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Изложба в чест на 500-годишнината от 
смъртта на Леонардо да Винчи (1452-1519)  

в Каменната зала на Двореца 
през юли 2020 година

Изложбата в Дворе-
ца беше интересна от 
гледна точка на тема-
та: разказ за живота и 
творчество на великия 
художник от епохата на 
Ренесанса. Плакатите 
имат кратка информа-
ция на два езика – ита-
лиански и български и 
много илюстрации. По-
сещаването на изложба-
та беше за мен повод да 
прегледам материалите 
за Леонардо, с които 
разполагам. И искам да 
коментирам някои от 
представените работи. 
Името на Леонардо 
да Винчи е познато на 
мнозина хора. Вече 501 
година го няма  в света 
на живите. Обаче ин-
тересът към този човек 
не става по-малък. За 
съжаление той продъл-
жава да бъде само час-
тично познат.
 Затова има различни 
теории за неговото ис-
тинско потекло и живот, 
в който има бяло петно 

през годините, когато 
той е изчезвал (1476-
1478гг.). Къде е бил? 
При кого се е учил? От-
къде има толкова много 

знания и умения?
 Гений от епохата на Ре-
несанса - личност нео-
бикновена, дори и сред 
другите титани през 
този период. Можем да 
говорим за него като 
живописец, скулптор, 
архитект, ботаник, ана-
том, музикант, механик, 
козметиколог и лекар. 
За моя голяма изнена-
да той е  правил дори 
и огледала, тъй като е 
имал голям интерес към 
тях. За тази страст при-
чината е, че пишел не 
като други хора, отляво 
надясно, а в огледално 
отражение, за да е не-
разбираемо. Леонардо 
възприемал огледало-
то като граница между 
реалния свят и задогле-
далния свят.
 Леонардо е бил опре-
делено работохолик. За 
съжаление неговият ум 

имал постоянна нужда 
от все нови идеи и про-
учвания - харесвал да 
изучава и прави опити, 
понякога жестоки. За-
това той не е довършил 
много от своите работи, 
необръщайки внимание 
на недоволството на по-
ръчителите.  Да, той е 
бил очарователен, лю-
безен, щедър и обичан 
от всички. Обаче трябва 
да бъдем обективни – 
той имал отвратителен 
характер и понякога бил 
груб, категоричен и без-
жалостен. Много често 
отбелязваме подобен 
дуализъм при талант-
ливите хора –ангелска 
и демонска страна на 
гениалността. Разбира 
се, че преди всичко це-
ним тяхното творчество 
и принос в културното 
наследство.
 Първата картина на 
Леонардо, която видях 
още в детството си, 
беше „Дамата с камели-

ята”. Приказно красива 
млада жена, облечена 
в скъпи дрехи, с едно 
рядко животно в ръцете. 
Имах усещане, че тя е 
дошла от някаква непо-
зната прекрасна страна.
 Други хора, при чува-
не името на Леонардо 
да Винчи, обикновено 
виждат пред себе си два 
други шедьовъра на ху-
дожника – „Мона Лиза 
(Джоконда)”  (около 
1503 г.) и „Тайната вече-
ря” (1495-1497 г.). За съ-
жаление, през годините 
„Джокондата” се е  пре-
върнала в предмет на 
масовата култура. Тряб-
ва да я видиш! Трябва 
да я знаеш! Трябва да 
имаш снимка до карти-
ната! Пред нея в залата 
на Лувъра винаги
има много хора. Заради 
сигурността картината 
е оградена с предпазно 
стъкло. А в същата зала, 
съвсем близо до нея, 
виси друга прекрасна 
творба на Леонардо. 
Това е „Св. Ана с Ма-
доната и младенеца” 
(Ана, Мария с младене-

ца и агнеца). И никакво 
предпазно стъкло. А 
тази картина е  много 
по-интересна от гледна 
точка на това, как Ле-

онардо си е представял 
Космоса, създаването 
на Земята и връзка-
та между двата свята 
– поднебесен и земен. 
Уви! Болшинството 
хора не искат да бъдат 
по-любопитни. Само 

гледат няколко секунди 
образите, на табелката 
с информацията и вед-
нага заминават другаде.
 Художникът говори със 
своите зрители  чрез по-

мощтта на композиция-
та, образите, символите, 
размера на фигурите, 
начина на нанасянето на 
боите и други неща. Ние 
не чуваме реалната реч, 
но разбираме сюжета. 
Понякога това е разказ, 
понякога е разговор въ-
тре в сюжета. А поняко-
га и пряко общуване със 
зрителите, когато ни го-
ворят, обръщат нашето 
внимание към нещо или 
дори ни въвличат вътре 
в композицията. 
 Леонардо да Винчи е 
имал голям интерес към 
човешкото тяло. Той 
изучавал детайлно мус-
кулната система и рабо-
та на отделни мускули. 
И като следствие – жес-
товете, езикът на жесто-
вете. Жестовете  били 
важни още в античните 
времена при ораторите. 
Те са много важни и при 
актьорите. Леонардо ис-
кал да разбере връзката 
между мисъл, слово и 
жест. Жестът разкрива 
мисълта, а словото я 
скрива. Затова жестове-
те на персонажите били 

много важни за Леонар-
до и той детайлно ги 
изучавал, за да разкрие 
характера и вътрешна-
та същина на човека. 
Например картината 

„Мадоната в пещерата” 
(около 1505 г) – още 
един шедьовър на Ле-
онардо в Лувъра. Мария 
протяга лявата си ръка 
напред с дланта надолу. 
Това е знак на покрови-
телство. Ние разбираме, 
че тя е наша закрилни-
ца. Ангелът указва със 
своя показалец  Мла-
денеца Иисус и гледа 
пряко към нас. И на нас 
е ясно, какво иска да 
каже. А третата фигура, 
младенецът Йоан Кръ-
стител, благославя своя 
братовчед. Ние знаем 
събитията в живота на 
възрастния Иисус. Пом-
ним, че Йоан Кръстител 
го е покръстил.
 Леонардо е изучавал 
как реагира тялото на 
думите. Образите във 
фреската „Тайната ве-
черя” са чудесна илюс-
трация за това. Иисус с 
ръката с длан горе за да 
спре беседата на маса-
та. Художникът акцен-
тира върху реакциите 
на апостолите, когато 
Христос  казва, че този 
вечер един от тях ще го 
предаде. Преди апосто-
лите да кажат нещо, те с 
жестовете си изразяват 
своите чувства. Йоан 
изглежда губи съзна-
ние от тревога. Петър е 
ядосан и иска да пробо-
де предателя. Юда се е 
дръпнал малко назад от 
изненада. Яков Зеведеев 
вдига ръцете си във въз-
духа от изумление. Фи-
лип удря себе си с ръка. 
 Мисля, че всяка излож-
ба е полезна. Понякога 
тя дава само информа-
ция. Понякога ражда 
интерес към темата. А 
понякога събужда въз-
поменания.
 Благодарим на ДКИ 
КЦ „Двореца”, че ни 
даде възможност с тази 
изложба да се върнем 
назад във времето на 
Великия Леонардо и да 
видим днешния живот 

по-смислено и мъдро. 
Людмила ПЕТРОВА

Тайната вечеря

Автопортрет на Леонардо Да Винчи Мона Лиза /Джокондата/ 

Дамата с хермелина 

Мадона Лита

Св.Ана с Дева Мария и малкия Иисус


