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Българските художници за децата

Създаването на проекта „Българските художни-
ци за децата“ започна случайно, но се оказа, повтаряйки мак-
симата, скрита форма на необходимост. Изкристализиране-
то на идейния заряд се базираше на теоретична подготовка, 
методологично разработване и откроени потребности. Пре-
имуществата на екипната работа неопровержимо работеха. 
Първоначалното задание предизвика кратко издирване, нов 
идеен хоризонт и фигурата на Александър Божинов се изви-
си и предложи богатствата си – мощен талант, ерудиция и 
специално отношение към децата. Проектът „Александър 
Божинов – един академик за децата“ надмина очакванията 
ни – социалната потребност от адекватно поднесена инфор-
мация за деца беше поразяваща и мотивираща. Българските 
художници и нашите деца заслужават тези срещи, макар и 
задочни. При следващия проект планирахме „среща“ с та-
лантливия декоратор проф. Стефан Баджов. Органичното 
следване на творческия му път подсказа темата и съответ-
стващата ѝ възрастова група. И докато реализациите на Ал. 
Божинов зададоха разглеждането на връзката между словото 
и образа и отношението към художествения образ и тради-
циите, предложени на децата от предучилищна и ранна учи-
лищна възраст, декоративното изкуство и ролята на декора-
тора при втория проект предложихме на децата от началния 
курс. Получаването на екстрактни, подходящи за тази въз-
раст форми на определени теоретични разработки се оказа 



съвсем очаквано голямо предизвикателство. Така стигнахме 
до решението за съставяне на нарочно издание със системно 
представяне на конкретния материал и запознаване с биогра-
фията на избрания творец. Настоящата книга се опитва да 
отговори на определени потребности, като включва матери-
ал от предходни дългогодишни изследвания. Съдържа обширен 
предговор, в който се поставят някои въпроси за понятието 
декоративно изкуство и професионалната специализация де-
коратор1. Основната част запознава с биографията на проф. 
Стефан Баджов и изявите му като художник декоратор и об-
щественик2.

1   Текстът е част от изследване на декоративното изкуство и докторска теза на автора на тема 
„Декоративно изкуство в България в началото на модерната епоха – усвояване на европейски 
опит“ с научен ръководител доц. д-р Виолета Василчина, ИИИзк, БАН, защитена пред 
СНСИИИ на ВАК през 2009 г. 
2   Творчеството на Стефан Баджов е обект на изследване в магистърска теза на автора „Стефан 
Баджов – живот и творчество“, научен ръководител доц. д-р Виолета Василчина, 2004 г., НБУ. 
Части от текста са публикувани в специализирани издания.
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За декоративното изкуство
и декораторите

Първите примери на декоративно изкуство у нас са от 
края на ХІХ век. Наричани „апликационни“, „миньорни“ 
или „художествено-индустриални“3 изкуства, те ще бъдат 
отразени сравнително своевременно при включването им 
в художествените изложби, но далеч след като първите 
им прояви вече функционират (архитектурна декорация, 
временни оформления, приложна графика и др.).

Четива
Първите опити в изкуствоведски четива у нас да се ос-

мисли декоративното изкуство, приложното изкуство, 
връзката им със занаятите, както и изявата на художници-

3   За първите назовавания на декоративните и приложните изкуства виж Василчина, В. Кон-
стантин Величков – основополагаща фигура в художественото и художествено-индустриално-
то образование в България (краят на ХІХ век). Доклад от конференция „150 години от рожде-
нието на К. Величков“, Пазарджик, 2005.
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те декоратори у нас прави Д.П. Даскалов4. Неговите тек-
стове отразяват една последователна популяризаторска и 
пропагандистка позиция, а мислите и идеите, които про-
повядва, са и негово житейско кредо. Възпитаник на ДРУ5 
от първия му випуск, той дейно участва в създаването на 
художествената среда у нас. Първият му реферат, „четен 
на студентите при рисувалното училище“, е публикуван 
в сп. Ново време (1899)6 и е на тема „Назначение, съвре-
менен упадък и обновление на искуството“. И макар да 
не показва критическо осмисляне на представяните идеи, 
е ценен за нас. В него се поставя въпросът за промяната 
на гледната точка по отношение на предназначението на 
изкуството. Д.П. Даскалов посочва ползваните автори – 
Кариер, Рескин, Гюйо, но цитира и Толстой, Баумгарден, 
Бодлер (изписването на имената е според възприетата 
тогава транскрипция – б.м.). Поставя нуждата изкуство-

4   Даскалов, Д.П. Избрани статии и студии за изобразителното изкуство. Съст. Спас Даскалов. 
С., 1965; В. Василчина му отделя място в текст за българската критика – част от проект по кон-
курс на МОН, разработен от ИИзк, БАН – Социалният живот на изобразителното изкуство 
в България през първата половина на ХХ век. Авторски колектив с ръководител Ч. Попов, В. 
Василчина, Т. Димитрова, Ир. Генова, М. Георгиева, Кр. Коева, Р. Дончева, 1993-1996 (непу-
бликуван); М. Георгиева отразява адекватно участието му в дружество „Съвременно изкуство“ 
(Георгиева, М. Съвременно изкуство и мечтата за ДРУ 1908 – 1911. – Историческо бъдеще, 2001, 
№ 2; Каталог „Лада“); Ирина Генова го включва към „ранните примери“ на „Историзиране на 
модерното изкуство“. – В: Изкуствоведски четения 2005. С., 2005, 352-353.
5   ДРУ – Държавно рисувално училище е основано през 1896 г. През 1909 г. се преименува в 
Държавно художествено-индустриално училище (ДХИУ), а през 1921 г. става Държавна худо-
жествена академия (дн. Национална художествена академия). 
6   Даскалов, Д.П. Назначение, съвременен упадък и обновление на искуството. – Ново време, 
1899, № 1, 61-75.
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то да се разглежда в контекст: „Не може да се проследи 
развитието на изкуството другояче, освен в свръзка с ре-
лигиозните и социални идеи и с политическия бит на 
народите“7. Отрежда бъдещето на „социалните художни-
ци“ и главното, което остава като нишка и в следващите 
му занимания, е точно излизането извън елитарния пласт 
и докосването до продукта на художествения труд от по-
голям брой хора. Запознаването с текстовете на тези евро-
пейски мислители, които прокламират новите представи 
за изкуството, не е достатъчно за Д.П. Даскалов и в след-
ващите си изяви той се заема да ги популяризира. В сп. 
Искуство е публикуван негов превод8 от руски на „избра-
ни места от съчинението на Джон Рескина“ – „Искуство и 
действителност“9. По-късно се натъкваме на негова допис-
ка (превод) за „Конгреса по естетиката на улиците“10. Из-
ведени са основните препоръки от този „първи междуна-
роден конгрес на публичното изкуство“. Съществено мяс-
то е отредено на организацията на художествените акаде-
мии и училища. През 1907 г. Д.П. Даскалов издава „Вли-
яние на изкуството върху занаятите“11 – едно от първите 
четива по проблема у нас. Авторът дава определение на 

7   Пак там, с. 65.
8   Подписано е с псевдоним Д.П. Върбицов.
9   Рескин, Дж. Искуство и действителност. – Искуство, 1897, № 2, 18-22.
10   Даскалов, Д.П. Конгреса по естетиката на улиците. – Искуство, 1897, № 9 и 10, 147-148. 
11   Даскалов, Д.П. Влияние на изкуството върху занаятите. С., 1907.
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декоративното изкуство, разглежда в исторически аспект 
основния му елемент – орнамента. Проследява национал-
ните особености на някои от тях (напр. арабеските). По-
ставя на дневен ред невралгичния въпрос за изкуството на 
художника и изкуството на занаятчията, като открито за-
щитава тезата за тяхната равнопоставеност. Дава ни цен-
ни наблюдения върху „българския стил“. През 1909 (1910) 
назначават Д.П. Даскалов в Държавното художествено-
индустриално училище, за да основе музей и библиотека, 
както и да преподава история на приложните изкуства. 
Дълго време това си остава само пожелателна част от дей-
ността му, но първите крачки са направени. 

През двайсетте години декоративните и приложните 
изкуства активно се включват в художествения живот. Все 
повече автори коментират, въпреки че се случват рядко, са-
мостоятелните изложби или включват част от изявите на 
декораторите и приложниците в обобщаващи трудове – 
А. Протич, Н. Мавродинов, В. Димов, дори Ив. Вазов12, Кр. 
Миятев, Ст.Л. Костов. Опитите на Х. Тачев, Ст. Димитров 
да систематизират това, което са натрупали като творчески 
и преподавателски опит, за съжаление, остават в техните 
архиви. 

В близко отношение към проблематиката на декора-
тивното изкуство са редица текстове от областта на архи-
тектурознанието. На страниците на сп. БИАД и сп. Ар-

12   Течението на в. Развигор, 1921 – 1927.
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хитект практикуващи архитекти – чужденци и български 
възпитаници на европейски академии и политехники 
– анализират взаимовръзките между изкуствата, поста-
вят проблема за нуждата от български стил и разглеждат 
дейността на един или друг представител на формираща-
та се „академична“ архитектура у нас13. 

В началото на 1920-те години са изживени пропаганда-
торските начала при писането за изкуство и идва теоре-
тизирането – С. Скитник14, Г. Милев, Н. Райнов15. Поставя 
се въпросът за декоративното като символ, обговаря се 
стилът и т.н. Сменената парадигма измества проблемите 
на социализацията и тълкуването на същността към об-
съждане на жанровото и видовото разнообразие, профе-
сионалната подготовка и начините за осъвременяване на 
традицията (главно 1930-те).

Към пионерите на писмено споделени мисли по въпро-
сите на декоративното изкуство, приложното изкуство и 
отношението им към миналото трябва да причислим и 
самите декоратори Харалампи Тачев16 и Стефан Баджов17, 
също така и техните ученици Васил Захариев, Иван Пен-

13   Теченията на сп. БИАД, сп. Архитект.
14   Главно в сп. Златорог (от 1921 г. е съредактор, публикува „Човек, декор и сценична по-
стройка“ и много други), сътрудничи на в. Слово и др.
15   Н.Р. Изкуство и стил. – Везни, 1919, № 3, 69-71 (фототипно издание). С., 1999.
16  Тачев, Х. Приложните изкуства в България от средните векове до днес. – В: Годишник на ХА 
1926 г. С., 1927, 15-18 и др.
17   Виж приложение Публикации от Стефан Баджов.
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ков, текстове на П.П. Морозов18 и др.
Така можем да обобщим, че през първата половина 

на ХХ век се поставя началото на популяризирането на 
декоративното изкуство. Прохождащите „теоретици“ в 
сферата боравят с все още неясни понятия, няма изявени 
критерии, използват се предимно чуждоезични текстове 
като изворов материал. През следващите десетилетия се 
появяват по-специализирани и професионално написани 
текстове, доста точно се анализира български материал. 
Критиката става напътстваща, задават се новите тенден-
ции. Все по-често се привличат научни постановки, про-
цесите се разглеждат в исторически контекст, търсят се 
корените на събитията, правят се опити за обобщения. 
До следващото „повикване“ на декоративното и неговите 
тълкуватели ще минат едно-две десетилетия, наситени с 
радикални политически промени. Периодът след средата 
на века се разбива на нееднородни сегменти по отношение 
на писането за декоративно и/или приложно изкуство19. 
Новите изисквания към тях провокират и нови постанов-
ки. 1960-те и 1970-те години са времето на поставянето 
на декоративно-приложните изкуства във фокуса на об-
щественото внимание. Отразяват се Общи художествени 
изложби на приложните и декоративно-приложните из-

18   ЦДА, ф. 1334к, оп. 1, а.е. 4, а.е. 7.
19   В периода след 1944 г. основно се говори за приложно изкуство, впоследствие – за при-
ложно-декоративно, по-късно – за декоративно-приложно, а в единични публикации – за 
декоративно изкуство.
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куства20, организират се срещи и творчески разговори21 по 
повод изложби, появяват се систематизации и теоретич-
ни постановки, приведени по конкретен повод, но които 
имат отношение към формиране на по-общи, същностни 
представи. Отликите между двете десетилетия – 1960-те 
и 1970-те – почиват в политическата конюнктура. Докато 
в 1960-те години акцентът е върху „поощряване на угас-
ващото първично народно изкуство и поставяне на про-
блема за високото му творческо пресъздаване“22 или за 
осъвременяване, то 1970-те години носят ново изместване 
в посока на монументалните форми, синтеза и естетизи-
ране на градската среда23. Двата полюса – „приложимост“ 
и стремеж към създаване на авторски уникати – са двете 
плоскости, на които протичат явленията, както и тяхното 
осмисляне. Получените резултати дори провокират раз-
говор за създаване на музей на приложните и декоратив-
ните изкуства24.

1960-те са годините, през които в България се поставя 

20   Виж напр. сп. Изкуство, 1961, № 2 и № 3.
21   Творчески разговор по повод изложбата на декоративно-приложните изкуства: „Естетика 
на градската среда“, София, 1978. – Проблеми на изкуството, 1978, № 3 , 3-23.
22   Кръстев, К. Традиция и новаторство в Юбилейната приложна изложба. – Изкуство, 1961, 
№ 2, с. 12.
23  Ангелов, В. Изкуството и околната среда. Проблеми на съвременния синтез на изобрази-
телните изкуства с архитектурата в България. С., 1976; Ангелов, В. Съвременният художествен 
синтез – проблеми и дилеми. – Промишлена естетика/Декоративно изкуство, 1980, № 3, 24-27.
24   1970-те години М. Киров поставя въпроса за създаването на национален музей на прилож-
ните и декоративни изкуства (Киров, М. Национален музей на приложните и декоративни 
изкуства. – Изкуство, 1972, № 5, 32-33).
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началото на същностната промяна в сферата на декора-
тивно-приложното изкуство25 – засилването на позиции-
те на униката се успоредява с развитието на художестве-
ното проектиране и еманципиране и стига до самостоя-
телните изяви на дизайна26. През 1960-те художественото 
оформление на изделията и средата все още е неразделна 
част от приложното изкуство, представя се в изложбите 
на приложно изкуство, макар и доста скромно. Повди-
ганите от критиката въпроси за по-малко уникати, но за 
„повече красиви индустриални форми и образци“27, ще 
се разрешат отчасти в следващото десетилетие. По повод 
поредната приложна изложба от началото на 1970-те от-
криваме преднамерен отказ от представяне на дизайна. 
„В изпълнение решенията на Десетия конгрес на БКП... 
ръководството на СБХ и на секция „Приложни изкуства“ 
взеха решение да се организира отделна изложба на ди-
зайна, като това се свърже със създаването на самостоя-
телна секция в СБХ...“28 

В полето на пишещите по проблемите на приложни-
те изкуства, занаятите, дизайна и т.н. се включват автори 
от различни сфери, наблюдава се известна специали-

25   Според назоваването в периода.
26   През 1961 на страниците на сп. Изкуство В. Стоянов поставя въпроса за „красивата индус-
триална форма“ (Стоянов, В. За красива индустриална форма. – Изкуство, 1961, № 2, 18-20).
27   Пак там.
28   Манолов, З. За внедряване на нашите приложни изкуства в живота. – Изкуство, 1972, № 5, 
с. 9.



21Стефан Баджов – биография на декоратор

зация в тази насока. През 1978 г. започва да излиза сп. 
Промишлена естетика/Декоративно изкуство като изда-
ние на Държавния комитет за наука и технически про-
грес, Комитета за култура, СБХ и САБ. Редакционната 
колегия29 на научнопопулярното списание за промиш-
лена естетика, декоративно, монументално и приложно 
изкус тво (отвъд идеологически зададените цели) си по-
ставя задача да разглежда „взаимовръзката на архите-
ктурните пространства и предметния състав на средата 
от позицията на тяхното органично единство и влия-
нието на това единство върху развитието на предметния 
състав“30, както и „да стимулира научния подход към 
проблемите на предметната среда“31. В списанието пи-
шат както членове на редколегията, така и автори, които 
застъпват различни аспекти на декоративното изкуство, 
като Незабравка Иванова, Ирина Мутафчиева, Валентин 
Ангелов, Виолета Василчина и др. Популяризират се и 
текстове на чужди автори в рамките на съществуващите 
тогава международни контакти.

Краят на 1970-те и 1980-те години бележи промяна в на-

29   Сп. Промишлена естетика/Декоративно изкуство, 1978, № 1 – редакционна колегия Иван 
Радев (гл. редактор), Г. Петров (зам. гл. редактор) и М. Хасъмски (зам. гл. редактор), А. Васи-
лев, А. Доросиев, А. Доков, В. Василчина, Д. Балтев, Д. Механджийски, Д. Пешин, З. Манолов, 
Ив. Славов, Л. Зидаров, С. Доневски, Ст. Куртев, Т. Младенов и др.
30   Сп. Промишлена естетика/Декоративно изкуство, 1978, № 1 (редакционна статия).
31   Пак там.
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соките и тематиката на специализираните текстове32. Тъл-
куването на развойните процеси на „декоративно-при-
ложните изкуства“ се поставя на научни основи, търсят се 
исторически параметри33, появяват се опити да се излезе 
от „своеобразието“ на нашето изкуство и да се потърсят 
примери, насоки и стилови направления извън предели-
те на България. Основен проблем е синтезът и ролята на 
пластичните изкуства34 в жизнената среда. Търсят се връз-
ките на занаятите с другите видове приложно творчество, 
поставя се въпросът за значението и характера на първите 
ни търговски изложения35. От 1980-те години са и първите 
анализи на „видовата и жанрова динамика“36 на прилож-
ните изкуства.

В този период (като оставим настрани характерните за ак-

32   През 1950 – 1960-те години прави впечатление, че критическите статии са предимно от 
творци (Ив. Ненов, Ст. Райнов, Г. Бакърджиев), в края на 1970-те и 1980-те години специализи-
раните четива са дело на критици и учени със специализирана насоченост.
33   Ангелов, В. Българската дърворезба между 1878 – 1944. – Проблеми на изкуството, 1988, № 
2, 29-35; Киров, М. Насоки в развитието на българската илюстрация през 1878 – 1920 г. – Из ис-
торията на българското изобразително изкуство. Т. 2. С., 1984; Иванова, В., М. Коева. Българска 
дърворезба. Т. 1 – Пластическото богатство на възрожденската църковна дърворезба. С., 1979.
34   Излиза се извън рамките на назоваването декоративно-приложни, търсят се нови понятия 
– пластични и т.н.
35   Василчина, В. Занаятчийското и домашното предметно-художествено производство и отра-
жението на социално-икономическите фактори върху него в периода 1878 – 1918 г. – Промиш-
лена естетика/Декоративно изкуство, 1987, № 5, с. 35; Иванова, Н. От занаятите към дизайна. 
С., 1985.
36   Василчина, В. Силно и поетично присъствие в българската художествена култура. – Промиш-
лена естетика/Декоративно изкуство, 1984, № 5, 2-7, както и следващи две части на студията; 
Василчина, В. Втора национална изложба на декоративно-приложните изкуства, Ямбол `79 (ка-
талог).
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туалния момент процеси) специализираните публикации се 
поддават на групиране според историческия момент, който 
отразяват (основният акцент е върху изследване на възрож-
денското изкуство37), или според тематичния им обхват. От 
друга страна, текстовете могат да се подразделят и на няколко 
основни групи – такива, които поставят теоретични въпроси 
и задават постановъчни моменти38, размишления по повод 
изложби39, и онези, посветени на отделен творец40 или по-
двид41 декоративно изкуство. 

37   Напр. Ангелов, В. Възрожденска църковна дърворезба. С., 1986; Българско възрожденско 
изобразително и приложно изкуство: нови аспекти и проблеми. Ред. Ал. Обретенов. С., 1985; 
Ангелов, В. Панорама на възрожденските приложни изкуства. С., 1998; Рошковска, А. Към въ-
проса за формиране на декоративното мислене у творците от епохата на Българското нацио-
нално възраждане. – Промишлена естетика/Декоративно изкуство, 1981, № 3, 17-22.
38   Киров, М. За границите между приложните и изобразителните изкуства. – Проблеми на 
изкуството, 1969, № 2, 44-56; Георгиев, Н. Приложност и неприложност на приложната есте-
тика. – Проблеми на изкуството, 1971, № 3, 17-24; Николов, С. За характера на българските 
приложни изкуства. – Изкуство, 1972, № 5, 16-20; Ангелов, В. Национални черти на нашето 
съвременно декоративно изкуство. Търсения, тенденции, естетически проблеми. – Изкуство, 
1972, № 5, 34-39; Янева, В. Еволюцията на универсалността на приложното изкуство. – Про-
мишлена естетика/Декоративно изкуство, 1979, № , 40-46, и др.
39   Виж сп. Изкуство, 1961, № 2, № 3, които отразяват Юбилейна изложба на приложните 
изкуства; Изкуство, 1972, № 5 отразява ОХИ на приложните изкуства и т.н.
40   Коларов, Г. Пионер на българската художествена керамика. 90 години от рождението на 
Стоян Райнов. – Промишлена естетика/Декоративно изкуство, 1984, № 3, 21-23; за Ст. Райнов 
виж и статия на В. Василчина в сп. Изкуство, 1978, № 5; Ангелов, В. Иван Травницки. – Пробле-
ми на изкуството, 1987, № 2, 47-49; В. Василчина за Георги Бакърджиев и К. Кръстев.
41   Според М. Каган те са подвидове на приложното изкуство, но обособени до самостояте-
лен вид изкуство. Виж Киров, М. Приложната графика в юбилейната изложба на приложните 
изкуства. – Изкуство, 1961, № 3, 8-11; Доросиев, А. За мебелите в юбилейната изложба на при-
ложните изкуства. – Изкуство, 1961, № 3, 12-15; Клинчаров, Е. Текстилът в юбилейната изложба 
на приложните изкуства. – Изкуство, 1961, № 3, 16-20; Динова-Русева, В. Театралната декорация 
в юбилейната изложба на приложните изкуства. – Изкуство, 1961, № 3, 21-25; Василчина, В. 
Проблеми на керамиката. – Изкуство, 1978, № 5, 20-24; Иванова, В., М. Коева. Цит. монография.
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Адекватно на политическите процеси, които проти-
чат в страната по това време, и в теоретичните постанов-
ки доста често се оглеждат текстове на редица руски ав-
тори42, които обстойно анализират видовете изкуства, и 
в частност приложно-декоративното. Отличаващото тук 
обаче е, че често тези текстове стават само отправна точка 
за размисъл, не се приемат безкритично, което дава въз-
можност и за разгръщане на солидна авторова постановка 
по въпроса. Не е за подценяване и функционирането на 
предимно руски съчинения по темата43.

Първото десетилетие след поредната смяна на поли-
тическия режим през 1989 г. отразява набраната инер-
ция от предходните години44. Списание Промишлена 
естетика/Декоративно изкуство се преименува (1991) на 
Индустриален дизайн/Декоративно изкуство, но през съ-
щата година спира да излиза. Времето за адаптация към 
новите условия, липсата на центрове, които да задават 
насоки, оттласква учените към опит за капитализиране 
на натрупаните материали в отделни издания, моногра-

42   В. Ванслов, М. Каган, В. Кожинов, А. К. Чакалов, И. Паншина и др.
43   Каган, М. О прикладном искусстве. Ленинград, 1961 и др. 
44   Излизат текстове като: Ангелов, В. Атрибутивна или функционална естетика (дискусия). – 
Проблеми на изкуството, 1990, № 2, 13-19; Лозанова, С. Особености и развитие на жанровете в 
съвременната ни керамика. – Проблеми на изкуството, 1990, № 1, 35-40 и с. 48.
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фии45 и каталози46. 
Променените параметри на изкуството в постмодер-

низма насочват писането и изследването на декоратив-
ното изкуство преди всичко като част от историята на 
изкуството у нас. Наложилото се словосъчетание декора-
тивно-приложно изкуство се среща и в началото на ХХІ 
век47, но вече твърде неубедително. Повечето от моног-
рафичните издания в сферата на приложното изкуство 
засягат и времето от началото на века48 в историческите 
си прегледи. 

Съществена част от изследването на декоративното и 
приложното изкуство е проследяването на индивидуал-
ния път и реализации на художниците декоратори. Ця-
лостен принос към осветляване и контекстуализиране 
делото на Харалампи Тачев имат изследванията и публи-
кациите на М. Георгиева49, студията на Ж. Митева50 и др. 

45  Друмев, Д. Резбарско изкуство. С., 1989; Ангелов, В. Българска монументална дърворезба ХІV 
– ХХ век. С., 1992.
46   Котки и колоси. Светът на Венко Колев (каталог). Автор и съст. В. Василчина. С., 1995; Г. 
Бакърджиев (1899 – 1971), каталог. С., 2000.
47  Ангелов, В., С. Лозанова. Съвременни декоративно-приложни изкуства в България. С., 1989; Ди-
зайн – рекламен, индустриален, моден, и декоративно-приложни изкуства. С., 2004; Лозанова, С. 
Фолклорната традиция в съвременното декоративно-приложно изкуство. С., 2005.
48   Ангелов, В. Българската монументална дърворезба...; Иванова, В., М. Коева, Цит съч. и др.
49   Георгиева, М. Срещата на българското и европейското в книжната графика на Харалампи 
Тачев. – В: Πιτύη, изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002; Георгиева, М. Харалам-
пи Тачев и международните изложения – реконструкция на едно творческо пилигримство. 
– Проблеми на изкуството, 1999, № 2, с. 32 и др.
50   Митева, Ж. Хараламби Тачев и българският сецесион: свидетелства за едно творчество. – В: 
Сердика–Средец–София. Гл. ред. М. Станчева. Т. 3. С., 1997, 121-182.
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Анна Хен-Йосифова и нейното значение е представено в 
статия на Ю. Минева-Милчева51, а малко след това излиза 
и монографията, посветена на живота и творчество на ху-
дожничката, от Вера Динова-Русева52. Творчеството на Ст. 
Баджов53 е обект на разглеждане в предходни изследвания 
на автора на настоящия текст. Творчеството на Иван Пен-
ков се осветли от публикувания дневник на художника54 и 
книгата на Милена Георгиева55.

Средищно място по въпросите за възникването и раз-
витието на приложното изкуство у нас през модерната 
епоха, връзката със занаятите, професионалното обуче-
ние и т.н. заема научната продукция на Виолета Василчи-
на. На страниците на сп. Промишлена естетика/Декора-
тивно изкуство и специализираната периодика от 1970-
те години и до днес с публикациите и проектите ѝ към 
Института за изследване на изкуствата – БАН, Виолета 

51   Минева-Милчева, Ю. Щрихи към декоративното наследство на художничката Анна Хен-Йо-
сифова. – Проблеми на изкуството, 2001, № 3, 36-47. 
52   Динова-Русева, В. Анна Хен-Йосифова (1872 – 1931). Велико Търново, 2002. 
53   Митева, М. Стефан Баджов (1883 – 1953) – познатият непознат. – В: Изкуствоведски четения 
2005. С., 2005, с. 336 и Стефан Баджов (1883 – 1953) – щрихи към „материализиране“ на образа. – 
Проблеми на изкуството, 2006, № 2, с. 12 и др.
54   Виж и Георгиева, М. Писането като другаруване със себе си. Ръкописното наследство на 
Иван Пенков. – Паметници, реставрация, музеи, 2007, № 12, 21-34.
55   Георгиева, М. Наздраве маестро! Бохемските часове на Иван Пенков. С., 2013.
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Василчина56 задава основни маркери при изследването на 
приложните изкуства. В подготвяната до 1994 г. „История 
на изобразителните изкуства“, том пети (за съжаление не-
публикувана), текстът ѝ „Приложното изкуство през пър-
вата половина на ХХ век“ слага началото на съвременната 
писана история на приложното и декоративното изку-
ство у нас. Специална част авторката отделя на „тандема: 
декоративно – приложно“57.

Съществен принос към поставянето на теоретичната ос-
нова и осмислянето на българския опит в историята на де-

56   Василчина. В. Предметната среда във възрожденския градски дом. Т. 4 – Българското изку-
ство през Възраждането и до края на ХІХ век. Колектив с ръководител арх. М. Коева, ИИИзк 
(непубликуван); Приложното изкуство през първата половина на ХХ век. – В: История на бъл-
гарското изобразително изкуство. Т. 5 – Българското изкуство от Освобождението до края на 
ІІ Световна война. Авторски колектив: Ч. Попов, Т. Димитрова, Б. Рангелова, Кр. Коева, Ир. 
Генова, Р. Иванова, П. Гълъбова, В. Динова-Русева, В. Василчина. С., 1994 (ръкопис, депозиран 
в библиотеката на Института за изследване на изкуствата); Василчина, В. Приложното изкуство 
между „български стил“, сецесиона и „родното“. – В: Из историята на българското изобрази-
телно изкуство. Т. 3. С., 1992, 90-108; Василчина, В. Ранните перипетии на българския художест-
вен текстил и приносът на жените. – Проблеми на изкуството, 2002, № 4, 35-44; Василчина, В. 
Приложното изкуство и структурите на ежедневието. Етюди от детството му. – Проблеми на 
изкуството, 2006, № 2, 3-11; Василчина, В. Между техниката, технологията и изкуството. При-
ложно изкуство и техно-художествено образование в края на ХІХ – началото на ХХ век. – В: 
Изкуствоведски четения 2005. С., 2005, 318-330; Василчина, В. Из предисторията на българското 
индустриално проектиране: за началата на българския опит (ІІ). – В: Изкуствоведски четения 
2007. С., 2007, 350-358; както и редица планови задачи и проекти, изпълнявани в ИИИзк (Ва-
силчина, В. Между „Салона“ и художествената манифактура. (Приложните изкуства в Бълга-
рия през първата половина на ХХ век). 2003 (под печат).; Василчина, В. При източниците на 
съвременните приложни изкуства. 1981 (ръкопис); Василчина, В. Художествено-индустриално 
образование в производствената модернизация на България – краят на ХІХ и първата полови-
на на ХХ век. 2007 (под печат) и др.)
57   Виж Василчива, В. Приложното изкуство между „български стил“..., с. 91. 
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коративното изкуство са чуждоезични монографии58, спра-
вочници59, антологии60, както и текстовете – първооснова за 
развитието, реформата и състоянието на декоративното и 
приложното изкуство в Европа през модерната епоха61.

История
Войните, колониалната политика, техническите от-

крития и т.н. определят силните на деня. Влиянията им 
по схемата на концентрични кръгове се разпростират от 
център към периферия. Водеща по своите икономически 
показатели, дадената държава се превръща поетапно и в 
законодател и във всички останали сфери – военно дело, 
политическо управление, държавна организация, култу-
ра и изкуства.

58   Fiell, Ch., Fiell, P. Decorative art 1920`s. Taschen, 2000; Decorative art 1930`s.; Decorative art 
1940`s. Decorative art 1950`s.; Decorative art 1960`s. Taschen, 2006; Decorative art 1970`s. Taschen, 
2006.
59   Fleming, J. Dictionary of the Decorative Arts. New York, Harper & Row, 1977.
60   Frank, Is. ed. The theory of Decorative Art: An Anthology of European & American Writings 1750 
– 1940, New Haven, 2000; Wilson, J., А. Leaman. А Dictionary of decoration and design, 1970;Lichten, 
Fr. Decorative Art of Victoria`s era, London, Bonanza Books, 1950. 
61   Напр. текстове на У. Морис (William Morris. The Lesser Arts of Life), Г. Земпер (Gottfried 
Semper, selected writings in Harry Francis Mallgrave and Wolfgang Herrmann, eds., Gottfried 
Semper: The Four Elements of Architecture and Other Writings. Cambridge, 1989), Алоис Рийгъл 
(Alois Riegl. Problems of Style: Foundations for a History of Ornament. 1893), Джон Ръскин (John 
Ruskin. The seven Lamps of Arcitecture. London, 1849 & William Michael Rossetti. Praeraphaelism 
Papers 1854 – 1862. New York – London, 1899), Кристофър Дрезер, един от първите, проектира-
ли за индустрията (Christopher Dresser. The Art of Decorative Design. London, Day and Son, 1862, 
reprinted Watkins Glen, New York: American Life Foundation, 1977), Оуен Джоенс (Owen Jones. 
Grammar of Ornament, 1856; and development of ornamentl Art in the International Exhibition. 
London, Day and Son, 1862).
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Франция е безспорният лидер, законодател в областта 
на декоративното изкуство във времето на неговата поява 
като вид изкуство. В съвременна четиритомна история на 
изкуството62 намираме декоративните изкуства, обособе-
ни като самостоятелна част едва в периода на рококо63. 
Според Николай Райнов и неговата „Кратка история на 
изкуството“ „във времето, когато работят епигоните на 
лъжекласицизма и на романтиката, декоративното изку-
ство се възродило“64. 

Отново Джансън и Джансън твърдят: „Краят на седем-
надесети век бил време на големи промени във френското 
проектиране. Основна роля играел Колбер, който през 
60-те години на ХVІІ в. придобил Гоблен (по името на 
братята, които я основали) за короната. Той я превърнал 
в кралска работилница, където се правели разкошни ме-
бели, включително и гоблени за двора под ръководството 
на Шарл Лебрюн.“65 Макар и някои политически и ико-
номически причини да водели до лек застой, френският 
декор все така оставал мерило за духа на епохата. Решава-
щият фактор за изяществото на декоративните изкуства 
във Франция, според авторите на споменатата история, са 
декораторите. „Техните творби създали нови критерии в 

62   Джансън, Х., А. Джансън. История на изкуството. Т. 1-4. С., 2004; 2006.
63   Пак там, Т. 3, с. 228 – „досега не сме обсъждали декоративните изкуства, защото тяхната 
консервативна природа ограничавала творчеството, освен в няколко забележителни случая“.
64   Райнов, Н. Кратка история на изкуството. Т. 2. Книгоиздателство Н. Коюмджиев, 1945, с. 319.
65   Пак там, с. 228.
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проектирането, които се очаквало да бъдат последвани от 
занаятчиите, които пък във връзка с това изгубили много 
от своята независимост.“66 Естествено, отразена е и ролята 
на архитекти и скулптори, които „допринесли за издига-
нето на декоративните изкуства до нивото на изящните 
изкуства“67. Френските мебелисти, известни като ébénistes, 
въвели нови материали и техники и така според авторите 
спомогнали за извършването на революция в интериор-
ния декор. Показателен пример са често репродуцира-
ните hotels. „Интериорите на hotels били нещо повече от 
колекция от предмети. Те били цялостна, пълна обста-
новка, събрана... от колекционери, талантливи архитекти, 
скулптори, декоратори и търговци.“68

Ако можем да заключим – постепенната специализация 
на архитекти, художници, занаятчии до декоратори, инте-
риорни оформители и т.н. започва още от 1648 – 1653 г., ко-
гато се изгражда архитектурният комплекс на Версайския 
дворец – с усилията на архитектите, придворния худож-
ник Лебрюн, по волята на Луи ХІV – и се затвърждават 
при промените, описани по-горе. 

Стиловото деление, възприето от авторите на спомена-
тата история на изкуството, ни отвежда при стила ампир 
и ролята на индустриалната революция. „Класическо-

66   Пак там, 228-229.
67   Пак там, с. 229.
68   Пак там.
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то възраждане, пробудено от откриването на Помпей и 
Херкулан, достига своята връхна точка в началото на ХІХ 
век със стила ампир. Късната форма на неокласицизма 
се разпространява в Европа в зората на Наполеоновите 
завоевания.“69 Авторите ни запознават и с работата на два-
мата архитекти Шарл Персие и Пиер-Франсоа Фонтен, чи-
ято книга за интериорно декориране излиза през 1812 г. и 
която въвежда стандарта за стила ампир. Индустриална-
та революция води до упадък на декоративните изкуства. 
„По време на Реставрацията и Юлската монархия – 1814 
– 1848 г. – декоративните изкуства имат за цел да пре-
създадат по-ранната слава на Франция чрез безразборна 
имитация.“ Изводът, който се налага, е, че „единственото 
нещо, което може да обърне тенденцията, е друга револю-
ция в декоративните изкуства: движението на приложни-
те изкуства“70.

Една промяна в икономическата мощ на Англия я 
изтласква напред: през ХVІІІ век тя се превръща в най-
силната икономическа и колониална сила на света, става 
център на развитието на Стария континент. „Това е епоха 
на Просвещението, на най-големите граждански револю-
ции, а младата капиталистическа система господства над 
загубилия своите позиции феодализъм. Индустриалната 
революция покорява триумфално... Това е основополага-

69   Джансън, Х., А. Джансън. Цит. съч., с. 74.
70   Пак там.
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ща епоха в историята, време на абсолютен патос и борба 
за права и свободи на отделния човек и отваряне на култу-
рата за всеобщия универсализъм.“71

През следващото столетие Англия прави технологичен 
скок, с което повлиява целия континент. „Нагаждането 
на художественото занаятчийство към продукционно-
техническия процес в хода на историята е бил определян 
като мъчителен. Той е формулиран с английския израз 
аesthetic discontent – разрастваща се „естетическа непри-
язън“ към еклектизма в изкуството, към нормативния ис-
торизъм, към неговите пресилени украсителни форми“72. 

През 1851 г. в Лондон се открива Първото всеобщо из-
ложение73 с подкрепата на принц Албърт и усилената ра-
бота на Хенри Кол74, който още от 1845 г. имал идея да 
създаде манифактури на изкуството, за да издигне на по-
висока степен връзката между изкуството, художествено-
то или красотата с механичното производство. Ролята на 
Първото всемирно изложение е многопосочна – нови тех-
нологии, индустриализация, нови материали, услуги за 
цялостно подобряване на жизнената среда, за да се стиг-

71   Fahr-Becker, G. England: Ruskin, Morris und die Praeraffaeliten. – In: Jugendstil. Koenemann. 
2004, S. 25 (превод М. Кузова).
72   Пак там.
73   По въпроса виж Wornum, R. The Exhibition as a Lesson in Taste. – In: The Crystal Palace 
Exhibition Illustrated Catalogue. New York, 1970 [1851].
74   Cole, H. Universal Infidelity in Principles of Design. – Journal of Design, 1851, N 5, 158-161; Cole, 
H. et al. General Classification. Formation of the Museum, and Extracts Illustrating the Principles of 
Ornamental Art. – In: A Catalogue of the Museum of Ornamental Art. London, 1856.
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не и до проблема за ролята на декоративните изкуства75, 
които са извикани „на помощ“ за естетизирането на про-
дукцията на новото производство. Цялостната криза, коя-
то откриват адептите на красивото, се корени (може би) в 
това не дали да се търси промяна, а в това къде да се търси 
промяната.

В Англия движенето Art&Crafts, което започва с Уилям 
Холман Хънт76 и лидер Уилям Морис77, изиграва жизне-
новажна роля за развитието на декоративните изкуства. 
Морис иска да „замени претенциозните продукти на 
машинната ера, като възражда занаятите от прединдус-
триалното минало“78. Той защитава средновековната тра-
диция, но твърди, че не имитира формите ѝ, а се опитва 
да улови духа ѝ. Според цитирания източник постиже-
нието на У. Морис било „откриването на първата ориги-
нална система от орнаменти от времето на стила рококо 

75   Значителният успех на изложбата в Кристал Палас дава възможност да се поведе политика 
за редовни покупки по време на изложбата, предназначени за създаване на музей в Южен 
Кенсингтън, който ще стане на Запад първият музей по приложно изкуство (по данни от En-
cyclopaedia Universalis, p. 785).
76   който пък бил ученик на прерафаелиста Данте Габриел Росети (Джансън, Х., А. Джансън. 
Цит. съч. Т. 4, с. 108).
77   Често посочвана е и работата на Джеймс Макнийл Уислър, един от шедьоврите на ин-
терорния дизайн от ХІХ век – „Стаята с пауна“ 1876 – 1877 е негово дело (по: Джансън, Х., А. 
Джансън. Цит. съч., с. 109).
78   Пак там, с. 108.
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насам“79. В едно от последните мащабни издания за сеце-
сиона80, в главата, посветена на Ръскин, Морис и прерафа-
елитите, четем: „Джон Ръскин в „Евангелие на красотата“ 
се бори за нова икономическа естетика и творчески потен-
циал на занаятчийската работа. Той изхожда от достойн-
ствата на работата и деградирането чрез разделението на 
работата. Работа, към която класите имат истинско отно-
шение и която прави хората щастливи, е препоръчвана 
от него като лекарство. Проблемът се състоял в това да се 
осигурява място на занаятчии и художници в масовата 
продукция.“81 Прави впечатление, че и Дж. Ръскин и У. 
Морис изтъкват като една от причините за завръщането 
към ръчната работа щастието, което тя носи на хората. 
Социален уклон, но и утопичност на идеите са чести тен-
денции за периода. Търсенето на нов социален ред е сред 
дейностите и на основни фигури в сферата на декоратив-
ното изкуство.

Паралелно на това, във Франция „първите 10 години 
от Втората империя са белязани от усилието за съгла-
суване, за помиряване между традиционното изкуство 

79   Пак там, с. 109. Трябва да отбележим, че подобни издания не липсват. Споменахме вече 
за изданието на архитектите Персие и Фонтен (1812) във Франция. В Англия Оуен Джоунс 
публикува през 1856 г. своята “Grammar of Оrnament”, която ще бъде многократно издавана 
до 1910 г. „Това, без съмнение, е първият сборник с елементи на украса, предлагащ такова 
разнообразие от мотиви, заети от различни страни от различни епохи, създаден като един 
истински лексикон за декорация.“ (Encyclopaedia Universalis, p. 784.)
80   Fahr-Becker, G. Jugendstil. Könemann, 2004.
81   Ibid., S. 26 (превод М. Кузова).



35Стефан Баджов – биография на декоратор

и механизацията. Огромният доклад, публикуван през 
1856 г., който извлича поуките от изложението в Лондон, 
е само една дълга пледоария за алианса на изкуствата и 
индустрията.“82 В него се казва още: „изкуството има стой-
ност на превъзхождащата и умиротворяващата сила в 
този неравностоен съюз... надпревара, насочена към про-
пастта, провокирана от тази дива индустриализация“83. 

Като резултат от „дивата индустриализация“ авто-
ри посочват „триумфа на индустрията на Второто все-
общо изложение, организирано в Париж през 1855, и в 
предходните 11 национални индустриални експозиции, 
които се провеждат от 1798 до 1849 г. Трансформациите в 
организационния живот и промяната на назоваването на 
дружеството, което поставя проблемите на индустрията и 
изкуството, са показателни за възприетия ход на развитие. 
Дружеството по индустриално изкуство (La société d’art 
industriel), създадено 10 години преди това, се превръща 
в Общество за насърчаване и развитие на индустриално-
то изкуство (Société pour l’encouragement et le development 
de l’art industriel), през 1858 г. – Общество за прогрес на 
индустриалното изкуство (Société pour l’encouragement 
et le development de l’art industriel pour le progrès de l’art 
industriel), докато най-после през 1863 г. става Централен 
съюз (обединение) на изящните, приложните и индустри-

82   Encyclopaedia Universalis, p. 784.
83   Пак там.
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алните изкуства (L’union centrale des beaux-arts, appliqués 
à l’industrie). Като резултат от това „примирие“ авторът 
на текста в енциклопедията посочва новите списания, 
които започват да излизат през този период – „Изкуство-
то на ХІХ век“ (L’art au XIXe siècle) и музеите по прилож-
ни изкуства, които се изграждат от Търговската камара в 
Лион през 1858, от Централния съюз в Париж и т.н.

Развитието на серийното производство открива нови 
перспективи за артистично творчество. Както го опреде-
ля Валтер Бенямин, репродукцията, възпроизводството 
на произведения на изкуството прави масов феномена 
на уникалното пресъздаване. Възпроизвеждат се все по-
вече произведения, които са били замислени, проектира-
ни именно за да бъдат възпроизвеждани. На творците е 
отредено да създават модели, които могат да бъдат раз-
множавани по механичен начин, за да се „благоприятства 
разпространението на артистични форми и да се обуча-
ват народните класи“84. 

Стилът на сецесиона дава силен тласък за развитие на 
декоративните видове. Различните му национални разно-
видности обогатяват картината. Промяната на отноше-
нието към предмета и неговата украса стигат до крайната 
си фаза при стиловите особености на ар деко – стилът, 
при който водещо е декоративното начало. През 1925 г. 
в Париж се провежда международна изложба на декора-

84   Пак там.
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тивните изкуства, където се манифестира връхната точка 
в развитието им.

Така смяната на водещите центрове в Европа води и 
до промяна в параметрите на изкуството, в частност на 
декоративните видове. Изяществото на френските мани-
фактури и кралски работилници е неизменно, но промя-
ната в начините на производство ги изтласква от централ-
ното им място. Промяната в политическите устройства 
и държавните модели на управление задава промяна и 
в нуждите и изискванията към произведенията на изку-
ството. Преносът на идеи, материалните им носители (с 
техните стилови особености) върви, както вече споменах, 
с динамиката на концентрични кръгове – енергията, раз-
пръсната от центъра, достига до близката периферия, в 
която също се локализират центрове, които от своя стра-
на пренасят модели и образи в периферията си. Подоб-
но непряко, а опосредствано е влиянието, което ще усвои 
България в опита си да се модернизира.

Декоративно изкуство в България 
Езикови и исторически аспекти 
Ситуацията на декоративното изкуство у нас представя 

един осъществен пренос и трансформация на случилото 
се в Европа, но с променени времеви координати. Обоб-
щеният образ на Европа в съзнанието на българина често 
не отдава значение на конкретната локализация на един 
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или друг модел, практика или материален носител85. На-
ционалните особености на всяка от европейските държа-
ви, специфичният им път на развитие определят активно 
променящата се картина на този символ. Четивата по ико-
номическа, политическа, стопанска история са поставили 
ориентирите за водещите центрове в отделните периоди.

След Освобождението работата по организиране на 
новото държавно управление протича успоредно с раз-
искванията за чистотата на българския език. Полагат се 
изключителни усилия и опити за очистване на езика от 
турцизми и други чужди заемки86. Но все пак нуждата от 
назоваване на новопоявилите се предмети и явления чес-
то налага тяхното буквално заемане от езика на генерира-
щата страна. Проследяването на етимологията на думите 
дава важни сведения за тяхното осмисляне, посочва кул-
турни връзки, отбелязва времето на културни съприкос-
новения, отразява посоките на художествените процеси. 

Декоративно (идва от латинската дума dеcor – красо-
та, изящество) носи смисъла на „почтен, достоен“, става 
маркер на достойните, онези, които са заслужили да имат 
отличителен знак. Вероятно придаването на почтен, тър-

85   Виж Аврамов, Р. Стопанският ХХ век: в частта, където в търсене на националните нюанси в 
представите за икономическа модерност, авторът изхожда от есето на Боян Пенев за българ-
ската интелигенция и анализира моделите – руски, френски, немски, английски и т.н. http://
www.mediatimesreview.com/february05/Avramov2.php, 11.43, 16.04.08.
86   Манафова, Р. Културното развитие на България при Временното руско управление (1877 – 
1879). – В: Из историята на българската наука, просвета и култура през ХІХ и ХХ в. ИзИИ, Т. 
29. С., 1986, с. 127. 
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жествен, а и красив вид с течение на времето се е прикачи-
ло като определение и за подобен род дейност извън на-
гръдните знаци. Латинският корен в основата на думите 
декоративно, както и на декорация, декорирам, декора-
тор и т.н. чрез трансфер и заимстване преминава в отдел-
ните езици и придобива интернационално значение87. В 
български език, според тълковния речник88, декоративен 
означава „предназначен за украса“, а изкуството, свърза-
но с това, е наречено декоративно изкуство89. 

Първите употреби на „декоративно изкуство“ и „де-
коратор“ у нас могат да се посочат само приблизително. 
Появата им се свързва с периода на Новото време. Важен 
момент е подготовката на Първото българско изложе-
ние в град Пловдив. Ролята на декоративното изкуство и 
художниците декоратори както в Европа, така и у нас (в 
различен мащаб, разбира се), придобива обществен резо-
нанс най-вече чрез изложенията (местни, интернационал-
ни, всемирни и т.н.). Във в. Нашето първо изложение по-
падаме на съобщения за работата на архитекти, търговци 

87   Итал. език – dekorare, dekorativo, dekoratore, dekorazione (dekoro – достойнство, почит 
(D-r Giorgio Kantardgiev. Piccolo vocabolario Italiano-Bulgaro. Sofia, 1933, p. 106); фр. език – 
décorative, décorer, arts décoratifs, немски език – Dekorative kunst, англ. език – decoration, 
decorative arts и др.
88   Български тълковен речник. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, 
Ст. Стойков, Цв. Тодоров. С., 1976, с. 144.
89   Следващото определение е: „декоратор и декораторка – който работи театрални декори 
или украси за къщи, улици и подобни; декорация – 1. Украса. 2. Декори; декорирам – 1. Укра-
сявам. 2. Окачвам някому орден“.
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на мебели и др. върху изграждането, оформлението или 
декорирането на павилионите90. В Общия каталог на из-
ложението91 се споменават „нареждачи на изложението: 
В. Атанасов, Хр. Федваджиев, Л. Лукаш, П. Зеленка – деко-
ратор на изложението“.

Декоративно изкуство, като название и учебна дисци-
плина, е било познато в ДРУ още от 1896 г. В Законопро-
екта за откриване на ДРУ се поставя целта то да подготвя 
и „рисувачи по разните клонове на художествената ин-
дустрия (иконопиство, резба, декоративно изкуство, ке-
рамика, златарство, тъкачни индустрии и пр.)“92. В уни-
сон с цялостния дух на мотивите93 си, К. Величков цити-
ра думите на А. дьо Шампо, който в „голямата френска 
енциклопедия, като говори за рисуването във Франция, 
казва: Съзнало се е, че за да се възкреси върховенството 
на френската фабрикация, трябваше да се намерят ста-
рите забравени процедури, и че първобитното условие 
да се подигне индустриалното производство беше да се 

90   Например в писмо от търговеца на мебели в столицата Леон Фрай се съобщава, че „деко-
рирането на павилиона на Н.Ц. Височество щяло да стане от български тъканни материали... 
всичко, което ще требва по-горе поменатото декориране като: платове, пасмантерии, постил-
ки, гарнитура мобели, заплатите на декораторите... ще бъде за сметка на Правителството“ 
(Нашето първо изложение, 1892, № 28, с. 7).
91   Общ каталог на изложените предмети. С., Книгопечатница и литография на Янко Кова-
чев, 1892 (по: Митева, Ж. София и Първото българско изложение. – В: Сердика–Средец–Со-
фия. Т. 2. С., 1994, с. 240).
92   Законопроект за откриване на ДРУ в София (по сп. Искуство, 1895, № 2 и 3, с. 26).
93   Великчов, К. Изложение на мотивите по законопроект за откриване на ДРУ в София – Ис-
куство, 1895, № 2 и 3, 23-26.
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вземе то от невежите ръце, които го ръководеха, за да се 
повери на художници, знающи специалните закони на 
орнаментацията. Тези нови грижи родиха декоративното 
изкуство, развитието на което оказва капитално влияние 
върху економическото положение на манифактурните 
страни в Европа.“94

Сп. Искуство (1896) публикува статия „Виктор Хюго 
декоратор“, която се основава на бележките на Жюл Кла-
реси в Le Temps95 за къщата на поета. В нея се разкрива 
непозната страна от творчеството на известния писа-
тел „като декоратор, нареждач на жилища, ползующ се 
от художествени произведения, оригинален и гениален 
тапицер“96. Можем да допуснем, че този текст е своего 
рода дебют на заявяване на работата на декоратора в спе-
циализираните издания у нас. Преводният му характер 
посочва евентуален източник в нашето изкуство, но до 
осмислянето на декоративното изкуство като отделен вид 
изкуство и занимаващите се с него като специфична част 
от художническото братство е необходимо време. Ако от-
ново се позовем на сп. Искуство и отзива за Втората худо-
жествена изложба97, ще разберем, че изложените произ-
ведения са разделени в две групи – живопиство и скулп-

94   Пак там, с. 25.
95   Парижки ежедневник, който излиза от 1861 до 1942 г. 
96   Сп. Искуство, 1985, № 9 и 10, с. 133.
97   Сп. Искуство, 1896, № 1, с. 5.
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тура, – макар и в предложения списък на участниците и 
техните творби да присъстват: „Улрих... – 2 ветрила гваш... 
Момчилов архитект – 3 орнамента и няколко архитектур-
ни студии“. Това, естествено, може да се обясни и с назва-
нието „живопиство“, което не се покрива с нашата пред-
става за живопис, а допуска всичко, което се изпълнява 
със средствата на рисуването, с акварел, „мазни“ бои и др. 
Различно е положението, когато се съобщава за изложба 
в чужбина – например отново в сп. Искуство четем, че „от 
голямата Берлинска изложба... са продадени 72 картини, 
10 акварела, 16 рисунки и офорти, 23 скулптури и 44 деко-
ративни работи...“98.

Очевидно, понятията декоративно изкуство и декора-
тор са познати като название у нас, но все още не се отъж-
дествяват с примери от собствената художествена продук-
ция. В този начален етап на развитие (поради липсата на 
функциониране в българска среда и наличието на еди-
нични примери за декоративно изкуство и специфична 
декораторска работа) понятието декоратор и декоратив-
но изкуство служи за характеризиране предимно на чуж-
да продукция и дейност.

За същинско навлизане на тези термини у нас можем 
да говорим едва когато е налице професионално обуче-
ние на художници декоратори и среда, която да провоки-
ра, да поръчва и да се нуждае от тяхната работа.

98   Сп. Искуство, 1896, № 7 и 8, с. 127.
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Можем да приемем, че след 1900 година разбирането 
за декоративно изкуство и нуждата от работата на худож-
ника декоратор у нас е поставена в обществения дневен 
ред. През първото десетилетие на ХХ век възпитаници-
те на първия випуск на ДРУ в София вече са получили 
своята квалификация, появяват се първите конкурси и 
поръчки за оформления в широкия диапазон на декора-
тивното изкуство. В художествена обвивка се обличат как-
то представителни обществени и частни сгради, времен-
ни конструкции, градски пространства, през дарствени-
те предмети и поздравителни и благодарствени адреси, 
подаръци за европейски владетели и общественици, така 
и дребните предмети с битово предназначение, тиражи-
рани образци, печатни материали – билети за лотарии, 
покани за изложби, вечеринки и т.н. Социалното ниво 
на поръчителите, възможностите за финансиране, както 
и способността на художниците определят качеството на 
художествените въплъщения.

В излязлата през 1907 г. книга на Д.П. Даскалов „Вли-
яние на изкуството върху занаятите“ се натъкваме на 
първия опит да се определи декоративното изкуство в 
българска среда, макар вероятно текстът да е с преводен 
характер: „Като говорим за влияние на изкуството върху 
разните занаяти, обикновено трябва да разбираме най-
вече декоративно изкуство в най-широката му смисъл. 
Художествената промишленост обема всички отрасли на 
занаятчийското производство, съединени с това изкуство 
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и служещи освен с практични нужди, но и за всевъзмож-
на украса и вътрешен домашен накит. Такива са кили-
марството, златарството, бояджийството – декоративното 
столарство и резбарство, железарството, грънчарството – 
керамиката, каменоделството, литографството, художест-
веното книговезство и печатарството. Под название деко-
ративно изкуство в най-широка смисъл се разбира всяко 
художествено украсяване на какъвто и да е предмет или 
здание.“99 

Със същото широко схващане е само определението 
декоративна живопис. Например по страниците на сп. 
Художествена култура (1910 г.) В. Димов пише: „Като е 
още дума за живописта, нека кажем нещо и за другото 
лице на нейната двойственост – за художествено-декора-
тивната живопис“100, или „за декоративното живопиство, 
за него ще имаме да кажем твърде малко, тъй като то е 
едвам зачекнато от Б. Михайлов, има един проект за стък-
ла... от Х. Тачев“101. Популярно е и названието художник 
декоратор102.

През 1920-те години „декоративното“ е вече широко 

99   Даскалов, Д.П. Влияние на изкуството..., с. 18.
100   Димов, В. Лятна изложба на дружество на художниците в България. – Художествена кул-
тура, 1910, № 2, с. 2.
101   Модерната художествена сбирка на Народния музей (продължение). – Художествена кул-
тура, 1910, № 10.
102   Виж напр. кореспонденцията до Х. Тачев, ЦДА, ф 2005к, получателят е отбелязан с тази 
професионална квалификация.
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употребявано понятие. Очевидно, неговото многообра-
зие поражда безсистемната му употреба. Това дава повод 
на Ив. Пенков да отбележи иронично: „Две понятия са 
твърде зле употребени напоследък: Декорация и Живо-
пис. Първото, благодарение на многото значения, които 
е придобило, е станало необходимост за речника на на-
шия интелигент и се употребява с такава безогледност, че 
престава вече да значи нещо:

– Вие се изразявате съвсем декоративно!...
– Той слизаше декоративно по стълбите...
– Това е цяла декорация!
Последното ми напомня възторга на оня, който беше 

се трогнал от природата с думите: Колко е хубаво, съвсем 
като пощенска картичка.“103

Можем да отчетем трансформациите, през които пре-
минава понятието за период от 2-3 десетилетия – от заим-
ствано назоваване на продукция и дейности, привлечени 
от европейски практики, през осмисляне на вида дейност 
и практикуващите я специалисти с местни превъплъще-
ния, до пълното изкривяване на заелата вече модни по-
зиции дума. Важно е да се отбележи, че в този период в 
понятието непрекъснато се смесват неговите категориал-
ни и видови белези. Макар и да не го назовава конкретно, 
Ив. Пенков в продължението на същия текст казва: „... де-
коративно добива значение вече на условно, контрастно, 

103   Пенков, Ив. Последната кибритена клечка. С., 2006, с. 280. 



46

стилизирано, с вкус, изящно и много други... Едно просте-
но смешение става също между декорация и театрална 
живопис. Декорация или декори са всички нарисувани 
проспекти, ъгли и завеси в театъра. Те най-често биват 
третирани по чисто живописен начин. Всичко, което се 
рисува в театъра, не е още декоративно.“104 

Трудността при обяснението на понятието и смесване-
то на значенията на декоративното изкуство произтича, 
веднъж, поради отбелязаната разлика между категория и 
вид, а в следващия момент, поради развитието на самата 
същност на декоративното изкуство – неговото обогатява-
не, обособяването му на границата между полезно и кра-
сиво, на сепарирането в дялове (художествена индустрия, 
приложно изкуство и т.н.). Подобно смесване се регистри-
ра и в съвременността ни, но то вече не тревожи никого. 

Само един поглед на читател към тематичния каталог 
в най-голямата ни библиотека ще ни посочи огромното 
поле на декоративното изкуство, което е трудно опреде-
лимо поради съотнасянето му към голям брой видове (и 
подвидове), да не кажа към всички изобразителни изку-
ства. Във фиша „декоративно изкуство“ ни препращат и 
към „кинодекори, монументална и монументално-деко-
ративна скулптура, монументално и монументално-де-
коративна живопис, приложно и декоративно изкуство, 
театрално-декоративна живопис. Понятия, свързани с 

104   Пак там. 
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декоративното, са и декоративна живопис, декоратив-
на скулптура, декоративно бояджийство. Препратките 
от изброените области ни носят следващо разслоение (и 
липса на понятийна яснота) – например в монументално-
декоративната и декоративната живопис са отбелязани 
емайл, кинодекори, мозайка, театрално-декоративна жи-
вопис, темперна живопис; по отношение на скулптурата 
ни посочват и релеф, а при приложно-декоративното из-
куство броят е двуцифрено число – антиквариат, броде-
рия, дантели, дизайн, златарство, керамика (художестве-
на), килими, майолика, мозайка, порцелан и фаянс, про-
мишлена естетика, ръкоделие, ръчна работа, художестве-
на обработка на камък, художествена обработка на кожа, 
художествена обработка на кост, художествена обработка 
на метал, художествена обработка на текстил и т.н.

Позволих си това изброяване, защото, както се виж-
да, препратките са свързани с декоративното изкуство и 
всички те показват вътревидовото му разнообразие, по-
сочват някои от характеристиките му и развитието му. 
Нормално е да си припомним колко голям е и броят на 
подвидовете, ако вземем метала например – от кованото 
желязо до фината ювелирна работа, текстила – стенен ки-
лим, платове, та чак до знамена и т.н. 

„Енциклопедията на изобразителните изкуства в Бъл-
гария“ съдържа следното определение на декоративното 
изкуство: „Изкуство, което служи за художествено офор-
мяне (външно и вътрешно) на архитектурни сгради, за 
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художествена обработка на битови предмети. Към деко-
ративното изкуство се отнасят декоративната живопис 
и скулптурата, мозайката и стъклописът, рисуването и 
резбата на различни материали, художествените метал-
ни отливки, кованият метал, декоративните тъкани, ке-
рамичните облицовки и апликации, театралната декора-
ция, украсата на паркове, площади и улици, временната 
украса по време на тържества и много други.“105 Съвсем 
естествено е подобно издание да се стреми към краткост 
на изложението и обобщение и да отразява теоретичното 
ниво на времето си. Но и така е видна широчината на аре-
ала декоративно изкуство.

Смислово осъвременяване дава определението от рус-
кото издание на речник-справочника по изкуствата от 2000 
година, където четем: „Декоративно изкуство (от латин-
ски – украсявам) – една от главните области на пластич-
ните изкуства (наред с архитектурата и изобразителните 
изкуства). Декоративното изкуство заедно с архитектура-
та формира обкръжаващата човека материална, предмет-
но-пространствена среда, внася в нея естетическо начало. 
Декоративното изкуство се подразделя на непосредствено 
свързано с архитектурата – монументално-декоративно 
изкуство (архитектурна декорация, стенописи, декора-
тивни релефи, статуи, витражи и мозайки на фасадите и 
в интериора, паркови скулптури, фонтани), декоратив-

105   Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. 1. С., 1980, с. 224.
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но-приложни изкуства (битови художествени изделия) 
и оформителско изкуство (оформление на празненства, 
експозиции, градски витрини и др.). Художествените ка-
чества на произведенията на декоративното изкуство се 
разкриват в пълна сила, когато се възприемат в ансамбъ-
ла, за който те са предназначени. Декоративното изкуство 
е свързано с художествената промишленост и дизайна.“106 
Приведеното определение като че ли най-точно отразя-
ва възприемането на декоративното изкуство от днешна 
гледна точка.

Определения на понятието се откриват в почти всич-
ки издания и справочници по проблемите на изкуството 
(главно чужди издания и справочници, както и интер-
нет източници). Информацията често е несъпоставима, 
определя се от нивото, предназначението и характера на 
изданието. 

Орнамент и стил
Съществена част от информацията, посочени препрат-

ки и т.н. в справочниците обвързват декоративното изку-
ство и орнамента. Органичната връзка между тях често 
провокира взаимозаменяемостта им при словесното им 
тълкуване. Ето какво добавя Д.П. Даскалов към определе-
нието си за декоративно изкуство: „Към декорацията спа-

106   Шпикалова, Т. Декоративно изкуство. – В: Современный словарь – справочник по ис-
кусству. Москва, 2000, 185-186.
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дат всички произведения на изкуството, изпълнени ши-
роко и с орнаментална цел, но най-главен елемент на това 
изкуство са орнаментите, в строгия смисъл на думата, т.е. 
красиви съчетания от най-разновидни линии, форми и 
фигури.“107

Орнаментът наистина е един от главните „играчи“ в 
полето на украсните изкуства. Изучаването му е обект на 
стилознанието – друга важна част от територията на де-
коративното изкуство. Известен е фактът, че преподава-
телите в ДРУ (ДХИУ), освен часовете в специализирани-
те курсове по декоративно изкуство, водят и часовете по 
стилознание. Важен дял към изучаването и преподаване-
то на декоративното изкуство и неговата история е точно 
преминаването през отделните стилове и техните харак-
теристики. Ръководствата по стилознание у нас (без да 
са обект на нарочно изследване) още от първите опити 
– Д.П. Даскалов в споменатата книга, събраните лекции 
по стилознание на проф. Х. Тачев, които се съхраняват в 
архива му108, през помагалата и учебниците на Д. Дру-

107   Даскалов, Д.П. Влияние на изкуството..., 18-19.
108   Записки по стилознание от Професор Тачев, преподавател при ХА, София, 28 май 1926 
г. – ЦДА, ф 2005к, оп. 1, а.е. 1151.
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мев109 и до днес110 – показват известна константност. Пох-
ватът им включва хронологично представяне на отдел-
ните епохи – Античност, Средновековие, Ренесанс и т.н., 
добре застъпени са европейските стилове, акцентира се 
върху националните особености. Привлечен е материал 
и от по-отдалечените краища на света – Китай, Япония, 
Индия и т.н. Разлики се наблюдават в периодите, които 
са по-близки до нас. В първата половина на ХХ век тези 
материали стигат до своята съвременна публика – моде-
рен стил е често срещано (с доза неопределеност в назо-
ваването), понякога се посочва сецесион. При Даскалов 
и Тачев съответно имаме включен и „български стил“. 
„Образци на нашата орнаментика“ дава и Г. Цапев в соб-
ствено издание111.

Стилознанието като че ли приключва със сецесиона. 
По нататъшната промяна в декоративното и приложното 
изкуство извиква промяна и във водещите похвати – в сти-
лизирането, в композирането, – като нараства значението 

109   Друмев, Д. Стилови форми от веществената култура на народите. Нагледно изучаване на 
стиловете. Трявна, печат Бончо Ненков, б.г.; Друмев, Д. Рисуване и стилизиране. Учебник за І 
курс на Техникум по керамика и стъкло за отделите по фина керамика, строителна керамика 
и стъкларство. С., 1958.
110   Виж напр. в Писарева, Е. История на интериора и мебелите. С., 2002; Илиев, И. Орнамент. 
С., 2014.
111   Цапев, Г. Български орнаменти, мотиви и композиции. Собствено издание, 1923. Интерес-
но е да отбележим обръщението на автора: „... предвид многократните покани на интересу-
ващи се личности в тая област – от една страна – и желанието ми да дам един вид образци за 
нашата орнаментика на учащи се в разни гимназии и професионални училища, занаятчии и 
др. – от друга, издадох този втори малък албум от собствени композици“.
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на втория. Липсата на възможност за нови варианти на 
стилизация подтикват авторите да прекомпозират позна-
ти орнаменти в определена стилистика.

Теоретични аспекти
Изкуство и украса
За изкуството и неговата двойственост 
Оказва се, че за да се стигне до определянето на нещо 

гранично, преходно, проникващо в различни сфери и т.н., 
каквото е декоративното изкуство, то трябва да се съпос-
тави между това, с което „граничи“, и онова, с което е във 
връзка, и може би с друго, с което е в опозиция. Декора-
тивното изкуство се отнася както към изящното, така и към 
приложното изкуство, попада във фокуса между изкуство 
и занаят, съответно – изкуство и индустрия, изкуство и тех-
ника в общ план. Получава оценъчни критерии при съпос-
тавянето – високо и ниско, красиво и полезно и т.н.

Изящно – декоративно – приложно 
Дадена като значение на декоративно изкуство, думата 

украса отговаря на следното определение – всичко, което 
(служи да) придава хубав и тържествен вид на нещо. Ук-
расявам – придавам красив, хубав вид112. Декоративното 
изкуство е това, което служи за придаване на красив вид. 
Можем ли така да обясним привличането на част от други-

112   Български тълковен речник..., с. 989.
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те видове изобразително изкуство под „шапката“ на деко-
ративното изкуство и да ги определим като тяхна украсна 
част? Коя точно е частта, която може да служи за украса, 
и коя – не? Украсата на изкуството или изкуство за укра-
са? Поредица въпроси, които трудно намират еднозначен 
отговор. Ако съпоставим двойките живопис – декоратив-
на живопис, скулптура – декоративна скулптура, графика 
– приложна графика, установяваме, че декоративното из-
куство е свързано с всяко от първите посочени видове изоб-
разителни изкуства (или някаква част от тях). По-различно 
е положението единствено с архитектурата. Тук двойката 
архитектура – архитектурна декорация като че ли отразя-
ва общия им порядък. Невъзможността архитектурната 
декорация да съществува без зададен архитектурен обем, 
т.е. като самостоятелна, обособена част, обяснява различ-
ния ѝ статут. От казаното дотук, можем да предположим, 
че всеки вид визуално изкуство има изящен (изобразите-
лен) и декоративен вариант113. Важното е какво ще ги отли-
чи – „геният“, талантът, функцията, стиловите особености, 
композиционните похвати? И защо едното от двете лица 
на един вид изкуство е определено като по-висше от друго-
то? Естествено, тези въпроси, макар и да звучат риторично, 

113   Тук отново можем да изпаднем в заблудата, която причинява смесването на категорията 
декоративно и вида изкуство. В горните вероятности имам предвид видовото деление. Като 
категориални понятия – от историята на изкуството сме свидетели както на господство на 
декоративността в изобразителните видове, така и на стремеж към изобразителност в деко-
ративните.
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имат своя тривиален отговор – и той се корени в нивото на 
утилитарност, което заема даденото произведение. 

Докато отношението изящно – декоративно като че ли 
все пак лежи в една равнина, отношението изящно – при-
ложно бележи съществената опозиция. Ако условно си 
представим сферите на изящното и приложното като две 
крайни области, пространството, което остава между тях, 
като че ли се изпълва с полето на декоративното изкуство. 
То заема средна позиция – първично звено, от което ще се 
отделят двата полюса, но което ще продължи да същест-
вува като погранична област, своеобразен медиатор меж-
ду двете, но и със свои собствени характеристики. И така 
както подобно построение изглежда ясно, така то се оказ-
ва и доста условно. Съчетанието декоративно-приложни 
изкуства, което функционира в широк ареал и до днес114 у 
нас, ни навежда на мисълта за съприкосновения на деко-
ративното в по-голяма степен с приложното, отколкото с 
изящното115. Невъзможността ни да назовем еднозначно 
дадено произведение може би произтича и от неговата 
същност на обединител на две начала.

114   Словосъчетанието навлиза от руски език.
115   Като пример ще посоча видово-жанровото деление на приложното изкуство в периода 
(според Василчина, В. Между техниката, технологията и изкуството..., с. 325) – „същинско при-
ложно изкуство... архитектурно-декоративно изкуство... и художествено оформление...“, от-
където е видно, че в доста голяма степен ареалът на приложното и ареалът на декоративното 
изкуство се припокриват.
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Високо и ниско
Чисто и приложно 
Красиво и полезно
Контрастни начала с оценъчни конотации. И макар 

днес да твърдим, че не се съобразяваме с подобна цен-
ностна подредба на изящните и декоративните видове, на 
образователно и институционално ниво го осъществява-
ме до днес. 

В „Изкуство и стил“ Н. Райнов пише: „Изкуството е 
творчески път, изразяващ състоянията на голата Душа. 
Няма „чисти“ и „приложни изкуства“: има изкуство и... 
вестник. Китайската ваза струва повече от „Одрания вол“ 
на Рембранд. Севрските порцелани струват толкова, кол-
кото платната на Бьоклина...“116

Към върволицата двойки, употребявани по отношение 
на декоративното изкуство в съвременността ни, Т. Дими-
трова прибавя още една в статията си „Между „чисто“ и 
„приложно“117. Непрекъснато съпровождащ развитието 
на декоративното изкуство, въпросът за „чисто или при-
ложно“, естествено, през различните периоди придобива 
различен смисъл. В началото на 1920-те години се обявяват 
гласове в защита на тяхната равнопоставеност и се търси 
друг критерий за деление, „докато в края на 50-те – нача-

116   Н.Р. Изкуство и стил. – Везни, 1919, с. 69 (фототипно издание, С., 1999).
117   Димитрова, Т. Между „чисто“ и „приложно“ (Проблеми на съвременното българско деко-
ративно изкуство). – Изкуство, 1984, № 8, 54-64.
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лото на 60-те години той се изразява в противопоставяне-
то на „утилитарното“ и „декоративното“ (неутилитарно), 
а в края на 70-те – началото на 80-те години се противо-
поставят „декоративното“ и „съдържателното“118. Без да 
се впускаме в повече изброявания, можем да отчетем, че 
почти всеки период, всяко десетилетие има ново осмисля-
не и нова дихотомия.

В студията си, посветена на декоративно-приложното 
изкуство от началото на 1980-те, В. Ангелов119 предлага 
систематика на пластичните изкуства и разглежда място-
то на декоративно-приложното изкуство; проследява от-
ношението на естетиците (от Хегел насам) към утилитар-
ните видове изкуство и заключава: „естетическите теории 
на миналото наложиха това. Делението на изкуството на 
„висши“ и „низши“ достигна границата на ХІХ в. и прес-
кочи към ХХ век. Утилитарните изкуства безусловно бяха 
причислени към „низшите“120.

Студията е полезна и с опита си да разгледа система-
тиката на видовете пластични изкуства през различни пе-
риоди. „Систематиката, която получихме в наследство от 
българските археолози и изкуствоведи, е в сила и до днес. 
При нея видовете изкуства се подреждат така: архитектура, 

118   Пак там, с. 54.
119   Ангелов, В. Съвременното декоративно-приложно изкуство – присъствието му в средата, в 
която живеем. – В: Пластичните изкуства и жилищната среда. С., 1983, 210-234.
120   Пак там, 226-227.
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скулптура, живопис, приложни изкуства.“121 Струва ми се 
важно тук да спомена, макар и да касае следваща част от 
текста, че самият автор отбелязва, че приложните изкуства 
в по-старите публикации се разглеждат под името „худо-
жествена индустрия“ или „художествено-индустриална 
украса“ към архитектурата, каквито на практика са. Все 
още е далеч времето, когато приложното изкуство ще се 
обособи като такова. Напълно можем да се съгласим обаче 
с твърдението на В. Ангелов, че „съвременните художестве-
ни процеси ни изправят пред нов кръг от естетически про-
блеми, които налагат частични корекции в онаследената 
систематика на пластичните изкуства“122. Това, което пред-
лага авторът, като изхожда вероятно от синтеза и мону-
менталността, които определят декоративно-приложните 
изкуства по това време у нас, е приложните изкуства да зае-
мат позиция непосредствено след архитектурата123. За нас, 
в постмодерното време, подобни йерархизирани система-
тики до известна степен губят смисъл. Остава само от ми-
словни нагласи да ги превърнем в ежедневно отношение.

Изкуство и технология 
Декоративното изкуство отбелязва и синапса между 

изкуство и технология. Тази двойка има измеренията си 

121   Пак там, с. 224.
122   Пак там, с. 225.
123   Пак там, с. 228. 
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и в следващи биноми – изкуство и занаят (занаятчийско 
производство), изкуство и индустрия (техническо въз-
производство). Последната посочена невралгична точка, 
естествено, има свои времеви измерения. Те се открояват 
във времето на индустриалната революция. Процесите 
тук са по-широко изяснени в европейската история. 

Процесите, които протичат между тези две начала у 
нас, са обект в изследванията на В. Василчина124 от послед-
ните години. Изводът, който се налага в работите ѝ, е, че в 
България липсата на развито индустриално производство 
по принцип е една от причините за недотам адекватното 
на европейските практики „художествено-индустриално“ 
производство. Другата съществена причина е липсата на 
плътна потребителска среда. Като основен фактор в тези 
процеси на обмен тя определя професионалното и худо-
жествено-индустриалното образование у нас125.

Изкуството и технологията и техните взаимовръзки са 
невралгичните звена, около които циркулира културната 
историята на модерната епоха. Някои автори126 връщат 
времето назад до селенията на древните гърци и конста-
тират едноначалието на тези две области, които днес се 

124   Виж напр. Василчина, В. Между техника, технология и изкуство. ..., 318-330 и др.
125   Василчина, В. Художествено-индустриално образование в производствената модерниза-
ция на България – края на ХІХ и първата половина на ХХ век. С., 2007 (под печат).
126   Виж Власов, В. Большой энциклопедический словаръ изобразительного искусства. Т. 2. 
Санкт-Петербург, 2000, 706-707; Séguy-Duclot, A. Redefinir l’art pour ne pas manquer la création. 
– Esprit, 1999, N 8-9, pp. 97-108; Янева, В. Еволюцията на универсалността на приложното изку-
ство. – Промишлена естетика/Декоративно изкуство, 1979, № 1, 40-46.
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опитваме да съберем в различни клетки от общата схема 
на изкуството. Ще се позова на обяснението на един фи-
лософ – Ален Сеги-Дюкло127, чиято цел в „Да предефи-
нираме изкуството, за да не изпуснем творчеството“128 е 
по-мащабна, но ни дава есенцията на историческото раз-
витие129. „В продължение на повече от две хиляди годи-
ни, теоретиците работиха с едно понятие, това на техне 
(τέχνη), преведено с ars на латински и art (изкуство) на 
френски. Говореше се за изкуство на художника като за 
изкуство на зидаря или изкуство на хлебаря. Изкуство 
(аrt) означаваше всяка регулирана техника, изискваща 
специална квалификация. И главният залог бе да се знае 
дали едно изкуство беше либерално (а именно достойно 
за свободен човек, което може да бъде практикувано и от 
благородник, който не ще отстъпи от достойнството си), 
или просто само механично.“ Авторът посочва стреме-
жа на Леонардо да Винчи да извиси живописта до реда 
на свободните изкуства, като я приобщава към перспек-
тивната геометрия. Следващия етап Сеги-Дюкло обяс-
нява така: „Всичко във Франция се променя към 1750 г. 

127   Преподавател по философия в град Тур, Франция. Автор е на „Да определим изкуството“ 
(1998 г.)
128   Séguy-Duclot, A. Op. cit., p. 97 (превод Л. Дандолова).
129   Опитвайки се да обясни откъде тръгва кризата в изкуството днес, авторът предлага „да 
излезем от много тесните рамки на ХХ век. Изкуството, такова, каквото го възприемаме или 
по-скоро такова, каквото не го възприемаме, тъй като всички са се наговорили да казват, че 
то не може да се определи, е относително скорошно. Наистина за пръв път то се появява във 
Франция през средата на ХVIII век.“ 
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Изведнъж започваме радикално да отделяме живопи-
ста, музиката, скулптурата, поезията и др. от изкуства-
та по принцип. Това отграничаване се вижда именно в 
семантичната разлика, посочена в речника на Френската 
академия от 1752 г. между артист и занаятчия. Артистът 
за разлика от занаятчията притежава гений. Това поня-
тие, чийто произход откриваме у Платон, е въведено от 
френските теоретици, успоредно с новото понятие за из-
куството. Геният отговаря на незанаятчийската същност 
на изкуството, чийто източник се открива в ирационал-
ния начин на вдъхновение. За няколко години тези две 
нови понятия – изкуство и гений – ще бъдат приети от 
английските и немските теоретици. По такъв начин, че 
още от края на ХVIII век тяхната употреба е почти уни-
версална в западния свят.“130

Следващия момент, на който обръща внимание френ-
ският философ, е как се е определяла другата половина, 
останала след еманципирането на част от дейностите и 
означаването им като изкуство. Тук като че ли е съвсем 
безпроблемно да се преведе думата τέχνη от гръцки. „Ду-
мата техника, която е синоним на старото понятие за из-
куство, се заражда през ХVIII век. Новото понятие за из-
куство може да бъде преопределено в самата му същност 
като нетехническо.“131

130   Séguy-Duclot, A. Op.cit., p. 97.
131   Пак там.
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Напълно можем да се съгласим с Дюкло, „че от края 
на ХVIII век до наши дни противопоставянето на изку-
ството на техниката е най-често срещаната основна тема 
за обсъждане в съвремието. Става дума за дълбока, ком-
плексна концептуална революция с термините, за която 
все още продължаваме да мислим.“132

Ако прекъснем философската нишка и се върнем към 
полето на нашето изследване, можем да заключим, че 
тази двуликост на създаването на определен вид продук-
ция (технология и художествен облик) е генеалогично за-
ложена и всеки опит да се еманципира едната или друга-
та половина води до създаване на напрежение.

Струва ми се възможно да помислим, че областта на 
приложното, техническото, оставена без „оплождащата“ 
роля на таланта, се стреми към него и сякаш търси загу-
бената си половина. И тук не става дума само за термино-
логично разкъсване, за някаква езикова смяна. Промяната 
води и до същностни изменения като че ли най-вече в ста-
туса на хората, които упражняват определен вид дейност 
– изкуство или техника.

Определение 
Полето на декоративното изкуство се разбива на изклю-

чително много сегменти и започва да означава прекалено 

132   Пак там.
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много неща. Дали не е по-адекватно да търсим неговото 
обобщаване (дефиниране) не в едно цялостно понятие, 
термин, а да определим неговата природа като на актив-
но присъстващо във всеки друг вид пластично (визуално) 
изкуство, съставящо определена негова част (съставна, 
противоположна, противодействаща). От друга страна, 
когато си дадем сметка също за времевите изменения и 
динамиката във видовото обособяване, понятието декора-
тивно изкуство отпраща към миналото (и в учебните дис-
циплини, и в помагалата). Така днес най-често употреба-
та му е в съставни понятия като декоративно-приложно, 
монументално-декоративно и т.н. Следователно декора-
тивното изкуство става събирателно понятие, което раз-
ширява или събира полето си през различните етапи на 
своето развитие.

Горепосочените определения в речници и енцикло-
педии, които успях да проследя в работата си, ме на-
сочват към дефинирането на същинското авторско де-
коративно изкуство – онова изкуство, което се появява 
в периода на първите декоратори133, които се стремят 
да дадат художествен облик, уникалност на жизнената 
среда (елитарна в началото), до следващата поява – оф-
ормянето на дизайна и означаването на новото творче-
ско поприще дизайнер. Предпочитам подобно „проце-
суално“ отграничаване, а не конкретно времево, защото 

133   Асамблиери, архитекти или назовавани според дейността си – тапицери, ювелири и т.н.
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времевите граници са величина, зависима от локацията, 
а събитията, макар и трансформирани, са валидни134. 
Казано по друг начин, декоративното изкуство се явява 
медиатор, преход, който прави оформянето на предмет-
ната среда от недрата на народните занаяти, през про-
фесионалните занимания в придворните работилници, 
манифактурите, до проектирането за производство на 
уникални предмети или масова продукция. Декоратив-
но изкуство е авторски уникат или техническо възпроиз-
ведено, проектирано от специалисти художници произ-
ведение. Декоративно изкуство е оригиналната декора-
тивна живопис, както и проектът за килим или корица 
на книга, изложен в залите на галерията, то е и самият 
продукт – пано, ваза, килим (единичен образец или се-
рийно производство). Езиковата „недостатъчност“, или 
по-точно липсата на езикова конвенционалност днес, е 
предопределена от постмодерните дадености – фактите 
и явленията са хибридни, почти нищо не съществува в 
чист, самостоен вид. 

134   За водещите европейски центрове това е например ХVІІІ – началото на ХХ век (за рож-
дена дата на дизайна е избрана 1907 г., друга „начална“ година, която се посочва, е 1929 г. и 
др. доста условни означения. Бих цитирала думите на В. Стоянов, които съдържат гледната 
точка на изследовател на проблемите на дизайна: „Материално-предметното обкръжение и 
практиката за „оформлението“ на това обкръжение... носят определението „декоративен ек-
лектизъм“, отнасят се до промишлените изделия на почти целия ХІХ век, а номинално чак 
до 30-те години на ХХ век... всъщност декоративният еклектизъм би трябвало да се разглежда 
като стадий на развитие в декоративните изкуства, отколкото като етап в развитието на ди-
зайна“ – Стоянов, В. Увод към проблема за естествените граници на дизайна. – Проблеми на 
изкуството, 1990, № 2, с. 39.
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Ако си припомним махалото, след това кръговрата, 
спираловидното развитие, както и историята на човешка-
та дейност, свързана с духовността, в частност с изкуство-
то, можем да предположим, че бихме се „завърнали“ към 
търсенето на обобщаващо название, подобно на гръцкото 
техне, но вече съобразявайки се с новото ниво, на което 
се намираме в развитието си, и с термини като визуално, 
електронно, дигитално, мултимедийно и т.н. 

***
За нуждите на последващото изложение е важно да се 

уточнят и съдържателните аспекти на някои споменати 
вече понятия. Понятието сецесион135 (което е нееднознач-
но, отчасти заради спецификата на самото художествено 
течение) ще се разбира като представа за изкуство, и глав-
но като образен език, тъй като у нас то навлиза като „ха-
ресван“, „разкрасяващ“ визуален код, без да се обвързва с 
причините и контекста, довели до неговото възникване в 
Европа. Важно е да се отбележи, че текстовете за сецесио-
на в българската изкуствоведска среда, а оттам и създаде-
ната представа за стила, се опират главно на изследвания 

135   Основни статии от български автори: Ангелов, В. Влиянието на сецесиона в България. – 
Изкуство, 1977, № 3, 23-29; Димитрова, Т. За сецесиона в българското изобразително изкуство. 
– Проблеми на изкуството, 1991, извънреден брой, 3-11; Василчина, В. Приложното изкуство 
между „български стил“..., 90-108; Коева, Кр. Сецесионът и неговият отглас в българската жи-
вопис. – Проблеми на изкуството, 2000, № 3, 18-28; Георгиева, М. Сецесионът в живописта на 
южните славяни – една от посоките на „Модерната“. – Проблеми на изкуството, 2001, № 4, 
25-31 и др.
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на живописните и графични художествени форми136 и не 
се акцентира върху приложните форми, и тежненията за  
синтеза между изкуствата. Отнасянето на сецесиона само 
към кавалетните форми ще го лиши от качеството му на 
последния всеобхватен стил, определян от архитектурата 
и предметната среда.

Терминът български стил (или старобългарски стил)137, 
като израз на национално-романтичната разновидност 
на сецесиона в българска среда, ще се разбира като едно 
заемане и желание за модернистично префигуриране на 
орнаментиката от средновековните образци (църковни и 
светски) и неизчерпаемите извори на фолкора.

По отношение на разпространеното понятие декора-
тивна живопис, наложило се в разделите на изложбите 
и оттам – в критиката, няма точно определение. Андрей 
Протич пише, че у нас „тя е въведена от Х. Тачев и Ст. 
Баджов“138. Без да е обект на настоящото изледване, ще 
посоча няколко откъслечни характеристики на декора-
тивната живопис. В книгата си „Влияние на изкуството 

136   Съществуват и отделни публикации и справочни издания, касаещи архитектурата и 
приложните изуства, напр.: Коева, М. Сецесионът и българската архитектура. – Проблеми на 
изкуството, 1975, № 2, 46-53; Василчина, В. Приложното изкуство между „български стил“...
137   Терминът се налага в пресата и критиката от 1920-те години и е сериозно изследван и 
анализиран от: Василчина, В. Приложното изкуство между „български стил“...; Ангелов, В. 
Мястото на орнамента при формирането на българския стил. – Изкуство, 1978, № 1, 31-35.; 
Съдържателно разделение между старобългарски стил и български стил дава: Василчина, В. 
Феноменът „български салон“ в жилищното обзавеждане от края на 20-те и през 30-те години. 
– Проблеми на изкуството, 1996, № 1, 30-37.
138   Протич, А. Изкуството в София. С., 1928, с. 199.
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върху занаятите“ Д.П. Даскалов ще предложи следно-
то деление: „По съдържание живописта се подразделя 
на исторична, религиозна, портретна, пейзажна, деко-
ративна и пр.“139. В. Димов пише: „Като е още дума за 
живописта, нека кажем нещо и за другото лице на ней-
ната двойственост – за художествената декоративна жи-
вопис... Поради близостта на това изкуство до частния 
и религиозния живот на всеки народ, то се явява като 
авангард за развоя на сериозното изкуство. При това, в 
него става най-напред и най-лесно присаждането и кул-
тивирането на принципа за национализация в изкуство-
то, понеже народните художествени форми, особеността 
на стила, на колорацията и пр. се манифестират именно 
в декоративното изкуство.“140 Според М. Георгиева една 
от тенденциите в пейзажния жанр на южнославянската 
изложба в Загреб (1908 г.) е определяна като декоратив-
на, защото „охотно използва похватите на сецесиона“141. 
Податките от тези цитати ни насочват да причислим де-
коративната живопис, поне в началните ѝ прояви, като 
раздел на живописта. Трудност възниква при определя-
нето на отделната творба, когато тя е носител на худо-
жествените похвати на живописта, а от друга страна, е 

139   Даскалов, Д.П. Влияние на изкуството..., с. 16.
140   Димов, В. Лятна изложба на дружеството на художниците в България. – Художествена 
култура, 1910, № 2, с. 23.
141   Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници „Лада“ (1904 – 1912). Българското 
изкуство на южнославянските изложби. С., 1994, с. 161.
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предназначена или е проект за практическо приложе-
ние. Първите стъпки на всяка нова насока, течение, жанр 
и т.н. са белязани от подобна неяснота в терминологич-
ната определеност, особено в култури, които не ги про-
дуцират, а ги интегрират към собствените си дадености.









Биография на декоратор

Стефан Баджов е художник декоратор, основополож-
ник на модерното декоративно изкуство в България. Успо-
редно с Харалампи Тачев, създава образен свят, съпътст-
вал поколения българи от първата половина на века. Зна-
чимостта на фигурата му като пионер на редица форми 
за творческа изява, реализирани днес от дизайна, пред-
стои да бъде популяризирана, а ролята му за обучение-
то на повече от двадесет випуска от приложния отдел на 
Художествената академия – осмислена и призната. Спо-
менаването на името на художника в артистичните сре-
ди веднага предизвиква отклик – „А, да, Баджов“, „Той, 
с Харалампи Тачев“... „Декоратор“... „Свързан с царската 
институция“... „Учителят на Иван Милев“... и... толкова. 
Единици са изследователите, които са запознати по-де-
тайлно с творчеството му. Извън изкуствоведските среди 

СТЕФАН БАДЖОВ 
(1883 – 1953)
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той е напълно непознат, „макар че едва ли има българин, 
който да не е виждал нещо от създаденото от двамата [и Х. 
Тачев] големи художници декоратори“1. Да не забравяме, 
че Баджов е автор и на държавния герб от 1930-те години.

Независимо че изложението органично се нуждае от 
така популярното вече въведение за незаслужената забра-
ва, дискредитираната тематика и липсата на достатъчно 
предхождащи изследвания, нека започнем директно със 
социализирането на фигурата на Стефан Баджов. Биогра-
фични данни за него дежурно се съдържат във всички спе-
циализирани справочни издания – от малкия „Художест-
вен речник“ на Николай Райнов и Енциклопедията на 
братя Данчови до „Енциклопедията на изобразителните 
изкуства в България“2. Името и творчеството му неизбеж-
но присъстват в множество публикации за художествения 
живот от първата половина на ХХ век – отзиви за излож-
би3, критика, както и в обобщаващи трудове4. В съвремен-
ното изкуствознание неговата фигура, като член на дру-
жество „Лада“, се разглежда в каталога на Милена Георги-

1   Маринска, Р. 20-те години в българското изобразително изкуство. С., 1996, с. 115.
2   Райнов, Н. Художествен речник. Пловдив, 1928, с. 15; Българска енциклопедия А-К. Н.Г. Дан-
чов / И.Г. Данчов, 1936, фототипно издание С., 1992, с. 96; Енциклопедия на изобразителните 
изкуства в България. Т. 1. С., 1980, с. 65; Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници 
„Лада“ (1904–1912). Българското изкуство на южнославянските изложби. С., 1994.
3   Даскалов, Д.П. Изложбата на художника Ст. Баджов. – Камбана, 1908, бр. 403, с. 3.
4   Протич, А. Петдесет години българско изкуство. Ч. 2. С., 1934; вж. Годишник на ДХА, 1926. 
С., 1927 и др.
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ева „Съюзът на южнославянските художници „Лада“5 и в 
книгата ѝ „Южнославянски диалози на модернизма“6. За 
стила „Тачев – Баджов“ пише Ружа Маринска в главата, 
посветена на двамата декоратори в книгата си „20-те годи-
ни в българското изобразително изкуство“7. 

Експозиционна реабилитация е включването на две 
негови творби в организираната от Националната худо-
жествена галерия изложба „От Народния музей към На-
ционалната галерия“8. Картината му „Изповед“ е част от 
постоянната експозиция на градската галерия в Пловдив. 
Произведения, създадени по негов проект, украсяват вит-
рините на изложби, свързани с историята на Третото бъл-
гарско царство, често и без да се посочва авторството му9. 
Творчеството на Баджов, визуализиращо сецесионната 
естетика у нас, не остава подминато в множеството пуб-

5   Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници...
6   Георгиева, М. Южнославянски диалози на модернизма. Българското изкуство и изкуството 
на Сърбия, Хърватско, Словения (1904 – 1912). С., 2003.
7   Маринска, Р. 20-те години...
8   От Народния музей към Националната галерия, каталог, текст Д. Соколова, март 1996.
9   Характерна слабост на типа исторически изложби у нас е липсата на интердисциплинарен 
подход и често пренебрежение към художествените аспекти на предметите.
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ликации по темата10, а неговата многожанровост го прави 
обект на анализ в изследвания на приложната графика и 
печата11, на приложните изкуства12, на пространственото 
оформление13, както и на създаването на държавен герб14. 
В студиите за културните ни връзки с Чехия15 задължител-
но се споменава и възпитаникът на Художествено-индус-
триалното училище в Прага. Професорското място в Ху-
дожествената академия ще свърже името му с коментари 
и факти от развитието на институцията16, а монографич-
ните студии за някои от даровитите му студенти ще отбе-
лежат заслугите на преподаването в Декоративния отдел 

10   Ангелов, В. Влиянието на сецесиона в България. – Изкуство, 1977, № 3, 23-29; Мястото на 
орнамента при формирането на български стил. – Изкуство, 1978, № 1, 31-35; Димитрова, Т. 
За сецесиона в българското изобразително изкуство. – Проблеми на изкуството, 1991, извън-
реден брой, 3-11; Василчина, В. Приложното изкуство между „български стил“, сецесиона и 
„родното“. – В: Из историята на българското изобразително изкуство. Т. 3. С., 1992, 90-108; 
Коева, Кр. Сецесионът и неговият отглас в българската живопис. – Проблеми на изкуството, 
2000, № 3, 18-28; Георгиева, М. Сецесионът в живописта на южните славяни – една от посоките 
на „Модерната“. – Проблеми на изкуството, 2001, № 4, 25-31 и др.
11   Стефанов, С. Българският печат от 20-те години. С., 1994.
12   Вж. публикациите на В. Василчина.
13   Петров, Г. Дизайн. Пространствено оформление. С., б.г.
14   Георгиева, М. За авторството на държавния герб през 20-те и 30-те години. Историята на 
един нереализиран проект от Х. Тачев. – Изкуство/Art in Bulgaria, 2002, № 90-92, 54-59.
15   Вж. Дончева, Р. Чешкото художествено-индустриално училище и българските художници. 
– Проблеми на изкуството, 1999, № 2, 29-31.
16   Вж. публикациите на: Генова, Ир. Художествената академия и българското изкуство в ин-
тернационалното културно пространство през първите десетилетия на ХХ век. – Проблеми 
на изкуството, 1999, № 2, 18-27 и Георгиева, М. Началните години на ХА. Хроника и коментари. 
– Изкуство/Art in Bulgaria, 1999, № 38-40, с. 4; Георгиева, М. Съвременно изкуство и мечтата за 
държавното рисувално училище (1908–1911). – Историческо бъдеще, 2001, № 2, с. 132.
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на Академията17. Обективно е оценено и присъствието му 
в „История на българската художествена култура“18, оста-
нала в ръкопис. 

И преди да се фокусираме върху отделните проявле-
ния на художника декоратор, преди да отразим богатото 
му живописно и графично наследство, както и да се за-
познаем с работата му на преподавател и дейностите му 
като общественик, нека проследим един възможен разказ 
за неговия живот.

17   Напр. вж.: Генова, Ир. Декоративно и картинно в графиката на Пенчо Георгиев. – В: Из 
историята на българското изобразително изкуство. Т. 3. С., 1992, 73-85. 
18   История на българското изобразително изкуство. Т. 5 (Българското изкуство от Освобож-
дението до края на ІІ Световна война). Институт за изкуствознание. Авторски колектив Ч. 
Попов, Т. Димитрова, Б. Рангелова, Кр. Коева, Ир. Генова, Р. Иванова, П. Гълъбова, В. Динова-
Русева, В. Василчина. С., 1994 (ръкопис, депозиран в Библиотеката на Института за изследване 
на изкуствата). 



„Изглед от Крушово с част от корията“, публикувано в албум „Крушовско благотворително 
братство“, 1928, печатница Книпеграф, София.



Многостранните очертания на една 
реална съдба

Стефан Николов Баджов е роден в град Крушево19 (дн. 
РМакедония) през 1883 г.20. За съжаление, не разполагаме 
с конкретни данни за неговото семейство. Единствено не-
говата къща е достигнала до нас от маслена картина, ре-
продуцирана като илюстрована пощенска картичка21. По 

19  В албуми и по-стари източници се среща и като Крушово.
20  По отношение на годината на раждане на Стефан Баджов установих несъответствия в раз-
лични архивни документи, а оттам и в източниците, които ги посочват. Николай Райнов – в 
Художествен речник, с. 15, и Българска енциклопедия на братя Данчови, с. 96, посочват 1879 
г. М. Георгиева в каталога „Лада“, по данни от декларациите на авторите, участвали в южнос-
лавянските изложби, посочва 1880 г. В личния паспорт на художника, издаден година преди 
смъртта му, се посочва 1883 г. като рождена година. Същата е посочена и в Енциклопедията на 
изобразителните изкуства в България. Пресмятането по данни от различни архивни единици 
в архива на ДХИУ в СДА отново показва вариации, като отива след 1879 г. Тя е посочена и в 
студентската карта на Баджов от пражкото училище. Показателно е, че по-старите докумен-
ти посочват 1879 г., а тези след политическите промени в средата на ХХ век – 1883 г. Можем 
да допуснем определена подмяна на рождената година с определени причини и цел, но без 
наличие на друг официален документ, удостоверяващ датата на раждане, може да бъде посо-
чена тази от паспорта му – 1883 г.
21   Щастливо попадение бе откриването на пощенската картичка със саморъчен надпис от 
Стефан Баджов до приятеля му Александър Божинов (НА – БАН).



спомени на неговата снаха22 двамата братя на художника 
– Атанас и Христо – също се преселили от Крушево в Со-
фия. Със спестяванията си купили мелница близо до га-
рата и така издържали семействата си. Бомбардировките 

22   Анна Баджова – съпруга на сина му Асен Баджов.
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„Декоративен 
пейзаж“, 1905, 
акварел, хартия, 
26,3х18,7. 
Подп., дат.: S. 
Badjoff 1905 Praha. 
НМБИИ.
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над София не пощадили и тяхната къща в Павлово. 
Интересно е наистина защо Стефан е избрал поприще-

то на художник? Не ми е известно как и защо заминава да 
учи именно в Прага. От лично попълваните формуляри, 
пазени в архива на Художествената академия в София, 
научаваме, че Ст. Баджов е завършил средно специално 
образование в Художествено-промишленото училище в 
Прага през 1906 г.23. След това специализира две години 
и половина декоративно рисуване и живопис в Художест-
вено-индустриалното училище в Прага (UMPRUM)24. Сви-
детелството му за завършено висше образование е с дата 
29.02.1908 г.25. Кореспонденцията с пражкото училище 
(днес Vysoka škola umeleckoprůmyslova v Praze) потвърди 
следването му в Прага, но до днес в архивите е запазена 
единствено студентската му карта. Анна Баджова разказа, 
че в чешката столица той бил по-късно и със съпругата 
си Мария, потомка на богат старозагорски род, начетена 
и красива дама. Там Баджов и учел, и работел. От разме-
нените писма между Баджов и Ярослав Вешин по повод 
изложбата на съюза „Лада“ в София (1906 г.) научаваме и 

23   Свидетелство за средно специално образование от 26.06.1906 г. – СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 
159, л. 251-252.
24   Разминаването в наименованието на училището се дължи вероятно на превода. По всяка 
вероятност Баджов е завършил общообразователната школа, която е тригодишна, а след това 
е продължил обучението си в школата по живопис с орнаментална насоченост – виж Дончева, 
Р. Чешкото художествено-индустриално училище...
25   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 159



82

адреса на ателието му в Прага26, което може да ни подска-
же, че там е имал и самостоятелни творчески изяви, а не 
е изпълнявал само училищните си задължения. Период-
ът на школуването му все още не е добре изяснен. Имаме 
информация, която ни дава Р. Дончева за Художествено-
индустриалното училище в Прага: „В школата на проф. 
Карел Машек [Баджов] изучава особеностите на природ-
ния свят и неговата стилизация“27. В речника си Николай 
Райнов отбелязва, че учител на Баджов бил и Франт Ур-
бан. Липсва ни конкретно знание за неговия студентски 
живот, за програмата и за това какви са резултатите му 
в различните дисциплини. Живописната творба „Порт-
рет на момиче“ от 1903 г. и сигнирането ѝ на латиница 
ни отпраща към първата податка за присъствието му в 
Прага и обучението му в общообразователната школа на 
UMPRUM. Двете декоративни работи от 1905 г. със сигур-
ност ни отвеждат там, защото носят и обозначението Пра-
га. Свидетелството на Д.П. Даскалов, че Баджов е участвал 
в декорирането на Художествено-индустриалната излож-
ба в Прага през 1908 г. също се нуждае от допълнително 
проучване. Цитираните от М. Георгиева стенографски 
дневници на ХІV ОНС посочват, че „във връзка с добро-
то му представяне на юбилейната изложба в г. Прага на 
Баджов са възложени чрез конкурс от Камарата в същия 

26   Praha I, Mikulaška tr. 11, atelie.
27   Дончева, Р. Чешкото художествено-индустриално училище..., с. 29.
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град разни приложни декоративни (пано) декорация, ди-
аграми, реклами и фрески“28.

Окончателното завръщане на Баджов в България е 
свързано с назначаването му за преподавател в Държав-

28   „същата камара продължава да поддържа контакти с Баджов и през следващите години – 
тя му възлага за устройвана от нея изложба в София през 1911 г. да изработи генерален план“. 
– Георгиева, М. Съвременно изкуство..., с. 132.

Семеен портрет – Стефан и Мария Баджови.
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ното рисувално училище. Ако приемем, че дотогава той 
е живял в Прага, фактът, че през 1907 г. е бил на излет със 
съпругата си и семейството на Я. Вешин, както и с А. Хо-
дина, Емил Козак-Чермак, Иван Травницки и други в с. 
Курило29, говори за спорадични завръщания в България и 
най-вече изтъква връзката му с чешките художници у нас. 

Проследявайки творческото развитие на Ст. Баджов, се 
открои важното място, което заема работата му в ДХИУ 
за цялостната му кариера. По това време, а и от самото 
си създаване като Държавно рисувално училище, то е 
същински културен център, ядрото, което генерира ху-
дожествения живот у нас и организира представяния на 
българското изкуство в странство. Това е мястото, което 
съсредоточава вниманието на поръчващите институции 
и създава възможност за постепенното налагане на непо-
знатото за българската публика и художествени кръгове 
име. Работата на Баджов като преподавател в един такъв 
реномиран център улеснява социализацията му в худо-
жествените среди у нас. Тогавашният статут на чешкото 
училище и предходният образователен ценз на Баджов 
ще станат обект на скандал още с назначаването му за 
преподавател в София от есента на 1908 г.30. Предпочетен 

29   По фотография (ЦДА, ф. 878, оп. 1, а.е. 410), публикувана от М. Георгиева в цит. каталог, 
с. 71.
30   Милена Георгиева обстойно разглежда дебатите, водени в ХІV Общо народно събрание за 
прецедента с назначаването на преподавателско място в Държавното рисувално училище на 
преподавател без нужния ценз (Георгиева, М. Съвременно изкуство..., с. 132).
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е поради това, че „той е извънредно талантлив по декора-
тивното изкуство“31. Двадесет и четири години Баджов ще 
отдаде на студентите си в приложния отдел. През 1932 г. 
ще бъде отстранен и вероятно ще преживее факта с из-
вестно огорчение.

Друго средищно място за него е дружество „Съвре-
менно изкуство“. Усвоените умонастроения и опитност в 
чужбина ще потърсят съответстващи възгледи и климат 
за своето осъществяване и на родна земя. Скоро появи-
лото се дружество, въплътило някои от най-актуалните 
европейски настроения, ще му даде поле за изява. Член-
ството в съюза „Лада“ отговаря на творческите му нагласи 
и ще удовлетвори търсената от него общност сред славян-
ския свят. Личният успех на младия художник декоратор, 
ситуацията в изкуството ни, все повече отварящо се към 
декоративното, или пък намесата на влиятелен покрови-
тел, а най-вероятно и трите, са причина за неговото бър-
зо налагане в българския художествен живот през 1908 г. 
– назначен е за преподавател, прави изложба, членува в 
„Съвременно изкуство“ и „Лада“.

За активността му през тези начални години на изява 
на българска земя съдим, за съжаление, само по писмени 
сведения. Много малко негови творби са стигнали до нас, а 
точно в ранните му работи вероятно се крие основанието 
за неговото бързо признание от колегията и ценителите. 

31   Пак там.
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Вероятно това заслужено признание ще го направи пред-
почитан изпълнител на множество поръчки, свързани с де-
корирането на представителни сгради и църкви, а умение-
то му ще бъде използвано при оформлението на изложби, 
панаири, чествания. Косвени данни за близостта му до дво-
реца и дворцовите среди вероятно могат да обяснят факта, 
че редица сдружения и организации са се обръщали към 
него за проектиране на различни официални подаръци. 
Артистичното му присъствие в изработването на тържест-
вени адреси по различни поводи е подчертано. В поли-
графския продукт той ще заяви своето място, като не само 
участва в художественото оформление на книги, списания 
и вестници, но често ще бъде техен редактор и художник. 
Широкият диапазон на приложната графика ще бъде ус-
пешно покрит от декораторските му умения. Усетът му 
към графичното звучене ще проличи и в свободните му 
изяви в това изкуство. Оригиналните му творби са високо 
оценявани от съвременниците му, а с тях той се нарежда 
сред първите, представящи този вид изкуство у нас. В раз-
делите за декоративна живопис ще привличат внимание 
акварелите му в подчертано стилизиран маниер. 

Художествената му активност, която не стихва до пери-
ода на смяна на политическия строй, покрива различни 
аспекти. Съвместява педагогическата си работата, участи-
ята си в организацията на сбирки, изложби, заседания на 
дружествата, в които членува, с изработването на проек-
ти за стенопис, метална съдова пластика и илюстрация, 
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с подготвянето на свои акварели или графични листове 
за поредната изложба. Честите пътувания в страната и 
чужбина са непрекъснати провокации за неговия усет 
към красивото и актуалното. Извън поглъщащата роля 
на твореца и преподавателя своя периметър трябва да из-
воюва и човекът, съпругът, бащата, приятелят Баджов. В 
семейния дом на ул. „Гурко“ № 56 растат децата му Асен 
и Верония. Понякога се налага отпуск по болест. Често се-
мейството почива във вилата си „в старобългарски стил“32 
в Банкя, където посреща приятели. Особен чар ще имат и 
завръщанията към родното място. Баджов е сред основа-
телите на Македонския научен институт33 в София. Съдба-
та на Македония ще дращи в душата на твореца и завина-
ги ще пази дял от неговия талант34. 

В рапорт от 1941 г. разузнавач № 3658 от тогавашния 
отдел на Държавна сигурност към полицията във връзка с 
проучването му като член на управителния съвет на Съюза 
на дружествата на художниците в България ще отбележи: 
„Служил е в двете войни като редник – военен художник. 
От четири години насам е пенсионер. Баджов също така е 
известен като един от добрите наши художници. Между 

32   По думите на Анна Баджова.
33   Учреден на 21.12.1923 г. (www.maсedonia-science.org/uchrediteli.html). В съвременността 
редовно отбелязване на годишнини на проф. Стефан Баджов става именно от МНИ.
34   Освен серията живописни творби, запечатали Крушево, Скопие и т.н., Баджов е автор и на 
оформления на редица албуми, книги, календари и др. за чествания на годишнини от Илин-
денско-преображенското въстание, както и на акции.
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обществото се ползува с името на честен, порядъчен и мо-
рално запазен гражданин. С политика, както в миналото, 
така и сега, не се е занимавал.“35

Последните години от живота му, подобно на неговото 
детство, остават също съвсем непознати за нас. Бомбарди-
ровките над София през 1944 г. са унищожили къщата, 
в която са се намирали подготвените творби за самосто-
ятелна изложба. Новият политически строй ще дискре-
дитира близките на стария ред. Непосредствено след 9 
септември Баджов е бил арестуван и е сред първите из-
ключени от новосъздадения Съюз на художниците в Бъл-
гария. Учреденият Съюз на художниците в България36 
„на своя конгрес от 10.12.1944 г. изслуша доклада на ОФ 
комитета при съюза и утвърди решението на последния 
за прочистването от фашистки елементи“37. В посочения 
списък на изключени членове е и Стефан Баджов. Невъз-
можността за изява, репресията и напредналата възраст 
на художника ще го поставят в неизгодната позиция на 
отхвърлен от обществения и културен живот. Възможно е 
да е продължил да рисува или да се е посветил на изуча-
ване на вълнуващите го теми, но и тук външни обстоятел-
ства пречат да знаем това категорично. Споменатата вила 

35   ЦДА, ф. 264к, оп. 6, а.е. 3968, л. 344.
36   В края на 1930-те и началото на 1940-те години Баджов е член на управителния съвет на 
Съюза на дружествата на художниците в България, който след политическите промени се 
учредява като Съюз на художниците в България и се основава вече на индивидуално членство.
37   Чистка всред художниците. – Заря, бр. 6964, 28.12.1944.
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в Банкя е национализирана и разрушена, материалните 
носители на неговото творчество от тези последни годи-
ни са разпилени от наследниците му. Възможно е също 
така кризата от подобно душевно (и може би не толкова 
само физическо) изпитание в края на неговия живот да го 
е обезверила и затова той да не е направил усилие да ни 
остави някакъв архив или мемоарен текст. Баджов умира 
на 25 юни 1953 г. в Банкя.

Наглед дребен, сух човек, с много живи очи, на фото-
графиите най-често го виждаме „позиращ“ с присъщата 
за един професор сериозност. Изражението му издава 
усърдност и само един отблясък в очите ни загатва за при-
същото му чувство за хумор. Характерно за него било да 
не влиза в конфронтации, благ и състрадателен по харак-
тер, често проявявал сантименталност, но в редките слу-
чаи на конфликтни ситуации, в които се оказвал, успявал 
да отстои собствената си правда. Натрупаният с годините 
опит довежда и рутината; изявеният професор най-чес-
то безмълвно отминавал тежките критики и следвал пътя 
си. Носител на новото, модерното мислене в началото на 
ХХ век, той неусетно е застигнат и все по-често задмина-
ван от динамиката на процесите в декоративните видове. 
Ролята му на техен основоположник обаче е неоспорима.





ТВОРЕЦ

Художник декоратор

Индустриализацията, както стана дума и в началото, е 
една от главните характеристики на европейския ХІХ век. 
За нас обаче е особено важно как тя рефлектира върху кул-
турната сфера. „Договорът“, сключен между производ-
ствената и творческата среда, провокиран от желанието 
за успешното пласиране на увеличената продукция, ще 
роди нова концепция за изкуство, нови жанрове, стилове 
и направления. Така ролята на художника декоратор ще 
проличи във всички сфери на предметния свят. За Бълга-
рия този процес, повлиян от историческото ни развитие 
през целия следосвобожденски период, ще открои собст-
вените си валенции. Навлизането на масовата европейска 
продукция ще задвижи прехода от занаятчийско към ма-
нифактурно производство. Еталонът на западните стоки 
ще провокира в един по-късен етап и стремежа за подоб-
но местно производство, макар неговата масовост да ос-
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тава задълго нереализирана. Така художникът декоратор 
ще се появи у нас в самата зора на миналия век. Години 
по-рано ще се популяризира идейната постановка за това 
– заложена още в мотивите на Константин Величков за от-
криване на Рисувалното училище в София38, а практиче-
ската ѝ реализация ще извърви неравен път.

Към проследените теоретически и исторически аспек-
ти на декоративното изкуство е важно да отбележим, че 
в първите си прояви у нас то е един вид „проектно“ явле-
ние. Броят се на пръсти реализациите и превалират тези, 
които са свързани с архитектурата. Но именно от гледната 
точка на „художеството“ за нас това са изключително важ-
ни маркери за появата на нов тип художествени практи-
ки и нови типове творци, които разклащат класическото 
разбиране за същността на произведението на изкуство-
то. Разширяването на това понятие отнема короната на 
изящните изкуства и доказва, че всеки предмет, създаден 
с творческо чувство, художествен талант и професионален 
поглед, може достойно да влезе в изложбените зали. Вся-
ка част от бита и предметния свят става поле за работата 
на художниците. Тази нова представа налага и промени 
в художествения живот, институциите и образованието. 

Както вече споменах, на художествено оформление 
подлежи всяка материална даденост от заобикалящия ни 

38   Величков, К. Изложение на мотивите по законопроект за откриване на ДРУ в София. – Ис-
куство, 1895, № 2-3, 23-26.
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свят – от накита, дребния битов предмет до архитектур-
ните сгради. Естествено, в началото това явление не е тол-
кова разпространено. То обхваща определени жанрове, 
касае определени обществени прослойки, но в последва-
щите години достигнатият продукт ще обгръща, без да е 
особеност, ежедневието на всеки зрящ човек. В българска 
среда това развитие е допълнено и от обстоятелството 
на интензивно заимстване на европейските постижения 
и от трудното им налагане, когато са уникален продукт 
по проект на нашите декоратори39. В отзивите за първи-
те произведения по проект на български автори се нала-
га тяхното осмисляне в сравнение с чуждата продукция. 
Така тези начеващи опити са съпоставяни с едни реализа-
ции с изявени традиции. Постепенното отърсване от зна-
чимостта на носещите клеймото „от чужбина“ предмети 
и търсенето на националното звучене в изпълненията ще 
даде поле за изява на нашите художници.

За художника декоратор Стефан Баджов това поле се 
разпростира върху оформлението на светски и религи-
озни сгради, на панаири, изложения, изложби, чества-
ния, проектирането на накити, съдове, тъкани и въобще 
в жанровете на приложните изкуства. Важна е ролята му 
в приложната графика – художественото оформление на 
книги, каталози, вестници и списания, поздравителни ад-

39   Трябва да се отбележи, че внасяната продукция е от масов тип и следователно е доста по-
евтина от предлаганите уникати. Единичните предмети по проект на нашите декоратори не 
са имали пазарна ниша и съответно дълго време остават без обществен резонанс.
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реси и др. Общественият резонанс на неговите изяви се 
дължи на спечелването на конкурс за герб, изработката 
на емблемата на БДЖ, изработката на проекти за пощен-
ски картички и марки, свързани с царската институция, 
православната църква и др. Проследяването на отделни 
негови реализации в тези области ще ни подскаже изис-
кванията на времето, вида и целта на декорирането като 
творческа практика и личните постижения на автора.



Оформление на сгради

Религиозни сгради
Обновяването на редица църкви и изграждането на 

нови задава пред художниците професионалната грижа 
за тяхното външно и вътрешно оформление. При него 
освен каноничното въплъщаване на религиозната идея 
е важно и осъвремененото художествено визуализиране 
на библейските сюжети и персонажи. Имената на из-
пълняващите тези поръчки, особено в представителни 
постройки, се повтарят. Това са главно преподаватели от 
ДХИУ, чиято екипна работа (в повечето случаи) не пречи 
на конкуренцията и дори на разрива между водещи име-
на. Известен е фактът за подобно разминаване между Ст. 
Баджов и Хар. Тачев. 

Дворцовият параклис
Според публикация в пресата Ст. Баджов е основна-

та фигура в интериорното оформление на параклиса в 
Царския дворец в София. „През 1912 г. бившият цар Фер-
динанд заповяда постройката на православен дворцов 
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параклис, който се построи на мястото на няколко кан-
целарии и същата година се извършиха следните приспо-
собления в двореца: 1. Една обща зала образува куполът 
и в предната част се откриха три големи прозореца. Тия 
прозорци имат в горната си част полукръгова форма с ма-
тови стъкла, изписани с църковни орнаменти и в кръгови 
форми изображения на ангели. 2. По проект в български 
стил се изработи в разкошна резба, от липово дърво, ико-
ностасът и тронът на Негово Величество. Всички резби 
са изработени от майстора Иван Филипов. 3. Полилеите, 
кандилата и свещниците са изработени от фирмата Фр. 
Аниж в Прага. В параклиса стените, прозорците и всички 
декори са изписани от проф. Баджов, който е изработил 
и проектите за всички украшения. Иконите и иконоста-
сът са изписани от г. проф. Митов, Мърквичка, Баджов и 
Ст. Иванов. Тази черквичка, на вид скромна, представля-
ва всъщност едно бижу за нашата православна черква. Тя 
буди интерес със своята мистична обстановка и много ка-
пацитети са останали приятно изненадани... В тая черква 
се служи при големи празници и особени случаи.“40 Въз-
можно е този текст да е и на самия Баджов, като участник 
в списването на сп. Нива, но и дори да не е, конкретиката 
при това детайлно описание толкова години след преу-
стройството свидетелстват за разказ от първо лице.

Имайки предвид днешното състояние на параклиса 
(сега експозиционна зала за временни изложби на На-

40   В софийския царски дворец. – Нива, 1928, № 1, с. 1.
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Св. Евангелист Марко. 
Дворцов параклис, свод, 1912 г.

Св. Евангелист Лука. 
Дворцов параклис, свод, 1912 г.
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ционалния музей на българското изобразително изку-
ство), можем да потвърдим само наличието на стенопис 
(основно по свода и отчасти по стените) и на фрагмент 
от орнаментален фриз на единия витраж, дело на худож-
ника.

Параклисът – зала с обособен олтар и неф – е с лъж-
ливи куполи. Цялата стенописна програма (по това, кое-
то днес е запазено) почива повече на декоративни прин-
ципи, отколкото на канонични изисквания. Така двата 
лъжливи купола – над олтара и нефа – са оставени без 
образи и чрез положеното интензивно синьо напомнят 
небесната синева. Тяхната форма: за олтара – кръг, за ко-
раба – елипса, са ограничени чрез премерена плетенична 
многоредна рамка, като тази на кораба маркира и местата 
за два полилея в краищата, по дължината на елипсата. В 
олтара пространството между вписания кръг на свода и 
задаващата силуета четириъгълна постройка органично 
помества фигури на персонажи от небесното воинство в 
триъгълно поле, очертано от виещи се ластари. 

Източната стена на олтара пази само фрагменти от 
плетенична рамка в многоредов фриз около олтарната 
ниша. Цялостно, стената е украсена с тип тапетен орна-
мент. На зелен фон е разгърната мрежа от светлозелен 
растителен орнамент, „увиващ“ шахматно разположе-
ни медальони с бурбонска лилия и кръст. Тази тапетна 
декорация, приложена при цялостното изграждане на 
стените, свидетелства за пренос на светското в култова 
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сграда. На южната стена, в олтара, е разположена ниша, 
чийто вътрешен бордюр отново е съставен от изображе-
ния на кръста и лилията, редувани в наниз от овулите на 
две увивни линии. 

Арката, маркираща прехода между тайнството (олта-
ра) и богомолците (кораба), е цялостно декорирана. От 
заявената в публикацията оценка на ансамбловото зву-
чене на параклиса, можем да предположим, че е била в 
изобразително единство с иконостаса41. Важното място на 
прехода е отбелязано и чрез изображенията. В зенита на 
свода на арката е изписан в ромбовидно поле гълъб, оли-
цетворяващ Светия Дух, фланкиран от кръгли медальо-
ни с кръст, херувими и плетенични мотиви. Спускайки 
се встрани, арката отново комбинира тези мотиви, като 
завършва с недобре запазени декоративно-орнаментални 
полета.

По свода на кораба, встрани от лъжливия купол, сред 
богат плетеничен орнамент се открояват медальоните със 
силно въздействащите образи на светите евангелисти. 
Кръговото поле е оформено от плътна рамка с повта-
рящ се бордюрен орнамент. Фонът привлича погледа със 
златното си сияние, а образите на евангелистите – Матей, 

41   Местонахождението му днес не ми е известно. В публикация на Юлия Минева-Милчева 
иконостасът е обект на анализ, но без да е посочено мястото му и без да са приведени фотоси 
(Минева-Милчева, Ю. Дворцовият параклис „Св.св. Петър и Павел“ – паметник на сакралната 
декорация от епохата на Третото българско царство. – В: Добри Христов и българският ХХ 
век. С., 2005. 
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Марко, Лука и Йоан – с натурната си правдоподобност и 
вглъбен израз. Четирите допоясни фигури, изобразени с 
разтворени евангелия в едната и с перо в другата ръка, са 
придружени от съответните им символи.

Холкелът, който осигурява плавния преход от плос-
костта на тавана към стените, свършва в изпъкнал кор-
низ, органично подчертан отново с плетеничен орна-
мент. Средновековният ръкописен укрàсен детайл е 
пищно разработен и обогатен. Чрез увивната линия се 
създават полета, чието оцветяване откроява символа на 
вярата или създава възможност за органичното вписване 
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на бурбонска лилия. Фонът тук е неутрален и „изтласква“ 
тонално разработените плетенични полета.

Както отбелязах, стените са запълнени с тапетен орна-
мент, а на северната стена, където са нишите на прозорци-
те и вратата, се наблюдава следващ сводестата им линия 
тънък плетеничен фриз. Бордюрите на прозоречните от-
вори са богато украсени с плетенични мотиви, увенчани с 
равнораменен кръст, вписан в разноцветни окръжности.

Интерпретацията на цялостния ансамбъл на дворцо-
вия параклис днес като че ли се оказва невъзможна. За-
пазената живопис по стените обаче ни подсказва функ-
цията му на лично култово пространство. Оформлението 
съвместява многопосочни смислови линии. Национална-
та идея е изведена от връзката с историческото минало на 
българската държавност, намерила отзвук в типологията 
на използвания орнамент. Друга идея, намерила реализа-
цията си в оформлението, е да се подчертае връзката на 
църквата и светската власт, постигната чрез многократно-
то изобразяване на кръст и бурбонска лилия в различни 
конфигурации.

Изобразителният код на стенописите в параклиса 
също носи съдържателни послания. Използваната модер-
на концепция за декорация е олицетворение на обновя-
ващата се държава. Много важен показател в тази посока 
е, че обичайно отбелязваните с определени канонични 
изображения и символи изключително важни места в 
храма тук се маркират с орнамент. Това наблюдение ни Ф
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отпраща към извода, че украсните му функции са се тран-
сформирали в знакови. Това силно присъствие на деко-
ративния композиционен елемент и свръхнатоварването 
му отвъд украсната му роля е важен белег на сецесиона. 
Умението за визуализация на многопосочните послания 
и запазването на единен артистичен творчески почерк в 
изпълнението е една от силните страни на декоратора 
Стефан Баджов. 

Църквата „Св. Седмочисленици“
Вероятно и в преустроената (от т.нар. Черна джамия) 

църква „Св. Седмочисленици“ е търсен ефектът на ком-
плексното визуално присъствие. Няма данни за това дали 
е съществувал цялостен проект за стенописна украса. Но 
ставрофорен свещеноиконом Д. Калев в книгата си, пос-
ветена на църквата42, разказва за дарението на д-р Нешо 
Салчев за „изографията на цялата църква“43. За целта „ви-
дният енориаш“ доставил и бои от Германия, но поради 
недоразумения работата не е могла да бъде извършена 
напълно. Така през 1926 г. бил изписан само куполът. Ав-
тор на „проекта за изографията на купола и ръководител 
по изпълнението бил проф. Ст. Баджов. По изпълнението 
са работили известни тогава наши художници и иконо-

42   Калев, Д. (Ставрофорен свещеноиконом). Църквата „Свети Седмочисленици“ в София. С., 
1979.
43   Пак там, с. 91.



Архангел Гавраил, проект 
за стенопис, 1926 г.
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писци – Господин Желязков, Никола Маринов, може би 
Димитър Гюдженов, Шарич и др. Орнаментите обаче са 
от Хар. Тачев.“44 

Вера Динова-Русева45 смята, че зографският колектив 
включва Д. Гюдженов, Г. Желязков, Ст. Баджов и П. Стай-
ков и че завършващият „тесен орнаментален фриз [е] по-
верен на опитната ръка на декоратора Ст. Баджов и леко 
се отделя като стил и колорит от останалите изписвания 
в купола“46. За съжаление, днешното състояние на силно 
потъмнелите стенописи в купола не позволява това де-
тайлно разчитане. Наблюдение на нечетливите изображе-
ния обаче ни даде възможност да видим идентичността на 
един от образите (св. Архангел Гавраил) с публикувания в 
сп. Художествена култура (1927 г.)47 „Проект за черковна 
живопис“ – факт, който потвърждава думите на Д. Калев, 
че Баджов е проектирал цялостната стенописна украса на 
купола.

Иконографската програма на купола е съобразена с па-
троните на храма. В центъра на композицията, в зенита 
на купола, е разположено характерното изображение на 
Света Троица. Следващият широк фриз помества в меда-
льони допоясните изображения на 12-те апостоли. Стре-

44   Пак там, с. 92.
45   Динова-Русева, В. Декоративно-монументална живопис 1878-1945. – В: История на българ-
ското изобразително изкуство. Т. 5. 
46   Пак там, с. 15.
47   Художествена култура, 1927 – 1928, № 1-2.



107Стефан Баджов – биография на декоратор

межът да се подчертае ролята на славянските братя и тех-
ните ученици проличава от поместването на образите им 
в цял ръст в останалата част на купола. Св.св. Кирил и Ме-
тодий са поместени в източната част на купола. Както сви-
детелства Д. Калев, „от дясно на ляво следват: св. Кл. Ох-
ридски, св. Сава, св. цар Борис-Михаил, св. Иван Рилски, 
св. Ангеларий и св. Горазд, изобразени в трапецовидни 
полета. Между тях са поставени в ритмично повтарящи 
се обърнати трапецовидни рамки архангелските чинове: 
арх. Гавраил, Иегудил, Уриил, Варахиил, арх. Стратилат, 
арх. Рафаил и Арх. Михаил.“ 48 Куполната композиция 
завършва с орнамантален плетеничен фриз, който офор-
мя пространствата между прозорците. Неговата универ-
салност затруднява уточняването на авторството му, но 
известната мълва за разрив в отношенията на Баджов и 
Тачев точно при изпълнението на този проект ни насочва 
към предположението, че и орнаменталната декорация е 
заслуга на Ст. Баджов.

Цялостният идеен замисъл на този стенопис примиря-
ва каноничните изисквания с утвърждаването на нацио-
налната идея. Декоративното звучене отразява стиловото 
предпочитание на автора ѝ. 

Обществени пространства
Само разходката по улица „Раковски“ в столицата и 

48   Калев, Д. Църквата „Свети Седмочисленици“..., с. 92.
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посещението на няколкото къщи музеи на наши люби-
ми писатели са достатъчни, за да ни припомнят за мода-
та на „художественото“ стенно бояджийство от първото 
десетилетие на ХХ век. Икономически изгодният начин 
да декорираш дома си, наподобявайки тапет или скъпа, 
екзотична тъкан, тогава е широко разпространен. Освен 
запазените до днес къщи на Иван Вазов и Петко и Пенчо 
Славейкови с подобни украси са и редица частни и дело-
ви интериори в София, Русе, Габрово и други. 

„Предназначението на орнамента е да наруши моно-
тонността на широките голи форми на предметите и за-
едно с това да придаде естетическо достойнство на тия 
предмети.“49 Тази забележка с пълна сила се отнася и за 
стените на различни архитектурни пространства, които в 
първите десетилетия на века все още носят духа на класи-
цизма, но са вече далеч от богатото му вътрешно членение.

Липсата на достатъчно запазени автентични общест-
вени интериори не ни позволява да обобщим, че това е 
общовалидна практика, но бележката на Д.П. Даскалов 
във в. Съвременна илюстрация50 свидетелства, че първата 
частна галерия – Тръпковата – е била украсена с орнамен-
тални фризове: „Предприемчивите уредници на галери-
ята г.г. Морозов и Василев, ръководени между другото и 

49   Даскалов, Д.П. Влияние на изкуството върху занаятите. С., 1907, с. 20.
50   Даскалов, Д.П. Постоянна художествена галерия в София. – Съвременна илюстрация, 1910, 
№ 2, с. 18.
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от прекрасната идея да обединят българските художни-
ци, още в подготвителната си работа са прибегнали до 
сътрудничеството на последните. Наши декоратори укра-
сиха трите салона с бордюри от плетеница – орнамент, 
третиран изобилно в старите български ръкописи, а днес 
предимно култивиран у нас като национален мотив. Осо-
бено малкият „син“ салон, наречен „Баджов“, на името на 
декоратора Ст. Баджов, със своята лека и приятна деко-
рация е станал мил кът за всички любители на изящна 

Постоянна художествена галерия, ул. Аксаков 16, интериор, публикуван в сп. Нива.
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интерниерна украса и същевременно предмет за подра-
жание на нашите бояджии декоратори.“51

Макар многократно засвидетелстваното възхитително 
чувство на критѝка към Баджов да проличава и в бележ-
ката, тя е единственото ни свидетелство за тази негова ра-
бота. Публикуваната фотография към материала, макар и 
доста неясна, показва един характерен плетеничен фриз, 
разположен в горната част на стените, отграничаващ из-
ложбената площ. Плетеничните фрагменти образуват 
хоризонтален наниз, който се удължава и преминава по 
вертикал при маркирането на ъглите. Типовото им опре-
деляне, подсказано от автора на текста, насочва внимание-
то ни към характерния за периода процес на извличане на 
елементи от средновековните ръкописи и тяхното премо-
делиране за различни цели от декораторите. Придържа-
нето към „високата“, тържествено-официозна представи-
телност на „старобългарския стил“52 е олицетворение на 
сериозността на това място и репрезентативните му функ-
ции. Важно за нас е и отбелязаното задаване на образци на 
подражание. Освен майсторите бояджии, които ще повто-
рят начина на украса, поради публичността на мястото ще 
се изгражда и вкус за неговата рецепция.

Анонимността на оформленията, свързани с архи-

51   Пак там.
52   Вж. Василчина, В. Феноменът „български салон“ в жилищното обзавеждане от края на 20-те 
и през 30-те години. – Проблеми на изкуството, 1996, № 1, 30-37. 
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тектурата, а и липсата на запазени оригинални такива 
затруднява тяхната идентификация. В биографичната 
справка, дадена от М. Георгиева в каталога „Лада“, фигу-
рират като оформени от Баджов представителни сгради: 
дворецът в София, дворцовите сгради във Варна, Бистри-
ца, Ситняково. Към настоящия момент потвърждаващи 
това факти не са достъпни.

Художествено оформление на панаири, 
изложения, изложби, чествания
Новата роля на художника като декоратор е в синхрон 

с новите потребности както на производството и търго-
вията, така и на идеята за национална определеност. Не-
зависимо че провеждането на международни панаири е 
практика още от Средновековието53, едва през ХІХ в. те на-
мират предназначението си повече за посетители и зри-
тели, отколкото за доставчици и купувачи54. Естествено, 
това ще доведе след себе си и желанието да се излага по 
оригинален начин – задача, с която са натоварени именно 
художниците оформители.

Проследявайки историята на визуалния показ в Бъл-
гария, Г. Петров пише: „Панаирите в началото на века 
и особено след 20-те години в Горна Оряховица, Видин, 

53   За историята на дизайна на пространственото оформление виж Петров, Г. Дизайн. Прос-
транствено оформление. С., б.г.
54   Пак там, с. 32.
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Сливен и другаде, оформени от професорите Х. Тачев, 
Ст. Баджов, художниците Г. Данчов, Г. Атанасов и много 
други, допринасят за положителното развитие на българ-
ския дизайн на пространственото оформление, наречено 
тогава „декоративно оформление.“55

Както вече стана дума, Д.П. Даскалов ще разкаже в ста-
тията си, посветена на изложбата на Ст. Баджов, за пър-
вата си „среща“ с него – видял е неговото творчество като 
декоратор на Пражкото изложение (1908 г.), „дето визира-
ният наш декоратор е показал най-очебиещо своето худо-
жествено майсторство било чрез фреските по стените на 
павилионите, било в украса на разни витрини, или чрез 
отделни самостойни творения...“56. Във в. Дневник д-р Иван 
Златаров ще открои значението на изложбата в Прага и ще 
апелира да се отзоват на поканата на братска Чехия за орга-
низираното посещение57. Дали се е отзовал на тази покана, 
или е осъществил индивидуално пътуване – Д.П. Даскалов 
ще продължи спомените си за тези 16-17 дни на изтеклото 
лято: „Когато посещавах пражката изложба, аз искрено за-
виждах на чехите, че имат тъй силен и плодовит художник 
декоратор, името на когото личеше под стотици декора-
тивни работи в изложбата. Това име – Баджов, написано на 
чешки, аз по никой начин не допусках да е българско.

55   Пак там, с. 30.
56   Даскалов, Д.П. Изложбата на художника Ст. Баджов. – Камбана, 1908, бр. 403, с. 3.
57   Златаров, Ив. Значението за нас на изложбата в Прага. – Дневник, 1908, бр. 2077, с. 1.
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И как бих допуснал това пред широката концепция на 
художника, силен и в композиция, и в колорит... Худож-
никът не бе оставил нито една декоративна област, незасег-
ната от четката му, стени и тавани бяха украсени с негови 
разноцветни и графитни фрески. На много места прекрас-
на интарзия бе изпълнена по негов рисунък, също и стък-
лена живопис (особено в параклиса, построен в изложба-
та), майолика, мозайка, гоблени и пр. Една специална зала 
съдържаше самостойни композиции на декоратора.“58

Доста невероятно звучат тези думи. Как е поверена де-
корацията на една толкова представителна изложба на 
чужденец, при това толкова млад творец? Даскалов ще ни 
каже, че, както е разбрал по-късно, Баджов бил спечелил 
конкурса много трудно точна заради факта, че е чужде-
нец. Ако приемем възможността Баджов да е работил 
тази експозиция, макар и не самостоятелно, то тогава тя 
е първата му в пространственото оформление на подобни 
изложения. Издирването на допълнителна информация 
и най-вече запазени образи от това изложение в Прага 
биха обогатили представите ни за творческото присъст-
вие на младия тогава декоратор. Редки са случаите на 
пълно описание на организацията и участниците в подо-
бен род търговски прояви. Щастливо вглеждане ни донесе 
информацията за „Чехска изложба (за земеделчески ма-
шини и оръдия)“ в София през 1911 г. Авторът на публи-

58   Даскалов, Д.П. Изложбата на художника Ст. Баджов...
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кацията представя изключително изчерпателно процеса 
– от идеята, покровителите, двата организационни коми-
тета и „архитект-декоратор на изложбата г-н професор 
Ст. Баджов, който изработи плановете за инсталацията, 
декорацията и за арката на изложбата... Тя се инсталира 
в най-подходящото за тази цел място – Царския манеж с 
прекрасния си парк.“59 Както стана вече дума в предходна-
та част, Търговската камара на град Прага му възлага тази 
задача60. За съжаление, и тук нямаме запазени образи или 
планове от конкретната работа на художника. Откриване-
то на визуални податки за тези изложения биха създали 
възможност за анализ и съпоставка и излизане извън би-
ографичното отбелязване на една или друга реализация.

59   Чехска изложба (за земеделчески машини и оръдия в София). – Съвременна илюстрация, 
1911, № 10, с. 6.
60   „... същата камара продължава да поддържа контакти с Баджов и през следващите годи-
ни – тя му възлага за устройвана от нея изложба в София през 1911 г. да изработи генерален 
план“ – Георгиева, М. Съвременно изкуство..., с. 132.



Същински приложни изкуства

Темата за приложните изкуства61 днес като че ли вече 
е задала параметрите си. Интересно за нас обаче е вре-
мето на тяхното „прохождане“ в България. Процесът на 
преход между занаят и художествен предмет е доста про-
дължителен и недотам еднороден62. Вече изяснихме нова-
та роля на художника като декоратор и търсената връзка 
с индустрията в началото на ХХ в. Там започва пътят на 
еманципирането на проектирането и изработването на 
предмети като изява на авторските приложни изкуства. 

61   Тук става дума за същинските приложни изкуства, а не за съпътстващата човека от недра-
та на зараждането на цивилизацията приложимост. Тази разлика не се е правила тогава. За 
пример може да послужи статията „Приложните изкуства в България от средните векове до 
днес“ на Х. Тачев, публикувана в Годишник на ДХА 1926 г. С., 1927, 15-18.
62   Ето какво пише Йордан Сливополски по повод първата изложба на приложните изкуства 
през 1931 г.: „Много често се спори: какво нещо е приложното изкуство? Дали това, което ху-
дожникът завършва самостоятелно от начало до край; дали онова, за което художникът дава 
проект, технически напълно зрял, за да може от преимуществата и ефектите, които дават мате-
риалите, да се приложи от други с нужните елементи на стилизация, по начин най-подходящ 
за материала; или пък най-после, то е изкуство на съвместна работа от художник и занаятчия, 
които имат за задача да дадат по-завършени художествено предмети, които имат в живота из-
вестно приложение. Трябва да обясним, че и в трите случая изработените предмети са при-
ложно изкуство“ – С-ки, Йор. Изложба на приложните изкуства у нас. – Нива, 1932, № 12, с. 6.
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Откъслечните сведения, бележки в пресата и изказва-
ния по отношение на това как са се приемали, определяли, 
наричали, класифицирали и т.н. тези дейности са много 
важни за изграждане на генеалогията им. Началото им ве-
роятно се поставя чрез официалните поръчки на дарове за 
чужди владетели, предмети на лукса за княжеския двор и 
по-високите социални кръгове, за представяния на излож-
би. Студентските конкурси, които се провеждат в ДХИУ в 
т.нар. специални отдели63, насочват вниманието на все по-
вече творци в тази посока. Етапът предполага създаването 
на проекти, които след това се претворяват от майстори-
те занаятчии. Характерно за развитието на приложните 
изкуства в периода е задължителната кореспонденция с 
мотиви от българското художествено наследство. „Работи-
те на нашите декоратори показват, че развитието на тези 
апликационни изкуства е правилно насочено, тъй като в 
основите им лежи старонародният български стил.“64 Ви-
олета Василчина, в главата, посветена на приложните из-
куства, в подготвената „История на българското изобрази-
телно изкуство“65, структурирано представя началото на 
придобиването на автономност на приложните изкуства 

63   Виж Драганова, Д. Практиката на студентските конкурси и приемането на конкретни по-
ръчки за проектиране и изпълнение в специалните отдели на ДРУ и ХИУ (от началото на ХХ 
век до 20-те години). – Изкуство/Art in Bulgaria, 1996, № 38-40, прил. 1-3.
64   Даскалов, Д.П. Изложбата на дружество Съвременно изкуство. – Камбана, 1909, бр. 455, 1-2.
65   Василчина, В. Приложното изкуство през първата половина на ХХ век. – В: История на 
българската художествена култура. История на българското изобразително изкуство. Т. 5... 
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през първото десетилетие на ХХ век и подчертава ролята 
на „българския стил“ за постигането на тяхната официа-
лизация, както и за своеобразието на националните про-
яви на сецесиона в тази сфера. И тъй като връзката между 
приложните изкуства и националния визуален код е гене-
алогично заложена, т.нар. български стил продължава да 
определя проявите му и през следващите десетилетия.

В творчеството на Ст. Баджов проектирането на съ-
щинско приложно изкуство66 е доста трудно установимо. 
Анонимността на предмета и тук играе ролята си, а лип-
сата на архив на художника ни кара да търсим писмени и 

66   В. Василчина ни представя и наблюдението си, че в първото десетилетие на ХХ век „започ-
ват да се обособяват няколко основни области в приложното изкуство: същинското приложно 
изкуство (керамика, мебел и резба, текстил, кожа, метал), декоративно-монументално изкуство 
(орнаментална скулптура, стъклопис, интериорна резба), пространствено оформление и при-
ложна графика“ – Василчина, В. Приложното изкуство през първата половина на ХХ век..., с. 4.

Фруктиера и поднос – дар от 
народните представители за 
сватбата на цар Борис ІІІ и царица 
Иоанна, публикувани в сп. Нива.
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илюстративни податки за тези му изяви главно в пресата 
от периода. Очакваното експониране на художествените 
предмети от колекцията на Музея за история на София 
вероятно ще ни срещне с изящни предмети, изработени 
по проект на проф. Баджов67.

В изложбата „Светско изкуство от началото на века“ в 
Софийската градска художествена галерия (СГХГ), бе пред-
ставен фотоалбум „Българска индустрия“, подарен от Съ-
юза на индустриалците на княз Фердинанд І с подписа на 
Стефан Баджов68. Сребърната му корица е решена орна-
ментално-декоративно с мотиви от средновековни ръко-
писи, а за колоритното насищане роля играят разноцветни 

67   В издаден компактдиск с представяне на музейните колекции беше социализиран вели-
колепен съд.
68   Съхраняван в ЦДА.

Накит – дар от Съюза на 
запасните офицери по повод 
царската сватба.
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емайли. Вероятно работата на Баджов при подобни чества-
ния от висок ранг не е била епизодична. Надяваме се интер-
дисциплинарността при методите на анализ на определен 
исторически артефакт да залегне в работата на музеите ни с 
историческа насоченост, за да можем сред техните експона-
ти да разпознаем творчеството на нашите декоратори. 

От 1930-те години, отново свързани с владетелската ин-
ституция, са фруктиера и поднос, подарени от народните 
представители за сватбата на Борис ІІІ и Иоанна, както и 
накит за царицата, дар от Съюза на запасните офицери по 
същия повод, изработени по проект на Баджов. Заснетата 
фруктиера е публикувана в сп. Нива69. Надписът под фо-
тографията гласи: „Подаръкът е изработен по проект на 
проф. Ст. Баджов от сребро, злато, платина и диаманти. 
Всички орнаменти са от сребро, пластични и цизелирани. 
Държавният герб и буквите са от масивно злато. Вензелите 
на Техни Величества са от платина и обсипани с диаманти. 
Вътрешността на фруктиерата е златна със сребърна карта 
на сегашна и Сан-Стефанска България, с гравюри на ембле-
мите на науката, земеделието, индустрията и търговията. 
Всичко е в наш стил с елементи от Преслав, а мозайките – 
от „Св. София“. Подносът е изработен от фирмата „Ониг 
Ованесов“. Кутията и украшенията по нея са изработени от 
фирмите „Марко и Пепелджийски“. По ръба на фруктие-
рата е разположен надпис, вероятно дарствен, а самият съд 

69   Нива, 1930, № 10, с. 1.
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е увенчан с две релефни, короновани лъвски глави. Описа-
нието доста точно ни представя стила и техниката на про-
изведението. Наблюдаваме отново характерното използва-
не на „български стил“ и силното смислово натоварване на 
отделните елементи на украсата. Подобно на ритуалните 
дискоси от християнското богослужение, с изградената си 
иконографска програма този съд е натоварен със смислови-
те нива на многофункционалната владетелска институция. 

Отново в сп. Нива откриваме публикация70, която ни 
информира за изложба на приложни изкуства у нас. Йор. 
Сливополски пише, че Баджов излага „разкошния поднос, 
който народните представители поднесоха за сватбата на 
Техни Величества... и накит... изработка на фирмата „М. 
Ешая“. Накитът, репродуциран към текста, е подарък от 
Съюза на запасните подофицери за царица Иоанна. Ком-
плектът съдържа колие, обеци, гривна и пафти. Ансамбло-
вото звучене е постигнато чрез повторяемост на отделните 
орнаменти. Централните детайли на пафтите, медальона и 
гривната съдържат по две стилизирани цветчета с израст-
ващо лалевидно стръкче между тях. Растителният мотив от 
обеците се успоредява със страничните пластини на грив-
ната. Фината филигранна изработка, тънкият синджир и 
нежните висулки създават представата за ефирност на на-
кита. Очевидно бъдещият притежател е имал вдъхновява-
ща роля за създателя на този ювелирен комплект.

70   С-ки, Йор. Изложба на приложните изкуства у нас..., 6-7.
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Проследявайки статията на редактора на сп. Нива, раз-
бираме, че освен тези официални предмети Баджов е про-
ектирал и „близки до народа и всекидневния живот“. „Това 
са проектите и изпълнените от „Български накит“ двулич-
ни килимчета, които и по форма, и по колорит са запазили 
красотата на нашите котленски и чипровски килими.“71

Посочените примери в областта на същинските при-
ложни изкуства доизграждат образа на декоратора Ба-
джов. Отбелязаните характеристики за другите основни 
области на приложното показват тук своята стилова общ-
ност. Забележими са известни различия, породени от по-
ръчителя, повода и функцията на предмета. Макар през 
1930-те години вече да е преминала вълната на идеята за 
„родното“, точно тя според В. Василчина „помага на „бъл-
гарския стил“ да просъществува в приложното изкуство, 
заличавайки границата му с идеите за създаване на на-
ционално, българско изкуство“72. Поръчките, свързани с 
царското семейство, вече отразяват известна консерватив-
на нагласа по отношение на мотивите и стилистиката на 
украсата. Тук е важно да се отбележи и фактът, че редом с 
проектанта, в публикациите задължително се споменава 
фирмата производител – факт, който потвърждава връз-
ката между художника проектант и изпълнителя като 
една от характеристиките на приложното изкуство.

71   Пак там, с. 7.
72   Василчина, В. Приложното изкуство между „български стил“..., с. 95. 





Приложна графика 

Художествено осмисляне на къс хартия, съобразно 
предназначението му, техника на отпечатване и тираж, 
пренос на информация със специфичен визуален език, 
възпроизведени в серия естетически послания, допъл-
ващи или онагледяващи смисъла, образи като послания 
– все възможни определения за приложната графика73. 
Индивидуалната творческа реализация е белязана от 
спецификите на този вид изкуство – масово разпростра-
нение, зависимост от технология, материали и богатство 
на подвидове. Познанието за графичните техники, които 
ще преподава на възпитаниците си в Държавното худо-
жествено-индустриално училище (освен часовете от спе-

73   Бих посочила и възприетото от Ст. Николов означение на термина приложна графика: 
„Всички видове графични проекти, които художникът (графикът приложник) създава, за да 
бъдат индустриално произведени: шрифтове и графични знаци, плакати и афиши; проспек-
ти, каталози, листовки и редица още форми на печатната реклама; различни видове опаков-
ки; корици, обложки и самите книги като графични продукти; списания, вестници и т.н.“ 
– Николов, С. Социалният живот на приложната графика и нейната специфика. – Проблеми 
н изкуството, 1971, № 3, 3-13.





Свидетелство 
за завършен курс 
на първоначално 
училище.
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Свидетелство 
за завършен курс 
на основно учение.
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циализирания курс по декоративно изкуство и богатата 
му подготовка в Прага), правят Баджов предпочитан ху-
дожник на полиграфски тиражирани форми. Открояват 
се участията му като редактор художник или оформител 
на сп. Детски свят (1924 – 1927), сп. Нива (1928 – 1931), сп. 
Християнка (от 1935 г.), сп. Детско знаме (1935 – 1936). В 
сп. Отечество (1916 г.) той помества множество рисунки, 
илюстриращи военния живот, а също така печата винет-
ки и концовки. Оформя и единствения брой на в. Сираче 
(1920 г.). Особено изразително е илюстрирането на „Еле-
ново царство“ на Г. Райчев (1929 г.) и графичният език и 
използваният шрифт на албума „Български народни ше-
вици“ (1913 г.)74. 

Освен на оформлението на периодични издания и 
книги той е автор и на проекти за различни тиражирани 
и масово разпространявани бланки за завършено обра-
зование75 и ценз (например дълго използваният образец 
на майсторско свидетелство за занаятчии, дипломи76, 

74   Костов, Ст.Л., Ст. Баджов. Български народни шевици. С., 1913. По всяка вероятност дирек-
торът на Етнографският музей – Ст.Л. Костов, е бил водещата фигура при подбора на вклю-
чените образци, а за цялостното оформление на албума основната роля е била на Баджов.
75   Свидетелство за завършен курс на първоначално училище от 1910 г. Свидетелство за завър-
шен курс на основно учение от 1909 г. 
76   Изработва оригинала на диплом, който университетът в София поднася на НВ Борис ІІІ 
по случай провъзгласяването му за почетен доктор по природни науки. Публикуван в сп. 
Нива, 1928, № 9, с. 8.
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Диплом за 
почетен доктор по 
природните науки 
на Цар Борис ІІІ, 
1928 г.

плакати77, пощенски картички78, марки79, банкноти, ак-
ции80, фирмени знаци и др.). Като отделен вид бих обо-
собила ръчните му художествени оформления на позд-

77   Напр. плакат „Как става прикриването при въздушни нападения“. 
78   Често наблюдавано е репродуцирането като картички на живописни творби на Баджов 
(„Честита Нова Година“, „Сирачета“), но е създавал и проекти точно за картички, напр. по-
щенска картичка от 1912 г. по повод юбилей от царуването на Фердинанд І.
79   Напр. серия марки (от 5, 10 и 25 ст.) от 1912 г. на тема „25 години Фердинанд княз на бълга-
рите“. От 1917 г. – с тема „Освобождението на Македония“ (5, 15, 25, 30, 50 ст., 1, 2, и 3 лв.). От 
1939 г. – на тема „ІХ Съюзен юнашки събор София“ (1, 2, 4, 7 и 14 лв.) и др.
80   Напр. акция на Българска банка от 500 лева от 1918.
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равителни адреси81, менюта82 и др. 
Активното присъствие на Стефан Баджов в полето на 

полиграфията е белязано от стиловите определения на 
сецесиона и творческия натюрел на художника. В реди-
ца от реализациите му се отразява модернизирането на 
везбени и тъканни орнаменти, като успешно ги извлича 
от контекста на реалното им съществуване и ги внедрява в 
печатните форми. 

Оформлението на албума „Български народни 
шевици“83 (1913 г.), отпечатан в Чехия, е израз на тежне-
нието към цялостно завършен облик на книгата. Авторът 
е създал графичен и текстов еквивалент на звученето на 
шевичния орнамент. Но това не е и точно възпроизвод-

81  Поздравителен адрес от името на ДХИУ (експониран в къщата музей на Ив. Вазов) и адрес-
албум на българската армия (първа страница) по повод 50-годишния юбилей на Иван Вазов, 
поместени в сп. Съвременна илюстрация, № 1 от 1921 г. 
82  Изключително въздействащо е менюто по повод юбилейната вечер на Ив. Вазов, експони-
рано в къщата музей „Ив. Вазов“. Оформено като триптих, в централната част под декора-
тивно-картинна рамка е изписан шеговитият текст на менюто. Лявата страна съдържа стих от 
Вазов, отново под идентична рамка с изображение на сцена „Рождество“, но олицетворяваща 
раждането на поета, записана е и годината 1850-та. В другото крило отново е поместено про-
изведение на Вазов – баладата „Самодивска дружба“, като текстът е илюстриран, а компози-
цията от четири женски фигури отново е поставена в декоративна рамка. 
83  Образците са възпроизведени в графическото заведение на Ян Щенц, Прага.
„Образците в албума са предадени с оригиналните им цветове чрез трицветен печат, някои от 
тях в естествена величина, а някои намалени. Вече техниката на този печат, който дава несрав-
нимо по-добри репродукции от литографията, изключва милиметровата хартия, на каквато 
обикновено досега са репродуцирани шевичните образци и която представя тази несгода, че 
увеличава размерите на бодовете, а като такава съвсем не подхожда на нашата дребна и пълна 
бродерия. Тя е изоставена от всички по-нови издания, понеже трицветният печат предава 
ясно и релефно нишките на плата и бодовете на шевицата.“ (с. 5.) 
“В албума са поместени образци от Северозападна България Софийско, отчасти Кюстендил-
ско, Врачанско и Видинско от различни епохи до и след Освобождението...“ (с. 8.)
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ство на определен мотив или орнамент от нашата тради-
ционна бродерия, а осъвременен негов образ. Корицата 
е решена чрез геометричноорнаментална композиция с 
архитектурно построение, увенчана с фронтон, маркира-
ни колони встрани и основа от наниз повтарящи се мо-
дули. Изработеният от художника оригинален шрифт на 
заглавието, буквите от пояснителните надписи и „везбе-
ното“ отбелязване „София. 1913“ се вписват органично в 
цялостната „шевица“. Високото качество на отпечатване, 
извършено в чужбина (изиграло донякъде и лоша шега 
– пропусната буква от поясняващия надпис), с цветни 
снимки на образците и паралелен текст на български и 
френски вероятно е израз на желанието за повишаване 
на взискателността на читателя, от една страна, и убеде-
ност в значимостта на подобно популяризиране, от друга. 
В една от публикациите си В. Василчина изказва мнение 
и дава аргументи за това, че „у нас интересът към собст-
вените традиции се заражда „отгоре“, чрез директивни 
внушения или като демонстрация на просветеност от 
страна на по-високите социални кръгове, но най-важното 
– под влияние на определени интелектуални умонастро-
ения в Европа“84. Този до известна степен манипулатив-
но направляван интерес, довел до преекспонирането на 
образци от миналото, е част и от същността на „послед-

84   Василчина, В. Ранните перипетии на българския художествен текстил и приносът на жени-
те. – Проблеми на изкуството, 2002, № 4, 35-44.



ния всеобхватен стил“. В определен момент у нас силно 
експлоатиран става стилизираният образ от народните 
тъкани поради вярата в абсолютната им спонтанност и 
самобитност. Албумът с шевиците, като първото ни из-
вестно изявяване на тези модификации от Ст. Баджов, ще 
даде основа за последващо динамично използване на бо-
гатствата на шевични орнаменти при оформленията му. 

Пощенска карта по повод 25 години от възшествието на Цар Фердинанд.
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Илюстрация към 
„Еленово царство“ 
на Г. Райчев, 1929 г.



Независимо от тази първа „национална“ заявка на Ба-
джов, в творчеството му продължават да присъстват еле-
менти от европейските, универсалните мотиви на стила. 
Характерният еклектизъм в неговото присаждане на бъл-
гарска почва и нееднородността в качеството на изявите 
се наблюдава дори в творчеството на една личност. За спе-
циалния лист, издаден за карнавалната венецианска вечер 
на 12.02.1914, „устроена от художници, писатели и артис-
ти в София в полза на сираците от войните“, Баджов е 
предложил графична композиция, в която чрез силуетно-
контурно решение са изобразени на преден план свирещ 
младеж и танцуваща девойка с вдигнато над глава дайре, 
а в дълбочина е силуетът на „Сан Марко“, предаден чрез 
точкуване. Фигурите са фланкирани със стилизирани из-
ображения на растения (кипариси), като линията, която 
затваря отгоре изображението, е съставена от повтарящи 

Обявление за концерт на музикално 
дружество „Родна песен“, детайл, 1914 г.
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се елементи, наподобяващи техния цъфтеж. Независи-
мо от условната двуплановост, фигурите са плоскостно 
представени, ритъмът е изграден с редуването на светли и 
тъмни елементи, като и тук основен определящ елемент е 
извитата линия. Характерът на изображението кореспон-
дира с един универсален език, който борави с еднотипни 
мотиви, често пъти различно конфигурирани. Малко след 
албума с шевиците ние виждаме един вариант на масово 
разпространените декоративни оформления, в което се е 
отразил и афинитетът към алегоричния изказ.

Специфичен момент в творчеството на художника 
илюстратор е работата за деца и главно редактиране-
то на периодични издания за тях. Показателно за това е 
художественото оформление на сп. Детски свят. Освен 
задължителната тематичност на използваните мотиви 
тук особено проличават заемките от везаните и тъкани 
престилки при оформлението на рамките, заставките и 
т.н. Корицата на първата книжка от 1924 г. е рамкирана 
от стилизирана новогодишна украса, прерастваща в орга-
нично намерен геометризиран орнаментален наниз. Под 
обозначителния надпис чрез идеята на рамката прозорец, 
също декоративно наситена, е поместена тематичната 
композиция „Коледна звезда“. Известната претрупаност 
с детайли се дължи и на необходимостта от картинна раз-
казвателност и многопосочност на посланието. Смяната 
на сезоните задава тематичността на кориците – тази на 
третата книжка от същата година вече е лишена от рам-
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киращата орнаментика, тук въздействието е постигнато 
отново чрез пробива на пространството, като през засво-
дената, декоративна рамка, обграден от стилизирана се-
зонна растителност, се вижда „Предвестникът на проле-
тта“ – фигура на момче с духов инструмент. 

Любимият везбен орнамент, трансформиран до несъ-
ществуващ в оригиналите образец, както и приспособе-
ният чрез стилизиране на природни форми (освен украс-
ните си функции) на страниците на списанието намира и 
същностното си прилагане. В броя са публикувани създа-
дените от проф. Баджов моделчета за бродерии с прав и 
кръстат бод. Децата получават и указания как да украсят 
с подобни мотиви мастилници, бъклици, чинийки и га-
ванки. 

Тук следва да припомним, че идеите за откриване и 
осъвременяване на традиционния визуален код от мина-
лото е прераснал през 1920-те години на ХХ век у нас във 
всеобхватното движение към „родното“, а най-естествени-
те му извори се търсят в смятаните за изконно български 
багри и форми на тъканите и шевиците, писаните грънци 
и др.85. Изведените от контекста на реалното си битие мо-
тиви се „възсъздават чрез промяна на функцията им“86.

 В края на второто десетилетие обаче вече е извървян 

85   Важно е да се отбележи, че оттогава са и първите критики за съществуващия маниер на 
буквално заимстване на форма и шарка.
86   Василчина, В. Приложното изкуство между „български стил“..., с. 93.



Корица от сп. Детски 
свят, 1924 г., кн. ІІ.



Корица от 
сп. Детски свят, 
1925 – 1926 г., кн. ІV.
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пътят от буквалното заемане на мотиви, а налаганата об-
разност е силно трансформирана и обогатена. Затихващ 
в края на 20-те години във водещите художествени изяви, 
сецесионът (представен и от двете му тенденции – нацио-
налноромантичната и екзотичнофлоралната) е основният 
функциониращ стил в приложните изкуства. Експлоати-
ран в масовата култура, той изпълва творческите изяви на 
Баджов и в началото на 1930-те. 

В сп. Нива (1928 – 1931) неговите винетки и заставки 
въвеждат тематично отделните рубрики, поради което се 
наблюдава и дългото им използване. Техният характер е 
илюстративен87, като е запазено плоскостното предаване, 
декоративността и увивните елементи. Вероятно негово 
дело е и заглавката на изданието с оригинална стилиза-
ция на буквите88. Като художествен редактор на списание-
то, той рисува и част от кориците, а преди фотографията 
да навлезе масово в изданието – илюстрира материалите. 

Тук е мястото да отграничим неговия почерк и в полето 
на илюстрацията. Безспорен успех е илюстрирането и ук-
расата на „Еленово царство“ от Георги Райчев (1929 г.) – из-
лязлата като „безплатна премия“ на сп. Нива „легенда в 
стихове, пролог и 4 картини“. Всяка страница е организи-

87   В „Декор и орнамент в книге“. Москва, 1990, с. 34 извън текстовите илюстрации титулните 
и рубрикационните елементи на книгата са наречени „декоративни илюстрации“ и тъй като 
се намират извън конкретен текст, дават и повече свобода при оформлението и избора на 
средствата за художествено изразяване.
88   Стефанов, С. Българският печат..., с. 92.

Корица от 
сп. Детски свят, 
1925 – 1926 г., кн. ІV.
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„Моделчета от Стефан Баджов“, публикувани в сп. Детски свят.
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рана от текст в ъглова полурамка от геометрични елемен-
ти и стилизирани природни и архитектурни форми, ре-
шени в светложълто. Отличаващото при оформлението 
на книжката са шестте илюстрации, разположени на цял 
лист и тяхната декоративна обрамченост. Фигуралните из-
ображения следват важните моменти от повествованието. 
В стилово отношение човешките и животинските изобра-
жения запазват натурния си облик, като личи стремеж за 
стилизиране. Природната среда е третирана графично 
декоративно със запазване на локалния цвят. В изпъстре-
ния с характерна орнаментика многоцветен ограничите-
лен бордюр участват атрибути на героите и символни об-
рази. Специфичното декориране на всяко картинно поле 
позволява да се открои все пак определен композиционен 
похват. Към сцените са добавени украсни ивици, главно 
отляво и под тях, като се залага на фрагментарност, преси-
чане или застъпване на линиите и асиметричност. Моти-
вите са изключително богати и еклектични – килимен ор-
намент, везбени елементи, гайтанни ивици, стилизирани 
и натурни природни, битови и архитектурни елементи и 
пищна, но хармонична цветност. Вглеждането в отделни-
те илюстровани листове носи и символните си послания: 
отново се е получило преплитане – образни символи от 
религиозната живопис (белият лилиум, гълъбът), литера-
турното насищане на наклонените върбови клонки (като 
олицетворение на скръб) и собствено приказните алего-
рии и знаци. Визуалният език, макар и с опит за известна 
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условност, остава паралелен на словесния. 
Дългогодишното присъствие на Ст. Баджов в худо-

жествения живот у нас е белязано от „красивостта“ на се-
цесиона в украсата и идеализацията на образите. Дълго 
след като тази образност е изчерпана и подменена, той 
продължава да я експлоатира в приложните изкуства. В 
началото на 1930-те години неговите произведения в печа-
та ще се освободят от орнамента, но ще запазят идеалис-
тичния си изказ. Така верността към този първи модерен, 
инспириран от европейския развой на изкуството у нас 
стил ще доведе до маргинализиране на произведенията 
му в общия дух на времето.

Освен изобразителния език многократно споменах 
символния му изказ и идеализация. Самият характер на 
поеманите от него полиграфски задачи разкрива един 
деликатен и лирично-нежен темперамент. Популяри-
зирането на идеята за доброто и красивото е вътрешно 
присъщо качество на художника. Неговата изключителна 
чувствителност се засилва с течение на годините, вероятно 
затова му допада илюстрирането на сп. Християнка и сп. 
Детско знаме. Искреността на неговия натюрел ще запази 
тази образност и в другите му свободни прояви.

Оформлението на поздравителни адреси е специфич-
на работа за художника декоратор. Запазените авторски 
решения, достигнали до нас, са изключително малко, за 
да можем да ги обобщим, но добрата практика да се от-
печатват в периодичните издания ни дава поглед върху 



Сп. Нива, корица, 1929 г.



Сп. Християнка, 
корица.



Сп. Християнка, 
корица.

тази част от творческото наследство на Баджов. Ръчно оф-
ормените Поздравителен адрес от името на ДХИУ89 и Ад-
рес-албум на българската армия (първа страница) по по-
вод 50-годишния юбилей на Иван Вазов, поместени в сп. 
Съвременна илюстрация, № 1 от 1921 г., наред с редица 
други дарове и адреси, ни запознават с творческото при-
съствие на Баджов при създаването на художествен уни-
кат, вдъхновен от конкретен повод и личност. Цялостното 
внушение е постигнато чрез хармонизирането на украси-

89   Включен в експозицията на къщата музей „Иван Вазов“.

Вестник „Сираче“, бр. единствен, титул.
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телните елементи, поздравителния текст и фигуралните 
композиции. Орнаменталната рамка в адреса от ДХИУ 
има изключително „шевичен“ характер и симетрична по-
становка, докато първата страница на албума е оформена 
със стилизирани тъканни и растителни мотиви в асиме-
трична композиция, която насочва към продължаващия 
текст. Винетката на поздравлението от преподавателския 
съвет при ДХИУ е ограничена в рамка, в чийто пробив са 
поместени женски фигури и предмети, подсказващи ино-
сказателно величието на поета. Подобни символи участват 
и в оформлението на страницата от албума, но с различно 
пространствено разположение и похват на изобразяване. 
По отношение на шрифта се откроява оригинално изпис-
ване на обръщенията и началните букви. В своята цялост 
и двете произведения са въплътили сецесионни моменти 
– форми и колорит, символни изображения и традицион-
ни мотиви. 

Установената практика да се отбелязват юбилеи, лич-
ни празници и професионални постижения с изготвянето 
на подобни оригинални произведения въвлича уменията 
и творческия потенциал на художниците. До нас са дос-
тигнали отделни примери на опростени композиции от 
текст и единични орнаменти до разгърнати картинни по-
лета и силно символно конципиране. И в този важен за 
декоративното изкуство жанр Баджов ще изяви профе-
сионализма си.
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За държавния герб
Като отделен момент в приложната графика ще отбе-

лежа и работата на художника по държавния герб. В ста-
тията си за авторството на държавния герб през 1920-те и 
1930-те години М. Георгиева90 ни разказва за перипетиите 
по избора на точния проект и за разрива между двамата 
първенстващи декоратори – Х. Тачев и Ст. Баджов. Липса-
та на архив на художника и други материали по този въ-
прос не позволяват да бъде „изслушана“ и другата страна 
в спора. Обявяването в плагиатство на Баджов от Х. Тачев91 
е с известна доза преднамереност. Самият Тачев в проекта 
си „остава съзнателно близко до герба на Ван Дристен“92 
от 1908 г., а и от обсъжданията става ясно, че символиката 
е предварително уточнена, а различията биха се явили по 
отношение на отделни по-второстепенни елементи, стила 
и композиционното решение. За последните М. Георгие-
ва казва: „В стилово отношение Тачевият герб е компози-
ционно по-компактен и детайлно по-изпипан, но и по-сух 
от този на Баджов, който се отличава с повече живописна 
непринуденост, стигаща обаче до бъбрива олекотеност и 
рокайлна празничност.“93 

Извън личните пристрастия и „психологическите мо-

90   Георгиева, М. За авторството на държавния герб..., 54-61.
91   Пак там, с. 59.
92   Пак там, с. 58.
93   Пак там, с. 59.
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Държавен герб и печат, 1929/1930 г.
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тиви“ при създаването на проекта за герба за нас остава 
важен моментът, че точно Баджовият проект е одобрен. 
Освен „гъвкавостта“ на автора, подчертана от М. Георгие-
ва като израз на „балкански нрави, в които печели по-гъв-
кавият, а не по-талантливият“94, проектът е напълно адек-
ватен на държавния ни статус и вкуса на времето. В т.нар. 
германски щит е вписан стилизиран изправен лъв с коро-
на. Щитът също е увенчан с корона, чиято диадема е със-
тавена от бурбонски лилии, а върхът ѝ завършва с равно-
раменен кръст. Щитодържащите лъвове са в лява и дясна 
хералдическа позиция, отново короновани. В краката им 
се разстила надписът „Съединението прави силата“ под 
кръстосани клонки от триизмерен растителен орнамент. 
Лъвските тела са детайлно разработени, а разточителните 
израстъци, завитъци и украсни линии създават нужната 
пищност и представителност на държавния знак. Така 
през 1930 г. ХХІІ Народно събрание гласува Закона за дър-
жавния печат, като постановява, че „в печата е изобразен 
установеният в чл. 21 на Конституцията български държа-
вен герб“95. Този закон „внася по-категоричен ред в нацио-
налната символика. Държавният герб в закона е разрабо-
тен в две форми – голяма и малка. Малката се използва в 
бойните знамена и реверса на възпоменателните медали. 
Този герб е запазен до 1946 г., когато България е обявена 

94   Пак там, с. 60.
95   Приложения към стенографските дневници, ХХІІ ОНС, 1929/1930 г., т.  2, с. 189.
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за народна република. След това, до 1947 г., се използва 
същият герб, но без корони.“96

Както пише Хр. Дерменджиев, „периодът до 1930 г. е 
характерен с непрекъснат низ от промени в династичните 
и държавни гербове. На това прецедентно в хералдиката 
положение се слага край през 1930 г.“97 На установената 
символика е била нужна подходящата форма. Конкурсът 
за герба е спечелен от Ст. Баджов. Така в двете си форми 
той ще функционира, съответно с голямата си – в офици-
алната документация (чрез държавния печат и печатите 
на държавните учреждения) и в паричния поток (чрез ня-
кои от монетите от емисиите 1937 и 1942 г.), а чрез мал-
ката си – в бойните знамена, царските щандарти и др.98. 
Обикновено държавният символ не се приема като про-
изведение на нечий талант. Функцията замества автор-
ството, но не трябва да се пропуска фактът, че изборът 
на изобразителния код, определящ облика на символа за 
дълго време, е изключително авторски принос.

 

96   Николов, Б., М. Чернева. Гербът. С., 2000, с. 26. 
97   Дерменджиев, Хр. Символите на българската държава 1878 – 1948 г. – В: България 1300. Ин-
ституции и държавна традиция. Т. 3. С., 1983, с. 88.
98   Пак там.



Живопис

Името на Стефан Баджов се появява в изложбените 
зали през 1906 г. Желанието ми да обхвана всички полета 
на неговата изява ми поднесе изненадата, че така извест-
ният ни декоратор е оставил и сравнително богата живо-
писна продукция. Издирването на наличните към момен-
та творби в държавни и частни художествени галерии в 
София и страната, частни колекции, както и творби, за 
чието създаване съдим от каталози към изложби и от пуб-
ликации в пресата, ни запознават с повече от 150 творби 
(маслени бои и акварел)99. През последните години реди-
ца негови творби се включват все по-активно в търгове на 
произведения на изкуството.

Дългогодишните му свободни изяви в областта на ка-
валетната картина минават през различни похвати на 

99   Подобен подход обаче не изключва припокриване на някои от творбите при посочване 
на различни имена в различните източници. Трябва да отчетем и факта, че според негови 
наследници в разрушената му от бомбардировките на София през 1944 г. къща са били и 
подготвените за самостоятелна изложба творби.
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изразяване и внушения, но запазват някои важни харак-
теристики, които определят изобразителния му почерк. 
Ако се върнем в началото, към времето на неговото обу-
чение и към годините на създаване на „Портрет на мо-
миче“ (1903 г.)100 и „Голо тяло“ (1906 г.)101, ще можем да 
тръгнем от един важен етап. Негативната страна на обу-
чението в друга държава за нас, изследователите, е, че 
точно тези първи стъпки често пъти са забулени в неиз-
вестност. За щастие, споменатите два учебни етюда, как-
то и „Декоративен пейзаж“ (1905 г.)102 и „Илюстрация“ 
(1905 г.)103 (която М. Георгиева обозначава като още един 
„Декоративен пейзаж“104) са достигнали до нас и носят 
духа на учебната програма в Пражкото художествено-
индустриално училище. 

„Портрет на момиче“ е сравнително малка по формат 
творба, която изобразява глава на млада жена в профил 
наляво с бяла, тип „холандска“ шапка, закачена за косата 
с фиба игла със златист оттенък. Моделировката на ли-
цето, изградена чрез умело боравене със светлосянката, 

100   „Портрет на момиче“, 1903, м.б. пл., 36х30,5. Подп., дат.: долу, дясно: Badžov 903. НМБИИ. 
101   „Голо тяло“, 1906, м.б. пл., 72х48. Подп., дат.: кафява четка: Š.BADJOFF. PRAGUE 06
НМБИИ.
102   „Декоративен пейзаж“, 1905, акварел, хартия, 26,3х18,7. Подп., дат.: S. Badjoff 1905 Praha. 
НМБИИ.
103   „Илюстрация“ („Декоративен пейзаж“), 1905, акварел, гваш, хартия върху картон, 26,5х19. 
Подп., дат.: долу, ляво: Š. Badjff.1905. PRAHA. НМБИИ.
104   Публикуван за първи път от: Георгиева, М. Сецесионът в живописта на южните славяни – 
една от насоките на „Модерната“. – Проблеми на изкуството, 2001, № 4, с. 25.



159Стефан Баджов – биография на декоратор

издава овладяното ниво на постигане на натурата. Коло-
ритните решения във фона и отраженията по шапчицата 
са заявка за развитието на силното живописно чувство на 
Баджов. Мекотата на образа е постигната чрез плавните 
преходи при изобразяване на физиономичните белези и 
избраната палитра. Носеща клеймото на тази ранна го-
дина (1903 г.), маслената картина свидетелства за работата 
на един ученик, в никакъв случай не тепърва прохождащ 
в живописното тайнство на форми и цветове. 

Резултат от друг модул от обучението му вероятно са 
споменатите две декоративни произведения. „Декорати-
вен пейзаж“105 представлява кът от цветна градина, рабо-
тен плоскостно, и в същото време сякаш някакъв увли-
чащ погледа в дълбочина вихър от цветни петна отвежда 
към две прозоречни рамки в задния план. „Илюстра-
ция“ („Декоративен пейзаж“) отново задава внушение-
то за дълбочина, но тук подходът е различен. Като през 
прозорец, от стилизирана рамка се разкрива поглед към 
горски кът с приказна сграда. Използваният от автора 
тъмносин контур, който очертава всеки елемент от при-
родната среда като в рамката, изтъква декоративността 
на преден план. Използваният локален тон е плътен, без 
нюансиране и също е компонент от хармонираната деко-
ративна цветност. Сюжетната постановка и най-вече из-

105   Откупка от южнославянската изложба в София 1906 г. Днес в неизвестност. Репродуцира-
на в черно-бяло в: Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници..., с. 142.
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разните средства ни подсказват да търсим жанра на това 
произведение в приложната графика и илюстрацията. 
Допускайки обаче възможността точно тази работа да се 
крие под названието на втория „Декоративен пейзаж“ в 
списъка на изложените от Баджов творби на ІІ Южнос-
лавянска изложба в София (1906 г.) и функционирането 
ѝ като самостоятелен артефакт, ни дава основание и ние 
да го оценим така. 

По повод участието на Баджов на тази изложба М. 
Георгиева обобщава: „Х. Тачев... рисува пейзажи чисто 
декоративно, изцяло в духа на новия стил сецесион... и 
заедно с декоративните пейзажи на чешкия възпитаник 
Ст. Баджов поставят началото на сецесиона в българска-
та пейзажна живопис, при това в същите години, когато 
и импресионизмът прониква в нея. Именно пейзажите 
на двамата художници полагат основите на тенденция, 
която все повече ще напуска удобното русло на прилож-
ните жанрове, за да се настани в изящните, въпреки че до 
1910 – 1912 г. нейните изяви си остават до голяма степен 
инцидентни, главно в творчеството на Тачев и Баджов.“106 

Важна страна от това участие на Баджов в изложбата 
е приобщаването му към определена национална школа. 
Струва ми се реално да оценим участието му в българска-
та секция на ІІ Южнославянска изложба като продукт на 
личностно самоосъзнаване на автора, а не толкова като 

106   Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници „Лада“..., с. 140.
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изява, продуцирана от българската художествена среда. 
В споменатата статия за чешкото училище Р. Дончева 
пише: „В школата на Карел Машек Стефан Баджов изу-
чава особеностите на природния свят и неговата стили-
зация. Машек е либерален преподавател – при него уче-
никът има свободата да избере от природния свят най-
близкото до своя натюрел. Главното изискване на Машек 
е да не се забравя, че респектът към природата е основата 
за всяко индивидуално творчество“. Акварелът „Декора-
тивен пейзаж“ към 1906 г. разкрива поуките, извлечени 
от Стефан Баджов в школата на чешкия професор. Усе-
тът на Баджов към декоративното и насоката на неговото 
обучение вероятно са причина и за недотам убедително-
то третиране на човешката фигура. В учебния етюд „Голо 
тяло“ от 1906 г. е представена женска фигура в цял ръст, 
леко облегната назад с миниатюрен стрък цвете в повдиг-
натата дясна ръка. Старанието да се предаде човешката 
анатомия, и то в определен ракурс, отнема вниманието 
на младия творец и той сякаш забравя да преработи ли-
цето на модела. Задачата да се постигне убедителна поза, 
води до скъсяване на пропорциите в горната част на тя-
лото. Известен успех може да се отбележи по отношение 
на тоналното изграждане на плътта чрез светлосенъчното 
моделиране. Работата по драперията във фона на етюда 
носи известна статичност и създава представата за „втър-
дяване“ на материята. Три години след успешния „Порт-
рет на момиче“ наблюдаваме едно отстъпление от въз-
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можността за пресъздаване на натурата.
Вероятно преценил възможностите си, Баджов ще се 

задълбочи в търсения по пресъздаване на природата, 
пречупена през условността на избрания изобразителен 
език и индивидуалната му нагласа. Като лична предраз-
положеност, но и определяща за поколения български 
художници, е изборът на акварелната техника и при-
лагането ѝ главно в пейзажния жанр. „Плачуща върба“ 
(1908 г.) носи представата за конкретно съществуващ 
природен кът, но премодулиран от художника до ус-
ловно изграден пейзаж. Отбелязаното желание за прос-
транствено композиране присъства и тук, но все повече 
се наблюдава засилване на плоскостното изграждане. 
Колоритът е подчинен на натурата, но нюансирането на 
всяко формоизграждащо декоративно поле създава една 
ефирна и пулсираща цветност. 

На предела между натурното и условното изграждане е 
акварелът „Старата Месемврийска митрополия“ (1909 г.). 
Познатият облик на разрушената митрополия почти 
изцяло изпълва листа. Избраният ракурс към руините и 
изпълването на целия среден план от тях създава впечат-
лението за декор. Така подготвената „сцена“ позволява 
на изкушения сецесионист да не наруши внушението от 
вековния градеж и същевременно да реши собствените 
си художествени задачи. Изобразяването на митрополи-
ята и пространството пред нея в единен условен образен 
строй създава усещане за „разтваряне“ в обстановката, 
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за една изначална общност на мястото. Изборът на ак-
варелната техника с характерното полагане на цветовете 
задълбочава този ефект. Любопитен фрагмент, може би 
като реверанс към реалността, е разположената до една 
от стените каруца. В този акварел Баджов е постигнал 
превес на декоративното начало – стилизира формите 
и ги изгражда от мозаечно разположени цветни петна, 

„Старата Месемврйска митрополия“, 1909 г., акварел, хартия, 22х28. 
Подп., дат.: долу дясно черна четка, СБ 09, НМБИИ.



„Старата Месемврйска митрополия“, 1909 г., акварел, хартия, 22х28. 
Подп., дат.: долу дясно черна четка, СБ 09, НМБИИ.

„Арбанаси. Стара болярска къща“, 1913 г., акварел, хартия, 23,5х34,5. 
Подп., дат.: долу дясно червена четка: АРБАНАСИ Ст.Баджовъ‘913, НМБИИ.

стегнати в тъмни контури. Силното излъчване на този 
пейзаж е постигнато и чрез органичното вплитане на 
сюжетното и изобразителното. 

По повод ІІІ Южнославянска изложба и представяне-
то на Баджов Симеон Радев ще сподели впечатлението си 
от младия художник: „Г-н Баджов притежава грациозна 
декоративна фантазия, едно идилическо чувство за при-



родата и много нежен поетически темперамент. Всички 
тези прелестни естествени качества са развити у него през 
упорита, дълга, страстна работа.“107

Съхраняваните в НМБИИ серия акварели от малко по-
късен период (1913 г.), правени при някое от пътуванията 

107   Радев, С. Югославянската художествена изложба в Загреб. – Художник, 1909, № 4, с. 18.

„Арбанаси. Стара болярска къща“, 1913 г., акварел, хартия, 31,5х42,5. 
Подп., дат.: долу ляво: АРБАНАСИ С. Баджовъ‘913, НМБИИ.



на Баджов до гр. Търново, уловили впечатляващата архи-
тектура на арбанашките къщи или някоя търновска ма-
хала, запазват декоративния профил на автора си, но все 
повече се родеят с натурата. Конкретността при пресъз-
даването на построенията на къщите оттласква условното 
изображение към природната среда – водната среда, въз-
вишенията или дворът са пространствата, които ще запа-

„Асеновата махала в гр. Търново“, 1913 г., акварел, хартия, 24х34,5. 
Подп., дат.: долу дясно червена четка: АСЕНОВА МАХАЛА 1913 С. Баджовъ. НМБИИ.
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зят определена условност при изобразяването.
1920-те години на ХХ век са белязани от „втората“ 

вълнà на сецесиона в нашето изкуство. Вероятно въз-
приемането на тази образност сред един по-широк кръг 
художници и публика е провокирала Баджов да се из-
разява все по-синтезирано в пейзажите си. Същностното 
му завръщане към сецесионната образност ще проличи 
в акварела „Рилски манастир“ (1923 г.). Сгушеният мана-
стир е погледнат отвисоко, сградите са с разпознаваеми 
очертания и детайли, а декоративността струи от пресъз-
даването на природната среда. Отделните плоскости и 
петна, които я изграждат, са контурно очертани. Кръгло-
овалните форми на растителността в предния план чрез 
точкуване или редуващи се контрастно тонирани мазки 
са допълнително декоративно разработени. Натуралис-
тично изобразеният бор в лявата част на предния план 
запазва корелация със сградата, маркира и близостта си 
до мястото, от което е наблюдавал художникът. Цветът 
отново е запазил локалните си характеристики и създава 
приятен контраст между белотата на стените и зелено-
кафявите окраски на „Рилската пустиня“. Изборът на А. 
Протич да включи този акварел в книгата си вероятно 
не е случаен. Познавайки творчеството на Баджов като 
негов съвременник, той е запазил за поколенията точ-
но тази творба. Наблюдението на оригинала не оставя 
съмнение около този избор – избраното композиционно 
решение, пулсиращата декоративност и невероятното 



живописно изграждане са качествата, които те карат да 
запомниш не само всяка стилизирана форма или цветно 
петно, но и работата изцяло. 

Изкушението на Баджов от пейзажния жанр ще се за-
пази през целия му живот. Сред живописната му продук-

„Рилски манастир“, 1923 г., акварел, гваш, хартия, 22х29. 
Подп., дат.: долу дясно: Ст. Баджовъ 923, НМБИИ. 
Публикувана от А. Протич. 50 години българско изобразително изкуство. С., 1934, с. 123.
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ция дялът на този жанр е най-впечатляващ. Красотите 
на родната страна той ще запечатва при пътуванията си. 
Живописните листа или картони чертаят неговите люби-
ми маршрути – Търново, Трявна, Плачковци, Батак, села-
та около София и Витоша, Чамкория, Родопите, Смолян, 

Пощенска карта „Крушево“.
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множество манастири – Зелениковец, Черепишки, „Св. 
Троица“ над Търново, Трескавички манастир – места, 
съхранили приканващия облик на старите ни градове и 
селца, обекти на народната памет, и места, свързани с ге-
роичното ни минало. Завръщането на зрелия творец към 
родното място в началото на 40-те години например ще 
ни остави изгледи от Крушево, Скопие, местността над 
родното му село Мечкин камък, където е била решител-
ната битка по време на Илинденско-преображенското 
въстание и много др.108. От запазените до днес произведе-
ния в този жанр можем да заключим, че в използваните 
от него изразни средства се наблюдава промяна от засиле-
но декоративно представяне, през силната стилизация в 
сецесионен дух, до чистата натурност, но не фотографска-
та, а тази, пречупена през настроението и емоционалния 
заряд на автора.

При фигуралните композиции отново силно се усеща 

108   „Крушево – Мечкин камен“, м.б. Участвала в ХV ОХИ (1941 г.). Неизв. местонахождение. 
„Водно Скопие“, м.б. Участвала в ХV ОХИ (1941 г.). Неизв. местонахождение. 
„Пейзаж“, 1941, м.б., картон, 45х62. Подп., дат.: долу, дясно, черна четка: Ст. Баджов 1941. 
Частно притежание.
„Пейзаж с минаре“, 1941, м.б., картон, 50х65. Подп., дат.: долу дясно черна четка: Ст. Баджов 
1941 (ръкописен). Частно притежание.
„Скопие“, 1941, м.б., картон, 50х65. Подп., дат.: долу дясно черна четка: Ст. Баджов Скопие 
1941 (ръкописен). Частно притежание.
„Пейзаж с кула-камбанария“, 1941, м.б., картон, 50х65. Подп., дат.: долу дясно червена четка: 
Ст. Баджов 1941 (ръкописен). Частно притежание.
„Архитектурен пейзаж с виещ се път“, м.б., картон, 66 х52. Подп.: долу ляво, червена четка: Ст. 
Баджов (ръкописен). Частно притежание.
„Архитектурен пейзаж с църква с две кули“, 1941, м.б., картон. Подп., дат.: долу ляво, червена 
четка: Ст. Баджов 1941 (ръкописен). Частно притежание.
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авторската емоционалност, но тук художникът не прек-
рачва границата на натуроподобието и достига само до 
силна идеализация. Масленото платно „Изповед“ (1911 
г.)109 – профилна фигура на младо момиче, устремено към 
украсен с цветя олтар с икона на Богородица с младенеца 
– е един пример за идеализиран образ, стигащ до санти-
менталност. 

Времето на войните например ще провокира у него 
създаването на тематични композиции („Сирачета“, 1912 
– 1913 г.110), но маниерът на изграждане, невинните детски 
лица и някак наивните сюжети са опит да се загърби ужа-
сът на това бедствие и вероятно да се потърси упование 
в бъдещето. Препечатаните от немската преса във в. Оте-
чество отзиви от изложбата на военното изкуство в Бер-
лин111 потвърждават това – „пластични, но външно не тъй 
живи изображения от войната... Кожухаров е художник 
на настроение, подобен е и Баджов“112. Съвсем естествено 
е военната тематика да изисква отразяването си с конкре-
тиката на човешките лица и тела. За да се приобщи към 
нея, Баджов ще продължи да прокарва описания маниер 

109   „Изповед“, 1911, м.б., пл., 113х100,5 см. Подп., дат.: долу дясно: S Badjoff 1911. ХГ – Плов-
див, инв. № 179. 
110   „Сирачета“. Издадена като пощенска картичка 1912 – 1913 г. Участвала в съвместна излож-
ба на „Съвременно изкуство“ и Дружество на художниците в България, 1914 г. и в изложбата 
„Сто години българско изкуство 1820 – 1920“, 1935 г. (посочена като собственост на Народния 
музей). Неизв. местонахождение.
111   Българската военна художествена изложба в Берлин. – Отечество, 1916, бр. 32-33, 4-9.
112   Пак там, с. 9.



в третирането на натурата113. Критиката и сега не приема 
подобно изобразяване. „Не е все едно да се пишат орна-
менти и декоративни апликации и да се третират живо-
писни композиции. Ако г. Баджов би се постарал да ни 

113   Напр. публикуваната във в. Отечество, 1916, бр. 38-39, с. 14 картина „Самарянка“ с надпис 
Ст. Баджов – военен художник.

Пощенска карта „Кръстец при Плачковци“ с ръкописен подпис и 
поздравление за нова година.



предаде войната в своя жанр, може би щяхме да го турим 
между първите в конкурса. Но... [ще] се съгласят всички, 
които са видели изложбата, че това, което той е дал, може 
да са рисунки, може да са добри идеи, но в никой случай 
това не са военни картини – фигурите наивни, рисунъ-
кът слаб, колоритът пазарски. Повече искреност, драги 
колега, нали знаете, че изкуството е капризно – може да 
те милва и целува, когато умееш да се държиш с него, но 
може да ти счупи главата, когато си несериозен.“114 

114   Н.Ч. Втората конкурсна изложба. – Камбана, 1917, бр. 2763, с. 2.

Архитектурен пейзаж, м.б., картон (вероятно къщата му в с. Банкя). Частно притежание.
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Разминаването между очевидния факт за несправяне с 
възпроизвеждането на човешката фигура, от една страна, 
и желанието все пак да се докаже в изложбените зали и 
с представяне на фигурални композиции, от друга, дава 
като резултат човешката фигура, моделирана по маниера 
му в неговата приложна графика и стенописи. Критиката 
в печата за тези творби е доста неласкава. За съжаление, за 
тях ние съдим отново само от каталозите към изложбите 
и публикациите в пресата. Доста често се отбелязва неед-
нородността в представянията пред публика на Баджов. 
С. Скитник го определя като „неравен“ и продължава: 
„изглежда, г-н Баджов твърде малко работи над себе си 
като художник. И не лошите му работи, изглежда, са 
случайни, а сполучените.“115 Вероятно защитаващ друга 
представа за ролята и пътя на изкуството и далеч от еру-
дицията на С. Скитник, Н. Атанасов пише: „Г-н Баджов 
освен с хубавите си декоративни миниатюри ни изненада 
с една своя портретна работа фантазия, в която има оча-
рование и музика.“116 

Естествено е мненията да не съвпадат, но в целостта си 
фигуралните композиции на Баджов не са добре приети 
не само поради сюжетите си, но и поради липсата (или 
съзнателното пренебрегване) на рисуваческо умение. 

115  Сирак Скитник. Нашите художествени изложби. – Демократически преглед, 1914, № 3, 
266-275. 
116   Атанасов, Н. Художествени изложби. – Училищен преглед, 1914, № 5, с. 365.



„Охрид – параклиса „Св. Иван”, акварел, 24х 33, б.г., подп.: долу дясно, черна четка: Ст. 
Баджов. Частно притежание.
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Известните ми от репродукции „Моят син“ (1933 г.)117 и 
„Майка“ (1936 г.)118, макар и толкова късни и вероятно 
повлияни от възрастта на художника, са запазили харак-
теристики, на които може би се дължат отрицателните 
критики – силна идеализация, липса на отношение към 
натурата и изобразяване, характерно за приложните му 
изяви (стенопис, приложна графика).

Малкото изобразителен материал, стигнал до нас в 
оригинал, не ни позволява извеждането на конкретни из-
води, но ни посочва определени характеристики на живо-
писта на Ст. Баджов. Декоративността, като водещ при-
знак в творчеството му, бележи и акварелните му пейза-
жи, а отказът от нея в маслените творби ще изяви другото 
тяхно качество – внушението на пасторални настроения, 
изборът на определени композиционни построения и 
най-вече хармоничната цветност. Съдържателните нива 
също са определящи за Баджов – неговият интерес е на-
сочен към българската природа, старините, религиозните 
огнища. Социалните теми във фигуралните му компози-
ции са водещи (но без да отразяват конфликти, социални 
неправди и т.н.) и, естествено, са провокирани от чувстви-
телния му темперамент.

117   „Моят син“. Участвала в юбилейната изложба на дружество „Съвременно изкуство“ (1903 
– 1933), 1933 – 1934 г. Публикувана в каталога към изложбата. Неизв. местонахождение. 
118   „Майка“, м.б. Участвала в Х ОХИ юбилейна (1926 – 1936). Публикувана в сп. Християнка, 
1936, № 10, с. 9. Неизв. местонахождение. 



Графика

Графичното изкуство, схващано като артистична изява, 
се нуждае и от определно ниво на познаване на различ-
ните техники за изпълнение. Развитието на графиката в 
България е тясно свързано с постепенното овладяване на 
новите графични способи. Познатата от Възраждането 
продукция от щампарниците и отпечатваните в чужбина 
литографии не би задоволила изискванията на модерни-
зиращия се живот на българина от началото на ХХ век. 
Васил Захариев още през 1927 г. ще напише: „Понятие-
то графични изкуства се разширява, обогатява и обема 
в себе си не само художествените техники за радирунг и 
дърворез (гравюра на дърво), но и литографията, худо-
жественото книгопечатане, илюстрацията, художестве-
ният краснопис, фотомеханически репродукционни спо-
соби и пр.“119 Този процес за България отново ще отчете 
едно закъснение в сравнителен план, но по-важното е, че 

119   Захариев, В. За графическите изкуства. – В: Годишник на ХА 1926 г. С., 1927 г., с. 19.
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също така ще отрази дисконтинуитета с предходната тра-
диция. За обучението по литография в ДРУ последова-
телно са назначавани двама чехи – Й. Силаба и Й. Питер. 
Преминалите през техните ателиета усвояват постепенно 
графичните техники, но времето, когато графиката ще 
се интегрира като органичен дял от общия художествен 
процес в България, още е далеч.

За Ст. Баджов графичните техники не са тера инког-
нита. Овладяването им в Пражкото художествено-индус-
триално училище се засвидетелстват още с първите му 
участия пред българска публика. Според каталога на V 
Художествена зимна изложба на дружество „Съвременно 
изкуство“ (1908 – 1909) той излага четири радирунга, като 
в скоби е пояснено, че са акватинта.

Използваният в тогавашния специализиран печат тер-
мин радирунг оставя усещането за неизяснена същност. 
Новостта на модерните графични техники за българския 
зрител е причина за заемането на чужд термин. В споме-
натата статия за графичните изкуства В. Захариев разяс-
нява същността на това обобщено понятие. „В случая упо-
требявам чужда дума Radierung, немския термин, един 
от общоприетите термини за тази техника. Французите 
я наричат eau-forte, англичаните – etching... Ние, българи-
те, нямаме специален подходящ термин... Нашите първи 
графици отпреди освобождението са употребявали ду-
мата „медорезба“, обаче тя подхожда само за... гравюра 
на мед, при която техника всички линии се дълбаят със 
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специални инструменти... При радирунга линиите се из-
дълбават-разяждат с киселина. Радирунгът обема в себе 
си много различни техники...“120

Без да е нарочно изследвано, от данните, с които раз-
полагаме, може да посочим, че коментираният термин 
се явява за първи път като обозначаване именно на реа-
лизации на Баджов. По повод на тяхното експониране в 
зимната изложба на „Съвременно изкуство“ Д.П. Даска-
лов ще отбележи: „... ще обърна внимание на фината 
офортова изработка, с която се отличават пейзажите от 
общо название радирунги (Radierung). Ние се радваме, че 
учениците при Рисувалното училище ще черпят важни 
практически познания от този млад учител по графично-
то изкуство като офорта и др., слабо или никак неразвито 
у нас.“121 Естествено, Баджов няма да преподава в графич-
ното ателие, Йозеф Питер е назначен с негова препоръ-
ка през същата 1909 г., но присъствието му като график е 
вече поставено122. 

Дареният от художника офорт „Стара къща“ (1909 
г.)123 на Народния музей е една от първите известни ни 
негови графични работи. В квадратното поле на тази ка-
мерна творба е представена фасада и част от покрива на 

120   Пак там, с. 18.
121   Даскалов, Д.П. Изложбата на дружество Съвременно изкуство..., 1-2.
122   Още в ІІІ Южнославянска изложба в Загреб, 1908 г. Баджов излага две монотипии.
123   „Стара къща“, 1909, цветен офорт, хартия, 16,5х16,5. Подп., дат.: долу дясно: S. Badjof 1909. 
Извън графичното поле издраскан подпис 909. НМБИИ.
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жилищна сграда. Познатият от акварелите му похват на 
композиране е приложен и тук – близкият план, марки-
ращ част от двор с плочник, е еднороден, а следващите 
планове са изцяло изпълнени с архитектура – част от по-
стройка, гледана главно отпред и с перспективно скъсена 
под ъгъл дясна страна. Част от фасадата отляво е скрита 
зад клоните на дърво. Динамизирането на избрания тип 
затворена композиция е постигнато чрез избора на глед-
ната точка, даваща в ракурс част от сградата, и най-вече от 
умението да се изгради образът чрез редуване на светли и 
тъмни участъци. Тонирането на дървото в лявата част на 
графичния лист и покрива е характерно за разбирането 
на същността на графиката по това време – все още не е 
преодолян стремежът за натурно и живописно наподобя-
ване и липсва адекватно използване на присъщите за гра-
фиката изобразителни средства. Офортът „Стара къща“, 
независимо от малките си размери, е изпълнен с грижли-
во разработени детайли – плочите в двора, керемидите, 
украсните завитъци около прозорците – и стремеж към 
пространствено представяне. Работата разкрива умение-
то на Баджов за бораване с избраната техника. 

Предпочитанието му към офорта ще се потвърди и 
чрез участията му в редица изложби у нас и в чужби-
на. Според каталога на VІ Художествена зимна изложба 
на дружество „Съвременно изкуство“ (1909 – 1910) Ба-
джов излага офортите „Декоративен мотив“, „Боянска 
черква ХІІІ ст.“, „Мотив Месемврия“, „Пролет“ и ради-
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рунга „Град“. В статията си за българското участие на 
изложбата в Рим (1911 г.)124 Андрей Протич припомня 
разочароващото ни представяне на ІХ Интернационал-
на художествена изложба във Венеция през предходната 
година. Още тогава според него сред изключенията от 
„несъстоятелните“ творби са и офортите на Ст. Баджов. 
От същата статия научаваме, че и за изложбата в Рим Ба-
джов е заявил участието си с четири офорта, от които 
безусловно приети от италианското жури са „Площад 
Цар Освободител и „Св. София“125.

На ІV Южнославянска изложба в Белград (1912 г.) Ба-
джов отново ще се представи като график. По повод из-
ложбата и графичния отпечатък „Църквица [„Св. Иван“ 
в Месемврия“]126 М. Георгиева ще отбележи: „На излож-
бата Ст. Баджов се изявява в графиката като истински 
новатор – „Църквица“ [„Св. Иван“], 1910 г. е графичен 
експеримент в техниката на акватинтата... при това с из-
ползването на формални похвати, звучащи смело дори и 
в живописта. И макар че в графичните раздели на излож-
бата (вече обособени отделно, за разлика от първите юж-
нославянски изложби) този път много българи са изло-

124   Протич, А. България на международната художествена изложба в Рим през 1911 г. – Съ-
времена мисъл, 1911, № 4, с. 4.
125   Пак там, с. 5.
126   „Църквица“ („Св. Иван“ в Месемврия“), 1910, акватинта, хартия, 12х8,3. Подп., дат.: долу 
ляво: СБ 910. ХГ – Пловдив. Публикувана от М. Георгиева в каталога „Съюз на южнославян-
ските художници „Лада“, прил. І/8.
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жили рисунки, акварели, карикатури, единствено Баджов 
показва истински графични произведения, изпълнени „в 
материал“127. В експозицията в Белград Баджов ще по-
каже отново и офортите от Римската изложба от 1911 г. 
(„Паметник Цар Освободител“ и „Храм [„Св. София“]“).

Вероятно използването и изразяването чрез графичен 
език е било важно за Баджов. Макар до нас да са достигна-
ли данни за по-късни негови графики (близо десетилетие 
след посочените), може би той не е прекъсвал експери-
ментите си с киселината и в този времеви отрязък. В юби-
лейната изложба по повод 25-годишнината на Художест-
вената академия (1921 г.) той излага „Есен“ (радирунг) и 
офорта „Край реката“. Тези две работи и радирунгът „Св. 
Иван в Месемврия“ ще заминат и за изложбата на българ-
ско изкуство във Виена през 1922 г.

Достигнал до нас чрез съхранената папка подарък по по-
вод 25-годишната творческа дейност на Ал. Божинов е ма-
лък цветен офорт „Рилският манастир“. Вертикално разпо-
ложената композиция изобразява част от вътрешния двор 
с жилищните сгради на манастира, дадени в ракурс. Из-
браният кадър затваря ъглово композицията, като започва 
от дясната част на предния план и „задънва“ целия среден 
план. Миниатюрното изображение отново не е лишило 
автора от вниманието му към детайла и перспективното 
построение. Изборът на графична творба при съставянето 

127   Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници „Лада“...
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на папката подарък от името на Декоративния отдел на Ху-
дожествената академия вероятно е продиктувано от жела-
нието на Баджов да обогати видовия ѝ обхват128, но също 
доказва и ценността, която графичната изява има за него.

Наистина, и тук малкото отпечатъци, достигнали до 
нас, не са достатъчни за оценяването на графичното му 
майсторство. Но години преди първите дипломирани у 
нас графици, често специализирали в чужбина, да зая-
вят присъствието си и да извоюват самоопределяне на 
графиката, Ст. Баджов е един от първите, който успеш-
но се изразява чрез похватите на графичното изкуство129. 
Любимите си теми и сюжети (предимно пейзажи) той 
ще преведе и на езика на офорта и акватинтата. Графич-
ните му работи ще намерят широк отзвук и в критиката. 
Високо са оценени проявите му в почти всички цитира-
ни изложби с представените графични отпечатъци. Чес-
то пъти вниманието на авторите на статиите е привле-
чено основно от тях. Така името на Баджов се нарежда 
сред едни от първите, представящи графика (предимно 
чужденци, практикуващи у нас) в българска среда, и се 
заявява приносът му за популяризиране на новите гра-
фични техники и формирането на определена графична 
култура у зрителя. 

128   В папката са включени предимно декоративни работи на студенти от отдела, както и 
щампа от Ив. Милев идр.
129   Й. Питър, преподавателят в ДХИУ от 1909 г., работи и излага офорти и акватинти.



Преподавател

Преподавател в ДРУ, ДХИУ (1909 г.) и ХА (1921 г.)
Както вече споменах, въпросите за Държавното рису-

вално училище и трансформирането му в Художествено-
индустриално, за закона на Мушанов и за преподаватели-
те са анализирани от много изследователи на периода130. 
Струва ми се уместно само да припомня, че сред възпри-
етите организационни и програмни модели за доста ек-
лектично съставената програма се споменава и опитът на 
Чешкото художествено-индустриално училище131. Жела-
нието за подготовка на художници за индустрията, отбе-
лязано още в мотивите за създаване на ДРУ132, през 1908 г. 
начева процеса си на осъществяване. Това е причината да 
се назначат и нови преподаватели с нужната подготовка 

130   Божков, А. Българската художествена академия. С., 1962, и Сто години НХА 1896 – 1996. 
С., 1996; Генова, Ир. Художествената академия и българското изкуство в интернационалното 
културно пространство през първите десетилетия на ХХ век. – Проблеми на изкуството, 1999, 
№ 2, 18-27; и Георгиева, М. Началните години на ХА..., с. 4; Василчина, В. Държавното рисувално 
училище – Художествена академия. – В: София – 120 години столица. С., 2000, 372-378.
131   Дончева, Р. Чешкото художествено-индустриално училище..., 29-31.
132   Величков, К. Изложение на мотивите по законопроект за откриване на ДРУ..., 23-26.
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и професионална насоченост. Споменатото назначаване 
на младия Баджов и предизвиканият скандал от липсата 
му на ценз бързо ще отшумят поради доказването на без-
спорния му талант и специализираното му образование. 
В шеговит разказ на Чудомир за годините в Академията 
се споменава: „По едно време пристигна от Чехия и Сте-
фан Баджов, който не беше никак подготвен за препода-
вател. Ние използвахме това и често го карахме да се из-
потява. Веднъж през време на урок поискахме да ни обяс-
ни какво значи думата стил. Той изблещи очи, остана като 
вдървен за известно време, след туй изхвръкна из вратата 
и вече не се върна.“133 Вероятно първите съприкосновения 
с възпитаниците на художественото училище не са били 
леки за младия творец, но комплексната проява на него-
вите качества и непрекъснатото обогатяване чрез обмен с 
колеги и самите ученици са развили заложбите му и зат-
върдили авторитета му. През 1910 г. е назначен и втори 
преподавател по декоративно изкуство – Харалампи Та-
чев. Оттук като че ли тръгва тандемът Баджов – Тачев. Ин-
тересно е да се отбележи, че подписът на Баджов стои под 
оценката на държавния изпит на Тачев, който прекъсва 
на два пъти обучението си, и вече заявил декораторските 
си умения, завършва и получава нужния диплом. Двама-
та си поделят часовете по стилизация, обща декорация и 

133   Чудомир. Художествената академия. – В: Чудомир. Съчинения в три тома. Т. 3. С., 1980, 
с. 12. 
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водят специални ателиета. Програмата, към която се при-
държат, върви към постепенно усвояване на природния 
свят (растителен, животински и човешка фигура) и него-
вата орнаментална стилизация. Изтъквано многократно е 
и програмното насочване към изучаване на българската 
традиция и преимущественото обучение по стилизация в 
български стил. Например програмата, одобрена за 1911 
г., предвижда в общия курс по предмета декоративно из-
куство, съответно за първи курс – „кратки познания за 
цветовата хармония на боите, рисуване с акварел и др. на 
прости елементи и цветя от растителното царство по на-
тура и стилизирането им. Рисуване на образцови стило-
ви орнаменти. Опити за композиции.“134 Във втори курс 
обучението се обогатява с елементи от животинското цар-
ство. Включва се композиция с определена цел и елемен-
тарно запознаване с българската орнаментика и етюди 
по нея. В трети курс етюдите са вече „по натура с акварел 
глави и мотиви от животинското и растителното царство, 
стилизирането им. Етюди от национални мотиви. Го-
дишният изпит е върху „глава от натура, акварел, съща-
та използвана като декоративен елемент в композиция с 
орнамент за приложна цел“135. В двата специални отдела 
по декоративно изкуство нивото предполага овладяване 
на професионални качества. Програмата включва „етю-

134   ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 594, л. 144-154.
135   Пак там.
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ди и композиции в свободен и национален стил за укра-
са на обществени и частни постройки, черковна и стенна 
декорация, фреско, темпера, стъклена живопис, текстил-
ни произведеиня, сграфито, мозайка, дипломи и пр.“136. 
Изпълнявайки тази „приложно-утилитарна ориентация 
на учебната програма“137, преподавателите в приложния 
отдел се славят със свободата, която дават на своите сту-
денти – свобода, обусловена от естеството на предметите 
им, от собствения им натюрел и от възможностите на раз-
пространяващия се стил сецесион. 

Подчертаната насоченост към индустрията излиза и 
извън студентските ателиета. В годишния рапорт за учеб-
ната 1913/1914 г.138 на ДХИУ са включени и сведения за 
проведените курсове към училището139. Във връзка с дей-
ността на Баджов за нас представлява интерес курсът по 
бояджийство (малярство). Той се провеждал по искането 
и за сметка на Министерството на търговията, промиш-
леността и труда, но бил одобрен с решение на препода-
вателския съвет, съгласувано с Министрество на народ-
ното просвещение. Приети били 30 ученици – занаятчии 
(майстори и калфи), които от 8 януари до 29 март 1914 
г. ежедневно посещавали занятията от 6 до 8 часа вечер 

136   Пак там, л. 151.
137   Попов, Ч. Художествен живот през периода 1878 –1918 г. – В: История на българското изоб-
разително изкуство. Т. 5...
138  СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 144.
139   Курс по везба и тантела и курс по бояджийство/малярство.
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и от 8 до 12 часа в неделните дни. Курсът се ръководел 
от „преподавателите при училището г.г. Баджов, Михай-
лов и Димитров. Първите двама са ръководили практи-
ческите занятия по рисуване, стилизиране, компониране 
и практическо запознаване със стиловете, а г. Димитров 
е преподавал химия на боите. Според дадените сведения 
от преподавателите, преподаванията са вървели успеш-
но и далеч надминали очакваните резултати. Курсът бе 

Стефан Баджов със студенти в ателието по стилизация. Публикувано в Годишник на ДХА, 1926 г.
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завършен с една изложба (съвместно с грънчарския курс 
при училището) в един от училищните салони, открита 
на 30 март 1914 г. Там най-добре се виждаха постигнатите 
резултати. Изложени бяха проекти за тавани в разни сти-
лове: готически, барок, мавритански, ренесанс, старобъл-
гарски и др., ловджийска стая, проект за стени и пр.“140 

Опитите да се прокара закон, който да превърне ДХИУ 
в академия, се увенчават с успех едва през 1921 г. В справ-
ката за 1921/1922 г.141 откриваме запазване на периметъра 
на дейност на Ст. Баджов – преподава декоративно изку-
ство в Общия отдел (ІІ година) и ръководи специален от-
дел по декоративно изкуство. Член на академичния съвет. 
Според сведение от 28 май 1929 г. за отдела по приложни 
изкуства в Художествената академия, съгласно изменение 
в Закона за народното просвещение от 1924 г., „ХА се раз-
деля на два отдела – отдел по изящни пластични изкуства 
и отдел по приложни изкуства. Отделът по приложни из-
куства е с петгодишен курс – 2 години общи и 3 години 
специален курс142, като специалностите са обща декора-
ция, керамика, резба и везба.“143 

Името на интересуващия ни преподавател е включено 
в изпитните комисии както на ръководените от него пред-

140   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 144.
141   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 185, с. 197.
142   За програмата на отдела по приложни изкуства за 1927/1928 г. вж. СДА, ф. 1047к, оп. 1, 
а.е. 207, с. 45. 
143   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 215, с. 8.
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Поздравителен адрес от папка подарък за 25-годишната творческа дейност на 
Ал. Божинов. НМБИИ.
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мети, така и при оценяването на работите по рисуване, 
практическа перспектива, вечерен акт, моделиране, деко-
ративно изкуство, керамика и резба.

Извън същинската си преподавателска дейност проф. 
Баджов се включва и в различни творчески и администра-
тивни инициативи. Така през 1922 г. заедно с колегите си 
Ал. Мутафов и Ц. Тодоров са натоварени да изработят 
проектонаредба за отдаване на Манежа за изложби на 
дружества, корпорации и пр.144. Участва в комисиите за 
проверка на Взаимноспомагателната каса145, комисии за 
произвеждане на конкурс за стипендии в странство146 и др.

Често пъти ролята на преподавателя, създал опреде-
лена база за развитие у своите студенти, се оказва под-
ценена, а този изключително важен период на черпене 
и натрупване на знание от учителите – много бързо за-
бравян. Макар да нямаме запазени спомени на студенти 
за проф. Баджов, важен атестат за неговото плодотвор-
но влияние, в тандем, разбира се, с Х. Тачев, е бурното 
развитие на налаганата в ателиетата им по декорация 
стилистика, както и проличаващото влияние на Баджов 
в работите на завършващите неговия клас. Особено ва-
жно качество на един преподавател е да ти покаже път и 
сякаш без да осъзнаваш водещата му роля, да те преведе 

144   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 185, с. 100.
145   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 204, с. 5.
146   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 213, с. 55.
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през него. Мисля, че точно такава е и заслугата на Ст. 
Баджов.

Открехващи към човешкото присъствие на преподава-
теля Баджов са думите от едно писмо до родителите на 
Пенчо Георгиев: „Като негов преподавател, дължа да ви 
съобщя, че той, Пенчо, Вашият син, ако продължава да 
се учи така в специалния отдел, както той беше в общия 
отдел по декоративно изкуство, ще бъде от него един мно-
го добър декоратор, което, разбира се, ще радва вас, но и 
за мен ще бъде радостта не по-малка като негов препо-
давател. Горното сторих от моята обикновена традиция 
да уведомя родителите на моите ученици и бъдещи мои 
колеги за знание.“147 Дали това е било обичайна практика 
сред преподавателите в академията, не ми е известно, но 
фактът, че авторът на писмото говори за своята обикно-
вена практика, предполага възможността наистина да е 
негов избор. Подобно възрожденско отношение към ро-
лята на учителя, индивидуалния подход към учениците, 
способността за обективно, но и поощряващо оценяване 
са качества на отдадения на работата си преподавател.

Смяната на стиловите тенденции в началото на 1930-
те години ще открои разминаването на професора с но-
вия визуален език. Станалата неразделна част от негово-
то кредо сецесионна естетика вече не провокира въобра-

147   ЦДА, ф. 102, оп. 1, а.е. 18, публикувано от Генова, Ир. Декоративно и картинно в графиката 
на Пенчо Георгиев. – В: Из историята на българското изобразително изкуство. Т. 3..., с. 73.
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жението на новите студенти в Академията. Така проф. 
Баджов остава на поста си в Художествената академия до 
1 април 1932 г., когато е освободен от длъжност в интерес 
на службата148. 

Подробности за този период в Академията научава-
ме от писмо на проф. Цено Тодоров (тогава директор на 
ХА) до Васил Стоилов. „Никога нашият художествен жи-
вот не е бил в такава криза, както от няколко време. За-
едно с общата криза и нашият живот е крайно засегнат, 
особено в академията, а от всичко това аз съм на дулото 
на топа. Съкращенията се налагат не от друго толкова, 
колкото от това жалко обстоятелство, че няма постъпле-
ния, което е най-страшното, и че идат месеци, когато на 

148   СДА, ф. 1047к, оп. 1, а.е. 237, с. 2.

Стефан Баджов (четвърти от дясно на ляво, прав) сред професорското тяло при 
ДХА през учебната 1926 – 1927. Публикувано в Годишник на ДХА, 1926 г.
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чиновниците няма да може да им се плаща. Но съкра-
щенията във всички учреждения се налагат и е дошъл 
моментът, както в лодката на Дон Жуана, да се хвърли 
жребий кой да бъде изяден.“149 

В началото на 1930-те години Баджов вече е изпълнил 
ролята си за моделирането на вкус и опит у редица по-
коления български художници. Предизвикателствата на 
новото време изискват своите нови учители.                

 

149   Публикувано в сп. Следва, 2003, № 5 от Н. Александрова и Я. Стоилова в архив „Аз вярвам 
в пътя си...“ (Из кореспонденцията на художника В. Стоилов като млад).



Общественик

Включването на Баджов в художествения и обществен 
живот като неразделна част от творческия процес нами-
ра самостойното си разглеждане тук поради нуждата от 
изтъкване на качествата му извън собствено художестве-
ните. Нагърбването с редица организационни и админи-
стративни задачи в художествените дружества, в които 
членува – „Лада“, „Съвременно изкуство“ и впоследствие 
в Съюз на дружествата на художниците в България150 – го 
поставят в нова светлина. Неразривната връзка с Чехия 
– чрез дружество „Лада“, „Българо-чехословашка взаим-
ност“ и дружество „Славянска беседа“, както и с родното 
място, Македония и Македонския научен институт, е от 
особена важност за човека и художника Баджов.

Публикациите с насочеността си към широки общест-
вени слоеве, и не толкова към специализирана публика, 
също се приобщават към ролята му на общественик.

150   Учреден на 21 ноември 1931 г. Той е сред членовете учредители (по двама представите-
ли от шестте дружества), като представител на дружество „Съвременно изкуство“ (ЦДА, ф. 
2664к, оп. 6, а.е. 3968).



200

Дружество „Съвременно изкуство“
Дружество „Съвременно изкуство“ е „основано на 29 

септември 1903 г. от арх. Фингов, арх. Маричков, арх. П. 
Койчев, А. Протич, проф. Я. Вешин, Н. Михайлов, Ст. Ива-
нов, Хар. Тачев, Д.П. Даскалов, П. Кънчев и др.“ 151. Харалам-
пи Тачев ще напише в каталога към юбилейната изложба 
за основаването на дружеството (1903 – 1933) как около съз-
дадения проект на мавзолея в Плевен от арх. П. Койчев се 
събират художници, на които „жанрът на изкуството им е 
свързан с архитектурната творба (в случая мавзолея), кои-
то творби по своята особеност свързват в себе си свободни-
те и приложни изкуства“152. Съставя се една малка група, 
към която се присъединява и А. Протич – „вече познат на 
интелигентния свят със своите писателски способности и 
разбирания по изкуствата, особено беше запознат с тога-
вашното ново течение Secession-а153... групата ни броеше 9 

151   Каталогът по повод Х юбилейна ОХИ (1926 – 1936). За дружеството е дадена и следната 
информация: „Дружеството е устройвало и участва в 36 изложби, от които 9 извън България – 
в Белград (1904), Лиеж (1905), Лондон (1907), Загреб (1908), Мюнхен (1909), Венеция (1910), Рим 
(1911), Белград (1912), Прага (1926); Дружеството брои 48 члена“.
Подробна информация дава: Георгиева, М. Лидер, художествено дружество, среда. – В: Творе-
цът в югоизточноевропийските култури. С., 2001.
152   Тачев, Хар. Дружество „Съвременно изкуство“ 1903 – 1933 г. (основаване и развой). – В: 
Каталог към Юбилейна изложба на дружество „Съвременно изкуство“ 31.12.1933 – 14.01.1934. 
С., б.г., с. 3.
153   Макар че самият А. Протич в първата част на „50 години българско изкуство“ ще напише, 
че „Дружество „Съвременно изкуство“... популяризира „съвременното изкуство“ (импреси-
онизма)...“ (с. 30). Но и както ще стане по-късно ясно, при анализа му на творчеството на Ив. 
Милев самият сецесион за него е „специфично виенско апартно хипермодернистично изби-
ване на импресионизма“ (с. 72). 
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члена от различни специалности“154. Така на 29 септември 
1903 г. за първи път групата има своето първо общо учре-
дително събрание, което става в един ъгъл на ресторанта 
при „Славянска беседа“. „Избрахме името му да бъде „Съ-
временно изкуство“ – под влиянието на новото течение на 
Запад, което тогава за нас то бе съвременно.“155 

Стефан Баджов се вписва органично в изявите на дру-
жеството. Интересен е фактът, че той засвидетелства учас-
тието си първо в дружество „Лада“ чрез включването си 
в изложбата през 1906 г. в София. Реалното членство на 
Стефан Баджов в „Съвременно изкуство“ се регистрира 
от годината на установяването му в България през 1908 г. 
Тогава се включва в южнославянската изложба в Загреб и 
същата година излага някои от произведенията от Загреб 
и на Зимната художествена изложба на дружество „Съ-
временно изкуство“. На тази пета поред за дружеството 
изложба той участва в комитета ѝ и е автор на афиша. 
През следващата зима (1909 – 1910) се провежда съответно 
шестата изложба и Баджов отново е в комитета по орга-
низирането ѝ. Представя графични творби и една декора-
тивна работа. Освен в самостоятелните изяви на друже-
ството той участва и в съвместните изложби с Дружество 
на художниците в България, както и в провежданите в 

154   Тачев, Хар. Цит. каталог..
155   Пак там.
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чужбина представяния156. В Първата съвместна изложба 
(Дружество на художниците в България и „Съвременно 
изкуство“) през 1913 – 1914 г. излага декоративни фраг-
менти и пейзажи с маслени бои. А като председател на 
настоятелството от страна на „Съвременно изкуство“ 
участва в организирането на следващата съвместна из-
ложба (1914 – 1915), като изработва корицата на каталога, 
поканите и афиша.

Регулярно е участието му в изложбената дейност на дру-
жеството (отбелязани са и години, в които не излага157). От-
къслечните данни от каталозите и липсата на архив не поз-
воляват да се открои по-категорично участието на Баджов 
в организацията и живота на дружеството. В каталога по 
повод 30-годишния юбилей (1933 г.) снимката му фигури-
ра сред портретите на председателите на дружеството за 
периода 1903 – 1933 г. заедно и както следва: Х. Тачев, Я. Ве-
шин, Ал. Божинов, Н. Михайлов, М. Василев, Ст. Баджов, 
Вл. Димитров, Ал. Андреев. Запознаването с архива на 
дружество би осветлило в бъдеще неговото място в това из-
ключително важно за художествената действителност у нас 
сдружение. Органичната свързаност на Баджов с идеите и 
дейността на дружество „Съвременно изкуство“ потвърж-
дават изграждащия се образ на художника, съпричастен с 
модерността в периода на нейното прохождане у нас.

156  Загреб (1908), Венеция (1910), Рим (1911), Белград (1912), Прага (1926).
157   Например в съвместните изложби с ДХБ през 1919 г., 1920 г., 1922 г. и др.
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Чешката връзка и славянството. Съюзът „Лада“
Обучението в чужда държава създава неразривна връз-

ка с традициите и хората на новото място за възприема-
щия млад човек. Емоционалната обвързаност от тези го-
дини оставя отпечатъка си за цял живот. За Ст. Баджов 
Чехия ще остане този притегателен център, който ще 
свърже живота му с българо-чешката взаимност, вероят-
но и с популярната идея за панславизма. 

За възникването, развитието и залеза на славянската 
идея в исторически план са изписани много думи158. В 
книга на М. Георгиева159 са систематизирани основните ха-
рактеристики на това явление. Панславизмът се определя 
като „стремеж към политическо обединение на разните 
славянски народи“160. За началото на ХХ век Й. Калейка 
го назовава като „неославянска идея“, която се корени в 
„наследството на работата на старото поколение славян-
ски учени, литератори, стремящи се към сътрудничество 
между славянските народи на основата на равноправието 
и взаимопомощ в борбите им за национално освобожде-
ние и за държавна независимост“161. 

Но по-важното е как тази идея намира реализация-
та си и какви са конкретните прояви, които я маркират. 

158   Вж. Леонтиев, К. Византизмът и славянството. С., 1993.
159   Георгиева, М. Южнославянски диалози на модернизма...
160   Данчов, Н., И. Данчов. Българска енциклопедия Л-Я. С., фотоипно издание, 1992, с. 1173.
161   Колейка, Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в ХІХ и ХХ веках. 
Praha, 1964, с. 9.
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Политическата власт често прокарва своите програмни 
насоки, като провежда определена културна политика. 
Подобен е случаят и с подкрепата на славянската общ-
ност чрез създаване на студентски, писателски или худо-
жествени обединения. Продукт на културното сближа-
ване между южнославянските страни е съюзът „Лада“. 
Той е подробно изследван и популяризиран от М. Геор-
гиева, която недвусмислено доказва ролята му за израст-
ването на нашето изкуство по пътя на възприемането на 
модерността. Както многократно вече стана дума, Ст. Ба-
джов се присъединява към това сдружение по време на 
втората южнославянска изложба в София през 1906 г. От 
училищната скамейка в декоративния отдел на Праж-
кото художествено-индустриално училище той заявява 
присъствието си в едно от прохождащите в българското 
изкуство течения, като представя два декоративни пей-
зажа със сецесионно звучене. 

Подобно на участието му в дружество „Съвременно из-
куство“, излагането във ІІ Южнославянска изложба в Со-
фия (1906 г.) е единствената му засвидетелствана общност-
ност със съюза. Едва след завръщането си в България той 
активно ще се включи в дейността на българската му сек-
ция. Това съвпада и с провежданата в Загреб ІІІ Южносла-
вянска изложба, в която Баджов участва с 10 произведения. 

 На събранието от 4 октомври 1909 г. на съюза „Лада“ 
в София се избират делегати от българската секция за об-
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щото събрание в гр. Преров, сред които е и Ст. Баджов162. 
Чрез гласуване се избира и ново настоятелство. Ст. Ба-
джов е избран заедно с Ал. Божинов, Г. Желязков и П. 
Морозов, като поделят длъжностите секретар, касиер и 
двама съветници163. Баджов е натоварен с нелеката и от-
говорна задача на касиер. „По чл. 19 от устава на съюза 
касиерът приема членския внос на съюза и всички дру-
ги пари. Води касовата книга, изплаща утвърдените от 
председателя разходи, води сметка за дружествения имот 
и съставлява бюджета за идущата година.“164 Гласуваното 
доверие при боравенето с пари от колегите му, а и опра-
вдаването на това доверие ни разкрива и друга страна от 
личността на художника. 

Връзката му с Чехия и владеенето на езика може би 
става причина за избора му за делегат в гр. Преров. „В 
неделя 17-того в гр. Преров (Моравия) се състоя среща 
на славянските художници. В срещата, организирана от 
„Сдружението на моравските артисти на изящните из-
куства“, взеха участие следните господа: [...] за българите 
Ал. Божинов, Ст. Баджов и др.“165 

162   Делегати са Яр. Вешин, Ал. Божинов и Ст. Баджов.
163   По Протокол № 141 (в НА на БАН, сб. ХІІІ, а.е. 1725, л. 11-13), публикуван от М. Георгиева 
в каталога „Съюзът на южнославянските художници „Лада“..., с. 82.
164   По протокол № 158, по: Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници „Лада“..., 
с. 93.
165   Препечатка от в. Вечерна поща, 26.10.1909, бр. 2921, с. 3. Цит. по: Георгиева, М. Съюзът на 
южнославянските художници „Лада“..., с. 84
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Възможността за езикова комуникация и работата по 
декорирането на Чешката земеделческа изложба през 
1911 г. в София са причина да се натовари г-н Баджов с 
изпълнението на точка 3 от събранието на 10 ноември 
1912 г.: „Да се изкаже писмено благодарност на земе-
делческото чехско дружество за отпущане [първоначал-
ни материали] в София на българския клон на съюза 
„Лада“166. Възможно е важна роля за това дарение да е 
изиграл именно Баджов.

Признанието му от страна на колегите от чужбина още 
веднъж се потвърждава от думите в обяснителната бележ-
ка до редакцията на в. Ден по повод поканата за Всесла-
вянската художествена изложба в Краков и негодуванието 
на Дружеството на художниците в България за провеж-
дането на срещата през август 1909 г. по инициатива на 
моравските художници Упърка и Кафка167. В нея се казва, 
че освен представители на настоятелството на софийската 
секция на „Лада“ специално от двамата гости са поканени 
Я. Вешин, Ж. Спиридонов, П.П. Морозов и Ст. Баджов. 
Както става ясно при едно от следващите заседания, този 
„сондаж на българските художници“ остава безпредме-
тен, тъй като изложбата не се провежда по политически 
причини.

166   Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници „Лада“..., с. 110.
167   Публикувана във в. Вечерна поща, 1909, бр. 2922, с. 3. Цит. по: Георгиева, М. Съюзът на 
южнославянските художници „Лада“..., с. 86.



Последната изложба на съюза „Лада“ е в Белград през 
1912 г. Утвърденото поколение, чийто представител е и 
Баджов, „достига своята връхна точка на изява, след кое-
то започва бавният упадък“168. За славянската идея обаче 

168   Георгиева, М. Съюзът на южнославянските художници „Лада“..., с. 175.

Албум „Илинден, Крушево 1903 – 1902“, по повод 25 години от Илинденско-преображенското 
въстание, с „предговор от Н. Томалевски, корица и управа Стефан Баджов“.
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този „упадък“ е предстоящ. Политическата обстановка 
провокира закриването на съюза. На последното заседа-
ние на съюза „Лада“ в София, което се провежда на 11 
ноември 1913 г., се обсъжда напускането на българския 
клон. В протокола са отбелязани становищата на члено-
вете – Баджов: „убеден в невъзможността да работим за-
едно със съюза, е на мнение да скъсаме всякакви връзки 

Албум „Крушовско благотворително братство“, корица.
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по един мек и непредизвикателен начин“169, което може 
да се интерпретира като показател за Баджовия стремеж 
за безконфликтно излизане от положението. Решението 
е лаконично и неутрално – да се излезе от съюза, сумата и 
имуществото да се прехвърли на дружество „Съвременно 
изкуство“, а печатът – в Етнографския музей.

Разпадането на утопичната идея за обединеното сла-
вянство170 в конкретиката на съюза „Лада“ ще тласне Ба-
джов в посока към стесняване на връзките с Чехия, а стре-
межът му за поддържане на международни контакти ще 
намери пристан в дружеството „Българо-чехословашка 
взаимност“. В едноименното книжовно и стопанско спи-
сание, което популяризира икономиката и културата на 
Чехия, намираме информация за изпратения по повод 
75-годишния юбилей на Т.Г. Масарик художествен по-
здравителен адрес, изработен от Баджов в красив „бъл-
гарски народен стил“171. Чрез специална кореспонденция 
от Чехия е отразена и изложбата в Прага172. От нея става 
ясно, че починът за организирането ѝ още през 1924 г. е на 
дружеството Чехословашко-българска взаимност в Прага 
с председател проф. Алфонс Муха. Обобщаваща критика 

169   Пак там, с. 110.
170   Носталгията по нея, а и вид реабилитация е членството му в дружество „Славянска бесе-
да“, постоянен сътрудник е на сп. Славянска беседа до 1943 г.
171   Българо-чехословашка взаимност, 1925, № 1, с. 18.
172   Българо-чехословашка взаимност, 1926, № 1, с. 13.
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за това представяне публикува и Ст. Баджов173. От архив-
ните документи на Художествената академия научаваме, 
че той е командирован от Министерството на народното 
просвещение в Прага заради избирането му за уредник на 
изложбата от българска страна. 

Личното познанство на Баджов с изявения чешки ху-
дожник Алфонс Муха и гостуването в ателието му при 
създаването на „Славянската епопея“ ще има за резултат 
написването на статията „Алфонс Муха и славянството“174. 
Благотворното влияние на чешкия художник върху Ба-
джов ще бъде маркирано впоследствие от критиката. 
Така престоят на Баджов в Прага и непрестанният кон-
такт с чешката култура ще бележи неговите бъдещи изя-
ви. Наученото по посока на стилова изява и въплъщаване 
на националната идея ще обогати и визуалната среда в 
България.

Публикации – за старините, занаятите, 
критика за съвременни творци и събития
Разнообразяващият се художествен живот в начало-

то на ХХ век провокира и първите стъпки на критиката. 
Опосредсваната ѝ хроникьорска функция много скоро 
се превръща в продуцираща. Твърде скоро ще се конста-
тира нейната съзидателна и изпреварваща роля и това я 

173   Българо-чехословашка взаимност, 1926, № 2-3, 16-19.
174   Баджов, Ст. Алфонс Муха и славянството. – Славянска беседа, 1937, № 3, 131-133.
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утвърждава като един предизвикващ, а не само следващ 
събитията авторитет. След Освобождението първите пи-
шещи по проблемите на културата са, естествено, наши-
те писатели, литератори. Постепенно, разширяването на 
полето за изява (в частност това на изобразителните изку-
ства) и нуждата от професионално изнесена информация 
ангажира с критически занимания самите художници. 
Появяват се и първите дипломирани изкуствоведи. Макар 

Стефан Баджов (трети от ляво на дясно, прав) сред колеги, фото „Херта“, Прага.
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закономерната личностна и идейна конфронтация между 
поколенията да продуцира определени нагласи и разде-
ляне на общественото мнение, се наблюдават и адекватни 
на времето си, обективни критически текстове. Показател 
за същностното развитие на писането за изкуство е посте-
пенно постигнатото жанровото разнообразие – превали-
рат, разбира се, критическите статии, но не липсват и та-
кива по история и теория на изкуството.

Макар и не сред водещите имена в специализираната 
публицистика, Ст. Баджов е оставил дирите си и на това 
поприще. Избрал социалнопросветната и отчасти естети-
ческата задача на критѝка за свое кредо, той ще подходи 
с патоса на изкушен любител към теми, които го зани-
мават. Естеството на неговите публикации преплита ет-
нографското с художественото, социалното с културното 
и естетическото с утилитарното. Натрупал практически 
опит, той се захваща с „писмовна“ дейност в зрялата си 
възраст. Първите му публикации се засичат от 1926 г., а 
основното им ядро се отнася към периода 1928 – 1930 г. Те 
са свързани преди всичко с изданията, в които той сътруд-
ничи като художник. В сп. Християнка отпечатва свои 
текстове до 1936 г. Това са представяния на художници, 
отразяване на изложби, художествени събития, както и 
статии, теоретично и практически насочени към прилож-
ните изкуства (търсене на техните съдържателни аспекти, 
социализация, връзка със занаятите и т.н.).

Творците, станали обект на перото му, са хора, които 
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по един или друг начин са били близки до него – колеги в 
академията, студенти, съмишленици. Сред тях са имена-
та на Атанас Михов (две статии за неговите изложби през 
1930 и 1935 г.), Никола Михайлов, Георги Желязков, Иван 
Христов, Никола Младенов (Хаджимладенов), Никола Та-
нев, Стефан Иванов и др. В представянията на творците, 
главно при откриване на техни самостоятелни изложби, 
се наблюдава една характерност в изложенията. В зависи-
мост от обхвата на статията Баджов или се спира подроб-
но, или отбелязва биографични податки за автора, но по 
един или друг начин те винаги присъстват. Информаци-
ята за всяка изложба също е фактологична, а художестве-
ният анализ и интерпретацията на картините се градят с 
окото на професионалист и акцент върху изразните сред-
ства. Като запазена марка в края на писанието служи об-
ръщането към художника с определено пожелание – на-
ставление, задоволство или искрено възхищение. 

Интересно за изследвача на тези текстове, в контекста 
на цялостното творчество на Баджов, е, че и при изразява-
нето си със слово той сякаш използва определени мотиви 
или „орнаменти“, които изпълва със смисъл. Сякаш бора-
ви с готови модули, които са фигурирани според желана-
та насока на статията. И това е подпомогнато от факта, че 
неговите критики носят натюрела му – те са изключител-
но позитивни, деликатни. Критика, писана по „добър по-
вод“ и изразяваща личните пристрастия на автора си. От-
белязваните критични бележки са по-скоро напътствия, 
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тъй като не само казват какво не е добре, но и как да се по-
прави. Акцентите в писанията му – дали авторът има свой 
път в изкуството, дали е изградил собствен почерк и как се 
отнася към националното в творчеството си – са важен по-
казател и при опита да се разберат стремежите и целите 
на самия Баджов в неговата художествена практика.

Подобен извод бихме направили и от публикациите 
му, посветени на връзката изкуство и църква, изкуство и 
занаят, изкуство и фолклор. Тематичният им обхват съв-
пада с диапазона на художническите му търсения. Мно-
гобройните статии, посветени на везбата и конкретно за 
шевицата, носят професионалния поглед на познавача. 
Работата му в тази насока – изучаване на текстилните об-
разци от близкото минало и вплитането им в изразните 
похвати в разножанровото му творчество – разкриват за-
дълбочените му познания, но на един общодостъпен език 
и главно с популяризаторска цел. 

Перото му ще откликне и на важни за българската кул-
турна общественост събития. За изложбата на българско 
изкуство в Прага (1926 г.)175, като уредник от българска 
страна, той има изчерпателна информация за нейното 
протичане. Освен фактическата част той ни предлага и 
един задълбочен анализ, в който дори е успял да отдели 
ролята си на критик от ролята си на художник и да пише 

175   Баджов, Ст. Българската художествена изложба в Прага. – Българо-чехословашка взаим-
ност, 1926, № 2-3, 16-19.
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за самия себе си.
Писменото му творчество, освен собствено фактологич-

ния си принос, говори за личността Баджов – за неговия 
искрен уклон да обучава, да популяризира, и то с един 
излизащ извън рамките на чистото изкуство стремеж за 
утвърждаване на европейските ценности – хуманност, 
християнски морал и значимост на националната идея.



Заключение

Този първи опит за монографично представяне на 
творчеството на Ст. Баджов засегна в различна степен не-
говите страни. Както бе споменато в началото, нуждата от 
подобно, вече закъсняло осмисляне на неговото художест-
вено наследство е отдавна назряла, нормативното споме-
наване на името му в текстовете, разглеждащи културната 
ситуация у нас в началото на ХХ век се нуждаеше от своите 
уточнения, опровержения, допълнения. Заявяването на 
конкретните му приноси в отделните сфери на художни-
ческа активност дава плът на подобни позовавания.

Изпълването на широкия диапазон на декоративното 
оформление – от дребния битов предмет, през книжните 
тела, до монументалните стенописни програми – е при-
носът на Баджов за формиране и налагане на модерния 
визуален код сред неговите съвременници. Така просле-
дяването на отделните превъплъщения на Ст. Баджов дава 
възможност да бъде структурирано неговото художествено 
наследство. Впрочем, както се открои при анализа на от-
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делните произведения, сецесионът с различните му про-
яви, тенденции и характеристики е водещото начало във 
всичките му декоративно-оформителски и приложни из-
яви, а отношението към орнамента и префигурирането на 
„национални“ мотиви като част от стила – неговата сила. 

Извършеният труд по събирателството и системати-
зирането на конкретни биографични и артефакти може 
да се възприеме като основа, в която ще продължат да се 
вплитат нови и нови данни. Съотнесени с общата конфи-
гурация на художествените практики у нас, те, надявам се, 
ще отредят заслуженото място на Стефан Баджов в ана-
лите на културната ни история. Дългът ни към личността 
на Баджов ни води и към доизясняването и популяризи-
рането на биографията му, такава, каквато днес можем да 
я изградим, такава, каквато от днешна гледна точка ни се 
струва ценна. Този опит за излизане от забравата на Сте-
фан Баджов ни разкри една основополагаща фигура за 
българската модерност във визуалната среда. Творческата 
биография на именития ни декоратор потвърди неговата 
водеща роля за последващия ход на изкуството, за утвър-
ждаването на значението на художника в индустрията и 
бита и най-важното – за възпитанието на вкус към краси-
вото и стремеж към естетизиране и национален облик на 
средата.





ПРИЛОЖЕНИЯ





Живот и творчество в дати

31.05.1883 Роден в Крушево.
1.09.1891 Кръщелно свидетелство от с. Крушево (по данни от 

личния му паспорт).
1903 Учи в Прага. 

Първата му известна ни творба „Портрет на момиче“;
26.06.1906 Завършва средно специално образование в Художест-

вено-промишленото училище в Прага.
1906 – 1908 Следва две години и половина и завършва специал-

ния отдел по декоративно рисуване и живопис в Ху-
дожествено-индустриалното училище (UMPRUM) в 
Прага. Свидетелство за завършено висше образование 
от 29.02.1908. 

Участва във ІІ Южнославянска художествена изложба 
в София с „Декоративен пейзаж“, „Декоративен пей-
заж“, и „Декорация за прозорец“.

1908, лятото Участва в оформлението на Художествено-индустри-
ална изложба в Прага с „фрески по стените на пави-
лионите, украса на витрини и самостойни творения“. 

Участва в ІІІ Южнославянска изложба на съюз „Лада“ в 
Загреб с 10 произведения: „Дърво“ (м.б.), „Замъкът Ле-
деч“ (м.б.), „Дворът на Ледеч“ (м.б.), „Декоративно пано 
І“ (акварел), Плакат, 2 монотипии, „Вечер“ (темпера), 
рисунка за мозайка, „Декоративно пано ІІ“ (темпера). 
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11.11.1908 Назначен за преподавател по декоративно изкуство в 
ДХИУ. Професор в ДХА, София, до 1932 г. 

1908, декем-
ври

Самостоятелна изложба в салона на ДРУ на проекти 
и рисунки.

1908 – 1909 V Художествена зимна изложба – участва в комитета 
на изложбата, изработва афиша. Излага 4 радирунга 
(aquatinta), „Картон за мозайка“ (акварел), „Иконич-
ка-слънце“ (м.б.), „Дворец Ледеч“ (м.б.), „Княжево“ 
(акварел), „Декоративно табло“ (темпера), „Вечер“ 
(акварел), „Проект за фреско“ (акварел), „Кладенец“ 
(м.б.), „Приказка – фреско“ (акварел).

1909 Изготвя типовия проект за „Свидетелство за завър-
шен курс на основно учение. 

1909 – 1910 Участва в VІ Художествена зимна изложба на друже-
ство „Съвременно изкуство“, участва в комитета на 
изложбата. В раздела „Декоративно изкуство“: „Деко-
ративен мотив“ (офорт), „Боянска черква ХІІІ ст.“ (оф-
орт) , „Мотив Месемврия“ (офорт), „Пролет“ (офорт), 
„Град“ (радирунг). 

1910, април Участва в ІХ Интернационална художествена изложба 
във Венеция, представя офорти.

Участие в декорирането на Постоянната художествена 
галерия на ул. Аксаков № 16, в София, малкия „син“ 
салон, наречен „Баджов“.

Коледа Участва в VІ Изложба на дружество „Съвременно из-
куство“ – излага само една декоративна работа, а оста-
налите са офорти на пейзи.

1911 Международна художествена изложба в Рим (безу-
словно приет от италианското жури).
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11.10.1911 Архитект-декоратор на „Чехска изложба за земеделче-
ски машини и оръдия“ в София, изработва плановете 
за инсталацията, декорацията и за арката на изложбата.

1912 Участва в Южнославянската изложбата в Белград с 
„Римска баня (Месемврия)“ (м.б.), декоративно пано 
„Изповед“, „Паметник на Цар Освободител“ (офорт), 
„Храм (Св. София)“ (офорт), „Св. Иван“ (офорт).
Извършва се реконструкцията и вътрешното оформ-
ление на Дворцовия параклис. Стените, прозорците и 
всички декори са изписани от Баджов, „който е изра-
ботил и проектите за всички украшения“.
Издава пощенска картичка за юбилея на Фердинанд І.
Художник на серия пощенски марки (3 бр.) на тема 
„25 години Фердинанд княз на България“.

17.09.1912– 
4.08.1913 

Участие във войната 1912/1913 г.: на разположение 
при интендантството на Двореца (СДА, ф. 1047к, оп. 
1, а.е. 144, с. 129).

1913 Излиза албумът „Български народни шевици“ (съв-
местно със Ст.Л. Костов)

1913 – 1914 Участва в съвместна изложба на СИ и ДХБ с „Честита 
Нова Година“, „Сирачета“ (отпечатани като пощен-
ски картички „Сирачета“, 1912 – 1913) и декоративни 
фрагменти (стенопис за църква) и пейзаж с маслени 
бои, „Изповед“.

1914 – 1915 Участва във ІІ Съвместна изложба на СИ и ДХБ в сало-
ните на Рисувалното училище; участва в изложбения 
комитет. Изработва корицата на каталога, поканите и 
афиша. Излага „Безнадеждна“, „Забравеният“, „Вито-
ша от към село Банки“, „Св. Богородица (Асенова маха-
ла)“, „Банки“ (акварел). 
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Участва в списването на „Мост на въздишките“, спе-
циален лист, издаден за карнавалната венецианска 
вечер (12.02.1914 г.), устроена от художници, писатели 
и артисти в София. Представя графична фигурална 
композиция.

1916 Участва като военен художник в проведената в атели-
ето на Я. Вешин Втора художествена изложба с карти-
ни на военна тематика.
Участва в Българска военна художествена изложба в 
Берлин, или „Голямата берлинска художествена из-
ложба“. Оценена в немската преса е картината „На 
чешмата при Мързенъ“.
Публикува военни рисунки в сп. Отечество.

1917 Художник на серия пощенски марки (8 бр.) на тема 
„Освобождението на Македония“.

1918 Художник на серия пощенски марки (4 бр.) на тема 
„30 години Фердинанд княз на България“.

1919 Художник на серия пощенски марки (2 бр.) на тема 
„Народно събрание“.
Художник на серия пощенски марки (7 бр.), посветена 
на Цар Борис ІІІ.

1920 Секретар на комитета на възпоменателната Вешинова 
изложба, изработва корицата на каталога.
Оформя в. Сираче, бр. единствен.

24.10.1920 Художник на част от серия пощенски марки (3 бр.), 
посветена на 70-годишнината от рождението на Иван 
Вазов.
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1921 Участва в Юбилейната изложба на ХА (1896 – 1921) – в 
юбилейния комитет и в строителния комитет. Излага 
„Живота“, „Фазан“, „Бора, Борущица“, „Пленница“, 
„Агънцето“, „Безприютен“, „Есен“, „Край реката“ 
(офорт), „Гъски“ (офорт); декоративно изкуство – „Де-
коративен пейзаж“ (акварел).
Художник на пощенска марка от т.нар. Лондонско из-
дание с номинал 10 ст., на тема „Св. Александър Нев-
ски“. 

1922 Участва в изложба на българско изкуство в Австрия 
(Виена). В група І – маслена живопис, акварел и ра-
дирунг с 15 творби: радирунг „Есен“, „На брега на 
езерото“ (?) (Край реката), „Св. Иван в Месемврия“; и 
акварели: „Пленница“, „Без подслон“ (Безприютен), 
„Мината (рудника) принц Борис“, „Св. Иван в Ме-
семврия“, „Кръстец“ (Кръст на хълма), „Плачковци“, 
„Село Борущица“, „Баня Чанакчиски в Южна Бълга-
рия“, „Град Трявна в Балкана“, „Св. Димитър, Арба-
наси до Търново“, „Фазан“.
Участва в българската изложба в Будапеща.

1924 Изработва проект за държавен герб, пълен и съкратен 
вариант.

1924 – 1927 Редактор на месечното списание „Детски свят“.
7.03.1925 Изработва „художествен поздравителен адрес“ по 

случай 75-годишен юбилей на Т.Г. Масарик от Д-во 
„Българо-чехословашка взаимност“.

24.09.1925 Задгранична командировка в Париж по време на 
международната изложба на декоративните изкуства.

1925 – 1926 Изписва се куполът на църквата „Св. Седмочислени-
ци“ по проект на проф. Ст. Баджов.
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6.03.1926 Командирован от МНП за подреждането на излож-
ба в Прага. Излага гвашови и акварелни скици, табло 
„Приказка“.

1926 Сътрудничи на сп. Българо-чехословашка взаимност.
Отпечатва се книга Апостол, илюстрация „Събор на 
Св. 12 апостоли“ и общо оформление.

1927  Участва с „Проект за черковна живопис“ (за църквата 
„Св. Седмочисленици“) в І ОХИ на дружествата в Бъл-
гария, в салоните на ДХА.

1928 Участва във ІІ ОХИ с „Отдих“, „Мечти“, „Манастир 
Трескавец“.

1928 – 1929 Редактор художник на сп. Нива – до 1931 г.
1929 Излиза „Еленово царство“ от Георги Райчев, илюстри-

рана от Ст. Баджов. 
1930 Участва в І-та ОХИ за град Варна, уредена от ДХА по 

инициатива на местната община.
27.12.1931 Участва в изложба на приложните изкуства, в Посто-

янната галерия. Представя фруктиера с поднос, юве-
лирен комплект и „двулични“ килимчета.

1934 Участва в VІІІ ОХИ. Излага „Гробът на Св. Кирил, 
Рим“, „Вътрешността на църквата Св. Никола в с. 
Жеравна“ и „Вътрешността на църквата „Преображе-
ние“ в с. Батак“. 

1935 Редактор художник на сп. Християнка – до 1936 г.
Художник редактор на сп. Детско знаме.
Участва в изложба „Сто години българско изкуство 
1820 – 1920“. В отдел „Живописта от 1879 до 1920 г.“ 
излага „Сирачета“ и „Декоративна природа“.
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Художник на серия пощенски марки (7 бр.) по повод 
VІІІ Съюзен юнашки събор.

1936 Участва в Х юбилейна ОХИ с „Майка“.
1937 – 1943 Постоянен сътрудник на сп. Славянска беседа.
1938 Участва в ХІІ ОХИ с „Турлука от Смолян“, „Манастир 

Зелениковец“, „Помашка махала – Смолян“, „Къща 
от Смолян“.

1939 Художник на серия пощенски марки (5 бр.) по повод 
ІХ Съюзен юнашки събор.

1940 Участва в ХІV ОХИ с „Витоша от Банкя“ и „Патлейна“.
8 – 30.12.1040 Участва в юбилейна изложба на дружество „Съвремен-

но изкуство“ в чест на Александър Андреев, Съюзна га-
лерия „Раковски“ 125, като председател на изложбения 
комитет. Излага „Кръстец“, „Из Родопите (Средок)“, 
„Симеоновата църква в Преслав“, „Карлъка“.

1941 Участва в ХV ОХИ (Съюз на дружествата на художни-
ците в България) към дружество „Съвременно изку-
ство“ с „Крушево – Мечкин камен“ (м.б), „Водно Ско-
пие“ (м.б.).

25.06.1953 Умира в Банкя.
1991 Обявен за почетен член на дружество „Художествено-

пространствено оформление” при СБХ. 

 Учредена е годишна награда за художествено-прос-
транствено оформление на името на проф. Стефан 
Баджов
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Из критика и публикации 
за Стефан Баджов 

Радев, С. Българското изкуство в югославянската излож-
ба в Загреб. Ч. 2. – Дневник, год. VІІ, 1908, бр. 2089, 1-2.

Младото наше декоративно изкуство е добре представено в 
тази изложба... Младия художник г. Баджов, който е още уче-
ник в Прага, представлява – покрай някои съвършено лоши 
опити с маслени бой – ред очарователни декоративни моти-
ви. Неговите монотипии са работени със сигурна ръка. Г-н 
Баджов притежава грациозна декоративна фантазия, едно 
идилическо чувство за природата и много нежен поетически 
темперамент. Тоя момък може да стане чудесен артист – 
ако работи. (с. 2)

Радев, С. Югославянската художествена изложба в 
Загреб. – Художник, 1909, бр. 4, 14-18.

Младия художник г. Баджов представлява – покрай някои 
съвършено лоши опити с маслени бой – ред очарователни де-
коративни мотиви. Неговите монотипии са работени със 
сигурна ръка. Г-н Баджов притежава грациозна декоратив-
на фантазия, едно идилическо чувство за природата и много 
нежен поетически темперамент. Всички тези прелестни 
естествени качества са развити у него през упорита, дълга, 
страстна работа. (с. 18) 
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Димов, В. VІ. Художествена изложба на дружество Съ-
временно изкуство. – Художестевна култура, 1910, № 5, 
с. 73.

[Баджов] излага само една такава [декоративна работа], а ос-
таналите му са офорти на пейзажни видове... Хубави и при-
ятни са „Мотив из Месемврия“ от Баджов.

Атанасов, Н. Художествени изложби. – Училищен пре-
глед, год. ХVІІІ, 1914, № 5, 364-365.

Г-н Баджов освен с хубавите си декоративни миниатюри ни 
изненада с една своя портретна работа-фантазия, в която 
има очарование и музика.

Сирак Скитник. Художествените ни изложби. – Демо-
кратически преглед, год. ХІ, 1914, № 10, 943-947.

Що търси под стряхата на салона „Забравени“ от Баджов. В 
„Безнадеждна“ от г. Баджов има няколко хубави съчетания; 
всичко друго в тоя художник е безнадеждно. Жалко. (с. 944)

Д-р Тихов, М. Художествената изложба. – Свободно мне-
ние, год. ІІІ, 1915, бр. 4, 56-62.

По-едри работи с теми от войната бяха дали художниците: 
Баджов (Забравеният)... много от сега дадените ни работи са 
слаби в художествено отношение и ни заинтересоват само 
със своите теми... Голямата по формат картина на Баджов 
„Забравеният“ е една съвсем наивна и първична консепция... 
(с. 61) 
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Милев, Гео. Юбилейна изложба. – Везни, год. ІІІ, 1921, № 
2, 17-27.

Декоративната живопис е застъпена от Ст. Баджов, Хар. 
Тачев и Вас. Захариев... По добър от него [Х. Тачев] е Баджов – 
ако не личаха тъй явно у него толкова много чужди стилове – 
от Билибин до немските илюстратори на приказки... (с. 27)

Камбуров, Св. Юбилейната изложба на РУ. – Демократи-
чески преглед, год. ХІV, 1921, № 10, 820-837. 

Офортите на Баджов „Гъски“ и „Край реката“, с ефект на 
акварел, са интересни и с настроение. (с. 835)

Полянов, Д. Обща художествена изложба. – Наковалня, 
1927, № 97, 3-4.

Съвсем черковни са работите на проф. Ст. Баджов. (с. 4)





Stefan Badjov (1883 – 1953) 
Biography of a Decorator 

summary

Stefan Badjov was an artist and decorator, the found-
ing father of modern decorative art in Bulgaria. Along with 
Charalampi Tachev, he created an image-bearing world, cre-
ating an environment for generations of Bulgarians in the first 
half of the twentieth century. The significance of his pioneer-
ing figure in a number of fields of creative expression, devel-
oped now by modern designers, awaits promotion and his 
contribution to teaching students at the Department of Ap-
plied Arts, National Academy of Art is still to be reflected on 
and recognized.

The introduction to the book, of Decorative Art and Deco-
rators, reconstructs a broad theoretical and historical context. 
Fundamental texts and publications on this field of Bulgarian 
visual arts are referred to. Local conceptual history and theo-
retical aspects have been researched. Fine-decorative-applied, 
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high-low, art for art’s sake-applied, beautiful-useful and arts-
technologies relations have been analysed. 

The biography of Stefan Badjov covers all the areas of the 
artist’s work as a decorator, painter and engraver, teacher at 
the State School of Art and Industry and public figure. It is 
an account of all the aspects of a real life. The segments of his 
lifetime work are represented through his particular achieve-
ments. Designs of buildings (The Palace Chapel; The Church of 
Cyril and Methodius and Their Five Disciples, the Permanent 
Art Gallery, Sofia), applied arts proper, applied graphic arts 
and particularly, the national state emblem, etc., are subject to 
analysing. His memberships in Lada and Contemporary Arts 
artistic movements as well as in the Bulgarian-Czechoslovaki-
an Cooperative, Slavianska Beseda community centre, Mac-
edonian Institute of Science, Sofia are also covered. Getting 
familiarized with the publications by Stefan Badjov completes 
the image of the talented artist.
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