
Защо съм благодарна на Елисавета Вазова 
есе 

 

   Защо трябва да сме благодарни на Елисавета Вазова? Защо ние трябва да 

се гордеем, че тя е патрон на училището? 

    Елисавета Консулова-Вазова е една от първите български жени 

художници. Тя е иноватор на своето време.  

    Елисавета Вазова е една от първите завършили Националната 

художествена академия, която по онова време се е наричала Рисувателно 

училище, което от своя страна я прави една от първите българки с 

художествено образование в България. Тя показва как с отдаденост може да 

постигнеш всичко, което искаш. Елисавета Вазова е заобиколена от 

вдъхновяващи личности, каквато е и самата тя. Тя се е занимавала основно 

с портретен живопис, който специализира през 1909-10 година в академията 

на Дружеството на жените художници, която академия се намира в 

Мюнхен. Тя рисува основно портрети и нотюрморт с цветя. Любимите й 

материали са пастел, мастлени бой и акварел. Елисавета Вазова обичала да 

рисува навън подобно на инперсионисти като Клот Моне. Част от нейните 

картини може да видите в Националната художествена галерия. Тя е 

първата жена художничка със самостоятелна изложба в България. Първата 

й изложба е през 1919 година в София. След това тя прави три изложби в 

чужбина, които тогава са били част от Чехословашката република 

(днешните Чехия и Словакия), сред които Прага и Пилзен (градове на 

днешна Чехия) респективно през 1931 и 1932 година и Братислава 

(столицата на днешна Словакия) също през 1932 година. Тя участва в 

културните изяви на дружеството „Чехословашко-българска взаимност“. 

Част от активната социална дейност на Елисавета Вазова е създаването на 

първото общежитие за български студенти в Прага с помощта на чешкия 

професор Ян Мърквичка. Така тя помага на много български студенти, 

които получават шанса да учат в чешката столица. Участва и в създаването 

на списание „Родно изкуство“, редактор е на списанията „Беседа“ и „Дом и 

свят“, също помага на издателите на списанията „Художник“ и „Изкуство“ 

със статии за българското и западноевропейското изобразително изкуство. 

Така Елисавета Вазова е помогнала на информирането и развитието на 

поколения художници. 

    Ние трябва да се гордеем, че тя е нашия партон! Аз мисля, че всички ние 

трябва да научим от нея, това че със съобразителност, интелигентност и 

дипломатичност, можем да постигнем и надхвърлим и най-съкровените си 

мечти. 
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