
Веселин Ханчев „Художник” 

1. Година на създаване 

Предполага се, че творбата е създадена през 1960 или 1961 г. Поместена е в цикъла „За да 

останеш”, избрана лирика, 1965 г. 

2. Заглавие 

Заглавието е ново в нашата поезия. Акцентът в текста е поставен не на портретната 

характеристика, а на ролята на неговите творби в живота на хората. 

3. Жанр – стихотворение 

4. Взаимодействия на изкуствата 

Както в „Косачи” на Елин Пелин наблюдаваме присъствието на „приказка в разказа” и „песен в 

разказа”, така и в „Художник” на Веселин Ханчев можем да говорим за „живопис в литературата” 

или „картина в стихотворението” – включване на разнородни жанрове в художествения контекст. 

5. Смислови части и композиция 

- Първа смислова част ( 1 – 6 стих ) 

Началото на творбата въвежда читателя в потискащо затворено пространство – празна стая 

със стени, по които са явни пукнатините и следите от пирони и от влага. Отворилият вратата 

лирически герой е художник, за което свидетелства заглавието. В текста е въведен без име, 

чрез личното местоимение „той”, което подсказва, че на негово място би могъл да бъде 

всеки. Мъжът застава стъписан на прага – стаята е бедна и гола, тя е като чудовище, което го 

наблюдава някак заплашително със своите „очи от влага”, с „мъртвешките очи”. Самото 

отваряне предполага, че човекът ще внесе промяна, ще преобрази „мъртвите пустини”. 

- Втора смислова част ( 7 – 20 стих ) 

Втората част на стихотворението представя трансформацията – картините, закачени от 

художника, правят стаята жива, богата и цветна. Изворите, пътищата, горите, сините небеса, 

слънцата, „червени като мак”, усмивките, просторите и децата са множеството елементи на 

новото отворено пространство, вдъхващо оптимизъм. Пустотата и мракът са прогонени от 

дарбата и въображението на твореца. Изкуството подтиква хората да бъдат смели и да 

сътворят свой светъл и добър свят със силата на фантазията и таланта си. 

6. Основни теми и мотиви 

- Темата за преобразяващата сила на изкуството, чрез което човекът може да промени не само 

света около себе си, но и самия себе си, е основна в творбата на Ханчев. Платната на 

художника притежават силата да превърнат пустотата, грозотата на мъртвите предмети в 

изпълнени със смисъл и красота елементи от един щастлив и безоблачен свят. 

- Темата за твореца и за неговите неограничени възможности чрез изкуството, което 

представя, е пряко свързана с основната тема 

- Мотивът за погледа и за очите е оригинално заложен чрез олицетворения материален обект. 

Мъртвешките очи на стаята са знак за бездушието на предметния свят, който може да бъде 

одухотворен само чрез красотата на изкуството, което му придава живот и смисъл 

- Темата за бедността и богатството е пресъздадена чрез смисловото съответствие фоли стени 

– стени с картини. В края тя е определена като „най-богата стая на света”. В такава са я 

превърнали платната на художника, които са истинско духовно богатство, защото ценностите, 

които носи в себе си изкуството, са безсмъртни, докато материалното е преходно и нетрайно. 



 

Герои и художествени образи 

1. Художникът  

Има дарбата да преобразява света. Подобно на магьосник той може с четката си да промени 

живота около себе си, да въздейства с творбите си върху хората и да ги направи щастливи. 

Преобразяващата сила на художника е пресъздадена чрез образа на стаята преди и след 

неговата поява и е окроена с помощта на глаголите „отвори” – „затвори”.  

2. Платната на художника 

Това са своеобразни „герои”, тъй като са одухотворени образи. Очите като изразителен детайл 

на стаята и стените придават на платната също качества на герои, които участват в съграждането 

на по-добрия и по-красив човешки свят. 

3. Стаята  

Образът й е изграден на принципа бедност – богатство, смърт – живот. Приписани са й човешки 

черти – тя като че ли наблюдава художника, който от мъртво и грозно място я превръща в 

пространство, изпълнено със светлина и красота. Има две различни лица. Празната стая и стаята 

с платната са две големи образни матафори на човешкия свят с изкуство и без изкуство. 

Всъщност стаята е камерното пространство на човека на модерните времена, превърнал дома си 

в гробница и затворил очи и сетива за естествените природни знаци на красотата. 

 


