
Снемане от кръста

Снемане от кръста oт Рогир ван дер Вайден (около 1400-1464), смес от темпера и маслени 

бои върху дървена плоскост 2.20 Х 2.62 м.  Намира се в музея Прадо, Мадрид.

Картината е поръчана за главната църква в Лувен, Фландрия (сега в Белгия), впоследствие 

откупена от Карл V и постъпила в Ескориал, Испания, откъдето през 1945 г. преминава в Прадо.   

В тази своя кардинална творба в най-висша степен Рогир е постигнал съзнателно опростяване на 

всяка форма, за да бъде тя по-ярко възприета от зрителя.  Когато рисува Снемането от кръста, 

Рогир е вече утвърден художник в родината си.  Той притежава вече в много по-голяма степен от 

учителите си способността да идеализира.  Като всеки класически художник, в центъра на 

неговото внимание е човекът – не човекът като продължение на природата, а човекът като 

неповторимо и обособено творение на Бога.  

Пред нас, върху тясната сцена на Снемането от кръста,  се разиграва драма в духа на 

древногръцките трагедии.  Композицията е продълговат правоъгълник от прави фигури, затворен 

между две извити дъги.  В извитата фигура на Магдалина, напрежението на композицията достига 

връхната си точка.  В центъра на драмата фигурата на Христос сякаш плува безтегловна като 

полумесец, тяло с крехка, спокойна красота.  

Ярка, почти хералдична простота на цветовете като част от традицията на символичния цвят, е 

наследена от средновековните майстори-стъклописци.  Между червеното в дрехата на 

Богородица, синьото на апостол Йоан и бледолилавата и бледозелена дреха на Магдалина има 

рязък контраст, особено откроявайки аленочервените и ръкави.   В бурно начупените гънки на 

неспокойните драперии се разкрива изразът на напрежение, приглушен в главите.

В главите, ръцете и нозете Рогир е постигнал трудно идеализация, която не накърнява 

индивидуалността на образите.  Ръцете на Магдалина, в кръгово движение се чупят и извиват, но 

с устрем и ритъм.  Ръцете на Мария са красиви сами по себе си, но всяка е във вътрешна връзка с 

някоя част от друго тяло.    Лявата ръка, отпусната но все пак жива съпровожда безжизнената 

Христова ръка, а дясната между черепа и изящното стъпало на Йоан сякаш черпи нов живот от 

земята.

За дълбоко набожния Рогир Страстите Христови са централен факт в битието на човека.  В 

картината Снемане от кръста преобладава примирение и отсъствие на напрежение и страст, но 

без да преминава в отчаяние.  

Обратно, в многообразието на човешкия род той издирва основни черти, същностни елементи на 

човешкото, показани дълбоко свързани помежду си.


