
Есполио (Събличане Христово)

Есполио (Събличане Христово), от Доменико Теотокопулос, наречен Ел Греко.  (1541-1614), 

маслени бои, платно, 2.73 Х 1.73 м.  Рисувана за главния олтар на сакристията на 

Катедралата в Толедо, където се намира до ден-днешен.

Пристъпих със страхопочитание в импозантната Катедрала на Толедо, Централна Испания.  

Веднага погледът ми се спря върху картината, която блести като скъпоценност със своето 

уникално багрено богатство – рубинът на дрехата на Христос, която ще свалят от него, е обграден 

от топази, аквамарин, нежни жълти охри и опушен кварц.  Картината провокира сетивата , но и до 

днес пазя усещане за духовно откровение, вълнение,  примесено с жалост и чувствен трепет.

Христос е представен в момента, когато ще му отнемат разкошната земна дреха, символ на 

неговото царско достойнство.  Светът на хората се притиска около него.  Двама гледат към нас, 

сякаш изпълняват ролята на посредници – някакъв тъп, озадачен военен и един възрастен 

служител с настръхнало от отрицание лице, който повелително сочи с пръст към Христос. 

Неколцина с жестове на злорадство участват в мъчението.  С ужас ни изпълва тяхната 

многочисленост и плътната гъстота на главите, тълпа, която мрази усамотението на Христос.  А 

неговите мисли вече са отправени към друг свят...

В долната половина на картината, отделени от тълпата, са лицата, непосредствено свързани с 

жертвата  Христова – светите жени и палачът, който приготвя кръста.  Между тях. изписан с 

необикновено изящество, е кракът на Христос, а трите жени гледат втренчено гвоздея, с който той 

скоро ще бъде пробит.  Но и техните лица, като на мъжете не изразяват никакво вълнение.  

Чувствата на персонажите са предадени чрез жестовете им.  Най-вълнуващият пример е лявата 

ръка на Христос, която, минавайки под ръката на мъчителя, въздава опрощение на палача, 

работещ над кръста.

Формиран като живописец под едновременното влияние на два нереалистични стила – 

византийския и маниеристичния, отчасти и поради метафизичната си духовна нагласа, Ел Греко 

става първият европейски художник, който отхвърля основните постулати на класическата 

традиция.  Но въображението му не е горяло никога по-жарко, отколкото в свещения огън на 

Толедската катедрала. 


