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НЕПОЗНАТ ГЕНИЙ  ОТВЪД ОКЕАНА  
 

ФРЕДЕРИК ЧАЙЛД ХАСЪМ 
"Изкуството е интерпретация на впечатлението, което  природата предизвиква в 

очите и  запечатва в ума." 
 

Наричат го американския Моне. Този "етикет" до голяма степен отговаря 
на истината, още повече, че двамата са съвременници. Учил се е от 
импресионистите, но не ги е копирал. Обичал е и Франция, и Европа, но 

голяма част от картините, създадени от неговата ръка, са със сюжети от 
родината му.  

Хасъм е не само голям импресионист, но и любимец на американците и 
един от стоте най-велики художници, родени в Съединените американски 
щати. Малцина майстори са използвали толкова много техники като Хасъм: 

молив, акварел, пастел, маслени бои, литография, офорт. Малцина творци 
са били толкова широспектърни в избора си на сюжети: пейзаж, портрет, 

голо тяло, натюрморт.  
 

 
 
Художникът през 1903 г. 

 

 
Автопортрет от 1914 г. 

 

Ето един американски художник. На пръв поглед не прилича на такъв. По-скоро 

отговаря на представата за писател или за строг баща на семейство, който 

рядко се усмихва. Но четката му изобразява света толкова изящно и създава 

такова настроение, че се налага да нанесем корекции в първия "профайлърски" 

портрет. По спомени на съвременници, Хасъм е не само даровит художник, но и 

мъж с желязно здраве и запален спортист. Притежава оригинално чуство за 

хумор. Чайлд Хасъм създава над 3 000 картини, от които лъха нежност, красота, 

чистота. Затова неговите портрети и пейзажи толкова докосват дълбоко 

сетивата и душата, пречистват горчивината на ежедневието и откриват 

неподозиран или изживяван само в детството вълшебен свят... 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Childe_Hassam_1903.png?uselang=ru
https://gallerix.ru/pic/H/1386002718/1506731317.jpeg
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ФРЕДЕРИК ЧАЙЛД ХАСЪМ – ХУДОЖНИК С ДИНАМИЧНА 

БИОГРАФИЯ И СКРОМЕН ЛИЧЕН ЖИВОТ 

 
 Фредерик Чайлд Хасъм или още по-точно Хасм (1859-1935) е роден в 

Дорчестър, предградие на Бостън. Като дете посещава учители по рисуване. През 

ноември 1872 г. баща му, който има успешен бизнес, претърпява сериозни загуби 

след големия пожар, опустошил голяма част от града. Тогава Чайлд напуска 

училище, за да подпомогне семейството си.  

Най-напред си намира работа в издателството за счетоводни книги  «Little, Brown & 

Company». За съжаление, смятането никак не му се удава. Баща му го разбира и му 

намира друга работа - ученик на известен гравьор и скулптор на малка пластика. 

Там талантът на младежа направо изригва. Започват да го търсят като способен 

дизайнер на търговки емблеми, бланки и оригинални лого-решения. През 1879 г. 

Хасъм създава първите си живописни творби. Рисува успешно с маслени бои, но 

цял живот любомата му техника си остава акварелът. 
 

През 1882 г. Фредерик Чайлд Хасъм е доста известен. Илюстрира разкази в 

авторитетни вестници. Най-добър е в детската илюстрация. Продължава да учи 

живопис, предимно чрез самообразоване. Същата година организира първата си 

изложба в Бостън. Само от акварели. След нея дългогодишната му близка 

приятелка поетесата от нова Англия Силия Такстър му предлага да "се освободи" от 

първото си име Фредерик и оттогава се подпиква като Чайлд Хасъм. Пред подписа 

си слага странен знак – чертичка или знак, подобен на гръцкото „тежко 

предихание”, чийто смисъл не е ясен. Може би намеква, че е изучавал старогръцки.  

Често схващат този знак като полумесец и като го свързват с фамилията му,  го 

питат дали няма арабски произход. Това искрено го забавлява, защото баща му е 

потомък на стар род от Нова Англия, а майка му е родена в щата Мейн. 
 

През следващата година идва ред на класическата обиколка на Европа. Фредерик 

пътува заедно с приятеля си Едмънд Гарет. Двамата посещават Англия, Холандия, 

Франция, Швейцария, Испания и Италия. Навсякъде Хасъм изучава старите 

майстори и неуморно рисува аварели. Първият му контакт с импресионизма не е 

особено възторжен. Младият художник  заявява че "дори Моне, Писаро и крайните 

импресионисти създават творби, изпълнени с очарование и те ще живеят", но по 

иронея на съдбата не след дълго ще нарекат самия него "краен импресионист". 
  

 

"С думата "импресионизъм", когато тя се прилага към изкуството, се е 
злоупотребявало толкова много, че значението й в най-общия й смисъл 

доста се е изопачило. А истинският импресионизъм е реализъм. Толкова 
много хора не си дават труда да  гледат и да наблюдават. Вземат наготово 
създадените от други аксиоми и в разговора ги използват, без да мислят, 

без да положат и най-малкото усилие да видят и да осмислят нещата 
сами”. 
                                     Чайлд Хасъм 
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СЪДБОНОСНИЯТ ПАРИЖ 
 

 

 
 

 Париж през погледа на Хасъм – Нотр Дам, Пон Роаял, 

Кеят "Волтер" и Шан-з-Елизе  около 1889 г.         

        
 
 

 
1884 година бележи две важни събития в живота на художника. След 
завръщането си от "Европейското пътешествие" се жени за Катлийн Мод 

Доан, известна на приятелите и биографите му с второто си име -  Мод.  На 
Стария континент Хасъм създава 67 картини. Те са гръбнакът на втората 

му изложба. Младото семейство живее най-напред в Бостън, а  през 1886 г.  

https://fastpic.ru/view/10/2010/1012/b0fac048ec6718ddfa4e395ce0bf1c40.jpeg.html
https://www.radikal.ru/
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отново заминава за Париж. Младежонците се настаняват в удобен 

апартамент близо до площад "Пигал". Хасъм постъпва в Парижката 
академия "Жюлиен", където учи три години. Обзет е от истинска страст да 

рисува парижките улици, паметници и всички забележителности. Очевидно 
е под силното влияние на френските импресионисти, но дълго в душата си 
се съпртивлява на този факт. Предпочита да се нарича не "пост-

импресионист", а последовател на английските акварелисти Търнър и 
Констъбъл, но светлата му, по-ярка  от дневната светлина, леко размитата 

палета и нежната му романтична четка несъмнено са с френско 
вдъхновение,  въпреки безспорния американския реализъм. 
 

   През 1889 г. Мод и Фредерик се 

завръщат в родината. През 

следващите 3 десетилетия живеят 

в Ню йорк.Малко се знае за 

съвместния им живот, но 

вероятно е  бил без особени 

сътресения.  Мод  организира 

пътуванията, поддържа 

домакинството, неотлъчно стои до 

съпруга си. Въпреки любовта и на 

двамата към децата, Бог не ги 

дарява с потомство. Тази картина 

от 1891 г.,. наречена "Лято", 

предава  копнежа на Хасъм за 

дете.  
 

Скоро след завръщането си у дома Хасъм съдейства за учредяване на клуб 

на американски акварелисти и става негов първи председател. През 
периода 1890–1894 г. рисува цяла серия цветя, наречена "Градината на 

острова", пресъздаваща разкошния парк на  Силия Такстър. Работи и по 
много илюстрации. В края на 19-и и началото на 20-и век рисува 
множество пейзажи от островите Шоу, сгушени между Най Хампшър и Мейн 

(най-вече  от остров Епълдор – прочута тогава артистична колония, където 
прекарва ваканциите си). "Скалите и морето, често казва той, са от 

малкото неща, които не се променят и са божествено красиви..."  
От 1916 до 1919 г. Хасъм създава прочутите си картини със знамена на 
Съединетите щати и техните съюзници. Според доста образован 

съвременник, това бил неговият начин да се включи във войната, да 
отдаде почит към  жертвите и победата, след като правителството не 

одобрило проекта му да замине за Европа и да  бъде "художник на 
войната" . 
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4 юли, 1916                   Денят на съюзниците, 1917  Булевардът съюзниците, 1918  

                                                                                               (Великобритания)                                     

 
КОГА СЕ РАЖДА МАРИНИСТЪТ 
 

Може би още през 1882-1883 г., когато Хасъм рисува тези 

прекрасни акварели... 
 

                                            
       Младите рибари                На палубата                 Бездейни часове 
 
 

                         
Отплаващи лодки, сковани от лед      

                                                                                                        Разходка 
 

https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=27137
https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=27137
https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=27092
https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=27671
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                    Венеция                                                         Запушване на пробойни,               

                                                                                        маслени бои, 1887  

 

Може би с картини с маслени бои от крайбрежието на Бретан  
и Нормандия, създадени през 1889-1890 г. 

 

    
                                       Късче от Бретан                                                  
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           Край залива на Бретан                        Бретонско момиче в молитва                                                  

 
Успоредно с пейзажа Хасъм рисува и хората, пресъздавайки техните 

нрави, бит и облекло. 

 
Островите Шоу, рисувани между 1890 и 1913 г. 
 

 

 
Морските  пейзажи на  Хасъм толкова съвършено пресъздават 

природата, че приличат на обогатени фотографии... 
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       НЕПОВТОРИМОТО МОРЕ НА ХАСЪМ  

  
                                 По залез                                            В ранна вечер 
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                                     И на лунна светлина 

 

                              Крайбрежето на Орегон от 1904 г. 

  

 

 
Сред множеството таланти на импресиониста  

е и майсторството да рисува женски портрети 
 

              
Лятно слънце, 1892 г.    Дамата в розово, 1890 г.   Дамата в синьо, 1906 г. 

https://uploads8.wikipaintings.org/images/childe-hassam/summer-sunlight.jpg
https://uploads8.wikipaintings.org/images/childe-hassam/summer-sunlight.jpg
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       Хасъм многократно рисува съпругата си Мод – сама или със сестра й, 
две творби от 1888 и 1889 г. 

                               
 Бяла лодка, 1885 г.     Викторианско кресло,1906 г.    Портрет на Лили Лангтри, 

                                                                                                  1898 г. 

 

Незабравими са и пресъздадените от Чайлд Хасъм пейзажи с градски сюжети 
през четирите годишни времена: след Париж идва ред на Венеция,  
Кентърбъри, Рим, Ню йорк, Бостън, Чикаго... 

 

             
       Гондолиери, 1891      Кентърбъри, 1889            Площад "Испания", 1897 

 

https://uploads4.wikipaintings.org/images/childe-hassam/mrs-hassam-at-villiers-le-bel.jpg
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Дъждовен ден на Пето авеню, 1883          Градската градина в Бостън, 1885 
 

          
                       Световното изложение в Чикаго, 1893-94  г. 
 

В редица отношения Хасъм е истински американец. Когато през 1896 г. се 

оказва, че една картина се продава на търг едва за 50 долара, той и Мод 
отново заминават за Европа. (Той винаги е умеел да продава картините си и 
през 1909 г. вече получава  по 6 000 долара на творба). Американско е и 

настойчивото му твърдение, че нито един булевард в Париж не е толкова 
красив, колкото булевардите в Ню Йорк....По тази причина, рисувайки 

мегаполиса, винаги избира добре облечени хора и празнични дни. Всячески 
се стреми да покаже, че американската архитектура е не по-малко красива 

дори от античната. 
 

През 1897 г., при завръщането си в Ню йорк, Хасъм се включва в Групата на 
десетте – импресионисти, които се отделят от Общността на американските 

художници, защото я смятат за прекалено консервативна. В първата изложба, 
организирана със събратята му бунтари, участва със седем нови картини от 

Европа, посечени от критиката като "експериментални" и "неразбираеми". 
Рано им е било да го разберат. На практика американският импресионизъм  
получава легитимност едва в началото на 20-и век, тридесет години след 

първите изложби на френските импресионисти. 
 

За най-голям успех Хасъм смята приемането му за член на Академията за 
изкуствата и литература през 1920 г., на която оставя стотици свои творби. В 
завещанието си посочва, че иска те да бъдат продадени и със средствата за 

постоянната й експозиция да се откупят платна на млади таланти.  
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Някои от съвременниците смятат Чайлд Хасъм за прекалено разчупен и 

разкрепостен. Критиката  нарича  уникалната му палитра  "цветове отвъд 
дъгата", без да съзнава, че му прави комплимент.  Днешният ден боготвори 

творбите на Хасъм, защото в тях са запечатани не само  талант, размах, 
любов и фантазия, а и свобода – на духа и на четката... 
На 15 юли 2004 г. Джон Ъпдайк  пише за Чайлд Хасъм  в  "The New York 

Review of Books: "Неговите младежки очи и необучен простодушен поглед са 
видели неща,  които друг по-обигран и опитен художник  просто  отминава  

мимоходом…" 
                           Една от картините със знамена на великия Чайлд Хасъм 
„Булевардът под капките на дъжда", 1917 г.” днес се наимра в Овалния 

кабинет на Белия дом. Може би защото върху неговите платна знамената 
са самостоятелен обект и  живеят  своя собствен живот, отделно от 

армииите и войната.  
. 

Житейското кредо на американеца Хасъм отразява неговото желание да 
увековечи съвремието си  и мечтата му светът да увековечи самия него или 

по-точно – неговото изкуство..."The man who will go down to posterity is the 
man who paints his own   time and the scenes of every-day life around him." 
Мечтата му се сбъдва. Днес е фаворит на любители и колекционери. 
Постоянно се предлагат копия от негови картини. Творбите му живеят 

върху постери и дори върху тениски. 
 

За Чайлд Хасъм може да се пише много. Този  обзор е само скромен опит да 
се привлече вниманието на българския ценител на изкуството. И може би е 
първият материал за художника на български език. Но във века на  

необятните информационни технологии, за всеки, който иска да знае повече  
ВРАТАТА Е ОТВОРЕНА 

                                                                            Трябва само да напишете                        

 
и да влезете в чудния свят на неговите  картини... 
 
 

Силвия НИКОЛАЙ-КОЛЕВА 


