоча 
сякаш собствените си оголени нерви. Той предпочита да 
гради композицията си с едро решени силуети, на кои-
то границите на изобразителното поле изглеждат тесни. 
Тази особеност за композиционното виждане възприема 
и Бинка Вазова. Едрата форма с търсената деформация 
въздейства директно на зрителя. Експресивната, остра на 
места линия е подкрепена от сложното и динамично нас-
лагване на черно-бялото. В онези години подобен подход 
минава за новаторски и модерен. Той е коренно различен 
от хармонията, търсена в гравюрите на „зрелия“ класи-
чен Шимон. Новата генерация художници съумява да 
превърне графиката в още едно средство за изразяване на 
вътрешните светове.

Подобно на Коломан Сокол, а и на някои други от ко-
легите си като метафизично и авангардно ориентирания 
тогава Кирил Боуда например, Бинка Вазова се насочва 
към модерния изказ. Класическата образност не я вълну-
ва. Макар че остава в сферата на фигуративността, тя из-
гражда работите си в дърворез в унисон с общите настро-
ения на тогавашната млада чешка графика със стреме-
жите ѝ към нов пластичен език. С това ново разбиране за 
изграждането на рисунката и на самата графична повърх-
ност Бинка Вазова стои далеч от класическото виждане за 
триизмерната форма и се фокусира най-вече върху екс-
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периментите с графичния материал. Линията ѝ не търси 
триизмерност, тя е преди всичко условна и стилизираща 
на места, но не декоративна. Пластичното пространство е 
сгъстено и създава усещане за вътрешно напрежение. То 
е постигнато и заради свободното вихреното движение на 
инструмента по дъската. Щрихът разнообразно се наслаг-

Скитница, 1933
Гравюра на дърво; 45х45; 30х40. Частно притежание
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ва и моделира графичната повърхност. Някъде изплита 
фина мрежа, а другаде с по-дебели следи изгражда едра и 
огрубена фактура. В цялостното решение на черно-бели-
те повърхнини, в привидната разпиляност от енергията 
на жеста, съществува добре намерен специфичен вътре-
шен ритъм.

Това, което характеризира гравюрите на Бинка Вазова 
от Прага, е, че те (отново в чешката традиция) са подчер-
тано сюжетни и с някакво усещане за връзка с приказка-
та. В тях винаги присъства история. Но художничката не 
натрапва своята интерпретация, тя само загатва за един 
от прочитите по темата. Другото сякаш е оставено на зри-
теля. Тези работи още в началото на нейния творчески 
път заявяват, при това доста категорично, интереса ѝ към 
илюстративното, към наратива. Такива са „Марионетки“, 
„Най-хубавата в селото“, „Облог“, „Детето и грижите“, 
„Скитница“ и т.н. Образите в тях са условни и повечето 
– гротескни. В тях виждаме едно особено разбиране, ба-
зиращо се на карикатурното като изразно средство на сю-
жетния замисъл и на емоционалното внушение най-вече. 
Тези работи показват, че Бинка Вазова не се привлича от 
красивото. Напротив – в това осъзнато търсене на дефор-
мацията и в страховитите изражения на лицата на някои 
от героите, тя търси своя естетика и оптимална изява на 
емоционални състояния.

Една от гравюрите от тогава, особено ценна за Бинка 
Вазова, е „Скитница“, 1933. Тя участва в Парижкия салон 
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през 1934 г. Създадена в края 
на школовката в Пражката ака-
демия, тя е представителна за 
стила ѝ в оня момент и за на-
мерения личен почерк. Похват, 
който художничката използва 
и в други свои работи, е акцен-
тирането на главния персонаж 
чрез „поставянето“ на фигурата 
в светъл ореол. Тук трябва да се 
спомене, че Бинка Вазова се ръ-
ководи от принципа на контра-
стите – между героите, между 
светло и тъмно, между близо и 
далеч, между ляво и дясно. На-
пълно осмислени и обединени, 
тези връзки добре балансират 
графичните ѝ композиции. 

„Скитница“ илюстрира тези особености на пластичния 
език на младата художничка. Но произведението, отвъд 
технологичната си прецизност и ползването на този език, 
въздейства преди всичко с експресията на образа. Фор-
малният подход е подчинен отново на емоционалната из-
ява. Тази чувствителност на Бинка Вазова е определяща 
като цяло за творчеството ѝ. Дори в лаконичните си лине-
арни рисунки, създадени за илюстрации по-нататък в го-
дините, тя се води преди всичко от настроението, което те 

Сестри (Автопортрет с Елка), 
1931. Офорт; 35х25; 28,4х19,3 
Частно притежание
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трябва да внушат.
Сред запомня-

щите се пражки 
работи е също „Ав-
топортрет“ от 1933 
г. Той е втората 
работа след „Сес-
три (Автопортрет 
с Елка)“, офорт от 
1931 г. Бинка е ви-
дяла себе си анфас, 
с открито лице и 
прям поглед. Чер-
тите са точно уло-
вени със свободно 
движение на ръка-
та. Пред нас е млад 
човек с увереност 
и самочувствие и с 
дори нетипична за 
дамското излъчва-
не категоричност 
и твърдост. И ця-
лата тази изява на 
вътрешния свят и 
характера е постиг-
ната с особена ме-

Автопортрет, 1933
Гравюра на дърво; 46,5х37; 35х26,5
Частно притежание
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кота на графичния език. Тук няма линия, всичко е една 
вибрираща материя. Тя е изградена от тонално сложно 
търсени петна чрез вариращ щрих – успореден, вълнист, 

Детето и грижите, 1933
Гравюра на дърво; 
46,2х40,5; 39,7х32
Частно притежание
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кръстосан или точковидно положен. В композицията об-
разът е изведен на условен фон, в който раменете и дреха-
та се преливат, отстъпвайки в дълбочина пред светлината 

Край огъня, 1933
Офорт, 17,5х13; 12,8х10
Частно притежание
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Старост и младост, 1931 
Суха игла, 28х20; 21,7х13 
Частно притежание
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върху лицето. В работата ясно четем уроците на чешката 
школа. Светлината като главно изразно средство е вклю-
чена още в драматичните експанзии на барока в Чехия. 
По-късно в импресионистично обвеяната скулптура на 
Франтишек Билек или в живописта на Ян Прайслер тази 
светлина изплита тъкан от пулсиращи във вътрешното 
си движение повърхности. Откриваме тази тенденция и 
в творчеството на един от изтъкнатите чешки художни-

Пазачка на деца, 1932
Гравюра на дърво; 44х34; 32х24
Частно притежание
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ци – график и живопи-
сец – Макс Швабински, 
майстора с невероятно 
чувство за стойността 
на графичните града-
ции. Една специфична 
живост на пластичната 
форма, резултат от на-
сложени изобразител-
ни традиции, отглеж-
дани и съхранявани от 
различните поколения 
представители на голя-
мото графично сдруже-
ние „Холар“, отличава 
като цялост мисленето 
на Швабински и него-
вите съвременници. Яр-
ките категорични фор-
ми в творбите му кон-
трастират с лиризма на 
друг голям чешки гра-
фик Войтех Прайсиг. 
Прайсиг, който като 
нагласи в цветната си 
акватинта е близък на 
Шимон, представлява 

Катедралата „Св. Иржи“, 1931
Гравюра на дърво; 19,4х13,5; 15,9х10,7
Частно притежание
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една друга висока сти-
лова линия на чешката 
графика, разкриваща ос-
вен технологично съвър-
шенство, но и изящество 
при преобразуването на 
графичната повърхност 
в сложни живописни 
модулации. 

В прякото си общу-
ване с техните образци 
Бинка Вазова изгражда 
светогледа си на худож-
ник. В този дух може да 
се коментира още една 
нейна изява от Прага. 
През 1931 г. тя създава 
серия гравюри на дърво 
с мотиви от чешката сто-
лица, които са поръча-
ни от Кирил Христов за 
илюстрации към негова 
поема, посветена на гра-
да. Той вече е работил в 
сътрудничество с други 
български художници: 
с Петър Морозов (за ан-

Пражна брана (Барутната кула), 1931
Гравюра на дърво; 19х13,5; 15,9х10,6 
Частно притежание
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тологията му от 1922) 
и с Борис Денев (за 
„Чеда на Балкана“, 
1930). От края на 20-
те години поетът се 
е установил в Прага. 
След 1932 г. препода-
ва като редовен про-
фесор по българска 
литература в Кар-
ловия университет 
и участва активно в 
дейността на друже-
ствата „Българска 
седянка“ и „Българо-
чехословашка взаим-
ност“, с които дейно 
е свързана и съпру-
гата на българския 
пълномощен минис-
тър Елисавета Консу-
лова-Вазова. Кирил 
Христов е в близки 
отношения със се-
мейство Вазови и е 
гост както на срещи-
те и съвместните съ-

Вълтава, 1931
Гравюра на дърво; 23,5х15,5; 16х10,7
Частно притежание
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бития на българите 
в чешката столица, 
така и в дома им. 
Възхищението му 
към Елисавета Кон-
сулова е нескрито 
и той ѝ посвещава 
стихове. Тя от своя 
страна неведнъж 
го портретира. За 
предстоящата му 
книга Бинка под-
готвя композици-
ите „В уличката“, 
„Пражки музикан-
ти“, „Вишеград“, 
„Карловият мост“, 
„По Вълтава“, 
„Тинският храм“, 
„Барутната кула 
(Пражна брана)“, 
„Катедралата „Св. 
Иржи“, „Скулп-
тури от Карловия 
мост“, „Храдчани”, 
„Катедралата „Све-
ти Вит“. Това са 

Тинския храм, 1931
Гравюра на дърво; 19,2х13,5; 15,8х10,9
Частно притежание
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знакови образи за чешката столица, развълнували не един 
художник и, разбира се, се вписват в замисъла на К. Хри-
стов да създаде творба, с която да възпее величието и оча-
рованието на Прага. Намерението му се материализира в 
отпечатаната през 1932 г. „Симфония на Прага“4, която, 
за съжаление, излиза без гравюрите на Бинка Вазова. Не 
са известни причините за това. Серията оригинални гра-

4  Christov, K. Symphonie Prahy. Přeložil Vladislav Šak. Praha, 1932.

Деца, 1931
Офорт; 28х21; 20х19
Частно притежание
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фични листове обаче 
се е съхранила до днес 
и по великолепните 
отпечатъци можем 
да се убедим, че ху-
дожничката подхож-
да професионално 
към задачата си. Из-
работва и отпечатва 
плочите методично и 
с отговорност. Запазе-
ните в архива ѝ извес-
тен брой отпечатъци 
на една и съща ком-
позиция с различно 
качество при намасти-
ляването на листа го-
вори за нейната пре-
цизност и взискател-
ност при постигането 
на чистия и четивен 
краен резултат. Важно 
е да се отбележи, че тези работи отварят темата за пейза-
жа в ранното творчество на художничката, тъй като той не 
е широко застъпен. Това са едни от първите ѝ опити в тази 
посока и е ясно, че са подчинени на функциите на книж-
ната илюстрация. Макар че звучат подчертано декоратив-

Пред Прага, 1932
Гравюра на дърво; 24,5х18,5; 30,5х23 
Частно притежание
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Опасност, 1933 
Гравюра на дърво; 49,5х40; 49,7х31,8. Частно притежание
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но (и поради тази причина), те държат връзка с характер-
ните илюстративно-документални образци на този жанр 
в класическата чешка гравюра, и в частност в творчеството 
от онези години и на нейния учител. Градският пейзаж 
е централен корпус в мащабното творчество на Т.Ф. Ши-
мон. В него доминантно място заемат пражките пейзажи, 
сред които немалко варианти на Храдчани или на Кар-
ловия мост в различни сезони. Бинка също ги пресъзда-
ва, рисува Карловия мост в две композиции, различни 
помежду си като плътност на черно-бялото. В сравнение 
с Шимоновите гравюри, които са детайлно разработени, 
Бинка е доста по-лаконична в изказа си и заради доста по-
малкия размер на нейните плочи. Като цяло работите ѝ 
по отношение на графичното решение изглеждат по-екс-
пресивно и обобщено изведени. В същото време гравюри-
те в нейната серия са доста различни една от друга: „Кар-
ловият мост“ се налага с плътните си черни петна и звучи 
по-монолитно, „Катедралата „Свети Вит“ е почти ефирно 
разтваряща се в щриховото си изграждане, а „Вълтава“ е 
като залята от светлина заради оставеното широко бяло, 
върху което линиите пестеливо рисуват. Художничката 
осъзнава необходимостта илюстрациите да бъдат с раз-
лична интензивност на графичното въздействие, за да се 
избегне монотонността на изображенията в книгата. Като 
цяло тези творби носят най-вече едно лично отношение 
към града, при това без сладникаво опиянение, а с естест-
вено топло чувство. Лекотата на ръката ненатрапчиво го 
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подсказва, отразявайки непринуденото общуване в изра-
зителни образи настроения.

В сюжетен план творбите на Бинка Вазова от Прага са 
разнопосочни. Не бива да се забравя, че в голяма степен 
са обвързани с конкретни учебни задачи, независимо че 
имат излъчване на автономни свободни работи. Преоб-
ладават фигуралните композиции с идея за някакъв раз-
каз. Те са сюжетни и картинни. Макар и далеч от Бълга-
рия, Бинка Вазова остава свързана с нея чрез някои теми, 
подчертано различни от чешките. „Ръченица“, „Облог“, 
„Най-хубавата в селото“ говорят как тя се възползва от 
родния фолклор, предлагащ ѝ идеи за сюжетни решения. 
В противовес на тях са работи като „Марионетки“ или 
„Опасност“, които се явяват чужди на родните мотиви: с 
типично чешкото иронично в подтекста или по линия на 
европейското изкуство – с влагане на социален подтекст 
както е при образа на майката, прегърнала децата си с из-
кривени в ужас и тревога лица („Опасност“ или „Детето и 
грижите“ и др.). Всички тези композиции, независимо от 
различните предпоставки на тяхното сюжетно-тематично 
решение, съжителстват заедно безконфликтно в ранното 
творчество на художничката. Това, което в цялост ги обе-
динява, е характера им по отношение на наличието на 
подтекст, на разказ, на асоциативни връзки с приказката 
и легендата.

Годините на обучение в Прага за Бинка Вазова са без-
спорно формиращи и базата, която ѝ дава контактът с 
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проф. Шимон, е солидна. Общуването с европейското 
изкуство – от една страна, с директния достъп до него, а 
от друга, с опознаването му през чешката му редакция – 
има съществено значение за изграждането ѝ като худож-
ник. При всички случаи, Пражката академия и Прага като 
културен център, след направения от Бинка Вазова избор, 
дава не просто добри възможности за обучение, а високо 
ниво, качество на обучение в една от най-добрите евро-
пейски школи по графика и младата българка разбира 
това.

ЖАК БЕЛТРАН (1874–1977)
Пейзаж, 1937 
Офорт, акватинта, 36,5х28; 
22,5х19. 
С посвещение на Бинка Вазова-
Николова. 
Частно притежание
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След приключване на обучението си при Шимон Бин-
ка Вазова записва през 1934 г. специализация при проф. 
Жак Белтран в École des Beaux Arts в Париж. Белтран 
(1874–1977) е изтъкнат график, нееднократно премиран с 
медали и държавни отличия, фигура с голям обществен 
авторитет, дългогодишен приятел на Морис Дени, с ко-
гото работят заедно. Притежава солидна биография на 
уважаван художник и професор. Потомствен гравьор, ус-
воил в тънкости занаята на дървореза, той се ръководи от 
класическото виждане за светлосенъчните стойности през 
разработката на полутоновете, както учи гравюрата на 
ХVII–ХVIII в. Макар и майстор в техническо отношение, 
вероятно трудно е импонирал с подобна консервативна 
линия на Бинка, идваща от модерно ориентираното ате-
лие на Шимон. Тя изкарва близо година в Париж. Прес-
тоят там е важен с посещенията на галериите и музеите, 

По пътя, 1931
Гравюра на дърво; 15х13,5; 5,5х4,5
Частно притежание
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с трупането на впечатления и със самообразоването от 
контакта със световните образци на изкуството. След за-
връщането си в България и малък престой у нас финалът 
на европейския епизод в живота Ѝ тогава е пътуването с 
велосипед до Холандия и Белгия през август 1935 г. Пъте-
шествието, споделено с приятелка и колежка от Париж-
кото ателие на Белтран, е безспорно вълнуващо и тя го 
описва възторжено в кратки пътеписни текстове, публи-
кувани през 1936 г. в сп. „Беседа”. Донася серия рисунки и 
скици с молив и туш, които са свободни работи, пресъзда-
ващи с лека и сръчна ръка характерни типажи, природни 
пейзажи, градски мотиви, пристанища. С репортажно-
документален характер те показват впечатлителността, 
чувствителността на младата художничка и най-вече, че 
рисуването става неотменна част в живота ѝ от тук ната-
тък.



Улични певци, 1933
Офорт, 42,5х34; 35,5х31. Частно притежание



Бинка Вазова в българската графика 
от 30-те години

На родна почва Бинка Вазова заявява своето присъствие 
като художник със самостоятелната си експозиция в съв-
местната изложба с Елисавета Консулова-Вазова в Тръпко-
вата галерия през февруари – март 1934 г. Излага илюс-
трации и печатна графика в различни техники, основно 
работена в Прага. Изявата ѝ се забелязва. Сирак Скитник 
публикува рецензия за изложбата и отделя специално 
внимание на Бинка, която според него изненадва със своята 
подготовка: „Нашата графика не може да се похвали с го-
леми завоевания, нито нашите графици – с онази изобре-
тателност и съвършенство, които намираме в западната съ-
временна графика, затова смелостта, чувството на компози-
ция и чисто графическото умение на Б. Вазова, подплатени 
от едно творческо въображение, трябва действително да ни 
радват. Младата дебютантка с успех опитва всички техни-
ки – офорт, дърворез, суха игла, литография, без навсякъде 
да достигне равновесие и значителното художествено вну-
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шение на „Музикант“, „Автопортрет“, „В гората“, „За най-
хубавата“ – но всякъде оперира със сигурност и свобода.“1 
Сирак Скитник, както винаги, точно улавя различния глас 
на Бинка в общата картина на българската графика през 
тези години. И смята, че е добре той да се развие. Критикът 
намира обаче, че за разлика от успеха си с гравюрата Бин-
ка Вазова трябва да се фокусира повече върху проблемите 
на илюстрацията и „бързо да изясни отношението си към 
нея“2. Той напомня за функцията на илюстрацията и необ-

1   Скитник, С. Изложби. – Завети, 1934, № 5, с. 76.
2  Става въпрос за рисунките, публикувани в „Овчар юнак“ на К.Т. Петканов, изд. „Т.Ф Чипев“, 
1933.

Шарж от Александър 
Добринов на майка 
и дъщеря по случай 
съвместната им изложба 
в София, 1934 г.
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ходимостта художникът да осъзнава това: „Съвременната 
илюстрация не е изяснителна трансформация към текста 
или обикновен посредник между текст и читател. Ако ней 
ѝ липсват художествени задачи, тя не би могла да преодо-
лее собствения си баналитет.“3 В заключение той съветва 
да се поддържа постоянство в отговорното отношение към 
работата на художник. Текстът като цяло е позитивно на-
строен с демонстрирано внимание към едно ново начало, 
обещаващо бъдеще.

3   Скитник, С. Изложби...

Бинка Вазова в изложба на Елисавета Консулова-Вазова, 30-те г., 
вероятно в Чехословакия
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Подкрепата на авторитетна позиция като тази на Сирак 
Скитник е от безспорно значение за 23-годишната Бинка 
Вазова и за по-нататъшната ѝ съдба на художник график. 
Когато тя се завръща в родината, българската графика, ма-
кар и с относително кратка история, има собствен характер 
и облик. На сцената се изявяват вече няколко поколения 
български графици. Наред с доайени като Васил Захариев, 
Николай Райнов, Петър Морозов, Михаил Кръстев в среда-
та и втората половина на 30-те години на ХХ в. работят мла-
ди художници, родени в самия край на XIX и (както Бинка) 
в първата декада на ХХ век. Сред тях са Пенчо Георгиев, Ве-
селин Стайков, Наум Хаджимладенов, Димитър Драганов, 
Георги Герасимов, Преслав Кършовски, Люба Паликарова, 
Никола Тузсузов, Ана Крамер, Сидония Атанасова, Пенчо 
Балкански, а също и други, в чието творчество графиката 
не е водеща, но с изключителна стойност за българското 
изкуство: Илия Петров, Ненко Балкански, Карл Йорданов 
и пр. Голяма част от тези имена са възпитаници на проф. 
Васил Захариев в Софийската художествена академия. 
Други като Бинка Вазова учат или специализират графи-
ка в Европа: Преслав Кършовски и Люба Паликарова – във 
Варшава, Ана Крамер – във Виена, три години след Бинка, 
през 1937/38 г. при Т.Ф. Шимон в Прага ще специализира и 
Георги Герасимов. Всички те създават достатъчно пъстра и 
разнородна картина от лични почерци и пластични нагла-
си, които се базират на родните традиции, но всеки за себе 
си търси съвременен стилов изказ. Движат се в общи за 
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специфичната пластична определеност на нашата графика 
рамки и черпят от традицията и модерността едновремен-
но – от възрожденската щампа и експресивната ѝ образ-
ност и от уроците на пионера на изящната графика у нас, 
първия преподавател по графични изкуства в Рисувалното 
училище, въвел обучението по офорт и акватинта – чехът 

Петли, 1932
Гравюра на дърво; 
45х45; 39,7х31,7 
Частно притежание
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Йосиф Питер4. Неговите ученици Васил Захариев, Петър 
Морозов, Николай и Стоян Райнови поставят нови тра-
ектории за развитието на изкуството на графиката, непо-
пулярно тогава и останало в сянката на живописта. Извън 
приложната му страна, едва през втората половина на 20-
те години В. Захариев ще продължи завещаното от Питер 
и не само като професор и ръководител на графичното ате-
лие в академията, а и като фигура със значимо присъствие 
в българската култура изобщо, ще постави на нова основа 
графичните практики. Той придава на графичния отпеча-
тък самостойността на изящната форма, нещо, съществено 
различно от възприетата до оня момент традиционна при-
ложна употреба на тиражирания лист. Ето защо контек-
стът, в чиито рамки е редно да коментираме ранното твор-
чество на Бинка Вазова, е преди всичко резултат от слож-
ните процеси в българското изкуство в началото на ХХ в. 
Какво се е случило и изградило в полето на графиката до 
завръщането на Бинка от Прага и как тя се вписва (и дали 
изобщо се вписва) на родна почва, са въпроси, които изис-
кват по-сериозно вчитане в общата картина на времето. В 
нашата изкуствоведска литература, за съжаление, все още 
не е написана историята на българската графика5. Цялата 

4   За Й. Питер вж.: Маринска, Р., А. Николаева и Г. Тодорова. Йосиф Питер (1881–1925). С., 2015.
5   Единственият опит в тази посока е издадената през далечната 1955 г. „Българска графика“ 
на Евтим Томов, която въпреки безспорния си принос е строго идеологизирана. На същия 
автор принадлежи и поредицата от четири тома за графичните техники, в които той, в 
рамките на съответната техника, се спира на изтъкнати европейски и български графици. 
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нееднородна плетеница от различни артистични присъст-
вия е само фрагментарно разглеждана. За основните харак-
теристики, за главните насоки и тенденции в развитието 
на графиката се използва общият анализ за българското 
изкуство като цяло и характерът ѝ в определен отрязък от 
време се извлича най-вече от спецификата на индивидуал-
ните творчески биографии6. 

Когато Бинка Вазова се появява на художествената сце-
на, българската графика е минала за трите десетилетия 
на ХХ в. свой динамичен път. Нейният облик през 20-те 
години е различен от този през следващата декада. Харак-
терът на времето, с цялата сложност от политико-соци-
ални и културни специфики, свързани в голяма степен с 
преживяването на войните, формира неговата същност. 
Психологическите и философско-естетическите нагласи 
получават през графичния образ един изострен и експре-
сивен израз. Технологичните особености на графиката 
способстват също за това. Но графичният образ, графич-
ното звучене, най-общо казано, заради високата си степен 
на условност приляга в оптимална степен на новите мо-
дернистични вкусове на времето. Водещи са влиянията 
на сецесиона, символизма и експресионизма, които, със 
заглъхващи функции в Европа, у нас намират, макар със 
закъснение, благодатна почва за новаторските търсения 

6   Напр. Божков, А. Българска революционна графика. С., 1958 и редица статии в 
специализираната литература за Васил Захариев, Пенчо Георгиев, Николай Райнов и т.н. 
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на българското изкуство, и в частност на графиката. Мо-
дерният пластичен език се припознава в стилизираната 
линия и плоскостно-декоративното звучене. Характерни-
те стиловоформални особености съответстват на новите 
тенденции, подкрепяни от програмата на движението за 
родно изкуство, характеризиращо българската култура от 
периода. Обръщането към националните изобразителни 

За най-хубавата, 1933
Гравюра на дърво; 48х56,3; 39,7х53,5.Частно притежание
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традиции е съчета-
но със следването на 
родната тематика – 
манастири и църкви, 
образи от приказно-
песенния фолклор, 
от легендите и преда-
нията. Графиката от 
периода е смислово 
наситена и техноло-
гично разнообразна 
– със символични об-
рази (ранния Васил 
Захариев – дърворез, 
Николай Райнов, 
Христо Берберов и 
Александър Мутафов 

– линогравюра, офорт 
и суха игла); образи на 
родната архитектура, 
селския живот и от ис-

торията (Васил Захариев, Пенчо Георгиев, Наум Хаджим-
ладенов – дърворез, линогравюра), реалистични пейзажи 
(Петър Морозов – цветна акватинта, офорт), архитектур-
ни пейзажи и портрет (Михаил Кръстев – офорт, суха 
игла). Двайсетте години са времето, в което гравюрата на 

Крали Марко, 1934
Гравюра на дърво; 45х45; 31х25
Частно притежание
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дърво чрез творчеството на Васил Захариев се възражда. 
През модернизирането на пластическия възглед, възпри-
ет от възрожденската ни щампа, тя, осъвременена, влиза 
доминантно в регистъра на новата българска графика. Ху-
дожници като Иван Милев, Сирак Скитник, Иван Пенков 
се възползват от експресията и синтетичните възможнос-
ти на нейния език и изграждат тушовите си рисунки с по-
черк, който имитира четливата черно-бяла повърхност на 
графичен отпечатък.

В развитието на българската графика през следващо-
то десетилетие, това на 30-те години, наред с утвърдените 
до момента имена излиза ново поколение, което идва със 
свои идейно-естетически нагласи и стремежи за разширя-
ване на пластическите търсения. Националната идея про-
дължава своето развитие – Васил Захариев сега създава 
знаковите си композиции „Малинарки“, 1932, „Маринчо 
Бимбелов Страшния“, 1935, „Рилският манастир“, 1935 и 
др.  До него виждаме Никола Тузсузов, Георги Герасимов, 
Димитър Драганов с народни празници и жанрови сцени, 
но категорично и активно се чуват гласовете на художни-
ци с друга чувствителност, обърнати към градската и со-
циалната тема. Сюжетният регистър е различен, стилис-
тиката – също. През техните графични листове по-скоро 
се четат рефлексия и фокус, обърнат към индивидуалния, 
вътрешния свят на съвременния човек. Александър Жен-
дов, Борис Ангелушев, Ненко Балкански, Марко Бехар 
следват тази линия, силно повлияни от изразителността 
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на немския експресионизъм. В тази група могат да бъдат 
посочени и студентските офорти на Стоян Венев. Съзна-
телно огрубен рисунък и пределен синтез на пластичната 
форма отличават мисленето на тези художници. Силно 
присъствие със сугестивната сила на идеята и постигната 
монолитност в цялостното изграждане има Илия Петров 
с листовете си в техниките офорт и суха игла от края на 30-
те години. Извън социалния аспект градската тема е ши-
роко разгърната в произведенията на Ана Крамер-Бехар и 
Колю Колев, в цветната акватинта на Павел Вълков също. 
Близките по възраст на Бинка Вазова Преслав Кършовски, 
Люба Паликарова, Сидония Атанасова, Веселин Стайков, 
Димитър Драганов представят широк спектър от теми, 
решени основно в техниката гравюра на дърво. Графиката 
в тяхно лице, и особено у В. Стайков, постига картинност, 
пространственост и сложно изградена пластична повърх-
ност, въздействаща с усещане за цвят. Разнообразието в 
почерците и пластичните експерименти отличават бъл-
гарската графика от тези години. Тя е достигнала високи 
технологични нива и това разширява свободата в работа-
та с графичния материал. 

Любопитно е, че в същия този момент, когато се раз-
гръщат професионално немалко практики в сферата на 
изящната графика в България, тя все още е твърде не-
популярна форма за общуване с публиката. В рецензия, 
посветена на самостоятелната изложба на Преслав Кър-
шовски от 1935 г. в София, Елисавета Консулова-Вазова, 
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след като посочва, че колекцията на младия полски въз-
питаник от гравюри на дърво, офорти и акватинти е ин-
тересна, изтъква, че в България гравюрата изобщо малко 
се работи, а за широката публика нейната същност като 
техника остава неясна7. Тази позиция преминава и в те-
кста за графична изложба на Ана Крамер в Пазарджик 
през 1937 г. в красноречива характеристика на ситуация-
та: „Както споменахме, у нас графиците са малко. Тяхното 
дело е трудно в една страна, където се смесва тяхното из-
куство с проста рисунка или с приложни изкуства. Но те 
трябва, колкото и да са малко, а може би именно защото 
са малко, да се групират и да дават всяка година графиче-
ски изложби, каквито се правят навсякъде по света. Тогава 
нашата публика, на която не може да се отрече големият 
интерес към всички изкуства, ще почне да разбира красо-
тата и на тяхното и ще се научи да го цени.“8 Приблизи-
телно същия смисъл имат и думите на Васил Захариев в 
увода на статията му за италианската графична изложба 
през 1937 г.9  Очевидно обществената популярност на гра-
фиката като форма на естетическа наслада у нас тепърва 
предстои да се гради. Тук е добре да припомним също, 
че до средата на 30-те години общите графични излож-
би, които се подреждат в София, са гостуващи отвън – от 

7  Консулова-Вазова, Е. Изложбата на Преслав Кършовски. – Беседа, 1935, № 2, с. 24.
8  Консулова-Вазова, Е. Графическа изложба на Ани Крамер-Бехар. – Беседа, 1937, № 11/12, с. 175.
9  Захариев, В. Изложба на италианската графика. – Беседа, 1937, № 5, 142-143
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Полша, 1933 г. и 1936 г., от Италия, 1935 г. и Съветския 
съюз, 1936 г. Сред тях тежест (и особено в контекста на на-
шия разказ) има изложбата на чехословашката графика и 
художествена книга, състояла се през януари 1935 г. в гале-
рия „Преслав“ в София10, която получава широк общест-
вен отзвук11. Организирана от Художествената академия 
в София и Дружеството за българо-чехословашка взаим-
ност, тя вероятно се случва не без участието и на самата 
Елисавета Консулова-Вазова, която, както знаем, има тес-
ни връзки с културните среди на Прага. Сред имената на 
изложителите – изтъкнати фигури, не само на графиката, 
а изобщо на изкуството  в  тогавашна Чехословакия като 
Франтишек Билек, Емил Фила, Ян Конупек, Макс Шва-
бински, виждаме и това на професора на Бинка Вазова – 
Тавик Франтишек Шимон, и колегата ѝ от ателието му в 
Пражката академия Кирил Боуда. Изложбата среща бъл-
гарската публика с, най-общо казано, моделите, от кои-
то тя се учи година-две преди това. Безспорно, подобни 
експозиции са събития в художествения живот на София. 
Живият контакт с високи образци на европейската гра-
фика, каквито са безусловно творбите на чехословашките 
художници, имат своето (независимо дали е пряко или 
индиректно) въздействие  върху развитието на утвържда-
ващата се като самостойно изкуство графика у нас. В така-

10  Каталог на изложбата 13 – 27.01.1935 г., Библиотека на Националната галерия.
11  Вж.: Консулова-Вазова, Е., Изложбата на чехословашката графика. – Беседа, 1935, № 11, с. 1.
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ва обстановка Бинка подрежда своята първа експозиция 
през 1934 г. и разбираме колко трябва да е била убедена 
и мотивирана в избрания път, но и колко е съществена 
подкрепата на критик като Сирака. 

В разноликата картина на българското изкуство от 
средата на 30-те години Бинка се нарежда сред утвърди-
лите се до онзи момент имена в българската графика. 
Творчеството ѝ е забелязано и оценено и тя е поканена 
да участва в голямата представителна изложба на Бъл-
гарската графика в Чехословакия, показана между 1933 

Каталози на изложбата на българската графика в Чехословакия (от 
Пилзен, 1934 г. и Храдец Кралове, 1935 г.) и страница с участието на Бинка 
Вазова.
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и 1935 г. в градовете Кошице 
(1933), Пилзен (1934) и Прага и 
Храдец Кралове (1935). Катало-
зите посочват12, че Бинка участва 
с 16 работи – гравюри, литогра-
фии и офорти, всички създаде-
ни между 1931 и 1933 г. в Пра-
га. В текста си към изложбата13 
чешкият историк на изкуството, 
археолог и тогавашен директор 
на музея в Пилзен д-р Индржих 
Чадик отделя пасаж и с нейното 
име. Чадик прочее пише уводни 
думи в каталога за изложбата на 
Шимон, провела се през 1930 г. 
в Пилзен, а също така създава и 
текст за каталога14 на самостоя-
телната изложба на Консулова-

Вазова през 1932 г. пак там. В думите си за „младата и 
много надарена Сабина Вазова“15 той отбелязва връзката 
с именитата ѝ майка, от която според него са наследени-

12  Каталог от изложбата в Пилзен, 31.03 – 29.04.1934 г. и каталог на изложбата в Храдец Кра-
лове, 1.06 – 14.07.1935 г., Библиотека на Националната галерия.
13  Чадик публикува един и същи текст, допълнен и разширен в каталога от 1935 г.
14  Каталог на изложбата, 13.03 – 17.04.1932 г., Пилзен. Архив на наследниците на Б. Вазова.
15  Критикът цитира името ѝ по паспорт, с което тя фигурира в изложбата и каталозите към 
нея.

Ръченица, 1931
Гравюра на дърво; 45,3х31; 
29,8х22,5
Частно притежание
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те художествените умения и дисциплината по отношение 
на техническото изпълнение. Подчертава нейната вече из-
градена индивидуалност, формираща се в прекия досег с 
водещи чешки образци: „... и от чехите е силно повлияна 
от Бенда и Кратохвил, самите те по-близки до Силовски 
(в романтиката и гротеската), Швабински (главно в тех-
ническо отношение) и Кисел (свободата и стилизацията 
на формата). Учудващо е колко високо стъпало на техни-
ческа виртуозност достига“16. Оценката е любопитна от 

16  В каталога на изложбата в Храдец Кралове, 1935, 7-8.

Пътници, 1935 
Гравюра на дърво; 
42,5х31; 36х27
Частно притежание
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гледна точка на рецепцията на Бинка в чужда среда, въ-
преки че тя, като тамошна възпитаничка, е по-различен 
случай. Отбелязано е като собствено присъщо желание-
то ѝ да постигне динамика на израза. За първопричина 
Чадик посочва нейния специфичен темперамент и воля, 
които според него я довеждат до преоценка на пътищата 
за постигане на характера на пластичния изказ. В проти-
вовес на наследеното от творчеството на Консулова отно-
шение към натурата в графиката на Бинка Вазова е видя-
но желание за измъкване от реалистичните рамки – отвъд 
стилизацията на формата и с помощта на хиперболата и 
гротеската като похвати. Чадик подчертава като присъщ 
и вкуса към изразяване на вътрешните състояния, възпи-
тан именно в чешка среда и напомня, че гротескността 
на графичния образ у Бинка Вазова е далеч от сарказма 
или от иронията и че преди всичко е близка на чешката 
концепция за шеговития хумор, а на места не е чужда и 
на съчувствие в социален аспект, отново свързано с чеш-
ките традиции. Макар и неформулирана точно в думите 
на Чадик, представата за характера на младото изкуство 
на Бинка Вазова е за специфична вътрешна динамика и 
особена драматичност на образа. В съдържателен план 
те често изправят зрителя пред бурния изблик на емо-
ции и човешки преживявания, които остават в рамките 
на западноевропейската традиция. Затова Бинка Вазова 
на фона на българската графика от втората половина на 
30-те години стои определено различно. Тази ѝ уникал-
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ност, както по отношение на пластичния език, така и като 
съдържание и внушения, дава известно основание на Ев-
тим Томов след време да напише, че тя остава чужда на 
българската действителност17. В общи линии оценката му 
за нея е точна: „Началните ѝ гравюри на дърво („Авто-
портрет“, „Скитница“, „Кукли“, „Музикант“) показваха 
вече зрялост в трудната графична работа на дървореза и 

17   Томов, Е. Българска графика. С., 1955, с. 74.

В гората, 1932
Суха игла, 35х48,5; 29х35. Частно притежание
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обещаваха развитие. Общо в гравюрите ѝ 
е постигнато равновесие и художествено 
внушение. Художницата показва сигурност 
и свобода в гравьорската работа…“18 Томов 
подчертава, че в тематично отношение тези 
работи носят от „атмосферата и интими-
тета на чехословашкия бит и хумор“, като 
посочва за пример „Кукли“ („Марионет-
ки“), но Бинка Вазова не остава само в све-
та на добродушните си герои. Както вече 
бе споменато по-напред, тя интерпретира 
някои обществено-социални теми, разбира 
се, не активно, но те присъстват в ранното 
ѝ графично творчество чрез изразителни 
композиции (като офортите „На улицата“, 
„Улични музиканти“), в които образите се 
запомнят. Някъде през 30-те години тряб-
ва да ситуираме и една „Голгота“, която 
също е в духа на западната изобразителна 
традиция. Решена по вертикала, с тясно 
изобразително поле, композицията и тук 
разчита на преекспонацията, в този случай 
– височината на кръста. Тялото на Христос 
изглежда някак умалено на този издължен, 
сякаш огромен кръст. Заради вихрените 

18   Томов, Е. Българска графика...

Голгота, 30-те г. 
Гравюра на дърво; 
репродукция от 
печатно издание
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щрихи небето звучи драматично и тежко. Разпятието е с 
експресивно решение, без детайли по формата. Заложено 
е на движението на щриха, на кореспонденцията между 
бяло и черно и в границите между тях, фиксиращи усе-
щане за сгъстена енергия.

Сред художниците от своето поколение Бинка Вазова 
се включва в синхрон преди всичко като овладени въз-
можности на графичния език и високо технологични уме-
ния. В съпоставка още по-ясно се отличават качествата на 
нейната графика – динамичен почерк и смело боравене с 
графичните изразни средства, специален интерес не към 
триизмерността чрез светло и тъмно, а към градациите 
на черното и бялото като стойности. Въпреки че не изла-
га активно през 30-те години и за присъствието ѝ в бъл-
гарската графика съдим по малкото изяви, които има, е 
ясно, че днес, от дистанцията на времето, тя пълноценно 
се вписва сред водещите имена на своята генерация гра-
фици. На пластично и технологично ниво творчеството ѝ 
в техниката на дървореза би следвало да се разглежда сред 
водещите образци за периода.



Илюстрация от „Златното момиче“, 1946 г.



Илюстрация, детски книги

Евтим Томов1 пише, че гравюрата за Бинка Вазова е 
истинско призвание, но вниманието ѝ към печатната 
графика било отклонено от вестникарската илюстрация. 
Действително, скоро след като се завръща в България 
Бинка се впуска със сериозно темпо в илюстрирането на 
периодични издания и книги. Един от основните ѝ анга-
жименти в художническата работа е свързан с редактира-
ното от майка ѝ списание за домашна култура „Беседа“. 
Издаването му за цялото семейство всъщност е сериозна 
задача, която те ревностно изпълняват близо 9 години. 
Редакцията се помещава в техния дом и привлича голям 
брой сътрудници и помагачи. Бинка разказва свой спо-
мен от момент, в който се финализира един от броевете, 
описва суматохата в къщата и помагачите доброволци и 
сред тях – колоритната прислужница Петра, която бърка 
в тенджера лепилото за подвързиите. Първият брой на 

1   Томов, Е. Българска графика. С., 1955, с. 74.
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Заглавна страница на сп. „Беседа“ с илюстрация на Бинка Вазова
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„Беседа“ излиза на 17.11.1934 г., а участието на Бинка е във 
всеки брой. Откриваме нейното присъствие с инициали 
„Б“ или „БВ“, коректно отбелязано в техническото каре 
на съответната книжка. Задачите на художничката покри-
ват голям периметър – от скици към дамските рубрики за 
практични съвети, уроци по плетива и кулинария, през 

Илюстрация от сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинална рисунка
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Илюстрация от сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинална рисунка
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рисувани реклами, до чистите илюстрации към разкази 
и романи с продължение. Композиционно те са помес-
тени твърде разнообразно – единично разположени с по-
голям размер като винетка, изнесена над заглавието на 
съответния текст, или „разхвърляни“ вътре в него, с което 
правят страницата графично по-привлекателна и по-ди-
намична. В по-голямата си част рисунките ѝ представля-
ват често еднофигурни или многофигурни композиции 

Илюстрация от сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинална рисунка
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с малък размер. Лаконично решени чрез схематизация и 
висока степен на условност, тези линеарни решения са из-
пълнени с лекота и не натоварват с присъствието си стра-
ницата. Подобен подход запазва тяхната четивност при 
репродуцирането им в умален мащаб. В лекия си игрив 
характер, в непретенциозността си, а в същото време с из-
ключителната си живост те държат връзка с илюстрации-
те, които Бинка познава от немските списания в детските 
си години. Гъвкавият енергичен рисунък на Вилхелм Буш 
в илюстрациите му от края на XIX и началото на XX в. ся-
каш наднича зад нейните опити в „Беседа“. В контекста 
на западната илюстрация можем да впишем и следващи-
те илюстрации, в които след първите броеве от 1937 г. е 

Илюстрации от сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинални рисунки
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включено размиване на 
туша. Акварелният ефект 
на петното в комбинация 
с линията прави рисунки-
те по-плътни и по-завър-
шени. Възможността за 
включването на полуто-
ново изграждане, от друга 
страна, внушава допълни-
телно усещане за цветност, 
макар че цялото списание 
излиза в черно-бял печат. 
Такава е серията рисунки 
към повестта на големия 
чешки поет и белетрист 
Ян Неруда „Седмица в 
тихата къща“ от бр. 13-16, 
1937 г. Запазените ориги-
нали дават възможност 
да се разгледат както по-
черкът и пластическите 
нагласи на художничката, 
така и отношението ѝ към 
илюстрацията и връзката 
ѝ със словото. Конкрет-
ният текст с автобиогра-
фичен характер, разказ-

Илюстрации от сп. „Беседа“, 
1936–1938, оригинални рисунки
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Илюстрации 
от сп. „Беседа“, 
1936–1938, 
оригинални 
рисунки
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Илюстрация от сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинална рисунка
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ващ за дома на Неруда в Маластрана, Прага, е безспор-
но близък като атмосфера на чешката възпитаничка и тя 
съумява дори в лаконичния изказ на линията да извлече 
типичното за героите. Илюстрациите ѝ в този случай са 
буквален превод в образ, подпомагащ словесното описа-
ние. Прави впечатление, че Бинка, която има отношение 
към иронията в подтекста, не пропуска и тук по елегантен 
и находчив начин да изведе хумористичното. 

Различни като излъчване от тушовите рисунки са илюс-
трациите гравюри на дърво. В началните годишнини на 
„Беседа“ Бинка използва наред с туша и тази, далеч по-
трудоемка техника. Сред първите такива се появява ви-
нетка към „Спомени от Москва“ на Екатерина Каравелова 
в бр. 10, 31.01.1936 г. Следва цяла серия към дългия текст, 
който е публикуван на части в повече от десет книжки. 
Изображенията, предимно фигурални композиции, са 
поставени в правоъгълни полета, чиято категорична рам-
ка е обикновено с ширината на текстовата колона. Разпо-
ложени най-често до заглавието и, разбира се, из текста, 
със своя плътен тъмен силует добре акцентират цялост-
ното графично решение на страницата. Гравюрата, която 
е стихията на Бинка, намира и в тези композиции своя 
оригинален израз. Поради малките си размери, които из-
искват по-обобщена форма, те звучат особено експресив-
но. Някои от тях са изведени само с няколко движения 
на резеца по дървената повърхност. Други са разгърнати 
по-картинно. Като цяло Бинка не се хвърля да търси в тях 
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дълбочина и пространство, а продължава да се вълнува 
от комуникацията между черното и бялото. В условност-
та както на плановете, така и в решението на човешките 
фигури и лица създава експресията на графичния изказ. 
Извън илюстративната им функция, която предпоставя и 

Илюстрация от сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинална рисунка



сюжетното решение, тези гравюри притежават характе-
рен пластичен език, чиято изразителност грабва. По ли-
ния на своето цялостно решение някои от композициите 
звучат особено силно като самостойни произведения из-
вън илюстративната им функция. В тази група може да се 
включи също илюстрацията към „Разпит“ на Фани Попо-
ва-Мутафова в бр. 17, 15.05.1936 г. 

Гравюрата като техника за илюстрациите в „Беседа“ е 
използвана от Бинка най-вече в първите годишнини на 
списанието. Тя е изпълнена професионално и с усет за 
графичната задача. Комбинацията между репродуцира-
ните гравюри и линеарните тушови рисунки на Бинка Ва-
зова създава симпатична динамика в илюстрирането на 

Илюстрация за сп. „Беседа“, 1936–1938, оригинална рисунка



списанието. Различните техники носят различно усещане 
за пластично присъствие на образа до текста: веднъж –  
елегантно изведен с фина линия, а друг път – с плътността 
на черното петно. В стремежа за богато оформление на 
броевете на списанието са поканени да участват и други 
художници като Борис Денев, който публикува рисунки 
към здравните беседи на д-р Дона Рачева-Лазарова, или 
като Константин Щъркелов, който участва с тушови пей-
зажни скици към стихове и проза. До тях присъствието на 
Бинка е равнопоставено и адекватно. Като цяло работата 
ѝ в областта на публицистичната рисунка, независимо от 
характера на изданието, в случая образователно-популяр-
но за широката семейна аудитория, се вписва в представа-
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та за професионално изработената книжна илюстрация 
в България от периода, съобразена прецизно с характера 
на изданието.

Тук трябва да кажем, че работата на илюстратор осо-
бено приляга на Бинка Вазова и действително ѝ идва от-
вътре. Както нееднократно стана въпрос в разказа за нея 
дотук, тя притежава изключително отношение към те-
кста и е надарена с умение да борави с думите. В „Беседа“, 

Илюстрация към „Спомени от Москва“ 
на Екатерина Каравелова в сп. „Беседа“, 1936 г.
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наред с рисунките и 
графиките си, тя пуб-
ликува и свои тексто-
ве като пътеписа за 
пътуването до Холан-
дия например. В този 
смисъл работата ѝ на 
илюстратор е някак 
улеснена априори от 
конструираната ѝ по 
този начин творческа 
природа. Тя казваше: 
„Не знам кое повече 
обичам: да рисувам 
ли, да пътувам, или 
да пиша“. Слабостта 
към писането е вина-
ги вътрешна потреб-
ност и тя органично 
се наслагва с усета на 
Бинка като художник 
към илюстративност-
та като цяло. В този 
смисъл дейността ѝ 
като илюстратор е 
дълбоко мотивирана, 
тя е естествено присъ-

Илюстрации към „Спомени от Москва“ 
на Екатерина Каравелова в сп. „Беседа“, 1936 г.
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ща за натюрела ѝ и затова рисунките ѝ по списанията и 
книгите се характеризират с особена спонтанност и очаро-
ват с лекотата, с която са създадени. 

Между 1936 и 1938 г. Бинка Вазова не живее в София, но 
продължава участието си в „Беседа“, преименувано след 
седмата му годишнина в „Дом и свят“. Тя сключва брак с 
арх. Борислав Николов на 15 ноември 1936 г. и го последва 
в Сопот, където той работи. След тази дата тя се подписва 
Вазова-Николова и рисунките ѝ носят инициалите „БВН“. 
Макар и далече от стимулиращата атмосфера в дома-ре-
дакция на Борис и Елисавета Вазови, тя със същото уско-
рено темпо изпраща произведенията си. По отношение 
на почерка и пластическото мислене в творбите ѝ не на-
стъпват промени. Свободното отношение към рисунката 

Титулна страница и илюстрации от „Златното момиче“, 1946 г.
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остава и като специфика на стила на художничката и то 
ще придаде характер на творчеството ѝ в друга не по-ма-
ловажна за нея област – тази на детската илюстрация.

На илюстрациите и оформлението на детските книж-
ки Бинка Вазова се посвещава по-сериозно след втората 
половина на 40-те години на ХХ в. Активно е участието ѝ 
в поредицата приказки на издателство „Никола Ив. Бо-
жинов” в София между 1943 и 1947 г. Приказките излизат 
като отделни книжки с твърди корици. Графичното им оф-
ормление следва един модел. Корицата е цветна и съдър-
жа голяма композиция и заглавие. Титулната страница е 
решена графично, обрамчена e с орнаментална, линеарно 
решена рамка, включваща ключови за темата на съответ-
ната приказка изображения. Илюстрациите в книжното 

Титулна страница и илюстрации от „При орлите“, 1945 г.



тяло са стилно подредени с редуване на черно-бели винет-
ки и цветни композиции на цяла страница. Сред худож-
ниците, привлечени за поредицата, са и Георги Богданов, 
Нева и Никола Тузсузови2, Любен Кулелиев. Бинка Вазо-
ва прави илюстрациите на преразказаните от Елисавета 
Консулова приказки „Хубавото момиче“, 1943; „Както бог 
нареди“(преиздадена с ново заглавие „При орлите“, 1945); 
„Децата с трендафилите и бисерите“, 1946; „Седемте коз-
лета“, 1946, „Златното момиче“, 1946 и от Ценко Цветанов 
„Спящата царкиня“, 1945. Те излизат на бял свят в години, 
когато детската илюстрация в България е вече сериозен по-
ток в обществената визуална среда. За периода на второто и 

2   Илюстрирането на отделно заглавие всеки от тях прави самостоятелно.

Корици на издания с илюстрации на Бинка Вазова
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третото десетилетие сред различните художествени прак-
тики тя се оформя като самостойна форма на изкуство, 
със свой път на развитие и със свои традиции. Редица от 
големите български художници тогава активно работят на 
нейна територия. Успешно наслагвайки изящното с при-
ложния ѝ по дефиниция характер, те превръщат детската 
илюстрация от привлекателно допълнение на книгата във 
висок образец на изкуството. Специфичното отношение, 
което българският художник има вече към книгата, може 
да се проследи в работата на живописците и графиците, 
започнали през 20-те години3: Иван Милев, Александър Бо-
жинов, Илия Бешков, Сирак Скитник, Вадим Лазаркевич, 
Дечко Узунов, Георги Атанасов, Никола Тузсузов, Евгени 
Ващенко, Иван Пенков, Пенчо Георгиев, Георги Машев, 
Стефан Баджов, Никола Кожухаров, Илия Петров и т.н. 

Това са все имена, формирали българската детска илюс-
трация, но те в голямата си част са значими изобщо за 
модерното ни изкуство от тогава. В същността си то, след-
вайки естетическата платформа на движението за родно 
изкуство, характеризиращо периода на 20-те години, е 
обърнато към традициите, към корените на националната 
образност. Стилизация на формата, плоскостност и деко-
ративност, чист и опростен колорит влизат в регистъра на 
пластическите езици. Рисунката – през категоричната ли-

3  Вж. повече в: Маринска, Р. Детската илюстрация през 20-те години. – В: 20-те години в 
българското изобразително изкуство. С., 1996, с. 132.
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неарност – звучи графично в повечето случаи и в нейна-
та лаконичност често се заключава изключителна експре-
сия. В такива стилистични рамки се движи и характерът 
на детската илюстрация. Картинките, които придружават 
текста в книжките или периодиката за деца, в основната 
си част се базират на фолклорни елементи при трактов-
ката на персонажите. Героите – хора или животни – често 
са облечени в носии, и то не само в изданията с народни 
приказки. Художниците изграждат образите през пред-
ставата за родното в най-достъпния ѝ израз чрез преките 
връзки с фолклорната образност и в идейносъдържателен 
план през християнските теми или през легендите и при-
казките. Тази концепция, характерна априори за „голя-
мото, сериозното“ изкуство, е много присърце на детската 
илюстрация. Примери като рисунките на Илия Бешков 
към „Малки песни“ на Дора Габе, 1929 г., на Сирак Скит-

Илюстрация от „При орлите“, 1945 г.
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ник към „Народни залъгалки“, съставени от Трайко Симе-
онов, 1926 г., на Георги Машев за „Добрият дядо Господ“, 
1928 г. и много други показват освен изключително ниво на 
художественото изпълнение, но и невероятно вживяване в 
идеята за срещата на детето с образа, за илюстрацията като 
медиатор между него и книгата. Затова те очароват най-
вече с демонстрираното топло отношение към малкия чи-
тател, за когото са предназначени. То повлиява избора на 
пластическия подход със съзнателно търсене на опростен 
силует, силна условност, ясно четливо изображение, бли-
зост до езика на детската рисунка. Високи образци в това 
отношение са издадените през 1921 г. „Азбука за малките“ 
и „Златна книга за нашите деца“ на един от доайените на 
детската илюстрация у нас Александър Божинов. Те са из-
ведени с представата за книгата като средство за образова-

Илюстрация от „Златното момиче“, 1946 г.
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ние, от една страна, но не по-маловажно – и като средство 
за естетическо възпитание. Защото цялото книжно тяло е 
превърнато в произведение на изкуството – с хармонично 
и балансирано цветово изграждане, с промисления дизайн 
на всеки отделен разтвор, със съвършен композиционен 
ритъм между самите страници. Божинов спонтанно създа-
ва стилно и с тънък усет органичната връзка между слово 
и образ. Тази главна повеля е следвана от художниците на 
следващото десетилетие, в края на което в детската илюс-
трация се включва и Бинка Вазова. Всъщност голяма част 
от илюстраторите, утвърдили се през 20-те години, про-
дължават своите занимания на полето на детската книга. 
Освен тях на сцената излизат и нови имена като Стоян Ве-
нев, Вера Лукова, Георги Богданов и др., поели постигнато-
то дотук и доразвили главните насоки в оформлението на 
детската книжка в България.

Бинка Вазова се включва в унисон с общата стилова ли-
ния от края на 30-те до първата половина на 40-те години. 
Разлиствайки илюстрираните от нея книжки, се убеж-
даваме в нейното усърдие, в работата, която ѝ е присър-
це. Рисунките ѝ въздействат с характерната за ръката ѝ 
лекота на рисунъка. Цветът е положен на широки петна 
най-често в локален тон. Няма бъбривост и излишни де-
тайли. Акцентирани са само съществените елементи от 
съответния епизод. Едро изведената форма, фин рисунък 
и една специфична елегантност в колоритното изграждане 
търсят възможно най-близкия контакт с малкия читател. 
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Илюстрациите на Бинка Вазова не са сложни в търсене на 
триизмерно пространство. Обратно – те се отличават с пре-
делна четливост на плоскостно-декоративното си решение. 
Обичана книжка от нея самата е „Златното момиче“, 1946 
г., превърнала се в типичен пример на класическата дет-
ска илюстрация. Възможността да се направи сравнение с 
илюстрациите от същото време на Нева Тузсузова („Чуд-
ното огледало“, 1947), Георги Богданов („Златната птица“, 
1947), Никола Тузсузов („Тръгнал Петльо на пазар“, 1946), 
Георги Атанасов („Жар птица“, 1938) показва пълноценно 
присъствие на Вазова по страниците на детските издания. 

Илюстрациите на Бинка Вазова като цяло – от тези за 
издателство „Никола Божинов” до по-късните, от 60-те 
години, са предназначени за децата от предучилищна 
възраст. Този профил на Бинка като илюстратор, като 
художник за най-малките е категоричен неин избор и тя 
остава в неговите параметри. Това налага специфика в ра-
ботата по отношение на подбора на пластическия език. 
Затова рисунките ѝ за детските издания са разпознаваеми 
– с обобщен силует и условна линия, пределна простота 
и четивност на изображението: основните репери, око-
ло които гравитира нейната работа в тази област. Освен 
в приказките, където рисунките са решени цветно, обли-
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Корица на стихосбирката „Чуден сън“ от Вяра Господинова, 1946 г.
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кът на илюстратора Бинка Вазова може да се коментира 
и в книжките със стихчета за деца. С нейни илюстрации 
са отпечатани двете стихосбирки на Вяра Господинова 
„Чуден сън“, 1946 г. и „Забаваче“, 1945 г. „Чуден сън“ при-
влича с цялостното си графично решение. Стихчетата са 
разположени на цяла страница и всяко от тях е придру-
жено с рисунка. Илюстрациите са черно-бели, линеарни 
или комбиниращи линия с плътно черно петно, от кое-
то се „извличат“ в бяло елементи на композицията като 

Илюстрация от стихосбирката „Чуден сън“, 1946 г.



142

звездички или снежинки например. Книжката съдържа 35 
рисунки, решена е в малък квадратен формат, удобен за 
детската ръка. Изданието е изведено графично – класиче-
ски и стилно. Цялостното решение на страницата с добре 
намереното място на изображението до текста хармонира 
с усета за точност, баланс, лекота в поднасянето на образа, 
и най-вече в невероятното умение да се влезе в света на де-
тето. Рисунките ѝ винаги са съобразени с профила на най-
малката по възраст публика, спонтанно напомнят детска-
та рисунка. Те непосредствено пресъздават атмосферата 
и идеята на стихчето и пренасят изключително успешно 
темата му в максимално точния, разбираем и ясен образ. 
В този дух са решени и илюстрациите в книжките „Свет-

Илюстрация от стихосбирката „Чуден сън“, 1946 г.
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Страница от стсихосбирката „Чуден сън“, 1946 г.
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ли пътеки“, 1947 на Ценко Цветанов и Трайко Симеонов, 
„Чудното зърно“, 1944 на Ценко Цветанов, „Сълзи край 
брега“, 1940 на Евгения Христова-Пунева, „Кому каквото 
се пада“, 1946 на Емил Коралов и др.

Това внимание към детето, тази ангажираност към въз-
питателния процес остават същностна черта в работата 
на Бинка Вазова като художник на книги. Затова и съвсем 
естествено през 50-те години тя участва в работата на из-
дателство „Народна просвета“. Нейно е цялостното гра-
фично решение на богато илюстрираните „За децата до 
три години“, 1955 г. и „Възпитание чрез радост“, 1957 г. 
(автор Василка Манова-Томова). Те излизат като солидни 

Страници от „Мамина отмяна“, 1959, текст Надя Трендафилова
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по обем томове с над сто страници 
в голям формат и с твърди корици. 
Имат характер на помагала в учеб-
ния и възпитателния процес и освен 
директните съвети към възрастните 
съдържат в себе си много игри, пес-
ни и стихове, придружени с рисун-
ки. Бинка Вазова се включва чрез 
работата си в цялостното идейно 
(не само графично) конципиране на 
изданието и би било елементарно 
да възприемаме работата ѝ един-
ствено като илюстратор, а преди 
всичко като съавтор в съдържателен 
план. Участието ѝ в създаването на 
подобни издания с просветен харак-
тер става естествено продължение 
на активната дейност на нейната 
майка от 40-те години на ХХ в. по 
отношение на грижата и търсенето 
на добрите възпитателни модели за 
децата. Така дъщерята на Елисаве-
та Консулова-Вазова наследява този 
стремеж и гледа на работата си като 
на отговорна задача с обществени 
функции. 

Това я стимулира сама да измис-

Илюстрации от „Моята 
кукла“ на Вяра Николова, 
1956 г.
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ля поучителни идеи, разгърнати в картинки. Съставянето 
на текста за художничката става естествено спонтанен акт, 
а в оживяването чрез образите разбираме, че за нея сама-
та тези проекти са също и забавни. За съжаление, не на 
всички им е позволено да видят бял свят. Конфликтно из-
глежда за партийните издатели авторът на текста да е ед-
новременно и художник. Така например нейният „Дядо 
Торбалан“, 1961 г. е отпечатан с рисунки на Карандаш. А 
книжката „Мамина отмяна“, 1959 г. на издателство „Бъл-
гарски художник“, на чийто авантитул е отбелязано, че 
идеята и рисунките са на Бинка Вазова, излиза с текстове 
на Надя Трендафилова. 

Последното заглавие ни среща с друга особеност в ха-
рактера на илюстраторската ѝ дейност – измислянето на 
книжки игри. В края на „Мамина отмяна“, която разказва 
как главната героиня се грижи за реда вкъщи, са оставени 
странички, от които детето трябва да изреже и да зале-
пи липсващи елементи. „Моята кукла“, 1956 г., отново на 
„Български художник“, предлага възможност да се изре-
жат нарисуваните вътре кукла и дрешки, с които тя да се 
„облича“. В подхода за графичното решение се включва 
ново разбиране за предназначението на книгата. Тя вече 
не е само за разлистване, с нея може буквално да се играе. 
Бинка Вазова намира в това освен възможност да експери-
ментира като художник, но и пряко да участва в процеса 
на разширяване на различни умения на детето. Подобен 
род книжки развиват креативност и сръчност, стимули-
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Корица и 
страница от 
„Дули, дули 
гайда“, 1947 г.
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рат въображението, 
възпитават вкуса и 
чувството за форма 
и цвят. Творецът в 
нея, с безгранична 
находчивост и любов 
към децата, на прак-
тика изгражда един 
нов интелектуален 
продукт за най-мал-
ките. Картинките ѝ, 
макар и пределно 
стилизирани като 
силуети, създават 
един нов визуален 
език, видимо опро-
стен, но в никакъв 
случай не елемента-
рен. Изключително-
то ѝ отношение към 
детската илюстра-
ция в крайна сметка 
се базира на убежде-
нието, че към детето 
трябва да се подхож-
да сериозно, като 
към личност. В под-

Корица на „Азбуката в песни, весели и 
лесни“, 1957 г.
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крепа на тези съжде-
ния идват още някол-
ко, за съжаление, не-
реализирани проек-
та, запазени в нейния 
архив. Те представля-
ват авторски хрумки в 
слово и образ, изведе-
ни до напълно завър-
шени макети на кни-
ги, готови да влязат в 
печатница. Кръстила 
ги е „Добрата кака 
Миша“, „Палаво-
то влакче“, „Честит 
рожден ден“, „Дъжд 
вали“ , а след загла-
вието увлича в нео-
чаквано забавна игра. 
В тях също е предви-
дено рязане, сгъване, 
лепене, с моменти на 
откривателство и из-
ненада. Фокусирайки 
се върху всеки един 
детайл, Бинка Вазова 
не спира да мисли за 

Страница от „Азбуката в песни, весели 
и лесни“, 1957 г.
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въздействието на цялост-
ното решение на всички 
нива. Тя е убедена в по-
лезността на такъв вид 
издания и участва в тях-
ното създаване с цялата 
енергия на творческата си 
природа. Предоставената 
ни днес възможност да 
контактуваме с тях през 
оригиналната рисунка, а 
не през репродукцията 
във вече отпечатаното из-

дание, убеждава за пореден път в свободата, с която из-
мисля и рисува своите герои художничката, и в силата на 
нейните импровизации. Някъде е избрала цветно реше-
ние, а другаде – само силуети, което напомня, че Бинка 
Вазова не забравя уроците от европейската си школовка и 
че стилистично се стреми да бъде различна.

Сред илюстрираните от нея детски издания може да се 
причислят и великолепно оформените песнопойки „Дули, 
дули гайда“, 1947 г. на Държавно издателство на Министер-
ство на народната просвета, „Азбуката в песни, весели и лес-
ни“, 1957 г. на издателство „Наука и изкуство“. Изработва 
ги заедно с музиколожката Райна Кацарова, с която в тези 
години пътува на теренни проучвания из страната. Характе-
рът на книжките пасва на нагласите ѝ като илюстратор и об-

Илюстрация от „Иван Вазов – 
детство и юношество“, 1958 г.
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разите, които помества по 
страниците, имат пряка 
връзка с текстовете на пе-
сничките. А в линеарното 
си решение рисунките, в 
комбинация с петолини-
ята в конкретния случай, 
създават един хубав гра-
фичен ритъм, не без отно-
шение към усещането за 
мелодията. 

Дейността на Бинка 
Вазова като илюстратор 
заема съществена част 
от творческия ѝ път4. Тя 
дава пълноценен израз на 
натюрела ѝ – подвижен, 
с чувство за различния 
характер на художни-
ческата задача и когато 
става въпрос за детската 
публика – със специално 
отношение към най-мал-

4  В каталозите на НБКМ заглавията с името на Бинка Вазова като илюстратор са 34. Освен 
този брой има и други известни. Сред тях са: „Овчар юнак“, 1933 г. на Константин Петканов, 
„Иван Вазов – детство и юношество“, 1958 г. на Елисавета Консулова-Вазова и др. Името ѝ се 
среща като илюстратор и в учебници и христоматии.

Корица на „Иван Вазов – детство и 
юношество“, 1958 г.
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Илюстрация от „При орлите“, 1945 г.
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ките. Бинка Вазова еднакво добре пише и рисува за тях. А 
книжките, които тя оформя, свидетелстват за това, че тя е 
усвоила най-трудното – да гледа през очите на детето. Не 
само със сръчността на ръката си, а най-вече с това умение 
за вживяване в детския свят тя оставя образци, безспорно 
извоювали си място в класиката на детската илюстрация 
у нас.

Илюстрация от „При орлите“, 1945 г.



Пощенска картичка от 30-те г.



Пощенски картички

Навярно в контекста на детската илюстрация е добре 
да споменем работата на Бинка Вазова в един друг жанр, 
този на пощенската рисувана картичка. В действителност 
става въпрос за мащабна в обема си продукция, която 
Бинка започва някъде в средата на 30-те години. Вкусът 
към рисуваните картички в България е, безспорно, мода, 
дошла от Европа в края на ХІХ в., но тя бързо завоюва своя 
територия в общественото визуално пространство у нас и 
редица български художници биват привлечени от нея. 
Сред тях е и Бинка Вазова, при това със стабилно при-
съствие. Картичките ѝ се разпознават със собствена фи-
зиономия, макар стилово да се вписват в голяма група об-
разци, създадени от Дечко Узунов, Георги Атанасов, Наум 
Хаджимладенов и много други. Тематично са свързани с 
българския празнично-обреден календар. Бинка създава 
големи серии „Рождество“, „Коледари“, „Сурваки“, „Ве-
ликден“, „Гергьовден“, „Баба Марта“. Други са посветени 
на годишните сезони. В тях тя запазва формалностиловия 
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си облик, познат от 
илюстрациите – стили-
зирана рисунка, деко-
ративно звучене, ясни 
и чисти тонове в коло-
ритното изграждане. 
През 1936 г. на страни-
ците на списание „Бе-
седа“ срещаме обява за 
излязъл от печат ком-
плект нейни картички, 
които се отличават на 
общата ярка цветност 
заради подчертаното 
си линеарно решение, 
напомнящо въздейст-
вието на елегантната 
сецесионна линия. Те 
са решени с деликатна 
тоналност и впечатля-
ват с финес и лекота на 
изпълнението. 

Композициите на 
Бинка Вазова са главно 
фигурални, а персо-
нажите ѝ – предимно 
деца с усмихнати лица. 

Пощенска картичка от 30-те г.
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Често те са представени хванати на хорце, люлеещи се на 
люлки, игараещи сред кокичета и т.н. Цялата тази иконо-
графия в съдържателен план се придържа към идеята за 
националното и родното, особено устойчива като тенден-
ция в цялото българско изкуство от периода. В рисунките 
на Бинка Вазова тя се изявява също и чрез външността на 
героите. Те винаги са в народни носии – носят калпачета, 
ямурлучета, везани ризки и шарени престилки. Любима 
за художничката е християнската тема и образите на ан-
гели често населяват света на нейните герои. Тези големи 
поредици от 40-те години са решени с туш, темпера и ак-
варел, а в по-късно време Бинка се съсредоточава върху 
гравюрата като основна техника при тяхното изпълнение. 
Използва дърво или линолеум и включва често втори или 
трети цвят. Отпечатъкът, залепен на картон, е относител-
но малък по формат. В по-тясното изобразително поле, а 
и защото рисунъкът е по-експресивен, тези изображения 
изглеждат особено изразителни и живи.

Пощенска 
картичка от 
30-те г.
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Комплект пощенски картички, 1936 г.
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Комплект пощенски 
картички, 1936 г.
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Пощенски картички от средата на 30-те и първата половина на 40-те г.
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Пощенски картички от средата на 30-те и първата половина на 40-те г.
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Пощенски картички от средата на 30-те и първата половина на 40-те г.
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Пощенски картички от средата на 30-те и първата половина на 40-те г.
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Поздравителна картичка, 1964
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък
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Поздравителна картичка, 60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък
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Поздравителни картички, 
60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. 
Оригинален авторски 
отпечатък
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Поздравителна картичка, 60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък
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Поздравителна картичка, 60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък
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Поздравителна картичка, 60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък
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Поздравителна картичка, 60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък
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Поздравителна картичка, 60-те – 70-те г. 
Гравюра на линолеум. Оригинален авторски отпечатък



Пейзаж от Гренобъл, 1931. Молив, хартия; 23,5х32,5.Частно притежание



Рисунки 

Както за всеки художник, така и за Бинка Вазова рисун-
ката в творческия процес заема съществено място. През 
годините освен подготвителни скици тя създава и мно-
жество свободни рисунки. Някои от тях, изпълнени с мо-
лив или туш, са портрети на близки и приятели, а други, 
всъщност  солиден корпус като количество, представля-
ват пейзажни скици, правени на открито. Този тип твор-
би нямат пряко отношение към работата с гравюрата. 
Тук дори трябва да се подчертае, че по-голямата част от 
гравюрите художничката рисува директно върху дъската. 
Що се отнася до другите рисунки, независимо от замисъ-
ла на конкретната графична композиция, те са интересни 
именно защото са създавани самостойно. Свободните ри-
сунки и възможността за контакт с тях днес позволяват да 
се открие още една особеност на художника Бинка Вазова. 
Сама по себе си рисунката, като резултат от първичния 
импулсивен жест, винаги дава най-директния път до сър-
цевината на творческата природа.
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Уличка в Брюж, 1935
Туш, перо, четка, хартия; 9,3х38,2
Частно притежание
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През късната есен на 1936 г. Бинка, вече семейна, се ус-
тановява в Сопот. Времето, изкарано там до 1938 г., е заето 
основно с рисуване. Тя създава голям цикъл, посветен на 
града, тогава все още с автентичния облик на стар възрож-
денски градец. Сопот е любимо място за нея още от дет-
ството ѝ. Към спомена си за този град често се връща през 
годините и винаги го рисува, преизпълнена с обич. Естест-
вено звучи нейният жест, когато през 1980 г. дарява на му-
зей „Иван Вазов“ своята колекция от рисунки, създадена 
между 1936 и 1938 г. Това са стотина творби, които освен с 
качеството си на изпълнение имат изключителна емоцио-
нална стойност. Голяма част от тях са с характер на скици, 

Край Миделбьорг, 1935
Туш, хартия;26х38,5. Частно притежание
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уловили конкретен момент по време на разходка; пред-
ставят улички, къщи, типажи. Изградени предимно с туш 
или акварел, те показват Бинка Вазова в по-непосредстве-
на светлина, в обстановката извън ателието, когато жестът 
на ръката е непосредствен и непредубеден. Бинка прави 
тези работи с ясното съзнание за тяхната документална 
стойност. Къщите, рисувани от нея, днес не съществуват. 
Затова тя точно пресъздава това, което виждат очите ѝ. 
Пайпановата къща, Куйшоровото място с ореха, площа-

Петра, 1930
Молив, туш, хартия; 29х21 
Частно притежание
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дът пред Радиното училище, воденицата на дядо Стоян, 
метохът и т.н. – това са места, за които художничката иска 
да остави спомен. Това са също реалии, свързани с Иван 
Вазов и „Под игото“, и Бинка за миг не забравя това. Тя 
не е безстрастен наблюдател, регистриращ фактологично. 
За нея всяка къща е като жива, с паметта за собствените ѝ 
обитатели и с историите, които може да разкаже. Навяр-
но и заради гласа на кръвта всички кътчета в родния за 

Площадът пред Радиното училище в Сопот, 1936
Туш-перо, четка, хартия; 24х35. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот
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Пайпановата къща в Сопот, 1960
Молив, акварел, хартия; 25х35,5. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот

Вазови Сопот са ѝ особено скъпи. Ето защо целият този 
цикъл рисунки е ценен с вградения емоционален градус 
и с любовта, с която върху листа е положен и най-дреб-
ният щрих. Рисунките са разнообразни по своите мотиви. 
Доминанта остава колоритният облик на старата архитек-
тура в съчетание с ритъма на кривите калдъръмени ули-
ци и усещането за присъствието на Балкана. Точно е уло-
вена атмосферата на градчето, чийто образ, изчистен от 
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Над площада пред Радиното училище, 1937
Туш-перо, четка, хартия; 21,8х30. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот

бъбриви детайли, привлича със своя идилична светлина. 
Някъде е фокусиран отделен силует, другаде – ансамбъл 
от къщи или разгърнати панорами на фона на планина-
та. Сред тях се движат хора и техните интересни лица са 
също запечатани. Художничката се спира на типажи от 
улицата или често скицира монахините от метоха. 

В желанието си за достоверност тя подхожда коректно 
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Воденицата на дядо Стоян от „Под игото”, 1936 
Молив, хартия; 25х36. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот

по отношение на видимостта. Реалистичният подход от 
своя страна залага на жив и динамичен рисунък. Отдел-
ните мотиви са различно разработени. Част от тях са под-
робно градени, други имат по-свободен ескизен характер. 
Това разнообразие в стилово-формален аспект се допъл-
ва от възможността за вариации вътре в самата техника. 
Тушът е използван само с перо или в съчетание с четка, 





Куйшоровото място с ореха, 1937
Туш-перо, четка, хартия; 21,5х30. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот
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В двора на метоха в Сопот, 1937
Туш, четка, хартия; 32х45,5. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот

която размива петно. Включването на водата създава усе-
щане за живописност. В тоналното степенуване и търсе-
нето на дълбочина в пластичното пространство помага и 
усетът на художничката за графичното. Нейната слабост 
към играта с контрастите допълва материалната плътност 
и създава движение. Тя е привлечена от осветените от 
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слънцето повърхности и редуването им със сенките. Тук 
идва на помощ възпитаното професионално око в работа-
та с гравюрата. Изкусното умение да се уловят стойности-
те на светло и тъмно е подплата и на рисунките. „Площа-
дът пред Радиното училище“ например оживява с леко 
положените щрихи, контрастиращи на тъмните акценти 

Сопотска къща, 1936
Акварел, хартия; 24х30. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот
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Сопот. Поглед от моя прозорец към Балкана,1937
Туш-перо, четка, хартия; 21,5х30. Къща музей „Иван Вазов“, Сопот

при сенките. Творбата звучи свободно и леко, присъщо 
за непринудената скица. „Сопотска къщичка“, при коя-
то е включен и акварел, почива на същите принципи на 
пластично изграждане. Заедно с тези динамично звучащи 
работи има и такива, които са по-подробно разработени 
с щрих, което донякъде ги прави по-стегнати и изсушени. 
В най-общ план цялата серия е стилистично богата – със 
стилно линеарни, акварелно-живописни, графично-щри-
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хови примери. Независимо от техническото и пластично-
то им решение обаче, те са обединени от най-важното – 
автентично живо човешко преживяване.

Рисунките от Сопот имат излъчването на дневник. На 
тях точно е отбелязана датата. Ако се подредят по реда на 
създаването си, могат да ни направят съучастници в раз-
ходките на Бинка из стария град. Художничката съумява 
да постигне този ефект и защото е пренесла и запазила 
върху листа личното си чувство и емоция. Можем да ви-
дим през нейните очи пейзажа в „Поглед от моя прозо-
рец към Балкана“, да надникнем в килията, където сестра 
Христина рисува икони или да чуем ромоленето на ка-
менната чешма… 

С такива качества се отличават всъщност и скиците, 
донесени от Холандия и Белгия от 1935 г. Такава е и къс-
ната серия от Пловдив от 60-те години. Заедно с висока-
та изобразителна култура и качеството на изпълнение 
нищо не може да спре порива на ръката и усещането за 
конкретния момент. Така свободните рисунки на Бинка 
Вазова я представят много по-близка и естествена. Те ни 
откриват вътрешния ѝ свят по начин, по който образците 
ѝ в техниките на печатната графика не успяват. Печатната 
графика предполага повече включване на рационалното 
в работния процес, рисунката в спонтанния си характер, 
в стихията си застава на другия полюс, допълвайки пред-
ставата за художничката.
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Двор в Сопот, 1965
Молив, хартия; 35х24,5
Частно притежание
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Момиче от Сопот, 1962
Туш, четка, хартия; 27х23,5. Частно притежание
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Пейзаж от Пловдив, 1967
Туш, клечка, четка, хартия; 35,4х25
Частно притежание
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Пейзаж от Пловдив, 1967
Туш, перо, четка, хартия; 28х36
Частно притежание



Те тая мома… 70-те г. 
Линогравюра; 27,5х21,6; 21х19,4. Частно притежание



Късни гравюри

Заниманията на Бинка Вазова с печатната графика, и 
по-конкретно с гравюрата на дърво и линореза, се обновя-
ват някъде след началото на 60-те години. Периодът, оста-
вил отпечатък върху характера на творчеството ѝ, започва 
от средата и втората половина на 40-те години със смяна-
та на политическата система в страната и налагането на 
нормативната естетика, подчиняваща изкуството на идео-
логически доктрини. Поставена в чужда за свободолюби-
вата ѝ природа ситуация, и Бинка, като редица свои коле-
ги, се превъзмогва и рисува, но не активно, в наложената 
тематика. Гравюрите ѝ „Ловеч – Троян: нощна смяна“ и 
„Строеж на далекопровод“ от 1949 г. показват опитите ѝ 
в тази посока. За щастие, те не са много. А композици-
ята „Опашка“, 1948 г., представяща група хора, чакащи 
пред магазин, която разбираемо не е била излагана, го-
вори за ясна критична позиция. През 1946 г. Бинка Вазова 
става член на секция „Графика“ в Съюза на българските 
художници, но чак след 1966 г., когато идеологическата 
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Бинка Вазова със съпруга си арх. 
Борислав Николов и децата им 
Ана и Борис, ок. 1957 г.

Бинка Вазова-Николова с деца-
та си Борис и Ана, ок. 1946 г.

Бинка Вазова, 80-те г.

Пред хижа „Ястребец“ в Рила, 
50-те г.



195Късни гравюри

хватка около творците е разхлабена, тя се включва с по 
една-две гравюри в ежегодните общи изложби на Съюза. 
Неслучайно през 50-те години дейността ѝ се фокусира 
върху илюстрацията и книжното оформление, а две го-
дини (1952–1954) – и върху работата с рисувани филмчета 
към „Мултфилм“. Нейната любима територия – графи-
ката – тогава в България е припозната като „най-достъп-
ното“ и „най-демократично изкуство“, претенциите към 
което са да бъде „правдиво“ и „разбираемо“ и да отразява 
„повелите на новото време“. В синхронна оценка четем: 
„Графиците при новите условия и изисквания, следвайки 
завоюваното професионално майсторство, бързо се пре-
устрояват в осъществяването на ония идейно-тематични 
задачи, които им поставя новата съвременност“1. Поколе-
нието художници, утвърдили се през 30-те години, сега 
трансформират пластичните си нагласи и концепции. 
Някои от тях го правят аргументирано и с искрен патос. 
Но Бинка Вазова не е сред тях. Гравюрите на водещи име-
на в българската графика се придържат към реалистич-
ното изобразяване и следват конкретно определена тема-
тика, свързана с историческото борческо минало, работ-
ническото ежедневие и индустриализацията, фигурата 
на партийния лидер. Графиката спира да бъде поле на 
пластични експерименти, а възможността да се тиражира 
я превръща в удобно средство за пропаганда. Бинка раз-

1   Томов, Е. Българска графика. С., 1955, с. 98.
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Опашка, 1948
Гравюра на дърво; 45х45; 39,7х30. Частно притежание
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Строеж на далекопровод, 1949 
Гравюра на дърво; 45х34,3; 34,4х25,6. Частно притежание



198

бира всичко това и остава встрани. За позицията ѝ тогава 
и през годините след 50-те можем да съдим от страниците 
на нейните дневници. В анкета, правена за СБХ, споделя, 
че известно отклонение от заниманията ѝ с графиката то-
гава е свързано с причини от личен характер. Но е ясно, че 
тя не намира за себе си аргументи да се впише в регламен-
ти и норми. Затова и коментарът за нейното присъствие 
по изложбите отвежда към по-късното ѝ творчество, съз-
дадено след началото на 60-те години.

Късната графика на Бинка Вазова от 60-те и 70-те го-
дини е различна от ранното ѝ творчество. Като сюжетен 
регистър и като характер на пластическия език тя нами-
ра своя ниша в една доста по-разнолика от предходното 
десетилетие картина на графичните изкуства у нас. Сред 

Ловеч-Троян. Нощна смяна, 
1949
Гравюра на дърво; 
45,2х45; 29х37,5. 
Частно притежание
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основните тенденции в развитието на изкуството тогава, 
включително и на графиката, е и съзнателното обръщане 
към идеята за националното, която у няколко генерации 
художници намира израз в различни форми и на различ-
ни нива – сюжетно, тематично, пластично. Формираните/
установените иконографски и стилови модели най-често 

Възрожденка, 1966
Гравюра на дърво; 31,37х40; 43,5х44. Частно притежание
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Остров, 1967
Гравюра на дърво; 57х44; 44х37. Частно притежание
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Най-веселият ден, 1973
Гравюра на дърво; 40х39,5; 45х45. Частно притежание
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са обърнати към фолклорната образност и стилистика. В 
тяхната траектория се движи и Бинка Вазова. Тази мате-
рия ѝ е близка, както знаем, от самото начало на творче-
ския ѝ път и е особено изявена в илюстрациите и позд-
равителните картички. Сега тя има нова възможност да 
продължи работата си с импровизации в тази посока, но 
вече чрез изящната графика. Това ѝ позволява да се посве-
ти по-отдадено на графичната си преса вкъщи и да участ-
ва в изложбите, без да изпада в конфликт с личните си 
нагласи. 

Тематичната линия, която тя следва, е основно свърза-
на с родния фолклор, с мотиви от обреди и празници, с 
идеи от приказки, пословици и поговорки. Подчертана-
та сюжетност продължава да бъде едно от отличителни-
те ѝ качества. Отношението към повествованието остава 
все така сериозно. В композициите си художничката раз-
казва истории, илюстрира идеи, търси вица или поука-
та. Първата ѝ работа, изложена на Общата художестве-
на изложба през 1967 г., е красноречива. Тя е наречена 
„Остров“ и представлява архитектурен пейзаж, в който 
сред гора от панелни блокове се изправят сбутани без-
помощно една о друга възрожденски къщи. По уличка-
та между тях препуска конче с талига, идващо отнякъде, 
но по-точно отиващо си с миналото. В композиции като 
тази Бинка отново илюстрира отношението си към бъл-
гарската старина и нейното съхраняване, трайна позиция 
от времето на сопотските ѝ рисунки до създадения през 
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Така беше, 1972 
Гравюра на 
дърво; 45х45,5; 
34,5х22,3 
Частно 
притежание
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Чакан ден, 1972
Гравюра на 
дърво; 45х43; 
34,5х22,2
Частно 
притежание
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Змейови пратеници, 70-те г. 
Линогравюра; 5,1х24,1; 22х18,9. Частно притежание



206

Копривщица, 1961
Линогравюра; 20,1х15,3; 15х13
Частно притежание

същата 1967 г. цикъл къщи от стария Пловдив. Неизбеж-
но се налагат асоциации и с други български художници 
(като Цанко Лавренов например), които по същото време 
възприемат изкуството си като форма на изява на лична 
обществено ангажирана позиция. Бинка Вазова подхож-
да към подобни мотиви изключително спонтанно. Обича 
да им се посвещава, да „извади“ успешно идеята от об-
раза. Илюстративното я води и тя открито се забавлява 
с изграждането на своите композиции, изрязвайки ги по 
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Приказка за златното момиче, 70-те г.
Линогравюра; 44х35,7; 36,2х25,2. Частно притежание
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гравьорската дъска. Творби като „Така беше в наше село“, 
1972 г. и „Чакан ден“, 1972 г. демонстрират една симпа-
тична непретенциозност в пресъздаването на замисъла. В 
тях непринудено е предложен спомен за очарованието на 
панаира с развълнуваното множество или за идиличната 
атмосфера на село, видяна от художничката с присъщия 
ѝ хумор, но и с много носталгия. Могат да се споменат ра-
боти, които държат връзка с идеята за националното през 
мотивите със старата възрожденска архитектура. Особено 
любими са композициите с къщи от Сопот, Копривщи-
ца, Пловдив. Някои от тях освен в техниките гравюра на 
дърво и линорез са изпълнени и като офорти. За разлика 
от листовете, предназначени за участия в изложби, тези 
гравюри имат по-малки размери и в камерния си харак-
тер подсказват, и за регулярната, поддържаща тонуса ра-
бота в ателието. 

Други сюжети („Созопол и Аполония“,1974, „Орфей“, 
1973, „Змейови пратеници“, 70-те години) се опират на 
легендите и митовете, като разчитат на асоциативност-
та. Заглавията им носят конкретен, често хумористичен 
подтекст. Като „Орфей“ – композиция с битов характер, 
където забавно се преплитат в смислова игра идеи и вну-
шения от различни култури. Желанието за неочакван по-
глед към прочита на сюжета е подход, особено присъщ 
на илюстратора Бинка Вазова, който определя и работа-
та ѝ върху серията линогравюри от 70-те години на тема 
народни пословици и поговорки („Да би мирно седяло“, 
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Бачковският манастир, 1974 
Гравюра на дърво; 23х20; 12,8х9. Частно притежание
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Созопол и Аполония, 1974
Линогравюра; 45х39; 37х20 
Частно притежание
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Орфей, 1973
Гравюра на дърво; 45х45; 25х29
Частно притежание
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Да би мирно седяло…, 70-те г. 
Линогравюра; 22,5х22,5; 14х14. Частно притежание
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Агне в чувал се не купува…,70-те г. 
Линогравюра; 28,5х32,2; 15,3х18,5 
Частно притежание
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Еднаж стомна за вода…, 70-те г. 
Линогравюра; 22х27,2;17х21
Частно притежание
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„Те тая мома…“, Еднаж стомна за вода…“ и др.). Това, на 
практика, са „чисти“ илюстрации, които представят ху-
дожничката с пълния потенциал на илюстраторските ѝ 
умения. Тя подбира поговорки с хумористичен подтекст 
и предлага не по-малко забавни решения в образните им 
интерпретации. В този ред може да се разгледа навярно 
последната ѝ гравюра, дърворез, направена през 1988 г., 
озаглавена „В началото на ХХ век (Моята майка)“ – Ели-
савета Консулова-Вазова е представена млада, с палитра 
пред статив, а около нея са невръстните ѝ деца: Нюси в 
бебешка количка, Елка – разплакана, а Бинка, рисуваща 
по книгите. Тук отново неизбежно ще дойде дума за от-
ношението на Бинка Вазова към словото, към текста. На-
ходчиво намерената идея сякаш е разказана с думи, но тя 
има не по-малко въздействащ образ и върху графичната 
плоча. Бинка винаги се изкушава да намери виц, да на-
мигне и това прави работите с такъв характер да създават 
непосредствен контакт със зрителя. 

Тематичните рамки, в които се движи творчеството ѝ 
тогава, се задават и от общите художествени изложби, ня-
кои от които, като тези в Търново и Шумен, я насочват 
към сюжети, свързани с историческото ни минало и ле-
гендата. През 1972 г. тя излага „Дъщерята на Калоян“ и 
„Болярски лов през XIII век“, а през 1976 г. – „Април 1876 
г.“. Националната идея е илюстрирана и в работи като 
„Млада копривщенка“, „Родна къща“, „Родословно дър-
во“, чиито заглавия са красноречиви за смисловия подбор 
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На слънчице поспала…, 70-те г.
Линогравюра; 29,7х23,7; 20,5х12,3
Частно притежание
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при Бинка Вазова и напълно се вписват в съдържателната 
програма на българското изкуство в цялост. 

Сюжетността в творчество на Бинка Вазова през онези 
години намира подходящ външен израз в характера на 
пластичния говор. Почеркът на късната ѝ графика е съз-
нателно доближен до езика на примитива. Схематичният 
рисунък, опростената и огрубена на места линия, плоско-
то условно пространство събира в себе си цялото излъчва-
не на творбата. Често композиционният строеж разчита 
на „птичия поглед“, с което картинното пространство по 
особен начин се обръща към зрителя („Така беше в наше 
село“, „Чакан ден“). Плановете са разгънати равностой-
но и в това измислено пластично пространство худож-
ничката реди своите герои и елементи на композицията, 
подчинявайки ги на нейното си разбиране за пластичен 
порядък. Така решени, много от работите ѝ застиват в 
специфична хералдическа неподвижност и усилват вну-
шението за естетически и морални стойности, от които тя 
се ръководи.

На общия фон на българската графика през 60-те и 
70-те години тази стилова линия може да се отбележи 
като характерна и устойчива. В нейния поток се движат 
художници от различни поколения. Сред най-последова-
телните между тях, и особено близки до чувствителност-
та на Бинка, са по-младите от нея Пенчо Кулеков, Зафир 
Йончев, Мана Парпулова, чийто графичен език директно 
черпи от образността и изразителната линия на възрож-
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денската ни щампа. През личния стил и тази на фолклор-
ната орнаментика се търсят новите пластични форми. В 
ревностното обръщане на съвременната графика към ста-
рите изобразителни традиции се стига до онази степен на 
художествена условност, която характеризира почерка на 
тогавашните графици. В това отношение Бинка, стъпи-
ла на безспорната си висока култура, като технологични 
и пластични умения, представлява още една индивиду-
алност в пъстрата обща картина. Трябва да отбележим 
също, че в тези късни свои работи тя ползва вече активно 
и цвета, добавяйки един или два допълнителни удара при 
отпечатването. Цветът е плоско решен, той не моделира, 
а присъствието му разграничава още по-звучно контраст-
ните граници между графичните петна, което подсилва 
усещането за непосредствено живо звучене. 

В техниките линогравюра и дърворез през 60-те и 70-те 
години Бинка Вазова посвещава време и на един по-мал-
ко популярен за нашата визуална култура жанр – този на 
екслибриса. Макар да имат приложен характер, работите 
от тази немалка група в нейното творчество, изпълнени 
по всички високи изисквания на графиката, имат стой-
ност на изящни творби. Интересно е, че Бинка Вазова се 
спира така настойчиво върху екслибриса. В България той 
няма дълги традиции. За разлика от моноговековната му 
история в Европа, изкуството на книжния знак у нас за-
почва, при това с доста спорадични образци, едва в среда-
та на ХIХ в. За по-активно негово начало се сочат опитите 
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В началото на ХХ век (Моята майка), 1988
Гравюра на дърво; 45х45; 30х24. Частно притежание
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на художници като Александър Божинов, Харалампи Та-
чев, Георги Машев и Васил Захариев през първите десети-
летия на ХХ в.2 Името, което в тази редица има сериозна 
тежест, е това на Васил Захариев. Като художник, профи-
лиран в графиката, той създава първите професионално 
изведени екслибриси. Този за Държавното художествено 
индустриално училище, който създава през 1915 г., остава 
не само висок образец за своя жанр, но и за модерната 
графика от периода в България. 

Бинка Вазова се включва, макар и на един по-късен 
етап, в историята на екслибриса у нас, школувана напъл-
но в европейската традиция. След обучението си при 
проф. Т.Ф. Шимон в Пражката академия, признат май-
стор на екслибриса за своето време, тя развива подчертан 
вкус и за тази по-специална форма на графиката. Името ѝ 
е сочено сред гупата български художници като Ана Кра-
мер, Преслав Кършовски, Сидония Атанасова и в следва-
щите поколения – Стефан Кънчев, Пенчо Кулеков, Зафир 
Йончев и т.н., имащи съществени заслуги за развитието 
на това изкуство в България3.

Не е чудно, че Бинка Вазова развива специално отно-
шение към работата си с есклибриса. В същината си той е 
свързан с книгата и нейния притежател. От друга страна, 

2   Томов, Е. Екслибрис. Същност, развой, проблеми. С., 1977, с. 59.
3   В книгата си Е. Томов репродуцира екслибриси на Б. Вазова. Вж.: Томов, Е. Екслибрис..., 
275-276.
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разкрива и още една интерес-
на връзка – между притежате-
ля и художника, който създава 
неговия запазен книжен знак. 
Естеството му е в пределния 
синтез на идеята за собственика 
на книгите и именно тук е спо-
луката за Бинка Вазова, доказа-
ла вече дарбата си като човек, 
надарен да пише. Намирането 
на точната ясна идея, кореспондираща директно с пред-
ставата за съответната личност, извеждането ѝ в пределно 
четлив графичен образ не е малко предизвикателство. Но 
именно тук е голямата сила на Бинка Вазова. Серията ѝ 
от екслибриси, сред които срещаме имената на дейци на 
българската наука и култура, илюстрира добре това. Ос-
вен лекотата, с която измисля темата, идеята и сюжета, 
художничката експериментира и търси с повече от един 
вариант. За своята приятелка Райна Кацарова, изтъкнат 
изследовател и събирач на български народни песни, е 
създала четири различни композиции, които смислово 
гравитират около песента. Момиченце с народна носия се 
надпява със славейче или се навежда да напълни стомната 
си от изворче. Вариантите са и графично решени различ-
но, думите при поместването им в композициите също 
варират и отново, както при илюстрацията, откриваме 
нескрито удоволствие от работата с конкретната задача.
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Специфично изискване при 
екслибриса е неговият малък 
формат. Това, че гравюрата 
трябва да се изработи на малко 
изобразително поле, не затруд-
нява художничката. Резецът ѝ 
все така уверено и свободно се 
движи по дъската или линоле-
ума, като създава образи – ха-
рактерни, подвижни и пълни с 
живот. Тяхното разнообразие 
говори за креативността на Бин-
ка. Умението да се заключи в 
един-единствен образ предста-
вата за сложния свят на дадена 
личност със сигурност се удава 
на малцина, но Бинка Вазова е 
сред избраните. Талантливата 
ѝ ръка, ведно с находчивостта, 
тънкото чувство за хумор, ори-
гиналността на идеите създават 
множество точни и стилно изве-
дени образи знаци, които имат 
свое място в историята на бъл-
гарския екслибрис.
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Заключение

За заглавната страница на каталога от съвместната из-
ложба с майка си Елисавета Консулова-Вазова през 1934 г. 
Бинка създава гравюра, чиято семпла композиция пред-
ставя две стилизирани дървета сред абстрактен пейзаж. 
Дърветата са с различна големина и едното е изобразено 
под короната на другото. Дали това е директен израз на 
Бинкината представа тогава за „голямата“ и „малката“ ху-
дожничка? Имам чувството, че в този образ се крие като 
цяло осъзнаването на мястото ѝ спрямо голямата фигу-
ра на Консулова. При това не само в младите години от 
творческия път на Бинка Вазова, а по принцип. Всъщ-
ност дали и доколко като художник тя се е възприемала 
в сянката на безспорния авторитет на майка си? Трудно е 
да се прецени точно в подобен контекст и самооценката 
на собственото ѝ изкуство. Струва ми се, че корените на 
скромната ѝ и дори в известен смисъл самоподценяваща 
позиция по отношение на реализацията ѝ като художник 
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могат да се потърсят именно в такъв план.  Независимо 
че осъзнава добрата комбинация от стимулриращата се-
мейна среда, в която израства, и благоприятните външни 
фактори, Бинка Вазова сякаш не отчита достатъчно сери-
озно резултатите на своето творчество и в известен смисъл 
сама предзадава липсата на коментари за него, както и на 
цялостна оценка за мястото му в българското изкуство 
изобщо. И защото въпреки високата си култура, обра-
зование и художнически умения, не робува на излишни 
суети, до края на живота си, на практика, подрежда само 
три самостоятелни изложби. Изследването на пластично-
то ѝ наследство обаче показва нуждата да се преосмисли 
присъствието ѝ в историята на българска графика. Ней-
ните гравюри, рисунки, илюстрации, рисувани пощенски 
картички, екслибриси разгръщат потенциала на широко 
скроен художник, свободно и без комплекси изразяващ 
себе си. Школувана в най-добрите традиции на европей-
ската графика чрез уроците на чешката школа, Бинка Ва-
зова се нарежда сред българските художници, осъщест-
вяващи връзката между нашето и европейското изкуство. 
Творчеството ѝ цялостно респектира с професионалното 
отношение към материал и техника, към спецификата на 
пластичните задачи. Без значение дали става въпрос за 
образците в изящната или приложната графика, в него 
остава доминантно усещането за свобода на артистичния 
жест и лекотата, с която се изразява графичният език. 
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Още в ранните си гравюри на дърво от 30-те годни на 
ХХ в. Бинка Вазова заявява силата на своето дарование. 
Взискателен критик и естет като Чавдар Мутафов в есето 
си за българската графика от периода дава лаконична, но 
красноречива оценка за младата художничка. С иначе ос-
тро звучащ тон по адрес дори на изтъкнати наши худож-
ници тогава той утвърждаващо посочва само две имена 
– на Бинка Вазова, поставено след името не на друг, а на 
доайена на българската графика Васил Захариев: „… на-
истина у нас малко от художниците ни познават или тър-
сят графиката като особено изкуство. Изобщо истинските 
графици у нас се броят на пръсти. И може би тепърва ис-
тинските ни графици – един Васил Захариев и ред негови 
ученици или от по-ново време Бинка Вазова – показаха 
какво може да бъде това изкуство. Защото графиката е 
материал, техника и сръчност едновременно – с особен 
тембър, със свои закони и свой начин на съзерцаване.“1 
Изкушавам се да приведа този цитат преди всичко защо-
то думите на Мутафов, както и тези на друг изключителен 
арбитър по въпросите на изкуството ни Сирак Скитник, 
от днешна позиция звучат с особена тежест. Те показват, 
че Бинка Вазова още с първите си изяви някак естествено 
и с присъщата си лекота  успява да заинтригува и да се 
впише сред водещите млади български графици тогава. 
Но подобни думи ни напомнят и колко много сме забра-

1   Мутафов, Ч. Графика и имитация. – Лик, 1934, № 7,  с. 5.
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вили или имаме да учим и че много дължим в оценките 
и знанията си на редица наши художници. В лицето на 
Бинка Вазова българската графика, и в частност гравю-
рата на дърво, придобива още една пълнокръвна изява. 
Листовете ѝ, и особено тези от 30-те години, допълват по 
интересен начин изкуството на дървореза у нас. 

Значима е също дейността на Бинка Вазова в сферата 
на детската илюстрация и оформлението на книгата. Ре-
дицата заглавия в детско-юношеската литература от 40-
те и 50-те години нареждат художничката сред водещи-
те български илюстратори. Безспорни са заслугите ѝ и 
на територията на приложната графика в жанровете на 
рисуваната пощенска картичка и на екслибриса. В широ-
кия спектър на артистичната си дейност Бинка Вазова ни 
среща с особената лекота на общуването си със сложна-
та материя, наречена графика. Качествата, отличаващи 
стила ѝ като художник – взискателността на технично и 
пластично ниво, и най-вече онзи вкус и тънък усет, са сред 
уроците, които тя оставя чрез изкуството си.







1909, 1 април Родена в семейството на голямата худож-
ничка Елисавета Консулова-Вазова и Бо-
рис Вазов, най-малкия син във фамилията 
Вазови, редактор на в. „Мир“, депутат и 
общественик. Тя е втора от трите дъще-
ри.

1920, 10.10 – 
12.04.1922

Пребивава в Германия с майка си и сес-
трите си Елка и Ана (Нюси) в Дрезден, 
Берлин и по-дълго в Мюнхен, където деца-
та постъпват в училище с пансион. Пър-
ви срещи с голямото изкуство от колек-
циите на Цвингера и пинакотеките.

1928 Завършва Първа девическа гимназия в Со-
фия. Заминава за Прага, където баща ѝ Б. 
Вазов е пълномощен министър на Бълга-
рия в Чехословакия. Приета е в Художест-
вено-индустриалното училище, което 
след година напуска по собствено желание.

Живот и творчество в дати
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1929–1933 Учи графика в Художествената академия 
в Прага в класа на проф. Тавик Франти-
шек Шимон (1877–1942).

1933–1935 Участва в пътуваща обща изложба на бъл-
гарската графика в Чехословакия (Коши-
це, Пилзен, Прага и Храдец Кралове).

1934, 11.02 – 
9.03

Излага в Тръпковата галерия, София, в 
съвместтната изложба с Елисавета Кон-
сулова-Вазова.

1934–1935 Специализира в École des Beaux Arts при 
проф. Жак Белтран в Париж. Участва със 
„Скитница“ в Есенния салон на френски-
те художници.

1935, август Пътешества с велосипед из Белгия и Хо-
ландия.

1935 Започва сътрудничеството си с рисунки 
и текстове на издаваното от Е. Консуло-
ва-Вазова сп. „Беседа“ (по-късно „Дом и 
свят“)

1936, 15.11 Сватба с арх. Борислав Николов. През 
1939 се ражда Ана и след нея Борис (1941).
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1936–1938 Пребивава в Сопот. Създава голям цикъл 
рисунки с мотиви от архитектурата 
на стария Сопот, интересни днес с доку-
менталната си стойност.

1944 Участие в международна изложба на гра-
фиката, Варшава.

1945 – 
50-те години

Посвещава се на детската илюстрация в 
издания на Н.Ив. Божинов, издателства-
та „Български художник“, „Народна про-
света“ и др. Сред тях са преразказаните 
от Е. Консулова-Вазова в отделни издания 
„Децата с трендафилите и бисерите“, 
„Златното момиче“, „При орлите“, 
„Хубавото момиче“, „Вилхелм и Якоб“, 
както и книжки с детски песнички, съ-
брани от Райна Кацарова.

1946 Член на СБХ. До 1947 е секретар на сек-
ция „Графика“. 

1947 Участва в изложба на българската графи-
ка, Будапеща.
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50-те години Илюстрира издания на Министерството 
на народното здраве. Сътрудничи с ри-
сунки на Етнографския музей в София.

1952–1954 Работи като художник при „Мултфилм“.
1958 Съавтор с Цанко Лавренов на монография 

за Елисавета Консулова-Вазова.
60-те –
70-те години

Съпътства Райна Кацарова в изследова-
телски пътувания, посветени на българ-
ския народнопесенен фолклор. Участва в 
общи художествени изложби: ежегодно в 
ОХИ (1966–1974) в София и страната; 
Националната изложба на илюстрация-
та (1975–1979); биенале на графиката в 
Сао Паоло (1969 и 1973).

1979 Наградена с орден „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ I степен.

1993 Самостоятелна изложба в Пловдив.
2004, 9.06 Самостоятелна изложба в Националната 

художествена галерия.
2007,11.04 Напуска този свят на 98-годишна въз-

раст.
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