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Иван Константинович Айвазовский 

„ЛИЧНИЯТ ХУДОЖНИК  

НА ПОСЕЙДОН” 

 

                 Автопортрет 

Най-талантливият руски маринист всъщност е ... арменец с 
турска кръв. В семейните архиви на художника е запазена негова 
изповед за чудодейното спасение на прадядо му: „През 1770 г. 
руските войски под командването на генерал Румянцев с 
многобройни жертви превземат град Бендери. Озлобени 
от упоритата съпротива на турците, победителите 
подлагат града на изтребление, без да щадят пола и 
възрастта на мирните жители. Убит е и секретарят 
на турския паша. Преди да издъхне, пронизан от щика на 
руски гренадир, той притиска към гърдите си 
неколкомесечно бебе. Руснакът вдига пушката, за да 
промуши и детето, когато друг войник изкрещява: 
„Спри! Това дете е мой син! То е християнин!” 
Благородната лъжа спасява живота на прадядо ми. 
Благодетелят му се оказва арменец, който става втори 
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баща на мюсюлманчето, кръщава го Константин и го 
записва с фамилията Гайвазовский от турската дума 
„гайзов”, която значи „секретар”. Дълги години 
Константин Гайвазовский  живее с благодетеля си в 
Галиция, Западна Украйна. После се преселва във 
Феодосия, оженва се за красива арменка и се захваща с 
търговия”.  

Ованез Айвазян (Гайвазовский) става световноизвестен руски 
художник с името Иван Константинович Айвазовский. Учи се да 
изобразява морската стихия от френския майстор на пейзажа 
Филип Танер и от великите италиански творци, обикаля Европа, 
става член на най-уважаваните художествени академии и оставя на 
човечеството повече от 6 000 картини. 

Астролозите твърдят, че звездите са били разположени 
изключително благосклонно към талантливия младеж със смесена 
кръв. В космическия му паспорт пише, че е роден под зодиакалния 
знак „Лъв” с асцендент „Риби”. Че е орисан да бленува морето, да 
изпитва физическа болка, когато е далеч от него, насън и наяве да 
чувства телепатична връзка с неукротимата му стихия.   

Могъщият талант и удивителната работоспособност на 
Айвазовский му позволяват само за няколко часа да създава 
шедьоври, над които други биха се потили месеци. Тайната на 
творческото му дълголетие се оказва твърде проста, но и трудно 
постижима: Айвазовский прави само това, което му доставя 
истинска наслада. Тоест, пренася върху платното трепетите, 
нежността, яростта, нечовешката същност и неуловимите нюанси в 
настроенията на морската стихия. 
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Шедьовърът  „Деветата вълна”, 1850 г. 

Изкуствоведите смятат, че творчеството на Айвазовский 
представлява уникална морска енциклопедия, съхранила възможно 
най-разнообразните състояния на морската повърхност: бури и 
покой, изгреви и залези, батални картини с множество кораби и 
нежни акварели, фини графики и огромни пейзажи с маслени бои. 
Повече от 60 години неуморният гений на Айвазовский принася 
жертвоприношения пред олтара на морето. Прави повече от 120 
изложби в цяла Европа. Рисува до последния ден от 82-годишния си 
живот. 

„Живописецът, който само копира природата, 
става нейн роб, споделя художникът. Движенията на 
живата стихия са неуловими за четката: невъзможно е 
да нарисуваш в натура мълнията, порива на вятъра или 
плисъкът на вълната... Художникът трябва да ги 
запомни... Сюжетът на картината се оформя в 
паметта ми, както при поета: след като нахвърлям 
скицата върху хартия, започвам работа и не мърдам от 
платното, докато не изразя себе си чрез четката...” 

Според някои специалисти, не бил добър портретист. Вижте 
автопортрета му, портрета на втората му жена Анна Саркисова и 
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картината „Пушкин се сбогува с морето”, създадена заедно с Репин, 
и съдете сами. 

 

Анна Саркисова, 1882 г. 

                         

„Пушкин се сбогува с морето” (в съавторство с Иван 
Репин). 

 Успехът го спохожда твърде рано. Само на 17 години за 
„Въздушен етюд над морето” е удостоен със сребърен медал от 
Руската художествена академия, а на 20 получава златен медал и 
право да замине в „чужди краища за усъвършенстване”. През 1840-
1844 г. младият дипломант пътува в Италия, Германия, Франция, 
Испания и Холандия. Прави изложби, които се радват на 
изключителна популярност. След завръщането си 27-годишният 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aivazovsky_-_Portret_of_wife,_Anna_Burnazyan-Sarkisova.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pushkin_farewell_to_the_sea.jpg?uselang=ru
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маринист става академик в Художествената академия и е назначен 
на служба в Главния морски щаб като живописец (без заплата) с 
право да носи военна униформа. По-късно с моряшка щедрост е 
произведен в звание „контраадмирал”.  

 
                       «Бригът  Меркурий» 

Страстен пътешественик, Айвазовский посещава Ница, 
Флоренция и Александрия, Долината на фараоните край Гиза и 
Съединените щати. Платната на великите европейци стават 
безценна школа за художника. „Видях творбите на Рафаел и 
Микеланджело, видях Колизеума и църквата „Свети 
Петър”. Когато гледаш произведенията на гениите и 
грамадите, чувстваш собственото си нищожество! 
Един ден тук струва колкото година”, пише Айвазовский.   



 6 

 
                       „Морски бряг”, 1840 г. 

 През 1843 г. художникът получава златен медал от Парижката 
академия на изкуствата. Става академик на Римската, Парижката и 
Амстердамската академия. По-късно със същото признание го 
удостояват академиите в Щутгарт и Флоренция. След завръщането 
си в родината Айвазовский е избран и за  професор по морска 
живопис. 

 

 „Парад на Черноморския флот”, 1849 (1886) г. 

 Любовта към риска, приключенията и воинската храброст са в 
кръвта на кавказките народи. Айвазовский потегля на боен 
военноморски поход към бреговете на Кавказ, където се 
сприятелява с младите морски вълци, бъдещи адмирали и герои от 
Кримската война Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир 
Истомин.  
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                               „Буря”, 1886 г.  

Творецът е приет възторжено сред елита на руската 
интелигенция и в царския дворец. Сближава се с Карл Брюлов и 
Михаил Глинка, с Владимир Жуковский и Иван Крилов.  

Но на върха на славата си, само на 27 години, Айвазовский се 
сбогува с пищната столица и заминава за тихата провинциална 
Феодосия. Какво е това? Каприз на разглезен любимец на 
публиката? Творческа депресия? Отегчение на преситен богаташ?  

Не. Просто истинският маринист не може да твори далеч от 
източника на вдъхновението си. Иначе скоро би се превърнал в 
обикновен занаятчия. „Щом почувствам полъха на 
пролетта, ме връхлита носталгия, започва да ме тегли 
към Крим и Черно море...”, признава художникът. За човека с 
южна кръв верността към родната стихия притежава далеч по-
мощна привлекателна сила от прекрасния, но северно-студен и 
аристократично-надменен Санкт-Петербург. 

https://lh6.googleusercontent.com/-vRBAOCbgS-k/TYUZrphy0zI/AAAAAAAAAE8/TlFFx2aGqAM/s1600/%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258F.+1886+%25283%2529.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-vRBAOCbgS-k/TYUZrphy0zI/AAAAAAAAAE8/TlFFx2aGqAM/s1600/%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258F.+1886+%25283%2529.jpg


 8 

 
                          „Синята вълна”, 1876 г. 

Натрупал значително богатство с таланта и труда си, 
Айвазовский става изключително щедър меценат и филантроп. А за 
родния градец се превръща в добър вълшебник. През 1865 г. 
открива първото рисувално училище във Феодосия. През 1880-а 
основава обществена картинна галерия, която през 1900-а завещава 
на града. Основава и издържа двете гимназии. Създава арменско 
училище, печатница и библиотека, строи нова и ремонтира старата 
арменска църква. През 1871 г. с негови средства на върха на 
планината Митридат е построен археологически музей, чиято 
колекция се попълва с предмети и паметници от древността, 
намирани при археологическите разкопки край Феодосия или 
донасяни от художника при многобройните му пътешествия в 
чужбина. Пак с негови пари са изградени търговското пристанище, 
железницата и градският водопровод. 

Умира през май 1900 г. на 82-годишна възраст в деня, когато 
започва да работи над последната си картина – „Взривеният турски 

кораб”. Замисълът на твореца е бил да отдаде почит на гръцкия патриот 

Константин Канарис, взривил турски флагмански кораб край остров Хиос. 

 „Отдавна зная, че никак не е лесно да станеш 
Айвазовский и че художникът на Главния морски щаб е 
криел в джоба на муднира си секрет, с чиято помощ 
водата върху платното изглежда мокра...”, ще каже за 
него писателят-маринист Виктор Конецки. 
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      „Контрабандисти”, след 1890 г. 

 

               ”Потъващ кораб”, 1854 г. 

https://lh6.googleusercontent.com/-YjPu6vPX8io/TYUUIwKZWDI/AAAAAAAAAEg/rdsND3x-95I/s1600/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B.+1890-%25D0%25B5.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-YjPu6vPX8io/TYUUIwKZWDI/AAAAAAAAAEg/rdsND3x-95I/s1600/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B.+1890-%25D0%25B5.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-BLorRuBsWK8/TYUXlMtmWoI/AAAAAAAAAEw/-j3uO0NBtao/s1600/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C.+1854.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-BLorRuBsWK8/TYUXlMtmWoI/AAAAAAAAAEw/-j3uO0NBtao/s1600/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C.+1854.jpg
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        „Буря в Северно море”, 1885 г. 

 

 „Лунен пейзаж с корабокрушение”, 1863 г. 

Братът на художника е не по-малко ярка личност, която 
заслужава специална статия. Габриел Ованесян е с пет години по-
голям от Ованес. На 22 години става свещеник. Изключителен 
филолог и полиглот, владеещ десетина европейски и източни езици, 
преводач от френски и италиански. Създава голям арменски 
речник, пише глава от „История на Армения” на италиански език, 
издава двутомна „История на Османската империя”. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aivasovsky_Ivan_Constantinovich_Moonlit_Seascape_With_Shipwreck.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aivasovsky_Ivan_Constantinovich_Moonlit_Seascape_With_Shipwreck.jpg?uselang=ru
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Памятникът на братята Габриел и Ованес  Айвазян 

В Париж Габриел Айвазян преподава арменски език и история, 
пише педагогически съчинения и учебници, издава списание 
„Масяц агавни” на арменски и на френски. През 1858 г. оглавява 
Ново-Нахичевската и Бесарабската епархия на Арменската 
Апостолска църква. През 1866–а е ръкоположен за епископ, а след 
няколко години става архиепископ и ректор на Ечмиадзинската 
духовна академия.  
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 Архиепископ Габриел Айвазян – братът  

на великия художник 

Айвазовский се радва на особена почит в Османската империя. 
По покана на арменската диаспора неколкократно посещава 
Цариград, където става учител и вдъхновител на десетки художници 
от арменски произход. Султан Абдул Азис получава негова картина 
като подарък и толкова я харесва, че поръчва нови десет платна с 
пейзажи от столицата и от залива Босфор. Докато рисува, 
Айвазовский често гостува на падишаха, става близък негов приятел 
и в резултат създава не десет, а тридесет картини с турски сюжети. 
Преди отпътуването му султанът дава специален прием в чест на 
мариниста и го награждава с един от най-високите османски 
ордени. 

Днес картини на Айвазовский са изложени в колекцията на 
двореца-музей Долма Бахче. През април 2012 г. картината „Изглед 
на Константинопол откъм Босфора” е продадена на търг за 
рекордните 3,2 млн. британски паунда.  
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„Изглед на Константинопол откъм Босфора”, 1856 г. 

„Деветата вълна” е включена в книгата „Сто велики картини”. 
Най-краткото и ясно обобщение за творчеството на Айвазовский 
дава известен руски художествен критик: „Той е личният 
художник на Посейдон”.  

                              Силвия Николай-Колева 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aivazovsky_-_View_of_Constantinople_and_the_Bosphorus.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aivazovsky_-_View_of_Constantinople_and_the_Bosphorus.jpg?uselang=ru

