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Световни маринисти 

„ИМПРЕСИЯ ПРИ ИЗГРЕВ 
СЛЪНЦЕ” (Клод Моне) 
* ИМПРЕСИОНИСТИЧНОТО МОРЕ – НЕЖНО, 

ЗАМЕЧТАНО И РАЗТЪРСВАЩО ДУШАТА 
 

 
Клод Моне 

Автопортрет, 1886 г. 

              За да нарисувате морето наистина добре, трябва 
да сте го наблюдавали  всеки ден и всеки час от  едно и 
също място. Само така можете да разберете какъв е  
характерът  му там... Ето защо преработвам едни и също 
мотиви от картините си  по четири или шест пъти... 

 

 

Знаем кой е Клод Моне. Обожаваме портретите и пейзажите, родени 

под четката му. Почти безпогрешно разпознаване  неподражаемия му 

стил. Помним, че е "Импресионист, създател на движението, 

потретист, пейзажист". Представяме си някоя от прекрасните му 

картини.  

Но малцина знаят, че той е и "художник на морето".  Когато Клод е на 5 

години, родителите му се преместват от Париж в Хавър. Красивият 

нормандски бряг и досегът до морето естествено определят и една от 

темите на творбите му, а огромна заслуга за морските му шедьоври 

имат приятелството му с големия маринист Йожен Буден, влиянието 

на "художника на светлината" Джоузеф Търнър и авангардната му 

интерпретация на света върху платното, която го прави баща на 

импресионизма. 

 

„АЗ СЪМ ПАРИЖАНИН ОТ ПАРИЖ”  
 

Така  започва интервюто на Моне  за вестник „Льо там” през 1900 г... През 

1840 г. е кръстен в красивата парижка църква Нотр дам дьо Ла Лорет няколко 

дни след раждането си. Дават му името Оскар-Клод. За родителите и 

https://www.claudemonetgallery.org/Self-Portrait-With-A-Beret.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monet_autograph.png
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приятелите дълго ще бъде само Оскар, но когато става творец, Моне 

предпочита другото си име.  

В Хавър, където  бащата отваря бакалница и търгува с колониални стоки, а 

майката подпомага прехраната на семейството с пеене, Моне отказва да 

участва в семейния бизнес, защото по думите му е „роден 

недицисциплиниран и никога никой и нищо не са успели да го преупят”. 

Прекарва известно време в местното училище. Не е кой знае какъв ученик не 

защото няма способности, а защото не слуша уроците, а обсипва учебниците 

и тетрадките си с рисунки. Като на шега рисува карикатури, които продава за 

по 10-20 франка. Подписва ги О. Моне. С първото си име, от което бяга. 

Очевидно не ги цени особено. Въпреки това, когато е едва 15-годишен, 

целият Хавър го познава като карикатурист.  

 

Карикатура на „Оскар” изобразява ловец и куче в 

лодка, носеща се по морската шир. Морето изцяло владее душата на Моне.  

 

СЪДБОВНАТА СРЕЩА С ЙОЖЕН БУДЕН  
 

Любимо място за разходка и вдъхновение му стават плажовете на Нормандия. 

Там среща големия маринист Йожен Буден, който го убеждава да се откаже 

от карикатурите и да не пилее таланта си. Разкрива му тайните на маслената 

техника и го пристрастява към "рисуването навън". Дотам, че след години, 

когато рисува „Жени в градината” – пано с висоична  два и половина метра,  

Моне кара да изкопаят ров в градината му, за да го свободно движи нагоре-

надолу.  

Буден, когото Коро нарича „Майстора на небето” и за когото Бодлер пише 

суперлативи, рисува не само морето, а и всичко около него: небе, плажове, 

хора, пристанища, кораби. Влиянието му върху Моне е огромно и въпреки 15-

те години разлика, двамата остават приятели цял живот.  

 

Ето три от многобройните шедьоври на Буден. 
                                               

https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=1338208
https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=1338208
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Платноходи край Трувил                           Рибари по време на отлив  
 

             
         Бавачка на плажа                          Йожен Буден (1824–1898 г.) 
 

Клод Моне е само на 16 години, когато, насърчаван от Буден, започва да 

рисува пейзажи. На 17 загубва майка си. След смъртта й отива да живее при 

леля си в Париж. Буден отдавна го подтиква да се завърне в столицата, за да 

се запознае с други художници. За щастие леля му Мари-Жан Лакадр, 

бездетна вдовица, се възхищава на таланта му и с всички сили го подкрепя по 

пътя към голямото изкуство.  

Клод неуморно посещава Лувъра, но скоро забелязва, че повечето негови 

съвременници  нямат собствен почерк или нови идеи, а копират стила на 

старите майстори. Представата му за мисията на твореца е друга. Споннно 

сяда пред прозореца си и рисува Париж такъв, какъвто го вижда… Буден е 

посял в душата му не само вкуса към пейзажа, но и живеца на 

импресионизма. Моне остава в Париж няколко години. Постоянни търси 

контакти с други млади художници. Сред най-важните му срещи е 

запознанството с Едуар Мане. 

През юни 1861 и 1862 г. Моне постъпва в армията и прекарва две години в 

Алжир. Там му харесва, защото „класира в спомените си природни картини и 

трупа много, много светлина”. Разболява се от коремен тиф и го връщат във 

Франция да се възстанови. Лелята и баща му за пореден път настояват да 

посещава уроци по рисуване. Щом иска да бъде художник, нека да се 

подготви за професията. Бог чува молитвите им. Скоро в Онфльор Моне се 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Voiliers_devant_Trouville_by_Eugene_Louis_Boudin.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Berck_Fishemen_at_Low_Tide_Eug%C3%A8ne_Louis_Boudin.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boudin.jpeg
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запознава с холандския художник Йохан Йонгкинд и съдбата го среща отново 

с Йожен  Буден. Именно през този период „тръгва към зрелостта”.   

Разочарован от традиционното изкуство, преподавано в художествените 

училища, през 1862 г. Моне става ученик на Шарл Глейр в Париж, където се 

запознава с Пиер-Огюст Реноар, Фредерик Базил и Алфред Сисле. Тримата 

рисуват „спонтанно”, улавяйки мига, използват неуморно 

ефекта на светлината,  намират нови гами цветове. Стилът на 

групичката ражда импресионизма.  

През 1866 г.  Моне получава признание за творбата си 

"Камий", известна още като "Жената със зелената рокля", на 

която изобразява бъдещата си съпруга Камий Донсьо (Тя е 

моделът на фигурите в "Жени в градината" и на още няколко 

картини, в това число и „Закуска на тревата”).  

           Ето какво казва по този повод самият Емил Зола: „Не 

познавам господин Моне. Мисля, че никога до този момент не 

съм се вглеждал внимателно в някоя от неговите картини, но въпреки това 

ми се струва, че съм един от най-старите му приятели. И това се дължи на 

факта, че неговата картина ви разказва цяла история, изпълнена с енергия и 

истина” 
 

МОРЕТО ПРОСЛАВЯ КЛОД МОНЕ 

През 1865 г. Салонът на изкуствата в Париж приема два морски пейзажа на 

Моне. Много са красиви морските му рисунки от 1867 г. Особено го привлича 

крайбрежието на селцето Сент-Андрес, недалеч от Хавър.  

След раждането на първия му син Жан, Моне е неотлъчно в Сент-Андрес. А 

през следващата е толкова отчаян, че прави опит за самоубийство. 

Причината? Безпариичие, дългове... Тогава Годибер, неговият първи богат 

почитател, му отпуска пенсия и Моне започва да рисува красотите на Етрета.  

Мястото завинаги пленява сърцето му и близо 20 години ще се завръща там, 

без умора ще рисува прочутите скали, с неизчерпаемата щедрост на таланта 

си ще къпе морето в неизброими нюанси. 
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Плажът на Сент-Андрес 

                        
Градина в Сент-Андрес 

. 

 

          Камий и Жан, 1868 г. 

Клод и Камий се женят непосредствено преди началото на Френско-пруската 

война през 1870 г. Свидетел им е Гюстав Курбе. Веднага след избухването на 

войната заминават за Англия. Моне изучава творбите на Джон Констабъл и 

на Джоузеф Търнър. Особено го впечатлява Търнър. Жадно поглъща 

техниката му на изобразяване на цветовете. Рисува Темза и лондонските 

паркове. 1871 г. му носи огорчение - творбите му не са приети на изложбата 

на Кралската академия. „Англичаните не харесват нашето изкуство”, 

констатира Моне. За щастие се запознава търговеца на картини Пол Дюран-

Рюел, който впоследствие ще се стане един от най-искрените му  почитатели 

(а и един от първите сериозни купувачи на импресионистични творби). 

Докато е в Лондон, умира баща му. След кратко пътуване в Холандия Моне 

се настанява в Аржантьой. Това е прекрасен период от живота на художника. 

Уроците на Буден, влиянието на Търнър и способността му да вижда хиляди 

нюанси на светлината дават своите плодове и той създава едни от най-

хубавите си картини.                         

https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=388740
https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=1347214
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Сред тях е и   

МОРСКИЯТ ПАЙЗАЖ, ДАРИЛ  ИМПРЕСИОНИСТИТЕ С ИМЕТО ИМ 
 

  
Тази безсмъртна картина на Моне пресъздава пристанището в Хавър при 

изгрев слънце. Художникът я нарича „Импресия при изгрев слънце”. 

Показана е на първата изложба на импресионистите през 1874 г. в Париж.  

Критикът Луи Льороа, журналист във вестник „Шаривари” (“Хаос”) със 

100 000 тираж, а освен това драматург, любител-художник и отявлен 

отрицател на таланта на Моне, без да иска създава термина "импресионизъм", 

като в оценката си иронично набляга на наименованието на творбата с цел да 

я омаловажи. Импресионистите обаче харесват ироничния термин и го 

приемат като знаме на художествения си метод. Днес „Импресията” е в 

Парижкия музей „Мармонтан”. 
 

  
Така  го вижда Мане  

през същата година 

 
Такъв е той за  Реноар 

година по-късно -  

четящ  и... 

  
Рисуващ в ателието си 

 
 

https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=1782702
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_August_Renoir,_Claude_Monet_Reading.jpg
javascript:popupWindow('https://www.art-reproductions.net/popup_image/pID/2223?zenid=987c232b7b0bc3a3f7bd81f6c1d6006a')
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През 1878 г. се ражда вторият му син Мишел. Раждането се отразява зле 

върху здравето на Камий, която умира през следващата година едва 32-

годишна. Съкрушеният Моне я рисува на смъртния й одър. През 1883 г.  

наема къща в Живерни и остава там... 43 години. Често е в Етрета и през 

следващите три години създава част от  най-красивите си морски пейзажи.  

Ето някои от тях, изобразяващи плажа на Етрета,  прочутите й отвесни скали,  

Иглата и Арката, честите бури. Днес повечето от тези съкровища се намират в 

Музея „Орсе” . 

 
 

 

Моне често се среща с Мопасан, който  живее там и е избрал Етрета за място 

на много от своите разкази и повести. Между тях се завързва едно от толкова 

характерните за 19-и век искрени приятелства между писател и художник.  

Перото сякаш твори словесна картина, а четката сякаш повествува пейзаж... 

 

 
Три рибарски лодки, 1886 г. 

 

„...Във ветровити дни издутите от 

вятъра платна гонят по гребена на 

вълните кореместите лодки и зад всеки 

борд чак до дъното се влачи голяма 

раздвижена мрежа, следвана от стадо 

моруни....” 

Ги дьо Мопасан „Един живот”, С. 1978, 

Превод Л. Сталева 

https://www.allposters.fr/-sp/L-Aiguille-and-the-Porte-D-Eval-Etretat-1886-Affiches_i1753225_.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_fishing_boats_Claude_Monet.jpg
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СЪВЪРШЕНИЯТ МАРИНИСТ 
 

Десетилетието 1881–1890 г. е най-съвършеният маринистки период в 

творчеството на Моне. Прдължава да посещава Нормания. Освен Етрета 

често рисува и Пурвил. 

 

            

Отлив в Пурвил, 1882 г.                   Скалите край Пурвил, 1882 г. 

                                    

Не пренебрегва и красивия Лазурен бряг. Особено харесва Антиб. 
 

                                            
         Утрин в Антиб, 1888 г.                и               Следобед в Антиб, 1882 г. 
 

Кой би се осмелил да каже, че  това море не е красиво? Че не е истинско? Или 

че в природата няма такива цветове? Тези красиви импресии са дар на света  

от четката на Моне, чийто рисунък не е фантастична интерпретация на 

действителността, а нейно неповторимо отражение, пречупено през 

гениалната му духовна интепретация, уловила хиляди мигове. Или както той 

се изразява „проучила характера му”. 
 

 

 

 

https://www.albiart.com/pictures/big/172_Claude%20Monet%20-%20Antibes,%20Afternoon%20Effect%20(1888).jpg
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ЗРЕЛОСТТА, СТАРОСТТА, СЛАВАТА   

И БЕЗСМЪРТИЕТО  
 

През следващото десетилетие животът продължава да га засипва със събития: 

с шумен успех излага картините си в Ню Йорк и прави съвместна изложба с 

Огюст Роден в Париж.  

През 1890 г. купува къщата в Живерни и създава грандиозна градина, 

известна колкото творбите му.  През 1891 г. умира неговият приятел и първи 

собственик на „Импресията” Ернест Ошьоде, чиято съпруга Алис предано се 

грижи за Камий по време на болестта й. През 1892 г. Моне се жени за нея. 

Шестте деца от брака й с Ернест израстват под грижите и със средствата на 

художника.  

  

Снимка на Моне  

от 1899 г. 
 

Така Моне вижда градините 

Тюйлери през 1870 г. 

 

В подобни нюанси 

вижда и себе през 

1917  г. 

 

Нова декада. Често пътува до Лондон. Очарован „открива” Венеция и 

посещава Мадрид, където буквално е запленен от творбите на  Веласкес. През 

1904 г. умира Алис, а през 1905 г. Моне губи първородния си син Жан.  

Продължава да рисува. Построяват му грамадно ателие и там упорито работи 

над дванадесетте „Водни лилии” - пана, които дарява на родината си.  

През Първата световна война, в която участва по-малкият му син Мишел, 

създава поредица картини с плачущи върби в чест на загиналите френски 

войници. Зрението му отслабва, но след като оперират катарактата му, рисува 

до края на живота си.  

Умира от рак на белите дробове на 5 декември 1926 г. Погребват го в  

Живерни. 

https://www.interagir.com/?entree=123
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След „Импресията” 

Моне създава още 

много творби и  често  

рисува морската шшр. 

През 

„импресионистичната 

мъгла”  светът 

 я  съзерцава  

 във всички нейни 

настроения и нюанси. 

„Мъглата на Моне” 

увековечава  Канале 

Гранде, Темза  и много  

други красиви кътчета 

и велики градове... 
 

 

 

Организираната през септември 2010 – януари 2011 г. ретроспективна 

изложба в Гран Пале представя 170 картни на Клод Моне и е посетена от 

910 000 души. На търговете в „Кристи’с” картините му се продават за 

милиони евро. 

 

                                                                              Силвия НИКОЛАЙ-КОЛЕВА 

              Париж - София 

https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=144150
https://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?AID=871383667&item=1513836

