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Големите българи през погледа на Мирела Костадинова | Снимки: из монографията на Мара Цончева

Художникът Ярослав Вешин – 
един от строителите 
на духовната ни култура
За българското изкуство името на Ярослав Вешин е емблема. Неговите картини, рисувани в България, до 
днес се намират в Националната художествена галерия и радват със своето тънко майсторство. Сватби, 
ловни сцени, конни надбягвания са само някои от сюжетите, които се виждат върху платната му. Те са част 
от съкровищницата на нашата култура. Самият Иван Вазов се е възхищавал от неговите битови картини и 
тези, посветени на Балканската война. За една от тях, „Пред Одрин“, класикът на българската литература 
написва посвещение: „Вие, прости мои братя, написахте велика страница в историята“. Сред почитателите 
на Вешин е и Константин Величков – писател, художник, политик, един от инициаторите за създаване на 
Рисувалното училище в София.

Художникът е от оне-
зи талантливи чехи, 
които пристигат в ро-
дината ни през 90-те 
години на XIX век. 

Някои от най-добрите български 
художници от това време са негови 
ученици – Атанас Михов, Никола 
Петров, Елена Консулова-Вазова и 
още други имена. Всъщност Вешин 
успява да създаде в България своя 
школа в живописта.

Големият художник-реалист се 
ражда на 23 май 1860 г. в градчето 
Врани (Vraný) в семейството на д-р 
Франтишек Вешин. Баща му е участ-
ник в събитията през 1848 г., когато 
е арестуван и осъден на смърт. След 
няколко години затвор е освободен, 
а смъртната присъда отменена. Тога-
ва завършва медицина, минава под 
венчило. Отива да практикува лекар-
ската си работа във Врани. Детството 
на бъдещия художник преминава в 
родното място. Той расте сред краси-
вата природа, а баща му го възпитава 
в свободолюбие. Във Врани нямало 
пълно основно училище и д-р Вешин 
записва синовете си в прогимназия-
та на съседния по-голям град Слани. 
После ги прехвърля в гр. Лоуни.

Между трите града разстоянието 
е около 20 км и тримата братя вся-
ка събота пеш се прибирали вкъщи. 
В неделя следобед потегляли обра-
тно. Пътят им минавал през краси-

ви местности и хълмове и те се въз-
хищавали на природната красота, 
която виждали детските им очи. Д-р 
Франтишек Вешин мечтаел да на-
прави Ярослав лесничей. Завежда го 
заедно с братята му в Прага и ги за-
писва в гимназия. Бъдещият худож-
ник се насочва в друга посока. Още 
като малък рисува. Тетрадките му са 
изпълнени с рисунки. Дори прави 
опити да илюстрира песнички. Ходел 
да рисува в близката гора.

В Прага Ярослав за първи път по-
сещава галериите и има възможност 
да види платната на големите чеш-
ки художници. Баща му отстъпва от 
мечтата си да го направи лесничей и 

му позволява да се запише в Праж-
ката художествена академия. По това 
време Чехия има вече своите големи 
имена в изобразителното изкуство, 
оставили светла диря в чешката реа-
листична живопис – Антонин Манес, 
Йозеф Навратил, Йозеф Манес, Куи-
до Манес, Адолф Косарек и др.

Малко се знае за студентските 
години на Вешин. Академията била 
устроена по немски образец и препо-
давали немски професори. Особено 
се учи от творчеството на класика 
Йозеф Манес и от произведенията на 
изгряващия талант Микулаш Алеш. 
През ваканциите и празниците 
уреждал с приятели любителски те-
атрални представления във Врани. 
Сам рисувал кулисите. С тях издава и 
илюстрованото списание „Палитра“.

В Академията прави рисунки с 
молив и ескизи на хора, облечени 
в национално чешко облекло; гла-
ви на старци и млади мъже и жени; 
образи на войници; изображения на 
животни. Рисува битови, ловни сце-
ни и пейзажи.

Бащата на художника д-р Вешин 
изпраща скромна сума на сина си за 
ежедневните му нужди. Налага се сту-
дентът сам да изкарва допълнителни 
средства. Изработва илюстрации за 
вестници и списания, прави реклами 
за търговски фирми и магазини. 

През 1880 г. Вешин заминава за 
Мюнхен и се записва в Художестве-

Ярослав Вешин
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ната академия на немския град, 
където е ученик на Карл Пило-
ти и по-късно на поляка Йозеф 
Бранд. Последният е в разцвета 
на своята слава и е създал много 
исторически и битови картини. 
По-късно стават големи прияте-
ли с Вешин.

 При Пилоти чехът задълбо-
чава академичните си познания 
по рисуване, пластичното офор-
мяне на художествения образ, 
пространственото изграждане 
на живописната картина. Тези 
двама преподаватели го насоч-
ват към битовата живопис.

 В Мюнхен рисува картини, 
прави илюстрации към книги 
на чешки, словашки и немски 
писатели. Работи илюстрации 
и винетки към народни песни 
за чешки и словашки списания 
– „Златна Прага“ (Zlatá Praha), 
„Светозор“ (Světozor), „Квети“ 
(Květy), „Рух“ (Ruch).

Една година по-късно, след 
заминаването за Мюнхен, Ве-
шин трябва да отбие военната 
си служба. Сред войниците има 
освен чехи и словаци. Така по-
пада за първи път в Словакия, а 
после рисува серия от картини. 
Една от тях е „Начало на роман“ 
(1885 г.), която изобразява сел-
ска жена, която събира дърва. 
Върху платното тя се гласи да 
подкара натоварената ръчна ко-
личка. Пред нея спира скъп ка-
бриолет с важен господин, сму-
тен от неочакваната среща…

Лятото на 1886 г. Вешин 
прекарва в Горна Орава, Сло-
вакия. Прави ескизи с молив и 
етюди с маслени бои, като това 
го подготвя за три големи него-
ви творби – „Словашка сватба“, 
„Преминаване през река Вааг“ и 
„Моля, заповядайте“. Художни-
кът често изобразява радостта 
от живота на словаците.

Преди да дойде в България, 
любими на художника са ловни-
те сцени. Планински местности, 
застлани от снежна покривка, 
оголени дървета и ловци, кои-
то преследват дивеч. Мъжете се 
събират след богат лов, за да се 
завърнат в селото. Това са голе-

ми картини – „След лов на гли-
гани“, „Лов в Прухонице“, „След 
лов“, „По следите“, „Почивка“ и 
др., рисувани с вдъхновение и 
отношение към природата.

В тези картини той се показ-
ва като майстор-художник на 
животни, най-вече коне и куче-
та. Познава ги анатомично, как-
то и техния нрав. Темата за май-
чинството също не му е чужда.

 В платната му се вижда 
обикновеният човек. Обича 
семейно-битовите теми. И осо-
бено тези за любовта. В цяла 
поредица от картини възпява 
най-святото човешко чувство – 
„Любовна двойка“, „Свидетел на 
любовта“, „Словашка любов“ са 
само част от платната му. Вешин 
възпява красотата на младите 
селски жени и момци-овчари 
или овчарки, тяхната просто-
та и човечност – „Първи теме-
нужки“, „Овчарка сред скалите“, 
„Девойка с овце“.

Ярослав Вешин работи съв-
местно с големия чешки худож-
ник Микулаш Алеш. През 1889–
1890 г. в Прага е построена и 
украсена със стенописи голяма-
та сграда на Градската спестовна 
каса (през 50-те години музей 
„Кл. Готвалд“). Стенописите са 
правени по проекти на Мику-
лаш Алеш, а изпълнението е на 
Вешин. Съвместната работа с 
Алеш засилва търсенията на Ве-
шин в битовата живопис.

През 1896 г. художникът по-
лучава от Константин Величков, 
министър на народното просве-
щение в България, покана да 
преподава в наскоро откритото 
Държавно рисувално училище 
в София. Вешин напуска Гер-
мания през септември месец на 
следващата година, за да уреди 
битовите си въпроси. Връща се 
за малко и през ноември се пре-
селва завинаги в София.

България го привлича със 
селския бит и колорита на хора-
та. Тя му напомня Словакия. Ян 
Мърквичка и Антон Митов са 
създали вече част от своите би-
тови картини и Вешин има свои 
поддръжници в тази насока. С 

„Влюбена двойка“, 1886 г.

„Орач“, 1910 г.

Скица за вършитба, 1897 г.

„След лов на сърни“, 1911 г.
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идването у нас се насочва към селото.
Предложеното му преподава-

телско място не било още включено 
в бюджета и се налага за малко да 
стане учител в Софийската мъжка 
гимназия. Преподавал не само ри-
суване, а и перспектива и дескрип-
тива. После започва работа в Рису-
валното училище, но все още взема 
часове в гимназията.

В училището липсват материа-
ли за работа – хартия, платна, бои, 
креда, също добри модели. Сплетни 
и неприятности също не правят ат-
мосферата спокойна за вдъхновение 
и творчество. Често стават интриги 
около основаването на „Съюз на юго-
славските художници Лада“. Един от 
основателите е Вешин, също първи 
председател на българската секция 
на Съюза.

Всичко това скоро изморява ху-
дожника и на 15 януари 1904 г. той 
напуска Рисувалното училище. По-
стъпва на работа като художник във 
Военното министерство. От там му 
построяват просторно ателие в бли-
зост до самата му сграда. Картините, 
които рисува, бързо стават собстве-
ност на Фердинанд и Министерство-
то. Той прави и портрети на царското 
семейство, както и на висши офицери.

Вешин остава в България. Си-
гурно сам се е чувствал нужен за 
изграждането на новата българска 
култура и изкуство. Виждал е об-
рулената ни след Освобождението 
родина. Сюжетите, които рисува, 
са свързани с живота в българското 
село около София, присъщи са му 
и пазарските сюжети. Често рису-
ва селските вършитби през лятото; 
орачите. Майстор е на зимния пей-
заж – коне и коли затъват в снега, 
в снежните виелици. В България не 
спира да рисува ловните си сюже-
ти сред заснежената природа. Бяло, 
сиво, синкавовиолетово, светло-
тъмно, сребриста гама, топли и сту-
дени полутонове, играе със светли-
ни и сенки. Една от най-хубавите му 
творби от този период е „Връщане 
от лов“, рисувана през 1909 г. Но има 
и други платна, които впечатляват – 
„По следите на дивеча“, „След лов на 
сърни“, „Ловец“.

Любим сюжет са му пазарите с 
техните багри и колорит. Конкрет-

но пазари на добитък и най-вече на 
коне. Вешин е обичал много конете, 
хранел е възхищение към това краси-
во и благородно животно. Рисува не-
забравим образ на майката-кобила, 
страдаща над своето починало конче 
в акварела си „Жалба“, известен още 
като „Майчина скръб“. Художникът 
често е посещавал пазарите, правил е 
бързи ескизи с молив, както и рисун-
ки, наблюдавайки мъката на бедните 
хора, принудени да се разделят със 

своето любимо животно – „Конски 
пазар в София“, „Пред пазар“, „Пазар 
в Одрин“ са само малка част от плат-
ната на тази тема.

Като художник в България про-
дължава да рисува своите военни 
сюжети. През септември 1902 г. око-
ло Шипка и Шейново се провеждат 
юбилейни маневри в чест на 25 го-
дишнината от боевете на Шипчен-
ския проход. Присъстват руски офи-
цери-ветерани от Руско-турската 

война (1877–1878). Сред тях са гене-
ралите Столетов, Игнатиев, Драгоми-
ров. Тук са и останалите живи опъл-
ченци. Вешин също е поканен и се 
запознава с тях. Сред гостите е и по-
следният знаменосец Никола Корчев, 
заедно със Самарското знаме. Вешин 
го рисува по-късно, през 1910–1911 
г., в своето ателие в София. Корчев е 
изобразен с опълченските си дрехи, 
прав сред Шипченския проход, стис-
нал Самарското знаме.

След тази среща се завръща в сто-
лицата с рисунки и етюди на участни-
ците, със скици от исторически места. 
Раждат се няколко негови известни 
платна. Като военен художник у нас 
до започването на Балканската война 
през 1912 г., създава още много подоб-
ни сюжети.

Щом избухва Балканската война, 
Вешин заминава за фронта, прежи-
вява битките, вижда страданията 
и смъртта. За две години успява да 
завърши три големи и няколко мал-
ки картини с маслени бои, няколко 
акварели, подготвя върху платно 
рисунки на следващи творби от бал-
канската си серия. „Обоз при река 
Еркене“, „Пред телените мрежи“, 
„Пред лазарета“, „Айваз баба – ата-
ка“ показват моменти от военните 
кървави събития.

Преди да се разболее, през 1915 г. 
Вешин рисува картината „След лов“. 
Според близките му това е последна-
та негова творба. Преди смъртта да 
го навести на 9 май, същата година, 
успява да нарисува и „На почивка 
след 13 март 1913 г.“ или както е из-
вестна „Пред Одрин“.

На посмъртна изложба, посвете-
на на Вешин, през 1920 г. в София са 
изложени осем ловно-битови сцени. 
Днес тяхната съдба е неизвестна.

Картините на Ярослав Вешин 
са част от съкровищницата на кла-
сическото художествено българско 
наследство. Те и до днес вълнуват 
душата със своята живописност и 
простота. Българите не са забравили 
името му на майстор-живописец. В 
ЖК „Ив. Вазов“ в столицата се нами-
ра улица на негово име. 

Ярослав Вешин остава завинаги 
чех по народност и българин по душа. 
Обиква България така, както много 
съвременни българи не са успели… ◆

Рисунка с креда от Балканската война

Етюд за картината „Самарското знаме“, 
1911 г.


