
Полагане в гроба

Полагане в гроба, от Тициан (Тициано Вечели, 1487-1576), маслени бои, платно, 1.48 X 2.05 m.

Картината е била притежание на Мантуанския херцог, купена от английския крал Чарлз I през 1628 г., 

впоследствие продадена на Луи XIV и постъпила заедно с цялата френска кралска колекция в Лувъра.

Драматизмът на сюжета върви заедно с друг драматизъм – на светлосянката.  Основната идея на 

Тициан е въплътена еднакво и в двете.  А тя е, че пепелявобледото тяло на Христос, носено в бял 

саван, трябва да виси сред тъмни петна като в някаква пещера от човешки фигури и че извън тази 

пещера има два центъра на трепетна багреност.  Пурпурночервената дреха на Никодим и 

уравновесяващото синьо на наметалото на Богородица не само изтъкват контрастно скъпоценната 

крехкост на Христовото тяло, но и пораждат у нас чувство за хармония и то сякаш прави трагедията 

поносима.

Същинската форма на това тяло играе малка роля в композицията.  Главата и раменете се губят в 

сянка, а в очи се хвърлят коленете, стъпалата и бялата тъкан, обгръщаща краката.  Мисълта ни е 

привлечена от ръката на Йосиф от Ариматея, някак натрапчиво масивна и жива.  Тициан 

противопоставя тази обгоряла от слънцето ръка на луннобледото тяло на Христос. Погледът ни е 

привлечен от главата на апостол Йоан на върха на пирамидата, портретуван в романтична красота.  

Вълнението ни нараства с образите на Богородица и Мария Магдалина.  Напрегнатият драматизъм на 

носещите тялото мъже получава тук нов тласък.  Магдалина се извръща ужасена, но не може да 

откъсне поглед; Богородица с трескаво стиснати ръце се взира в тялото на своя син.

В религиозните си картини Тициан, удивително продуктивен и преуспял художник, възприема 

Страстите Христови и Успение Богородично като реалности, конкретни събития, които наистина го 

покрусяват или възвисяват.  Повече от който и да било друг голям живописец у него се съчетават 

стремежът да предаде топлината на плътта и кръвта с потребността да изпълни повелята на идеала.  

Пример за това в Полагането е лявата ръка на Христос.  Нейното пложение в композицията е 

предопределено от идеален прототип (предполагаемо заимстван от античен саркофаг).  

В тази работа на Тициан, класическата завършеност на композицията и конкретното живописно 

решение показват тънък усет за правда, който е останал ненадминат досега.


