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Въведение
Филмът Лятото на Мона Лиза е замислен като художествено-документален
експеримент. В основата на сюжета стои въпросът: защо именно тази картина в цялата
история на изкуството е припознавана като най-големият шедьовър, най-известният
портрет.
Обективни предпоставки за подобни констатации не съществуват. Мона Лиза не
е създадена в необичайна техника: техниката сфумато (наслояванията на
полупрозрачни пластове велатурен лак, които размиват контурите на всеки следващ
слой) е използвана от Леонардо да Винчи и в други негови картини. Мона Лиза не
образува мода в прическа или облекло (в отличие от други нарисувани модели, които
определят стила в дадени социални прослойки). Картината няма функциите на икона
(лечителни и чудотворни сили).
До 1911г Мона Лиза е образец за елитарно изкуство, недостъпно за масите. След
датата на нейното покушение тя се превръща в стълб на консуматорската култура и
става прицел на рекламодатели, творци и поп звезди. През 1919г Марсел Дюшан рисува
мустаци върху изображението на Джокондата на евтина пощенска картичка и добавя
буквите L.H.O.O.Q (абревиатура от изречението Тя има горещ задник).

Дюшан. Мона Лиза, 1919г

Уорхол. Мона Лиза, 1979г
Дали, Леже, Марисол, Рошенбърг, Питър Макс, Уорхол, Бански експлоатират
нееднократно образа на Джокондата в своите творби. Мона Лиза се превръща в стока
за употреба след реклама на сапуните Кемпбъл (1948г). Първите научни разработки
(разкриващи тайната на усмивката) се появяват през 1952г: невролози виждат в
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усмивката й реакция на седми черепно-мозъчен нерв, който контролира лицевите
мускули. През 1967г японски специалисти по съдебна медицина възпроизвеждат гласа
й (след анализ на черепа) и т.н.
От 1913г до днес картината е подлагана на най-различни видове анализи
посредством най-напреднали технологии: радиография, триизмерни скенери,
микрофлуоресценция, инфрачервена рефлектография, химическа и газова
хроматография на боята. При изписване името на Мона Лиза в базата данни за
докторантури в престижния американски университет Йейл (от 1920 година насам) се
появяват 7000 докторски тези, изградени върху този портрет1.
Филмът Лятото на Мона Лиза проследява как и защо се е натрупал митът
именно около тази картина.
Анализът е направен по феноменологичен образец2. За феноменологията (по
Хусерл) крайната точка на всяко значение и всяка стойност е живото преживяване на
хората. Феноменологията разглежда произведенията на изкуството като посредници
между съзнанието на автора и това на читателя или като опит да се разкрият аспектите
на човешкото същество и неговите светове.

Сайтът на университета: http://www.yale.edu/
Основател на феноменологията като наука е Едмунд Хусерл. Хусерл, Е. Идеи за феноменологията,
София: Евразия - Абагар, 1991.
1
2
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I. Структура на филма Лятото на Мона Лиза
Структурата на филма преповтаря структурата на симфонията, за която е
характерна тричастна (или четиричастна) музикална форма. За прототип на жанра се
счита италианската увертюра, възникнала през XVI век и развита в творчеството на
Доминико Скарлати (XVII век). Като самостоятелен жанр симфонията се обособява в
края на XVIII век в творчеството на виенските класици (Хайдн, Моцарт, Бетовен). Във
филма Лятото на Мона Лиза тричастната форма е реплика към италианското
Възраждане и новият тип музика, който все още не се е наложил като висш жанр.
Този исторически факт кореспондира с историята на Мона Лиза: до
открадването й от Лувъра през 1911г картината е една от многото в богатата колекция
на Лувъра, а Леонардо – един от много интересни и разнопосочни в търсенията си
творци на Ренесанса. Счетоводните книжа на Леонардо подсказват, че се заема с
портрета на съпругата на флорентинския търговец Франческо Джокондо изцяло от
финансови съображения. По същото време Донато Браманте е поканен от папа Юлий II
да работи по проект за изграждането на монументалната базилика Св. Петър,
Микеланджело е нает да рисува тавана на Сикстинската капела, Рафаело – да създаде
фреските за Папския дворец… Мащабни поръчки, гарантиращи творческо безсмъртие.
Най-големите (по обем) творби на Леонардо са фреската Тайната вечеря, която се рони
от стената на манастирска трапезария в Милано, и недовършената Битката при
Ангиари. Славата му на инженер, естествоизпитател, архитект и музикант залязва с
падането на Сфорца, а талантът му на художник е забравен още в последните години от
живота му (Леонардо е погребан в общ гроб на територията на кралския ловен замък
Фонтембло). Славата му на гений, уникален, всезнаещ и т.н. става достояние на
широката общественост през 1911г, когато започва аферата „Мона Лиза“.
Частите на симфонията са разпределени по следния начин: първа – тържествена,
втора – бавна и трета – танцувална. Тази постройка е заложена и в конструкцията на
Лятото на Мона Лиза: първата част на филма е изградена в равен ритъм, задкадровият
текст е произнесен тържествено (на места - патетично); втората част е представена
монолитно: състои се от три епизода, разгърнати плавно; ритъмът на третата част е
бърз, с чести синкопични смени.
Първата част носи условното наименование Изчезването на „Мона Лиза“ от
„Лувъра“ (1911г), втората е наречена Историята на Мона Лиза и на картината „Мона
Лиза“ (1503 - 1519), третата – Намирането на „Мона Лиза“ (1913г).
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II. Смислов анализ на филмовите епизоди.
Обяснение на избора на конкретни филмови кадри
Първа част: изчезването на Мона Лиза от Лувъра (1911г)
1. Айфеловата кула, обвита в мъгла, с отрязан връх

Густав Айфел и неговият екип изграждат металната решетъчна кула в
северозападния край на парка Марсово поле в Париж като входна арка на Световното
изложение през 1889г. Конструкцията се превръща в атракция и за броени месеци се
възприема като един от най-популярните символи на Франция.
Френският художник и теоретик Жорж Сьора (1859 - 1891), неоимпресионист,
създател на оригинален метод в живописта, наречен пуантализъм, създава в края на
80-те години четири картини, изобразяващи кулата на Айфел. Най-популярното от тези
платна днес е част от колекцията на двореца на легиона на честта в Сан Франциско
(California Palace of the Legion of Honor).

Жорж Сьора. Айфеловата кула в мъгла, 1889г
Картините на Сьора са периодично отхвърляни от академичните комисии,
определящи кои творци ще бъдат представяни в рамките на традиционните Парижки
салони. Художникът се дистанцира от официалните изложби и основава Салон на
независимите творци (Salon des Indépendants). Славата му на антиконформист и
новатор приема митичен облик през 1891г, когато Сьора умира на 32 годишна възраст.
Причините за смъртта му остават неизяснени. Ореолът на тайнственост и скандалност
около художника привлича младото поколение творци. Френският поет, писател и
критик на изкуството Гийом Аполинер (1880 - 1918) е силно впечатлен от позицията на
Сьора (естетическа, социална) и споменава многократно името му в своите първи

6
статии3. Айфеловата кула, създадена в стила на пуантализма и без връх, се превръща в
образец: Аполинер изобразява символа на Париж в нов стил (в случая - калиграма) и
без връх.
През периода 1913 - 1916 Аполинер създава серия от стихотворения, изобразени
като графики. Наименува ги калиграми (calligrammes)4. Изображението на Айфеловата
кула без връх фигурира девет пъти. Сборникът е публикуван след смъртта на поета и
редакторът на изданието включва само едно стихотворение с изображение на металната
кула.

Гийом Аполинер, визуална поема, из сборника Калиграми
(Стихове за Мира и Войната)
В писмо до френския писател Андре Били (1882 - 1971) Аполинер описва своето
разбиране за визуална поезия и представя тълкувание към някои от калиграмите си. За
поемата, изписана с очертанията на Айфеловата кула, Аполинер подчертава сходствата
с изображението на Сьора: буквите трябва да бъдат по-бледи (в сравнение с
нормалното отпечатване на останалите стихотворения от сборника) 5. Така ще бъде
създадена плътна съпоставка с пуанталистичната картина - кулата е представена в нова
художествена техника, обвита е в мъгла и липсва острият й връх.
Този образ на Айфеловата кула остава трайна следа в историята на европейската
култура от началото на века. Например: през 1923г Владимир Маяковски създава
стихотворението Разговорчета с Айфеловата кула (Разговорчики с Эйфелевой башней).
Лирическият герой, болшевик, представя кулата, изплуваща от мъглата:
Я жду, пока, подняв резную главку,
домовьей слежкою умаяна,
ко мне, к большевику, на явку
выходит Эйфелева из тумана.
Маяковски споменава в стихотворението и името на Аполинер:
Не вам – образцу машинного гения –
здесь таять от аполлинеровских вирш6.

Името на Жорж Сьора се споменава в статии на Аполинер, писани за изданията Меркур дьо Франс,
Пари - журнал и Суаре се Пари.
4
Лирическите идеограми (или калиграми) на Аполинер отчасти предхождат техниката автоматично
писане. Историците на културата посочват като първи автори, работещи по метода автоматично писане,
Андре Бретон и Филип Супо, които през 1919г издават сборника Магнитни полета.
5
Apollinaire, G. Calligrammes. Предговор: Мишел Бутор. Paris: Éditions Gallimard, 1995.
6
Освен като очевидна реплика към изобразяването на Айфеловата кула от Аполинер, Маяковский
споменава името на френския поет и в друга връзка: одухотворяването на металната кула, разговорът с
нея, са препратки към поемата на Аполинер Зона. В текста на Аполинер лирическият герой се обръща
3
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Съратниците на Гийом Аполинер - художниците Соня и Робърт Делуне, също
възприемат поетичния образ на Айфеловата кула, която не се вижда добре от мъглата и
чийто връх е отрязан. Робърт Делуне (1885 - 1941) създава серия от сходни платна:
Айфеловата кула (1911)7, Червената Айфелова кула (1912)8 и др. До 1914г Делуне
рисува около 30 картини, изобразяващи металната кула по начин, наложен от
поетичния възглед на Аполинер.

Робърт Делуне, изображения на Айфеловата кула, 1910 - 1914
Символът на Айфеловата кула, чийто връх е отрязан, се превръща в метафора за
времето: Аполинер представя своето време като пречупено. Това определение носи
историческа тежест: Европа е в навечерието на война. Финалната строфа от поемата
Зона препраща към тази метафора: Слънце с отрязан врат9.
Във филма Лятото на Мона Лиза на фона на Айфеловата кула, обвита в мъгла и
с отрязан връх, звучи задкадров текст: 1911 година. Париж е столицата на света. От
тук тръгват новините за Европа, Америка, Африка и Близкия изток. Творчеството и
естетическите възгледи на Гийом Аполинер са от съществено значение: именно
Аполинер е набеден в кражбата на Мона Лиза от Лувъра и според решението на
парижката префектура той е единственият осъден във връзка с изчезването на
картината. През първата половина на XX век случаят Мона Лиза неминуемо се свърза
предимно с Аполинер (и неговият кръг от съмишленици); след Втората Световна война
сензацията, създадена покрай картината, е размита от по-актуални и разтърсващи
новини.
2. Градът, видян през прозорец, облян от дъжд

към кулата: Овчарко Айфелова кула стадото на мостовете блее в утринния хлад (превод: Кирил
Кадийски).
7
Картината днес е част от колекцията на музея Соломон Гугенхайм в Манхатън.
8
Картината днес е част от колекцията на музея Соломон Гугенхайм в Манхатън.
9
Превод: Кирил Кадийски.
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Реалността, видяна през стъклото на прозореца, е много по-вълнуваща, странно
изкривена и понякога - деформирана до неузнаваемост, отколкото реалността,
погледната при отворен прозорец. Тази метафора е изказана в поетичното пространство
на Франция през 1869г, когато е публикуван сборник с 51 текста, наречен Малки поеми
в проза от Шарл Бодлер. В текста Прозорците Бодлер осмисля темата за стъклото,
което променя гледката, разположена отвъд него. Половин век по-късно поетичният
образ е възприет от Аполинер и неговите съмишленици: през периода 1911 - 1917
Аполинер създава четири стихотворения, описващи реалността, погледната през
прозорец (поемите носят идентичното заглавие Прозорец). В Зона частично също е
представена деформирана реалност: лирическият герой разглежда през стъкло, по което
се стичат капки дъжд, пуста парижка улица, която се вие покрай Сена. Баналният
пейзаж добива особена красота, защото се пречупва през призмата на индивидуалното
гледане10.
Реалността, деформирана от стъкло на прозорец, е представена и от Робърт
Делуне: през 1912 година той създава три платна с идентичното название Прозорец11.

Робърт Делуне, три картини с идентичното заглавие Прозорци, 1912
Делуне развива темата: видяното през прозореца е неясно, макар по очертанията
да се откроява познатата конструкция на Айфеловата кула. Стъклото пречупва
светлината, изкривява формите, създава усещане за фалшива перспектива. Реалността
добива деформирани очертания. Тези очертания, твърди Аполинер (развивайки
метафората на Бодлер), са по-важни за гледащия, отколкото реалните.
И при Бодлер, и при Аполинер, и Делуне картината, видяна през прозорец,
остава чисто субективна. Наблюдателят (онзи, който гледа през стъклото), ще види
гледки, които може би няма да съответстват на истината.
Във филма Лятото на Мона Лиза този епизод (героят наблюдава Сена през
стъкло, по което се стичат капки дъжд) придава смисловата натовареност, вложена в
Прозорците на Бодлер, Аполинер и Делуне. Това е своеобразен камертон за филма:
всичко, което ще бъде разказано от тук нататък, може да бъде обективна истина (Мона
Лиза е заявен като документален филм), но може и да не е. Героят разказва своята
история; онова, което той вижда през избраната от него призма.
Съпрузите Робърт и Соня Делуне работят в стил, наречен Орфизъм. Терминът е
предложен и наложен именно от Аполинер: целта на новото наименование е да отличи
Стихотворенията с идентично название Прозорци не са преведени на български език. Някои откъси от
поемата Зона (в превод на Кирил Кадийски) са представени в различни сборници. Поемата Зона е
публикувана за първи път в сборника Алкохоли (1913г), българският превод е от 1984г.
11
Една от картините днес е част от колекцията на музея Гугенхайм в Манхатън, друга е част от
колекцията на музея Жорж Помпиду в Париж, трета - част от колекцията на музея за модерно изкуство в
Манхатън (МОМА).
10
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картините на Делуне от стандартните за кубизма платна (творбите от този период на
Пикасо и Брак). Според трактовката на Аполинер Орфизмът трябва да наложи чистата
абстракция и да приложи ярки (подчертано ярки) цветове. Новата тенденция променя
поетичния образ на мъглата и след 1914г Делуне създава редица картини, изобразяващи
Айфеловата кула - отново без връх, в ярки краски: Айфеловата кула и градините на
Марсово поле (1922)12, Айфеловата кула (1926г)13 и др.

Робърт Делуне, изображения на Айфеловата кула, 1916 - 1927
3. Ходещите хора

През 1910г руският художник от еврейски произход Моисей Хацкелевич (1887 1985) посещава в Париж и се сприятелява с поетите Гийом Аполинер и Блез Сандрар.
Решава да се установи във френската столица (настанява се в Ла Рюш, където по това
време се намират ателиетата на Модилияни, Сотин, Леже и Липшиц) и приема
псевдонима Марк Шагал (Marc Chagall).

Картината днес е част от колекцията на музея Жорж Помпиду в Париж.
Съществуват три картини на Аполинер, датирани от 1926г, наречени Айфеловата кула. Една е част от
колекцията на Националната галерия във Филаделфия, другите две са собственост на музея Жорж
Помпиду.
12
13

10
Силно впечатлен от творчеството и естетическите възгледи на Аполинер, Шагал
създава три портрета на поета (до наши дни е оцелял само един, наречен Посвещава се
на Аполинер14).

Марк Шагал. Посвещава се на Аполинер, 1911г
Художникът детайлно изучава критическите статии на Аполинер и поетическите
шаблони, наложени от него: създава редица картини, изобразяващи Айфеловата кула с
отрязан връх, както и типични гледки от Париж, представени през рамката на
прозореца. През 1913 година рисува платното Париж през прозореца: край металната
кула (чийто връх не се вижда) из пространството се носят летящи хора.

Марк Шагал. Париж през прозореца, 1913г
Псевдонима, който приема руският художник, може да бъде разтълкуван по
следния начин: Марк е реплика към апостол Марк, единият от четиримата евангелисти
(от еврейски произход), който става неразделен спътник и участник в мисиите на
апостол Петър. Шагал в превод от руски език означава ходил (минало време на глагола
ходя). Името на художника говори не само за съзнанието за поета мисия (Шагал
развива мащабна педагогическа дейност15), но и за основополагащ поведенчески модел:
подобно историческите скитащи евреи, Шагал не се задържа дълго на едно място 16. За
почти вековния си живот той многократно сменя градовете, държавите и дори
континентите, където се установява. Този стил на съществувание, който не позволява
Картината днес е притежание на нидерландския национален музей в Айндховен (Van Abbemuseum).
През 1919г Марк Шагал основава художественото училище във Витебск. Остава на ръководния пост
директор три години.
16
След родния Витебск Марк Шагал се установява в Петербург (1909г), сетне се отправя към Париж
(1910г), сетне заживява в Петроград (1914г), следват Витебск (1919г), Берлин (1921г), отново Париж
(1937г), Ню Йорк (1941г), Тел Авив (1957г), Ница (1966г).
14
15
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трайно обвързване с една национална култура (или придобиване на една национална
идентичност), е характерен за епохата: миграционни вълни (например хора от еврейски
произход) масово търсят убежище в Америка след началото на Втората световна война.
Според Марк Шагал движението, не-стоенето притежава още една основна
характеристика: човекът е човек, когато се движи17.
Символът на ходещият човек придобива особено значение в началото на XX век.
Например: през 1916г поетът Карл Санбърг (носител на наградата Пулицър от 1919г)
пише стихотворението Ходещият човек, визирайки бронзовата скулптора на Огюст
Роден от 1887г (L'homme qui marche )18. Фигурата на Роден е важен символ:
представени са единствено торсът и краката на ходещия: фокусът е именно върху
движението, главата на човека дори липсва. Индивидуалността се изразява не чрез
специфични черти на лицето, а чрез походката (при фигурата на Роден - динамична,
дори поривиста, целеустремена; изпълнена с достойнство и увереност)19. Според
редица специалисти Роден изобразява в тази скулптора Йоан Кръстител20, ала за
Аполинер този детайл не е съществен - важно е самото движение/ идеята за движение.

Огюст Роден. Ходещият човек, 1887г.
Във филма Лятото на Мона Лиза движещите се из улиците на Париж хора са
представени именно в този ключ: не се виждат техните лица, индивидуалностите им се
открояват чрез техния ход. Различните личности са представени не само чрез вида на
обувките и дрехите (поп в расо, обувки на работник, обувки на делови човек), но
предимно чрез динамичността на походката (някои бързат устремено, други - чакат на
едно място оттегчено, трети се разхождат безгрижно и т.н.). В няколко кадъра са

Шагал, М. Моя жизнь. Москва: Эллис Лак, 1994.
Поемата на Санбърг е преведена от Аполинер през 1917г. Не е преведена на български език.
Walking man
Legs hold a torso away from the earth.
And a regular high poem of legs is here.
Powers of bone and cord raise a belly and lungs
Out of ooze and over the loam where eyes look and ears hear
And arms have a chance to hammer and shoot and run motors.
You make us
Proud of our legs, old man.
And you left off the head here,
The skull found always crumbling neighbor of the ankles.
19
Скулптурата на Роден днес е част от колекцията на националния художествен музей в Чикаго (Art
Institute of Chicago).
20
Подобно мнение се налага поради еднаквата поза в две от скулптурите на Роден - Ходещият човек и
Св. Йоан Кръстител от 1877г.
17
18

12
разказани моментните състояния на определени хора. Ние не виждаме лица и жестове,
единствено походката разказва за човека.
4. Улица Доктор Жермен Се (Ru de Docteur Germain See)

Когато във филма за първи път прозвучава новината за кражбата на Мона Лиза,
главният герой тича по улица Доктор Жермен Се. Зрителят все още не знае, но героят
се е отправил към Лувъра, от където е изчезнала картината. На фона на улицата и
тичащия към камерата персонаж звучи следния задкадров текст: И още същия следобед
вестникарчетата огласят Париж: "Мона Лиза е изчезнала от Лувъра! Мона Лиза е
изчезнала от Лувъра! Мона Лиза е изчезнала от Лувъра!"
Героят тича към Лувъра, подобно хилядите парижани, чули в утринта на 22
август 1911г новината за кражбата. Иронично е избрана тази улица, защото на 20 август
крадецът на Мона Лиза преминава именно от тук, носейки под мишница портрета на
сеньора Джокондо.
Името на крадеца е Винченцо Перуджа. През 1911 година е на трийсет години.
Работи в Лувъра като дърводелец. Именно той сковава последната рамката, с която
Мона Лиза е изложена на показ в зала Каре.
Перуджа заработва допълнително пари, като изнася за по ден-два картини от
музея и ги дава на художник - фалшификатор за прерисуване. Повечето от копията се
разпродават в Америка, прекупени чрез маркиз Едуард Велфиерно (аристократ със
значими познанства, чието потекло обезпечава минимално подозрение от страната на
френската префектура или американските власти). Името на художника фалшификатор е Ив Шадрон. До този момент Перуджа му е предоставил 8 картини,
собственост на Лувъра; 6 от тях са продадени от Велфиерно зад граница21.
През лятото на 1911г ателието на Шадрон се намира на улица Доктор Жермен
Се, номер 18. Изнасяйки я от музея, Перуджа носи картината именно на този адрес.
Във филма Лятото на Мона Лиза героят тича отдалеч по посока на камерата. В
момента, в който зрителят може да разпознае актьора (вижда се достатъчно ясно лицето
на Ицко Финци), той е достигнал до номер 18.
Сетне героят продължава да тича – стига до ъгъла между улица Доктор Жермен
Се и проспект Генерал Манжен (Avenue du General Mangin). Този детайл също е
смислово натоварен: след като открива, че Шадрон не е в ателието си, Перуджа не
продължава по Доктор Жермен Се, а се откланя по Генерал Манжен.
Схемата на действията, които предприема Перуджа след взимането на
картината, се съхранява до ден днешен в парижката префектура: запазена е карта на
маршрута, по който се движи крадецът.

21

Scotti, R. The Lost Mona Lisa. New York: Bantam, 2010. P. 216-218.
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5. Пирамидата на Пей

Точно сто години след построяването на Айфеловата кула в Париж се появява
нов символ - пирамидата на Пей. Яу Мин Пей (р. 1917) е американски архитект от
китайски произход. Участва в крупната реконструкция на Лувъра, осъществена в
периода 1986 - 1989. През 1989г по негов проект е изработена стъклена пирамида,
която се превръща в основен вход за посетителите на музея. Около пирамидата
(изградена по образец на Хиопсовата) са разположени три по-малки стъклени
пирамиди, които служат като прозорци и осветяват подземния вестибюл. Франсоа
Митеран (френският президент, възложил задачата на архитектурния колектив на Пей),
е подложен на остра критика от страна на консервативно настроените парижани:
съчетаването между модернистичната архитектура на Пей и класическия облик на
двореца е немислимо. Ала - подобно кулата на Айфел - новаторската конструкция е
съхранена и бързо се превръща в един от символите на френската столица.
Кадрите с пирамидата на Пей във филма Лятото на Мона Лиза имат за цел да
подскажат симбиозата между минало и бъдеще, изграждаща настоящия кино разказ: на
екрана виждаме хора от 21 век, макар историята, която представяме, да е ситуирана
един век по-рано.
6. Пътят към Мона Лиза

Във филма е представен маршрутът, който отвежда туристическия поток към
зала Каре - главния вестибюл и стълбата, водещи до древногръцката статуята на Нике
от Самотраки и продълговатия салон, разположен непосредствено пред залата. Според
Елен Гишарно (куратор и дългогодишен сътрудник към Лувъра) в музея има три
основни табели, които насочват туристите: табела, водеща към Мона Лиза (най-често
името на картината дори не се изписва - изобразен е единствено силуетът на
Джокондата); табела, водеща към тоалетните; табела, водеща към изхода22. Когато
осмисля този факт, историкът на културата Жак Тулие разсъждава: Получава се така,
че всъщност целият музей, всички изложени в него велики произведения на
изкуството, служат единствено за декор по пътя към Единствената. Масовият
22

Guichard, H. Quand le Louvre raconte Paris. Paris: Paris Musee Editions, 2005. P. 11.
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турист подминава със завидна бързина цели епохи и пластове в културата, устремен
към един набеден портрет23.
7. Сватбата в Кана от Паоло Веронезе

Платното на Паоло Веронезе Сватбата в Кана е разположено непосредствено
срещу Мона Лиза в зала Каре. Портретът на Джокондата е с размери 77 х 57см.
Картината на Веронезе - 666 х 990 см. Обръщайки се към Мона Лиза, туристите
практически загърбват мащабното платно на Веронезе. Това е най-голямата картина не
само в зала Каре, но и в целия музей. Сватбата в Кана е част от колекцията на Лувъра
две години преди Мона Лиза да бъде включена в каталога на музея (1797г).
Репродукциите, правени в различни периоди на творбата на Веронезе, надхвърлят
копията, правени на Джокондата до 1911 година24: този факт подсказва, че именно
масовата истерия покрай кражбата прави Мона Лиза шедьовър от световна величина.
Сватбата в Кана изобразява повече от 130 портрета на известни личности; и въпреки
това усложнение за художниците, интересът към Веронезе е по-голям от другите, помалки картини в зала Каре25. Масовият интерес към Джокондата променя тези
статистики: мащабното платно, изобразяващо пищен библейски пир (Св. Йоан 2, 1-11),
прилича на шарен фототапет в рамка. Със своята площ от 67 кв. м. творбата изглежда
изгубена пред Мона Лиза.
В Лятото на Мона Лиза героят на Ицко Финци върви по посока на камерата, с
гръб към платното на Веронезе, демонстрирайки обичайния ход на посетителите в
музея.

Thuillier, J. Histoire de l'art. Paris: Flammarion, 2002. Р. 228.
Scotti, R. The Lost Mona Lisa. New York: Bantam, 2010. P. 19.
25
Джансъс и Джансън. История на изкуството. Том 5. София: Елементи, 2008.
23
24
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8. Йоан Кръстител и Мадоната с младенеца и Св. Анна

Във филма Лятото на Мона Лиза на фона на дикторския глас, който оповестява
детайли относно кражбата на картината, са представени две творби на Леонардо да
Винчи: Йоан Кръстител и Мадоната с младенеца и Св. Анна. Те също се намират в
Лувъра; поставени са в галерията пред левия вход на зала Каре. Йоан Кръстител е
създадена през периода 1508 - 1516, Мадоната с младенеца и Св. Анна - през периода
1508 - 1510, Мона Лиза - 1503 - 1507.
През 1515г Леонардо се среща в Милано с младия френски крал Франсоа I.
Жаден за изкуство и прослава, Франсоа мечтае да превърне Париж в център на новата
култура. Наема италиански творци, кани и Леонардо да Винчи. Леонардо е на 63
години, Франсоа - на 21 години. Младият крал обещава значителен доход и му
предоставя къща в Кло - малка постройка, намираща се в близост до ловния замък
Фонтенбло. Леонардо пристига в долината на Лоара с три картини - Йоан Кръстител,
Мадоната с младенеца и Св. Анна и недовършената Мона Лиза.
На 23 април 1519 година Леонардо съставя завещание. Разпределя имотите и
интелектуалното наследство между дългогодишните си чираци и спътници Салаи и
Мелци. Умира девет дни по-късно на 67 години. Тялото е заровено в общ гроб. Мона
Лиза, Йоан Кръстител и Мадоната с младенеца и Св. Анна остават във Франция,
защото нито Мелци, нито Салаи идват да потърсят последните творби на своя
благодетел.
Трите картини са изложени в банята на Фонтенбло.
По поръчка на Франсоа I на третия етаж на ловния замък се изгражда баня в
римски стил. Състои се от аподитериум (помещение, използвано за съблекалня) и
калидариум (помещение с висок таван и плитък басейн с гореща вода, която се нагрява
чрез система, наречена хипокауста). По стените на калидариума младият френски крал
поръчва да бъдат окачени картини от богатата му колекция. Мона Лиза, Йоан
Кръстител и Мадоната с младенеца и Св. Анна остават в банята на Фонтенбло до
1682г, когато Луи XIV премества колекцията в новия си дворец във Версай. По време
на Френската революция сградата понася значителни щети, но картините на Леонардо
оцеляват, скрити в своеобразен бункер под земята. При управлението на Наполеон
творбите са пренесени в Лувъра.
Тези три картини са създадени от един художник, в една и съща техника
(сфумато), на един същи материал (рисувани са върху дърво) и имат една и съща съдба.
До лятото на 1911 година, когато една от тях добива медийна известност и се превръща
в уникална.
Историците на културата отбелязват един незначителен детайл, който загубва
стойността си при оповестяване Мона Лиза за изключителен шедьовър. През 1869г
английският литератор, критик и есеист Уолтър Пейтър (1839 - 1894) публикува редица
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текстове в престижното списание Двуседмичен преглед (The Fortnightly Review)26,
посветени на ренесансови художници (Микеланджело, Ботичели и Леонардо). В
отделен пасаж говори за особеното сходство между две картини на Леонардо - Мона
Лиза и Мадоната с младенеца и Св. Анна. Обръща внимание на идентичните усмивки
на две от нарисувани жени - Джокондата и Анна. Твърди, че позициите им спрямо
пейзажа на задния фон са идентични: Мона Лиза няма пряка връзка с пейзажа, който се
вижда зад гърба й, подобно на Св. Анна, която е категорично разграничена от скалите,
белеещи в далечината. Уолтър Пейтър стига в заключенията си до извода, че Мона
Лиза и Анна са нарисувани в един и същи смислов ключ: използвани са идентични
кодове (усмивката, пейзажа). Тези разсъждения на учения не остават изказани
единствено в рамките на статията за Двуседмичен преглед: Пейтър ги включва в
лекциите си, посветени на ренесансовото изкуство (водени в Колежа на Кралицата,
Оксфорд), както и в книгата си от 1873г Ренесансът: статии за изкуство и поезия27.
Уолтър Пейтър е една от най-ярките личности в културния живот на Европа
(аналог на Умберто Еко за XX век). Сред неговите ученици и последователи се
открояват имената на Оскар Уайлд, Бенджамин Йовет и пре-рафаелитите Уилям Хънт,
Данте Габриел Росети и Джон Миле. До 1911г трактовката му за приликата между
Мона Лиза и Св. Анна (по отношение идентичност на усмивката и разположение на
фигурата спрямо задния план в картината) остават неоспорими. След сензационните
новини около кражбата част от мита за Джокондата се развива покрай прословутата й
загадъчна усмивка. Идентичността на усмивката й с тази на Св. Анна остават
неинтересни. Медиите тръбят: Мона Лиза е уникална, неповторима, харизматична,
шедьовър - все кухи определения, носещи сензационност.
9. В търсене на шедьовъра

Във филма Лятото на Мона Лиза на фона на дикторския глас, който съобщава
местата, на които е издирвана картината, са представени различни портрети.
Изобразените на тях личности (Йоан Кръстител и Вакх на Леонардо) сочат към
различни посоки: един наляво, друг - нагоре. Тези указания, дадени от знаменитите
творби, носят ироничен характер: криминалистите, медиите и критиците на изкуството
търсят знаменитата Мона Лиза, ала разрешаването на загадката не се крие в картината.
Джокондата не е изчезнала от Лувъра, защото е световен шедьовър, а по друга
причина. Но тази истина убягва от полезрението на специалистите и те търсят
причината именно в творбата (нейната
магнетичност,
тайнственост,

Двуседмичен преглед (The Fortnightly Review) е едно от най-значимите интелектуални списания в
Европа от създаването си през 1865г до 1954г: най-популярните съвременни англоезични автори
публикуват свои есета, разкази, статии и части от романи. През 1891г Оскар Уайлд помества тук
предговора към Портретът на Дориан Грей; през 1936г Джордж Оруел издава за първи път разказа си
Спомени на книжарницата (Bookshop Momories) и т.н.
27
Pater. W. The Renaissance: Studies in Art and Poetry. London: Macmillan, 1873. P. 88-90.
26

17
харизматичност и т.н.). Личността на крадеца остава на заден план: той е обявен за
закоравял престъпник, знаещ без съмнение огромната стойност на шедьовъра.
Всъщност до 1911г Мона Лиза има определена/ конкретна стойност (както
повечето от картините, изложени в Лувъра). Творбата е регистрирана под номер 1604 в
каталога на музея и при последното оценяване (датирано - според съхранените архиви
на музея - от 16 април 1906г) стойността й е по-ниска от другите картини на Леонардо,
разположени в Лувъра (Йоан Кръстител, Вакх, Мадоната с младенеца и Св. Анна,
портрет на Изабеле Д' Есте, Прекрасната Ферониера и Мадоната на скалите). И още:
според архивите от 1906г специалистите оценяват Мона Лиза по-ниско от картините на
Веронезе Красивата Нани и Сузана в банята.

Веронезе. Красивата Нани (ок. 1560) и Сузана в Банята (ок. 1580). Лувър, Париж
Търсенето на картината чрез самата картина се оказва пагубна тактика, която
възпира френското разследване. Именно това отразяват избраните картини,
представени във филма Лятото на Мона Лиза: те указват посоки, които имат правилно
тълкувание единствено в рамките на собствените им сюжети. Ироничният елемент е
подсказан в последната от представените творби - статуя на неизвестен автор, чиято
китка на дясната ръка липсва и следователно няма как да се разбере направлението,
което е посочвала.
Задкадровият текст гласи: Полицейската мрежа се разпростира на три
континента.
10. Отражения на случайни хора в рамката на картина от Лувъра

В отражението на стъклото на картина от Лувъра се виждат лицата на случайни
посетители на музея. Камерата е статична, гледната точка е така подбрана, че не се
вижда изображението на картината, а само отражението на зрителите. Звучи следният
задкадров текст: Съставят се подробни списъци на заподозрени и сред набедените от
префекта Лепин е немски студент, работил за кратко в "Лувъра". Германското
правителство подава официална нота: "Обвинението срещу невинен немец е обида за
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цяла Германия". Обидена е и Русия: Лепин е отхвърлил като неефективни методите,
предложени от московските детективи Воронцев и Зубков. Америка също е
засегната: сред заподозрените попадат редица нюйоркски милиардери. Кражбата
превръща "Мона Лиза" в световен политически скандал.
Случайните минувачи, попаднали в очертанията на рамката на картината, са
реплика към случайния подбор на заподозрени и набедени по делото Мона Лиза.
11. Лицето на Мона Лиза

На фона на картината Спящата лейди Макбет звучи следният текст: Лицето на
Мона Лиза става по-известно от това на френския президент, германския кайзер и
американските кинозвезди. Иронията в случая е, че в първите седем броя на вестник
Тан, който обявява и тиражира новината за изчезването на Мона Лиза, като илюстрация
не е посочен портретът на Джокондата. Първите три броя на вестника (22, 23,24 април
1911г) публикуват снимка на женска глава - най-вероятно мадона Лита, но без
младенеца28. В следващите четири броя на ежедневника Тан е публикуван друг женски
портрет, наречен Мона Лиза: изображение на Сесилия Галерани (Дамата с хермелина).
Навярно някой е разпознал изключително популярната Мадона Лита и е обърнал
внимание на редакцията; журналистите сменят илюстрацията с друга творба на
Леонардо - по-слабо известната във Франция Дама с хермелина.
Дамата с хермелина е творба от миланския период на Леонардо (времето, когато
служи на Лудовико Сфорца). Картината попада в Краков през 1802г (полският княз
Адам Кажимеж Чарторийски я купува в Италия като подарък за своята майка).
Творбата остава скрита за обществото в частното имение на Чарторийски до 1876г,
когато фамилията открива в Краков картинна галерия. Експертите не идентифицират
Дамата с хермелина като портрет, създаден от Леонардо да Винчи и в каталозите на
XIX век тази творба не е отразена. През 1900г полският историк на изкуството Ян
Болож-Антоневич обявява недвусмисленото си становище, че картината е дело на
Леонардо. Хипотезата му предизвиква сензация, но картината остава непозната за
широката общественост. Световна експертна комисия обявява картината за творба на
ренесансовия художник едва през 1964г. През 1911г Тан илюстрира изданието си
именно с този портрет, защото той е непознат дори за специалисти.

Картината на Леонардо Мадона Лита е част от колекцията на руския музей Ермитаж. Тази е една от
най-известните мадони, нарисувани от Леонардо и навярно от тук идва заблуждението на френските
новинари.
28
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Леонардо да Винчи. Мадона Лита и Дамата с хермелина.
През 1911г Тан е френският ежедневник с най-висок тираж. Погрешните
илюстрации на Мона Лиза, излизали в продължение на седем поредни броя, подсказват
едно: ликът на Джокондата не е известен нито на масовия зрител, нито на
специалистите. Ако съществува версия редакторите да не са успели да открият копие
на картината, което да представи портрета, то е възможно да бъде направена скица,
отразяваща характерни за фигурата черти - скръстените ръце, спуснатата коса, стойката
на тялото, дори усмивката. Това не е направено и най-вероятната причина е една: през
1911г Мона Лиза не е била популярно, лесно разпознаваемо лице.
Във филма Лятото на Мона Лиза не са представени погрешните илюстрации на
Тан, а лицето на обезумялата лейди Макбет. Кадърът започва от близък план на
нейните очи и завършва в общ план, в който се виждат разчорлената коса, бялата
нощница, босите крака и горящата факла в ръка. Художник на картината е Хенри
Фусли (1741 - 1825) - швейцарец, ангажиран в английската столица със създаването на
цикъл от илюстрации към шекспирови пиеси (Проектът на Джон Бойдел). Фусли се
прочува предимно като автор на кошмари: страшни демони, които се появяват в
сънищата на реални или фикционални герои.
През първата половина на XX век творчеството на Фусли се преосмисля от
фройдистка гледна точка: всеки един от кошмарите, нарисувани от Фусли, се третира
като разказ за психосексуално развитие29, едипов или кастрационен комплекс.
Френският поет Алфред Жари (1973 - 1907) посвещава на кошмарите на Фусли есето
Спяща лудост (1903г). Аполинер цитира есето на Жари в лекция от 1907г и прави
анализ на две от картините на Фусли: Кошмарът (1781г)30 и Спящата лейди Макбет
(1792г)31.

Фройд обяснява психосексуалното развитие като еволюция от пет стадия (орален, анален, фалически,
генетически и латентен). Myre, S. Guide to Psychiatry. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1947. Р. 35-38.
30
Днес картината е част от колекцията на музея за изкуства в Детройт, Мичиган.
31
На 12 ноември 1907г Аполинер изнася лекция в Лавал (градът, в който Жари живее в дома на
художника Русо Митничаря). Лекцията е във връзка със смъртта на поета. Fell, J. Alfred Jarry and
Surrealism. Madison: Dickinson University Press, 2005.
29
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Хенри Фусли. Кошмарът, 1781г.
Спящата лейди Макбет е описана в първа сцена от пето действие на
шекспировата пиеса:
(Влиза Лейди Макбет със свещ в ръка)
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Ето я, иде! Също както друг път! И спи дълбоко, кълна се в живота си!
Наблюдавайте я! Скрийте се тук!
ЛЕКАРЯТ
Отде е взела свещта?
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Тя гори цяла нощ до леглото й! Сама ни заповяда да я държим запалена.
ЛЕКАРЯТ
Очите й са отворени, виждате ли?
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Но зрението им е затворено!
ЛЕКАРЯТ
Какво прави? Гледайте, търка си ръцете!
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Това й е отдавна навик. Сякаш ги мие. Виждала съм я да ги търка четвърт час, без да
спира.
ЛЕЙДИ МАКБЕТ
И тук има петно!
ЛЕКАРЯТ
Тихо! Говори! Ще си запиша какво казва, за да подкрепя паметта си.
ЛЕЙДИ МАКБЕТ
Излизай, проклето петно! Измивай се, казвам ти!… Веднъж… Два пъти… Хайде,
време е да го направим!… Адът е мрачен!… Как не те е срам, съпруже! Войник, а се
плаши! Какво, че щели да узнаят, като никой не смее да подири сметка от нашата
власт!… Но кой да помисли, че старикът имал в себе си толкоз кръв!
ЛЕКАРЯТ
Чухте ли?
ЛЕЙДИ МАКБЕТ
Къде си, Макдъф? Жена ти е в кръв!… Тези ръце няма ли да се измият никога?…
Престани с тези глупости! И стига си се стряскал — ще ни издадеш!
ЛЕКАРЯТ
Хайде, хайде! Узнали сте неща, които не трябваше да знаете!
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Тя казва неща, които не трябваше да казва! Един Господ знае какво й е известно!
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ЛЕЙДИ МАКБЕТ
Още мирише на кръв! Всички благовония на Арабия не могат да убият дъха на тази
малка ръчица! О! О! О!
ЛЕКАРЯТ
Каква въздишка! Сърцето й едва понася товара си!
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Не бих искала да имам това, което я мъчи отвътре, срещу всичко, което я радва
отвън!
ЛЕКАРЯТ
Добре, добре!…
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Дай Боже да свърши добре, сър!
ЛЕКАРЯТ
Тази болест надхвърля границите на моя опит. Но виждал съм някои, които са
бродили насън, да умират все пак благочестиво в леглата си.
ЛЕЙДИ МАКБЕТ
Измий си ръцете! Облечи си халата! И стига си бледнял! Колко пъти ще ти казвам:
Банко е в гроба и не може да излезе от него!
ЛЕКАРЯТ
А, и това ли?
ЛЕЙДИ МАКБЕТ
Бързо в леглото! Хлопат на вратата! Хайде, хайде, дай ръка! Стореното — сторено!
Не можем го върна. В леглото, в леглото!
(Излиза).
ЛЕКАРЯТ
Ще си легне ли?
ПРИДВОРНАТА ДАМА
Веднага.
ЛЕКАРЯТ
Наоколо се носят зли мълви.
Такива неестествени разстройства
са плод на неестествени дела —
измъчваните умове разкриват
на глухите възглавки свойте тайни.
Тук нужен е не лекар, а духовник.
Прости ни, Боже! Бдете върху нея!
И дръжте я далеч от всяко нещо,
с което може да си навреди!
Умът ми в страх е, взорът ми смутен е,
ала каква догадка никне в мене,
не смея да изкажа. Лека нощ!
ПРИДВОРНАТА ДАМА
До утре, докторе!32

32

Превод: Валери Петров. Шекспир, У. Трагедии. том 3. София: Захари Стоянов, 1998. Стр. 415 - 417.
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12. Двойните очила

През 1911г най-висшият полицейски служител на Франция (Préfet de police) е
Луис Жан-Батист Лепин. Той е ръководителят с най-дълга практика на отговорния
пост: от 1893г до 1897г и сетне от 1899г до 1913г. Макар заслугите на Лепин за
модернизирането на полицията и осъвременяването на детективските методи да са
значими33, кражбата на Мона Лиза се оказва провал за френското разследване. Из
пресата се появяват карикатури на префекта, който носи едновременно два чифта очила
(иронията е във факта, че Лепин е известен с острото си зрение и до дълбока старост не
носи очила)34.
Кадърът с двойните очила на Ицко Финци e реплика към карикатурите,
посветени на Лепин.
13. Спящият възрастен човек

В четири кадъра виждаме как възрастен човек се настанява (маха очилата и
връхната си дреха), ляга върху импровизирана възглавница (съставена от чанта и яке) и
заспива. Не обръща внимание на шума около него (тълпите посетители), не се
притеснява и от факта, че спи в картинна галерия. На фона на тези кадри звучи
следният задкадров текст: Под обстрела на журналистите попада управата на
33

Barnes, D. The Great Stink of Paris and the Nineteenth Century Struggles Against Filth and Germs.
Baltimore: Johns Hopkins University, 2006. Р. 191-193.
34
Lépine, Famous Paris Chief of Police, To Retire. The New York Times. February 25, 1913.
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"Лувъра". Оказва се, най-големият музей в света няма алармена инсталация. Трите
хиляди картини, изложени в галериите му, са закрепени с най-обикновени пирони, а
охраната е съставена от пенсионирани сержанти на френската армия. Възрастният
Максимилиан Попарден е пазач едновременно на три от галериите. Сред тях е и салон
"Каре".
Иронията на кадрите произтича от факта, че актьорът е легнал именно в зала
Каре. На метри от него виси шедьовърът на Леонардо. За разлика от другите части на
залата, достъпът до Мона Лиза е ограничен: пред картината е поставено овално дървено
ограждение. Въоръжена охрана пази единствено тази творба, която е скрита зад две
тройно ламинирани, неотразяващи светлина и устойчиви на куршуми стъкла.
14. Траурното шествие

Из улиците на Париж се носи многохилядна тълпа. Задкадровият текст
оповестява: На 29 август, вторник, девет дни след изчезването "Лувърът" отваря
врати за посетители. Скърбящи тълпи преминават през музея, образувайки
своеобразна траурна процесия.
Заснетите кадри всъщност са от религиозна процесия: в средата на месец август
католическия свят отбелязва един от най-значимите празници: Успение на Пресвета
Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка (или на успението й).
Празникът има статута на тържество и е в йерархията на най-важните католически
церемонии.
Препратката към този тип шествие в разказа за Мона Лиза е следният:
Джокондата придобива иконообразна значимост. Обективно няма как да бъде разбрана
масовата истерия, която завладява тълпите: картината действа на зрителите по начин,
по който миряните се отнасят към чудотворна икона. Процесиите, които преминават
през Лувъра в първите четири месеца от изчезването на Мона Лиза, надвишават два
пъти годишния брой на посетители в музея35.
Задкадровият текст гласи: Посетителите се редят да гледат не картина, а
пирон и празна стена. Поднасят цветя.

35

Scotti, R. The Lost Mona Lisa. New York: Bantam, 2010. P. 68.
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15. Надгробните плочи

На фона на минорна музика са представени кадри от надгробните плочи на
някои от най-известните личности в световната история: Шарл Бодлер, Едит Пиаф,
Тристан Цара, Йожен Дьолакроа, Жан-Пол Сартр, Симон дьо Бовоар, Марсел Пруст,
Гийом Аполинер, Йожен Йонеско. Всички те (независимо от произхода си36) са
погребани в знаменитите френски гробища Пер Лашез (Cimetière du Père-Lachaise),
Паси (Cimetière de Passy), Монпарнас (Cimetière du Montparnasse) и Монмартър
(Cimetière de Montmartre).
Препратката към Мона Лиза е очевидна: траурните процесии, всеобщата скръб,
полагането на венци и цветя са част от ритуал, извършван в памет на хора, но в дадения
случай образът от картината се третира подобно загуба на знаменита личност или
светец. Медиите създават масова истерия, чиито проявления ескалират в подобни
неадекватни прояви.
Ако страданието по женски портрет бе единична проява от конкретен човек,
най-вероятно този човек би бил обект на психиатрично изследване. Заболяването му би
било дефинирано като парафилия. Терминът е въведен в научната терминология през
1912г от австрийски лекар и психоаналитик Вилхелм Щекел (1868 - 1940). Той е един
от най-ранните последователи на Фройд, но през 1910г излиза с остра критика към
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Например Йожен Йонеско и Тристан Цара са с румънско потекло, Аполинер - с полско и т.н.
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фройдисткото понятие перверзия37. Щекел изгражда собствена теория за разликата
между перверзия (типове човешко поведение, които се смятат за отклонение от
ортодоксалното поведение) и парафилия (човешко поведение, което е неадекватно по
отношение на неодушевени предмети). Теорията му се базира частично върху
поведението, което наблюдава у масите, по повод изчезването на Мона Лиза.
Парафилия е съставена от гръцките думи para (παρά) - отклонение и philia (φιλία) приятелство. През 1912г Щекел формулира парафилията като девиантно поведение
по отношение на обекти, различни от човека (предимно предмети) и упражняването
на практики, включващи тези обекти38. След втората половина на века Щекел
преформулира понятието парафилия (ситуира го изключително в областта на
сексуалната девиация)39.
16. Гробът на Джим Морисън

Странното поведение на тълпите през 1911г по отношение на изчезналата Мона
Лиза може да бъде сравнено с масовите истерии по рок и поп изпълнители. Един от
кумирите на XX век е Джим Морисън (фронтменът на американската група Дорс). Той
умира в Париж през 1971г на 27 годишна възраст. Обстоятелствата около смъртта му
остават загадка. Погребалната процесия е извършена без медийна суета, тялото е
положено в гробно място, собственост на общината. Разположението на гроба е
неатрактивно: гранитната плоча се намира точно зад електрически стълб: гробът не
може да бъде видян централно и достъпът до него е затруднен. Ала се случва така, че
именно заради Джим Морисън хиляди туристи обикалят Пер Лашез. Този факт е
очевиден: в гробището има три вида табели: едните бележат изхода, вторите указват
сектора на гробищната територия и третите сочат към гроба на рок звездата.
Единственият гроб в Пер Лашез (с изключение на фамилните гробници), който е
ограден с бариери срещу навлизане на туристи, е този на Джим Морисън. Въпреки това
почитателите прескачат металните прегради, за да докоснат надгробния камък или да
се снимат.
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Stekel, W. Sadism and Masochism: The Psychology of Hatred and Cruelty. London: Liveright, 1929.
Stekel W, Teslaar, V. Peculiarites of Behavior. Allied Impulsive Disorders. London: Liveright, 1929. P. 221.
39
Stekel, W. Technique of Analytical Psychotherapy. London: Liveright, 1950.
38
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17. Обектофилия

През 1950г Вилхелм Щекел изменя формулировката си за психиатричния
биомедицински термин парафилия и включва в списъка с парафилии40 обектофилията
(изразено емоционално желание към неодушевени предмети). Реплика към този вид
неадекватно поведение по отношение на предмети, свързани с дадена знаменита
личност, са кадрите във филма, представящи хора, които целуват гроба на Джим
Морисън. Следват кадри от надгробната скулптора на Оскар Уайлд (намираща се в Пер
Лашез): паметникът е нацелуван от горе до долу с червило.
Традицията да се целува паметникът на Оскар Уайлд датира от 80-те години на
XX век (модата на диското, фрапиращите цветове и задължителните червила с ярък
цвят). В долната част на скулптурата винаги могат да бъдат намерени женски червила,
оставени в знак на солидарност към посетителите, които не носят свои. Управата на
гробищния парк отмива периодично целувките по каменната повърхност и не
възпрепятства появата на нови: целуването на гроба на Уайлд е част от туристическата
атракция.
Всъщност ирландският писател умира във френската столица през 1900г в
крайна нищета: разорен и опозорен след унизителния съдебен процес за педофилия,
проведен срещу него от член на английския парламент. Тялото е заровено в обща
могила в парижкото гробище Баньо (Cimetière parisien de Bagneux). Десет години покъсно името на Уайлд е реабилитирано и тленните му останки са преместени в Пер
Лашез. През 1911г е поставен и съответстващ паметник - скулптора на крилат сфинкс,
дело на британеца от американски произход Джейкъб Епщейн41. Макар Епщейн да е
един от първите скулптори, с чието име се свързва стилът модерн (moderne),
паметникът на Оскар Уайлд е изпълнен в традиционен монументален маниер.
Традицията с целуването на паметника се свързва с легендата за крилатия
сфинкс: повелята гласи, че целуналият сфинкс ще намери любов, която никога няма да
изгуби. Макар оцветителите в козметиката след време да се изпаряват, по камъка
остават следи. В чест на 100 години от смъртта на Уайлд (30 ноември 2011г) е взето
решение сфинксът над гроба да бъде защитен чрез стъклена преграда (проектът е
заплатен от ирландското правителство).
Мона Лиза е единствената картина в Лувъра, защитена с неотразяващи куршуми
стъкла; надгробният паметник на Оскар Уайлд в Пер Лашез е единственият, обграден с
бронирано стъкло.

През 1950г броят на парафилиите, разпознати от науката, е 67. През 2009г Анил Аграуал предлага
списък от 547 различни парафилии, като подчертава: Не всички от тези парафилии са наблюдавани в
клинична среда. Това е така не защото може и да не съществуват, а защото те са толкова безвредни,
че никога не са били забелязвани от клиницистите. Както и алергиите, сексуалната възбуда може да се
провокира от всичко под слънцето, включително слънцето. Aggrawal, A. Forensic and Medico-legal
Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices. New York: Boca Raton, 2009. P. 7.
41
Изобразен е сфинкс като реплика към произведението на Уайлд Сфинкс.
40
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Надгробният паметник на Оскар Уайлд в Пер Лашез днес
18. Скулптурата на Сезар

Неадекватното отношение към обекти, свързани със световни кумири, изглежда
особено странно в рамките на гробищното пространство. От място за поклонение и
смирение, Пер Лашез е превърнат в атракционен парк. Именно това подчертава Сезар
Балдачини, който повелява на неговия гроб в знаменитото гробище да бъде издигната
скулптура на кентавър със забита отвертка на мястото на конската опашка. През 1985г
знаменитият скулптор (именно на негово име е кръстено филмовото отличие Сезар)
създава творбата си Кентавър: човек с осанка и лице на Дон Кихот, с тяло на кон и
опашка от инструменти (пили и отвертки). Бронзовата творба е с височина пет метра.
Поставена е на постамент на площад Мишел Дебре (Michel Debré), намиращ се недалеч
от булевард Сен Жермен.

Кентавърът на Сезар на площад Мишел Дебре
Изключително остро е отношението на парижани към поставената скулптура:
гражданите осмислят творбата на Сезар като откровена подигравка (заради измъченото
лице на фигурата, поставените му отзад инструменти и двата чифта гениталии човешки отпред и конски в задната част). Скулптурата е поръчка на френското
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Министерство на културата и управниците отстояват правото на творбата да се
извисява в централната част на Париж, въпреки настоятелните граждански протести.
В интервю за Ню Йорк Таймс (13 януари 1996г) Сезар споделя: Имам един
въпрос за решаване преди смъртта си: копие на коя моя скулптора да поръчам да
сложат като надгробен постамент. Колебая се между смачкани коли42, Палеца43 или
Кентавъра. Боя се, че смачканите коли са прекалено зловещи за гробище, палците прекалено оптимистични. Остава Кентавърът, който е откровено ироничен.

Смачканите коли и Палецът на Сезар
Именно иронията на Сезар, представена чрез надгробната му скулптора,
завършват поредицата от мемориални плочи, представени във филма Лятото на Мона
Лиза. Скръбта по Джокондата не може да бъде възприемана като нормално човешко
поведение: нужен е саркастичен поглед, който да отрезви масовата психоза.
19. Каменните фигурки от Лувъра

От 1959г Сезар използва техника, наречена компресия: авторът подлага под хидравлична преса или в
менгеме различни предмети. Най-мащабна се оказва изложбата от смачкани автомобили, показана на
Венецианското биенале през 1995г (общата тежест на инсталацията е 520 тона).
43
От средата на 60-те години Сезар използва нов вид техника (agmentation), състояща се в уголемяването
чрез пантограф на различни части от човешкото тяло. През 1988г Сезар отлива от бронз 6 метрова
скулптора на палец. Създава общо шест подобни идентични скулптори (една е поставена в парижкия
квартал Дефанс, втора - в родния град на Сезар - Марсилия, останалите са разпродадени на аукциони).
42
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Задкадровият текст гласи: На 29 август главният редактор на „Пари журнал“
Андре Салмон публикува писмо от някой си барон Игнаций д’Ормезан: той бил
откраднал статуетка от „Лувъра“ и срещу 250 франка44 би я продал на вестника.
След няколко часа каменната фигурка е показана на стотици зяпачи от прозореца на
редакцията, но е иззета от полицията и подложена на експертиза. Следва шокираща
новина: статуетката е автентична. „Пари журнал“ вдига тиража си и доразклаща
престижа на „Лувъра“ – явно всеки може да открадне от там каквото му хареса.
Барон Игнаций д’Ормезан не фигурира в полицейските архиви и криминалните
хроники. Това е измислен герой от сборника с разкази Ересиархът и сие (Hérésiarque et
Сie) на Аполинер45.
Статуетката и писмото са изпратени от Оноре Жозеф Жери Пиере – млад
белгиец, крадец на дребно, живял известно време в дома на Аполинер като негов
секретар. В статията си Аферата „Статуетките“ президентът на световната
асоциация Разследване на престъпления срещу изкуството (Research into Crimes
against Art) Ноа Чарни описва Жери по следния начин: Той е изтънчен обществен
паразит, хитрец, чаровен скитник, който се подвизава из Париж под различни имена,
в един и същи театрален костюм – кожени каубойски панталони, каубойска шапка и
широка чанта, преметната през рамо. Жери краде за развлечение предмети от
различни музеи – това е нещо като хоби, прищявка. Раздава ги на приятели – на
Пикасо, например, подарява две египетски статуетки, собственост на „Лувъра“46.
Жери изпраща статуетката на Пари журнал поради една причина: парично
възнаграждение. Споменаването на Игнас д’Ормезан няма за цел злепоставяне на
Аполинер: препратката към барона е шега, счетена от белгиеца за особено остроумна47.
Втора част от разказите за барон д’Ормезан (Вълнуващ филм) започва с думите
на героя: На чия съвест не тежи някое престъпление? Що се отнася до моите, те са
неизброими. Извършил съм няколко, които са ми донесли немалко пари. И ако
понастоящем не съм милионер, вината не е в задръжките, а в охотата ми да харча48.
Авторът (представил се като съученк на барона) замисля с неколцина приятели
Кинематографична международна компания, чиято цел е да създаде реалистични
филми: раждане на престолонаследник, подкуп на висш чиновник, сутрешният туалет
на президента на републиката и т.н. Не разполагахме с картина на престъпление. Ала
часът на едно злодеяние не е предварително известен и извършителите рядко
действат явно и открито. Отказвайки се чрез законни средства да се доберем до
зрелището на някое покушение, решихме сами да го устроим в една наета в Отьой
вила. Отпърво замислихме да привикаме актьори, които мимически да изобразят
липсващото ни престъпление, но така бихме заблудили бъдещите зрители,
предлагайки им недостоверни сцени, несъвместими с обичая да запечатваме на лента
сами действителни случки; пък и не можехме да се задоволим само с театрална игра,
колкото и съвършена да е тя49. Групата кинематографисти решава да извърши реално
престъпление: избират жертви (млада двойка), осигуряват убиец (комарджия, комуто са
заплатили за убийството), намират подходящо място за спокойно снимане (безлюдна
улица). Ето, че разполагахме със сензационно престъпление. То предизвика огромен
шум. Жертвите се оказаха съпругата на министър на някаква балканска държавица и
Сума, равняваща се на около 1000 щатски долара.
През 1910г сборникът е номиниран за най-престижната литературна награда на Франция – Гонкур.
46
Charney, N. “Affaire des statuettes”and its role in the foundation of modernist painting. Madrid: Arte,
Individuo y Sociedad, 2014. P. 189.
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Charney, N. “Affaire des statuettes” and its role in the foundation of modernist painting. Madrid: Arte,
Individuo y Sociedad, 2014. P. 191-192.
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Аполинер, Г. Изгубената сянка. София: Фама, 2000. Стр. 19.
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Аполинер, Г. Изгубената сянка. София: Фама, 2000. Стр. 19-20.
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нейният любовник, син на претендент за короната на княжество в Северна Германия.
Вестниците излязоха със специални издания и тъй като вече бяхме започнали
гастрола, можете да си представите какъв бе успехът ни. Полицията дори за миг не
допусна, че предлагаме действителната картина на нашумялото убийство, при все че
ние гръмко го оповестявахме. Зрителите обаче не се полъгаха. Оказан ни бе такъв
прием, така че в Европа, както и в Америка, дружеството спечели достатъчно, за да
си поделим шест месеца по-късно сумата от 42 хиляди франка. Тъй като
престъплението бе вдигнало премного шум, за да остане безнаказано, в края на
краищата полицията задържа някакъв левантинец, който не смогна да представи
убедително алиби за нощта на убийството. Въпреки клетвите му, че е невинен, той бе
осъден на смърт и екзекутиран50.
Писмото на Жери насочва полицията към Аполинер и неговата компания.
Фернанд (спътница и муза на Пабло Пикасо през този период) описва тази артистична
група като Бандата на Пикасо: към разглеждания исторически момент в нея влизат
Жорж Брак, Андре Дерен, Марсел Олен, Рамон Пишо, Андре Бретон, Блез Сандрар,
Пиер Реверди и Мари Лорансен (съпруга на Аполинер). Според спомените на Фернанд
ядрото на групата са Пикасо и Аполинер51.
До 1909г групата живее в западналия квартал Монмартър: Пикасо, Фернанд,
Аполинер и Лорансен обитават порутена дървена постройка на югозападния склон на
хълма, наречена Бато-Лавоар (Le Bateau-Lavoir). Пикасо проявява интерес към
примитивното изкуство – изображенията, създадени от народите на Африка, Азия,
Океания и Америка. До 2006г във Франция не съществува музей, посветен на
изкуството на тези народи52: в изкуството на древен Египет или Месопотамия може да
бъде видяно в Париж само в Лувъра. През 1907г Пикасо създава картината Девиците
от Авиньон (Les Demoiselles d’Avignon) – творба, с която историците на културата
ознаменуват началото на естетическото направление кубизъм.
Девиците от Авиньон е повлияна от картината на Пол Сезан Къпещите се (ок.
1900г), както и от изложбата на иберийски статуетки, представена през 1906г в Париж.
Именно заради увлечението на Пикасо по примитивното изкуство, крадецът Жери му
подарява египетските статуетки, собственост на Лувъра. Макар Девиците от Авиньон
да не е представена в публичното пространство (картината става известна едва през
втората половина на 30-те години на века), Жери добре познава творчеството на своите
приятели. Направената препратка към убийството на барон д’Ормезан достатъчно
красноречиво подсказва паралела между измислените от Аполинер кинематографисти
и бандата на Пикасо.

Аполинер, Г. Изгубената сянка. София: Фама, 2000. Стр. 22.
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20. Кабаре Пъргавият заек

Задкадровият текст разказва за бандата на Пикасо по времето, когато
художникът живее в Монмартър: В онези щастливи времена Пикасо продава
творчеството си на килограм: 1000 франка за купчина рисунки, 2000 франка за
трийсет платна. Мястото, в което групата се събира ежедневно, е долнопробното
кабаре Пъргавият заек (Lapin Agile). Заведението представлява едностайно помещение
(първият етаж на двуетажна къща), в което са разположени дървени маси, дървени
пейки и печка (служеща едновременно за отопление и готвене). Наименованието идва
от плакат, направен от Андре Жил по поръчка на собственика: заек, изкачащ от тиган.

Андре Жил. Пъргавият заек, 1880.
Във филма Лятото на Мона Лиза разказът за живота на Пикасо и Аполинер
през периода 1904 – 1907 е представен на фона именно на Пъргавия заек: героят на
Ицко Финци свири на въображаема цигулка, седнал на дървена пейка пред заведението.
Освен отличаващият се плакат (разположен днес като ярка туристическа атракция на
парадната стена на къщата), заведението е характерно с необичайния си цвят: розово.
Тази окраска Пъргавият заек получава през 1907г: във вестник Фигаро е отпечатана
хвалебствена статия за Пикасо, описваща творческия му период като розов (в отличие
от предходния творчески период (1901 - 1904), наречен от историците на изкуството
син)53.
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21. Улица Гро, номер 37. Аполинер.

В кадъра виждаме героя на Ицко Финци, който натъкмява облеклото си,
гледайки се в отражението на стъклена входна врата. Адресът е: улица Гро (rue Gros),
номер 37. През 1911г, когато жандармерите арестуват Аполинер, той живее именно тук.
Днес сградата е съхранена напълно, променен е единствено парадният вход. Улицата се
намира в непосредствена близост до сградата на националното радио (Radio France) и
островът на лебедите (Île aux Cygnes).
Ироничен е фактът, че най-свободният поет на Франция (определението е от
Хорхе Луис Борхес)54 е арестуван (отведен с белезници пред погледите на тълпата)
именно под разветия каменен огън на статуята на свободата. Некласицистичната
статуята е реплика (умалено копие) на подаръка, който французите правят на
американския народ, наречена Свободата осветява света (La Liberté éclairant le
monde). В Ню Йорк статуята (дело на скулптора Федерик Бартолди) е поставена през
1886г на територията на острова на Бедлоу (Bedloe's Island), преименуван на Островът
на свободата (Liberty Island). В Париж умаленото копие е разположено на широкия
едва 11 метра изкуствен остров (статуята е подарък от американската общност във
Франция) през 1889г. Апартаментът на Аполинер се намира в непосредствена близост
до статуята: според поетичното тълкувание на Борхес Аполинер избира този отдалечен
район за свой дом именно заради символиката на мястото55.

Статуята на свободата в Париж
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В епизода, когато героят на Ицко Финци се оглежда в стъкления портал, звучи
описание на Гийом Аполинер: Тъжен клоун с глава като картоф и близко
разположени птичи очички. Гертруда Стейн го представя по следния начин: Той имаше
глава на римски император. Доминиращото в лицето му беше внушителният
питагорейски нос. Аполинер беше свое собствено творение, огромен човек с огромен
апетит за живот, изкуство и приятелство. Обличаше се с костюми от английска
вълна независимо от сезона, защото за човек с неизвестен баща и майка –
проститутка английското беше символ на порядъчност56.
Аполинер е роден през 1880г в Рим. Истинското му име е Гийом Албер
Владимир Александър Костовицки (наречен за кратко Костро). През 1902г в Париж
той приема псевдонима Аполинер. В книгата си Художници кубисти (Les Peintres
cubistes) той формулира теорията на кубизма (1913г), дава име на художественото
направление Орфизъм (1913г) и предлага термина Сюрреализъм (1917г).
22 часа след публикуването на историята за барон д’Ормезан във френския
ежедневник, Аполинер е отведен с белезници. Апартаментът му е щателно претърсен
от криминалисти, съседите му – подробно разпитани. Пред струпалата се тълпа на
улица Гро поетът изрича: Много се радвам, че жандармерията е в дома ми. Без тяхна
помощ никога нямаше да сложа кореспонденцията си в ред57.
22. Арестът на Пикасо

Аполинер е отведен за разпит в Палатата на правосъдието и изправен пред
магистрат Анри Дриу. Поетът разкрива кражбите на Жери и признава, че две от
статуетките, собственост на Лувъра, понастоящем се намират в дома на Пабло Пикасо.
Аполинер е отведен в затвора Санте, а в апартамента на Пикасо нахлува
полиция. През 1911г художникът е напуснал мизерното жилище в Бато-Лавоар и се е
настанил в луксозен апартамент на булевард Клиши (boulevard de Clichy). Тук той
живее с Фернанд, маймунката Молина, кучето Фрика и три сиамски котки. В ателието
откриват две издайнически следи: картината Девиците от Авиньон (лицата на фигурите
силно напомнят главите на иберийски скулптори) и две каменни статуетки с печат
Собственост на Лувъра.
Кадърът, в който героят на Ицко Финци вдига ръцете си, е заснет именно пред
дървените порти на дома на Пикасо на булевард Клиши номер 11. Къщата е собственост
на френския политик Теофил Делкас (министър на външните работи, 1898 – 1905 и
1914 - 1915). Луксозното жилище се намира в непосредствена близост до прословутите
кабарета Черната котка (Le Chat Noir) и Червената мелница (Moulin Rouge). През
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1911г това е изискан бохемски квартал на елитни проститутки и скъпи нощни
заведения.
Пикасо е отведен от дома си по особено зрелищен начин: откаран е с градския
транспорт (автобус номер 97) до сградата на Съдебната палата.
23. Демонстративният арест

Кадрите, в които героят на Ицко Финци върви из парижките улици с високо
вдигнати ръце, преповтарят маршрута, по който е отведен Пикасо 19 дена слез
изчезването на Мона Лиза.
През 1911г художникът е име от световна величина: понятието модерно
изкуство се свързва предимно с неговото творчество - Пикасо е излязъл от
меланхоличния (син) период, навлязал е в розовия и е направил първите стъпки към
кубизма58. Публичното му изобличаване е особен вид наказание: реакция на френските
власти срещу дързостта на провинциалния художник.
За академично ориентираната парижка аристокрация Пикасо е не просто
безочлив провинциалист: той е емигрант. Дошъл от рибарското село Малага, испанецът
успява не само да се наложи като един от най-добре продаваните френски художници,
но и да утвърди свой собствен стил в изкуството.
Подобна е реакцията на френските аристократи спрямо Гийом Аполинер –
чужденец с неясен произход и подчертан интерес към порнографията и скандала, той
успява да се превърне в един от най-значимите критици на своето време, а творбите му
– да бъдат номинирани за най-престижната френска национална премия за литература –
Гонкур.
С високо вдигнати ръце героят на Ицко Финци влиза в сградата на полицията в
Париж (Prefecture de Police). Задкадровият текст гласи: След арестуването на
Аполинер и Пикасо скандалът около изчезването на „Мона Лиза“ се превръща от
вестникарско в интелектуално събитие.
Понятията син, меланхоличен и розов са определения, дадени на творчеството на художника в периода
1905 – 1911г от историците на културата (Даниел – Анри Канвайлер).
58
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До арестуването на Аполинер и Пикасо аферата Мона Лиза занимава предимно
криминолозите, политическите опоненти и любителите на сензации. Изправянето на
Аполинер и Пикасо един срещу друг в съда повдига интелектуален дебат, сравним в
историята на културата с делото Драйфус. Художници, писатели, университетски
професори, учени от световен ранг се включват в косвен диалог: за старото изкуство –
против старото изкуство; за Аполинер – против Пикасо; за старите ценности – против
признаването на порнографията за изкуство и т.н.
24. Основания за арест

След арестуването на Пикасо и Аполинер френското разузнаване е убедено, че
случаят Мона Лиза е разрешен. Бандата на Пикасо е разобличена в крадене на
предмети на изкуството, а похищението на Джокондата е поредният символичен акт на
бунтарски настроените модернисти.
Аполинер гръмко изповядва кредото на провокативния автор Донасиен Алфонс
Франсоа дьо Сад (известен като маркиз дьо Сад): В изкуството трябва да убиеш баща
си! и призовава: Лувърът да бъде изгорен до основи. В началото на века влиянието на
Аполинер върху художниците може да бъде сравнено с въздействието на Езра Паунд
над поетите: младите творци ги възприемат като техни вдъхновители, закрилници и
теоретици. Аполинер настоява правителството да унищожи всички музеи, защото те
парализират въображението и провъзгласява Пикасо и Брак за младите богове, които
ще променят света. Според разбиранията на Аполинер старото изкуство трябва да
бъде свалено от пиедестала, на който го поставя класическото образование. Той
изброява отделни творби, създадени в миналото (предимно еротични или откровено
порнографски), които трябва да заемат мястото на традиционните картини и
литературни текстове. Сред романите той посочва книгите на маркиз дьо Сад (дори
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издава три от текстовете му), сред картините – творбата на Густав Курбе от 1866г
Произходът на света (L'Origine du monde).
Изключително странен е фактът, че Аполинер познава тази картина на Курбе: до
1981г тя остава скрита за публиката. Създадена е по поръчка на турския дипломат
Халил Беем (посланик на Османската империя в Атина и Санкт-Петербург), но след
обявяването на банкрут, семейството му продава цялата си картинна колекция.
Произходът на света попада за кратко в Париж – в периода 1906 – 1910 е собственост
на антикваря Антуан де ла Нард (не е съхранена днес сградата на неговия магазин).
Навярно това е времето, когато Аполинер е видял творбата, защото след септември
1910г картината остава в Будапеща до края на Втората Световна война (като част от
колекцията на барон Ференц Хатвани). По неясни стечения на обстоятелствата през
1955г психоаналитикът Жак Лакан купува творбата на търг и я поставя в
извънградската си вила. След неговата смърт френското правителство се разпорежда с
интелектуалното и материалното му наследство: картината е включена в каталога на
музея Орсе (1981г).
Във филма Лятото на Мона Лиза на фона на манифеста на Аполинер (В
изкуството трябва да убиеш баща си!) е представена залата на музея Орсе, където
тълпа от туристи разглежда Произходът на света.
Дикторският текст гласи: Префектът Лепин разсъждава така: „Ако кражбата
на „Мона Лиза“ не е за пари или от колекционерска страст, значи това е показен
артистичен жест!“ Кражбата на картината е дързък, безочлив акт – удар, нанесен от
анархисти в изкуството; символична декларация.
25. Разпитът в полицията
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При сцената от филма, наречена условно Разпитът, не са представени архивни
снимки, макар да звучат дословни фрази от процеса срещу Пикасо и Аполинер.
Магистратите са показани като парцалени кукли в човешки размер; отговорите на
Пикасо и Аполинер са илюстрирани чрез откъси от писма, разменени между двамата в
периода 1909 – 1910.
26. Домът на Гертруда Стейн до Люксембургската градина

През 1911г Аполинер и Пикасо са на върха на своята популярност: младите в
изкуството ги обявяват за свои кумири, критиката им отделя значително внимание,
богатите колекционери и директори на частни галерии отварят вратите си за тях. Ала
въпреки скандалната слава, те имат неясен национален статут (Пикасо е испанец,
Аполинер – човек без родина) и при неблагоприятен развой на съдебния процес
френската държава би могла да поиска депортирането им от страната. Давайки
показания под клетва, Аполинер обвинява Жери и Пикасо в кражбата на статуетки,
собственост на Лувъра. Незапознат с показанията на своя приятел, Пикасо отрича да го
познава лично.
Във филма Лятото на Мона Лиза разказът за неадекватното държание на
Пикасо и Аполинер в съда е представен на фона на дома на Лео и Гертруда Стейн в
Париж. Пред номер 27 на улица Флор (rue de Fleurus) героят на Ицко Финци
марширува, облечен в балтон и руска ушанка.
Действията му са реплика към изказване на Алис Токлас по повод
пребиваването на Аполинер и Пикасо в дома на Стейн: От периода на „Бато-Лавоар“,
преди да станат известни и сити, Пикасо и Аполинер дежуриха почти денонощно
пред дома на Гертруда и Лео. Тук за тях винаги имаше по нещо: храна, дрехи,
материали за работа, някой и друг купувач, някой арт посредник59. Облеклото (балтон
и руска ушанка) са препратка към описанието, което дава самата Гертруда Стейн на
59
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Пикасо в биографията, посветена на художника: Пикасо, Фернанд, Аполинер и
Лорансен бяха неразделни и се носеха из улиците на Париж като драматична трупа,
напуснала ненадейно театралната сцена. Пикасо размахваше малко бастунче, беше
облечен с гащеризон на електротехник, имаше дълъг есенен палтон и изпоцапана със
цветни петна руска ушанка60.
През 1903г Гертруда Стейн (1874 - 1946) пристига в Париж със своя по-малък
брат Лео; осем години по-късно към тях се присъединява Алис Токлас. Наследници на
богат калифорнийски род (притежатели на компания за омнибуси в Сан Франциско),
Лео и Гертруда Стейн откриват литературен салон в просторния си дом на левия бряг
на Сена. Проявяват интерес към съвременната живопис и постепенно създават
забележителна колекция от картини: платна на Пикасо, Брак, Шагал, Модиляни, Грис,
Паскин, Матис и т.н. Стейн подкрепя финансово новаторските експерименти на Пикасо
(предимно по отношение на кубизма), подпомага издаването на някои от ранните
поетични сборници на Аполинер.
Домът на Стейн днес е туристическа атракция: сградата почти винаги е обсадена
от туристи или поклонници, поднасящи цветя.

Паметна плоча на Гертруда Стейн на ул. Флор #27
27. Разпитът в полицията: взаимното разобличаване
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Епизодът от разпитът в префектурата на Париж е продължен по познатия
маниер: магистратите са представени като парцалени кукли; репликите на Пикасо и
Аполинер са илюстрирани с картини на художника, създадени през 1911 година. Във
втората част на процеса (9 септември) Аполинер и Пикасо отговарят пред съдебното
жури заедно. Те не са имали възможност предварително да договорят показанията си и
изправени един срещу друг в съда разкриват, че в първата част на процеса (7
септември) взаимно са се набедили. До края на разпита Аполинер отказва да говори,
Пикасо се придържа към основната си версия: той не познава поета, няма никаква
представа как са попаднали статуетките с печат Собственост на Лувъра в неговия дом,
а в деня на изчезването на Мона Лиза се е намирал извън Париж.
В спомените си за Пикасо Фернанд твърди: Всичко, изречено от Пабло в залата
на съда на седми и девети септември 1911 година, беше чиста измислица. С
изключение на едно нещо: на 20 август той действително беше извън Париж61.
От края на месец юли Пикасо живее в хотел дьо Канигу (Hotel du Canigou) в
Сьоре в подножието на Пиренеите (от френската страна на границата). Четири години
по-рано именно тук Пикасо и Жорж Брак създават първите творби от новото
направление в изкуството, което пренебрежително ще бъде наречено кубизъм: в
стремежа си да обиди авангардните картини на Пикасо и Брак, влиятелният критик на
изкуството Луи Воксел ги определя като кубистични чудатости (bizarreries cubiques).
Втора част: историята на Мона Лиза и на картината Мона Лиза (1503 - 1519)
1. Отварящите се прозорци

Olivier, F. Loving Picasso: The Private Journal of Fernande Olivier. New York: Harry N. Abrams, 2001. Р.
91.
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На фона на отварящи се капаци на прозорци на просторна къща звучи задкадров
текст, който разказва историята на създаването на картината Мона Лиза: Ненавършила
шестнайсет, Лиза Джерардини – момиче с незначителни зестра и произход – се
омъжва за Франческо Джокондо: 35 годишен вдовец. Джокондо е заможен търговец
на коприна и осигурява охолен живот за Лиза и четирите им деца. През зимата на
1503 година семейството се настанява в просторен дом на улица „Стуфа“ във
Флоренция. За новата къща Джокондо поръчва портрет на своята съпруга. Според
съхранените счетоводни книжа Леонардо приема поръчката изцяло от финансови
съображения. Портретите не са му по сърце и онези, които е приел да рисува, се
броят на пръсти. Но в началото на 1503 година е материално затруднен. Вече е
почти на петдесет, а в изкуството на Ренесансова Италия са се появили нови ярки и
амбициозни творци – Микеланджело и Рафаело. По-младите му колеги са наети от
Ватикана – Микеланджело се заема с тавана на Сикстинската капела, Рафаело
рисува фреските за Папския дворец. А Леонардо трябва да се задоволи с портрета на
една провинциална домакиня.
Смисълът на отварящите се капаци в тази част на филма е реплика към
началото: камертонният кадър - прозорецът, през който героят наблюдава реалността.
В първата част посланието е: Предстои история, която ще бъде субективно поднесена.
Във втората част отворените прозорци сменят ракурса: Предстои разказ, който ще
бъде оптимално обективен.
Героят на Ицко Финци е облечен като прислуга от 15 век: дълга дреха с
минимални орнаменти и шапка с връзки (която напълно скрива косата). Подобно
облекло имат помощничките на Дева Мария от фреската, създадена от ренесансовия
художник Доменико Гирландайо за капела Торнабуони във флорентинската църква
Санта Мария Новела.
2. Облеклото на Мона Лиза

Звучи следният задкадров текст: У „Мона Лиза“ няма намек за социален
статус, мода или богатство. Фигурата й е извън гръцките стандарти за
съвършенство. Роклята й е неопределена като цвят и семпла като кройка. Съпругът
на Лиза я е отрупвал със скъпи тоалети, бижута и воали. Гардеробът й е толкова
богат, че е упоменат в завещанието му. И въпреки това сеньора Джокондо е облечена
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в безлична дреха, прилична на монашеска роба. Портретът е щял да виси на видно
място в новата къща на семейството и да остане за поколенията. И въпреки това
младата Лиза не подбира пищно облекло, подходящи бижута или поне интересна
прическа.
Героят на Ицко Финци е облечен в противовес на скромната (прилична на
монашеска роба) дреха на госпожа Джокондо. Роклята му е съставена от четири
компонента, които не принадлежат на един стил и са характерни за различни епохи.
Пищната яка (millstone collar) е типична за европейската висша аристокрация от 17 век
(предимно елизабетинска Англия и Испания от времето на Филип III). Комбинацията от
декорираните ръкавици, чадърче с азиатски мотиви (оil-paper umbrella) и широк
позлатен колан са традиционни за китайската култура от края на периода Асука (6 век).
Очевидната еклектика в облеклото на героя е търсен ефект, търсещ да подчертае
безличната тъмна дреха, с която Леонардо избира да нарисува своя модел.
3. Франсоа I

Героят на Ицко Финци се движи по изоставена железопътна линия. Облечен е в
мантия на крал, с позлатена корона на главата е. Носи сгъваем стол, на който да сяда по
време на почивките си. Задкадровият текст пояснява: Франсоа I помества „Мона
Лиза“ в кралската баня на ловния си замък „Фонтенбло“ (апартамент с шест
отделни помещения, превърнат в нещо като „мъжки клуб“ за най-близките приятели
на владетеля). Тук творбата престоява 100 години, попивайки горещината и влагата
по маслената си повърхност. Новият крал Луи XIV пренася цялата колекция в своя нов
дворец във Версай. В една от многото спални на Краля Слънце една от многото
картини по стените е „Мона Лиза“, ала след смъртта на владетеля декоратори
пренареждат покоите и преместват портрета в тъмен килер. Забутана между
ненужни вехтории флорентинската дама изчаква да отмине бурята на Френската
революция. „Лувърът“ - крепостта, превърната в дворец, става музей при падането
на монархията и кралската колекция е изложена на всеобщо достояние. Генерал
Наполеон Бонапарт се провъзгласява за император, изоставя перачката Жозефина и
се жени за Мария-Луиза Австрийска в салон „Каре“ в „Лувъра“. Сред многото
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картини по стените на залата е и „Мона Лиза“. Като спомен за знаменателната
церемония декоратори преместват творбата на Леонардо в покоите на Наполеон и
портретът на Джокондата, редом с десетина други картини, бди над съня на
владетеля чак до разгрома му при Ватерло. Сетне отново е върната в музея и отново
изложена на показ.
Историята на владетелите, определяли съдбата на Мона Лиза след смъртта на
Леонардо, е представена чрез изображение на условен крал, който носи своя
символичен пост (тронът – сгъваемият стол) из коловозите на френската история.
Трета част: намирането на Мона Лиза (1913г)
1. Площадът във Флоренция

Две години след изчезването на Мона Лиза картината е намерена в Италия – по
ирония на съдбата творбата е открита недалеч от мястото, където Леонардо я е създал
четири века по-рано. Разказът за намирането на Джокондата започва с кадри от центъра
на Флоренция – най-многолюдното място в града – площадът Синьория (Piazza della
Signoria) пред двореца Векио.
Историята на Флоренция може да бъде разказана чрез този площад: в римския
период на това място се е намирал театър, сетне са построени 36 кули, в които се
нанася семейство Уберти (бивши гибелини). След победата на гвелфите (1260г) всички
постройки на Уберти са разрушени и така се образува този площад. Във времената на
Флорентинската република тук се разполага дворецът на Синьорията (1310г). Когато
Козимо Медичи окупира властта, всички републикански учреждения са ликвидирани, а
самият Козимо се настанява в двореца. Двайсет години по-късно под прозорците му е
обесен Джироламо Савонарола (1498г). В началото на 16 век тук е поставен Давид на
Микеланджело, а в края на века – фонтанът на Нептун от Аманати.
Във филма Лятото на Мона Лиза площадът е представен като център на
туристическия живот на града.
2. Антикварният магазин
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На Вакереча (via Vacchereccia) – улицата, обграждаща Синьорията от лявата
страна на площада, е разположен днес най-просторният антикварен магазин във
Флоренция. Колекцията му наброява 4000 предмета с най-различна стойност и
произход. Във филма Лятото на Мона Лиза е заснет страничен вход на антиквариата
(предназначен за работници и обслужващ персонал). Звучи следният задкадров текст:
1913 година. Декември месец. Флоренция. Заможният търговец Алфредо Джери
очаква богата клиентела в елегантния си магазин на улица „Борго Онисанти“.
Подготвяйки се за Коледните празници, той пуска обява във вестниците „Стампа“ и
„Кориере дела Сера“: предлага щедро заплащане за качествени творби на
изкуството, които да препродаде изгодно. Получава десетки писма. Сред
предлаганите ценности са „пирон от кръста на Спасителя“, препарирано ловджийско
куче и... самата „Мона Лиза“. Последното писмо гласи: „Откраднатата творба на
Леонардо да Винчи е у мен. Мечтата ми е да върна този шедьовър на страната,
която го е вдъхновила и на която принадлежи по право”. Подпис: ”Леонардо“.
„Не прилича на луд и въпреки това не е съвсем наред“, мисли си Джери и му
хрумва неочакваната мисъл, че може би наистина този „Леонардо“ притежава
картината на „онзи“ Леонардо. Тази мисъл така го осенява, че решава да обезпокои
близкия си приятел Джовани Поджи – един от най-големите познавачи на Ренесанса и
настоящ директор на галерия „Уфици“.
3. Стълбището към стаята на Леонардо

Задкадровият текст гласи: Приятелите, водени от „Леонардо“, се отправят
към мизерния хотел. Изкачват до четвъртия етаж неосветеното тясно стълбище и
попадат в неугледна стаичка. „Леонардо“ заключва вратата и измъква из-под
леглото овехтял куфар от бяло дърво. Сред вълнено бельо, няколко омачкани ризи,
чифт протрити обувки, смачкана шапка, мандолина и дърводелски инструменти лежи
предмет, опакован в червена прокъсана коприна. Следва бърз оглед и изведнъж
директорът замръзва. Схватливият търговец свива пренебрежително рамене и казва
на „Леонардо“, че картината е прекрасно копие и би му платил исканата неголяма
сума. „Мона Лиза“ отново е загърната в прокъсаната коприна и Джери и Поджи се
отправят надолу по стълбите. И двамата са знаели със сигурност, че държат в
ръцете си творбата на Леонардо. На рецепцията са спрени – пазачът настоява да
види какво носят. Крадецът е успял да напусне „Лувъра“ без някой да го закачи, но на
излизане от това неугледно хотелче директорът на галерия „Уфици“ трябва да
докаже, че не е отмъкнал от стаите някоя евтина репродукция.
Хотел Триполи-Италия (днес наречен Ла Джоконда) не е запазил неугледния си
вид от 1913г: след намирането на картината сградата се превръща в градска атракция.
Но далеч от туристическия интерес остава мястото, където се е намирал домът на Лиза
Джокондо. Според съхранените документи (частично изложени днес в Амброзианската
библиотека) Мона Лиза е рисувана не в ателието на Леонардо, а в покоите на
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флорентинската дама. Домът е разположен на тясната улица Стуфа (via della Stufa),
намираща се в центъра на града (къса отсечка между улица Тадеа и площад Сан
Лоренцо).
Днес улицата не е туристически атрактивно пространство: прекалено е тясна за
разполагането на магазини и ресторанти. Домовете от двете й страни са собственост на
общината и представляват постройки от 13 век, които са запечатани от властите и
забранени за достъп от съображения за сигурност. Само три входа на Стуфа са
използваеми: единият води към вътрешен двор, другите два се намират в населени
жилищни кооперации. Кадрите от Лятото на Мона Лиза, представящи героят на Ицко
Финци, който влиза в мизерен вход и се изкачва по неугледно стълбище, са заснети в
дом номер 16. Кооперацията се състои от 4 етажа, но само един от тях е обитаем.
Сградата е разположена през една от мястото, където се е намирал домът на Лиза и
Франческо Джокондо. Постройката козметично е изменила вида си (външната фасада)
в началото на XX век. Днес там не е поставена паметна плоча.
4. Портрети на жени
Дикторският текст разказва, че в неугледната стая на хотел Триполи-Италия
пред директора на Уфици и заможния флорентински търговец се разкрива знаменит
женски портрет. Публиката разбира, че най-вероятно става дума за откриването на
изчезналата Мона Лиза.
Преди да бъде показана Джокондата, зрителят вижда пет знаменити
изображения на жени. Първата картина е на френския художник Франсоа Буше
Одалиска на синята софа (1745г). Втората е дело на испанеца Диего Веласкес – Венера
пред огледалото (1647 - 1651). Третата е портрет на Августин Ролен (La Berceuse) от
Винсент Ван Гог (1889г). Четвъртата – Даная (1636г) от Рембранд и петата - Японска
жена (1901г) от Анри Матис.
Общото между тези четири платна (принадлежащи към различни времеви слоеве
и стилове в изкуството) е покушението, извършено срещу тях.
През 1912г млада жена поврежда творбата на Буше Одалиска на синята софа,
разположена в Лувъра (колекция Рококо): тя целува с начервени устни челото, очите и
носа на изобразената одалиска.

Франсоа Буше. Одалиска на синята софа, 1745г
На 10 март 1914г суфражистката Мери Ричардсън (лидер на английската
нацистка партия) нахлува в лондонската Национална галерия и нанася седем прободни
рани върху гърба на нарисуваната от Веласкес богиня.
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Диего Веласкес. Венера пред огледалото, 1647-1651
На 6 април 1978г немски художник прорязва 38 сантиметра през центъра на
платното на Винсент Ван Гог – портрет на мадам Ролен (Люлеещата се), намиращ се в
Националния музей в Амстердам (Stedelijk Museum).

Ван Гог. Люлеещата се, 1889г
На 15 юни 1985г картината на Рембранд Даная е срязана на две места с нож
(прорезите минават през торса и главата на богинята), сетне е залята със сярна киселина
(средната част на платното – от челото на прислужницата до пантофите край леглото).
През 1997г картината е възстановена и изложена отново на показ в залата на Рембранд
в националния музей Ермитаж, Санкт – Петербург.

Рембранд. Даная, 1636г
През януари 1998г картината на Анри Матис Японска жена е изложена на показ
в италианския музей Капитолини (Musei Capitolini). Изложбата е временна, посрещната
е с голям интерес в Рим, но още на втория ден от откриването две от платната на Матис
са намушкани с нож. Японска жена получава четири прореза: три през дрехата и един
през лявата ръка на фигурата.
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Анри Матис. Японска жена, 1901г
Общото между изброените пет картини е проявеното спрямо тях вандалско
отношение. Причините на извършителите са от различно естество: политически
подбуди, религиозни мотивации, болестно състояние (шизофрения или парафилия).
Медиите подробно разкриват извършените престъпления, следят образуваните срещу
похитителите съдебни процеси, подклаждат ескалирането на обществени дебати
(смисълът на медицианската профилактика, охраната на националното богатство,
стойността на съвременното изкуство, корупцията в сферата на музейното дело и т.н.).
5. Портрети на Мона Лиза

До този момент във филма Лятото на Мона Лиза (28 минута) изображението на
Джокондата не е показано нито веднъж. При връщането на картината в Лувъра през
1913г отново не представяме оригинала, а всевъзможни копия, добре познати на
публиката: картички, значки, плакати, реклами, брошури…
На 14 декември 1913г картината е изложена на почетно място във
флорентинската галерия Уфици. Портретът е поместен в позлатена орехова рамка от
XVI век и пренесена по коридорите с тържествеността на свещенодействие. На 20
декември творбата е изпратена за Рим с влак, ескортиран от полицейски конвой. Гарите
по пътя Флоренция – Рим са затворени за пътници. В столицата Джокондата е
поставена в палата Фарнезе (където се помещава френското посолство), сетне е
преместена в галерията на Борджиите. Достъп до Мона Лиза получават единствено
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кралските особи и дипломатите. Пет дена по-късно творбата е пренесена в Милано и
изложена в галерия Брера. По инициатива на италианското правителство е разрешен
достъпът до картината и в рамките на гостуването си в Милано картината е видяна от
шейсет хиляди души62.
На 4 януари 1914г Мона Лиза е върната в Париж с тържествена церемония,
подобна на коронация или абдикация на владетел (френското правителство не знае с
какъв тип почетни действия трябва да съпроводи акта на поставянето на картина в
музей и по инициатива на президента е зает кралски церемониал)63.
През 1956г Мона Лиза е нападната два пъти: залята е с киселина и е замерена с
камък. Година по-късно Франция приема закон, който изрично забранява картината да
напуска страната. Не всеки е имал възможността да види портрета в оригинал, но
обликът на Джокондата е неминуемо разпознаваем. Лувърът се посещава от около 6
милиона посетители годишно и повечето туристи се спират пред творбата, ала
възможността реално да видят Мона Лиза е минимална: картината е поставена в
своеобразен бункер. Портретът е разположен зад две тройно ламинирани стъкла
(поставени на разстояние 25 сантиметра едно от друго). Единствено за тази картина в
зала Каре са монтирани ултразвукови съоръжения и силиконов гел, които да поддържат
постоянна температура от 11 градуса и оптимална 50-процентова влажност.
Пространството между предпазните стъкла създава термобуфер, който не позволява
променливата температура навън да повлияе на температурата в бункера. Веднъж
годишно картината бива подложена на обстоен преглед: той се извършва винаги през
пролетта, когато отоплителната система в музея е изключена и външните условия се
доближават до оптималната температура и влажност на въздуха. Мона Лиза се изважда
от рамката и се прави проверка на дървото: дали не се е свило или разширило; почиства
се предпазната кутия и се сменя силиконовия гел (нужни са около 13 килограма гел,
които се изсипват в две продълговати тави в дъното на кутията с цел регулация нивото
на влагата). Това е единствената картина в Лувъра, която всяка година минава през
шест технологични теста – радиографски, мултиспектрален, емисиографски,
микротропографичен, триизмерен и с инфрачервени лъчи. Месечната поддръжка на
флорентинската домакиня струва 9 милиона евро64.
6. Разкриването на престъплението

Bohm-Duchen, M. The private life of a masterpiece. University of California Press. Р. 23.
Bohm-Duchen, M. The private life of a masterpiece. University of California Press. Р. 48.
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Във филма Лятото на Мона Лиза на Понте Векио (Старият мост) – една от
най-ярките туристически забележителности на Флоренция – се разгръща епизодът с
разкриване на детайлите от кражбата. В центъра на композицията са четирима
карабиниери, които усилено спорят. Край тях минава обичайният туристически поток,
а в непосредствена близост е героят на Ицко Финци. Задкадровият текст е следният:
Трийсет минути по-късно карабиниерите арестуват мнимия Леонардо. Следва
съдебен процес и „Леонардо“ оказва пълно съдействие на полицията. Оказва се, че
истинското му име е Винченцо Перуджа, 32 годишен, роден в малкото градче Думенца
край езерото Комо. Намирането на „Мона Лиза“ от италианците е срам за
френското разследване. Винченцо Перуджа е трябвало да бъде сред основните
заподозрени от самото начало: той е бил работник в „Лувъра“, един от майсторите,
изработили рамката на картината. Той я е монитирал и следователно най-добре е
знаел как да извади творбата от нея. Перуджа взима „Мона Лиза“ от зала „Каре“,
маха рамката и без да я покрие, я изнася през парадния вход на музея. Целта му е била
да я даде на свой приятел, второкласен художник, за прерисуване и да я върне след
ден-два. Ала създалата се внезапна суматоха осуетява плановете му и той захвърля
картината в мърляво килерче на малък апартамент в Париж.
Името на Перуджа е в списъка на служители на Лувъра, предоставен на
полицията. Той е извикан на разпит, но не се е явил, а отпечатъци от пръстите му не са
взети. Перуджа е един от многото майстори на рамки в музея. Префектурата е насочила
усилията си към издирването на престъпна мрежа и съответно изключва разследването
на обикновените служители. Досието на италианеца посочва, че по време на кражбата
той вече е бил криминално проявен: на 23 юни 1908г е арестуван в опит за грабеж
(прекарва една нощ в ареста); седем месеца по-късно е задържан за сбиване с
проститутка (осъден е да лежи 8 дена, наложена му е глоба от 16 франка)65.
Полицейското му досие не представлява интерес за криминалистите и Перуджа успява
безнаказано да напусне страната, носейки Мона Лиза в овехтял куфар с двойно дъно.
След разкриването на престъпника, апартаментът на Перуджа в Париж е
щателно претърсен. От съхранените снимки става ясно, че той е живял под наем в тясна
едностайна квартира, състояща се от стая, кухня – коридор, баня и килер. Според
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показанията на Перуджа Мона Лиза е престояла две години именно в този килер,
разположена сред рула стари тапети.
Криминалистите откриват в дома му 19 писма до Перуджа, подписани с името
Матилда. Пресата подхваща темата за съдбовен романс: обикновен работник, който
открадва Мона Лиза, защото нейната усмивка има невероятна прилика с усмивката на
неговата възлюбена Матилда. Ню Йорк Таймс изпраща детективи, които да разкрият
мистериозната дама и двама писатели, които художествено да представят реакцията на
Матилда66. Историята с любовния романс заглъхва, когато криминалистите изясняват,
че Матилда е псевдоним на френска проститутка, която умира от сифилис през 1912
година.
7. Винченцо Перуджа

В филма Лятото на Мона Лиза на фона на разкриване на личността на
Винченцо Перуджа е представен героят на Ицко Финци, който разпалено говори.
Камерата се отдалечава и зрителят разбира, че около него няма никой.
Смисълът на този епизод е да обясни личността и действията на Перуджа. За
световната преса и френското разузнаване той е изключителен човек: описван е като
ловък, изкусен, коварен, гениален и т.н. Извън медийната шумотевица и сензационната
глъч, реалистичният протрет на Перуджа разкрива слабо образован, посредствен,
неостроумен и страхлив. От разследване го спасява неговата невзрачност, предава го
собствената му алчност и глупост.
Изправен пред съда, Перуджа разказва: това е шестата картина, която взима
назаем от музея; дава я за няколко дена за прерисуване и я връща невредима. Няма
конкретен купувач на репродукции, който да е поръчал специално Мона Лиза –
Перуджа е взел портрета, защото е бил най-малкият в зала Каре и следователно – найудобен за носене.
Според изградената от френските власти хипотеза, той е измъкнал картината
през страничния вход на порта Висконти, увивайки я старателно в дреха или широка
торба. Перуджа отрича подобна версия, заявявайки, че е изнесъл Мона Лиза през
парадния вход на Лувъра, под мишница, обръщайки лицевата част на дъската към
тялото си. Сетне се насочва към адреса на познатия си художник. Фалшификаторът не е
в ателието си и Перуджа отнася картината (под мишница, незагърната) в мизерната си
квартира. Два дена по-късно вестниците огласят новината и той не посмява да изнесе
Джокондата от дома си.
Разпитът на Винченцо Перуджа в парижката префектура трае 40 минути и се
следи от най-висшите политически, социални, медийни и културни дейци. Следва
разпит на свидетели: колеги, съседи, директори на музеи (Лувъра и Уфици);
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криминалисти, психиатри и психолози, работили по случая. Адвокатите на обвиняемия
Ренцо Карена и Фердинандо Таргети (предложили сами услугите си на Перуджа)
отправят емоционални обръщения към италианците: стремежът на Перуджа бил да
върне Мона Лиза – най-големият шедьовър в историята на човечеството – на страната,
на която принадлежи. Според адвокатската защита Перуджа би следвало да се третира
като национален герой, патриот и борец за правда: Франция (в лицето на Франсоа I,
Луи XIV и Наполеон) са крадците, те отнемат Джокондата от родината й.
Непосредствено преди произнасяне на присъдата, думата е дадена на Алесандро
Армено – главният психиатър, призован да изследва личността на крадеца. Армено не
борави със сложна терминология; изявлението му е кратко и ненаучно: той определя
Винченцо Перуджа като доста тъп67.
Перуджа е осъден на година и 15 дена затвор. Делото е преразгледано и
обвиняемият получава присъда от 7 месеца и 9 дена.
8. Финалът

Финалните кадри от филма Лятото на Мона Лиза представят сцена с двама
стари хора, които спят във фоайето на старомоден хотел. Виждаме как влиза единият,
след време – другият; сетне си тръгват и отново се връщат. Те се движат бавно, не
успяват да общуват помежду си (единият спи), битуват в сякаш застинало време.
Плавният им ритъм е рязко прекъснат от щракания на фотоапарати: виждаме тълпи от
хора с всевъзможни камери, фотоапарати, телефони… Обърнати на всички страни,
туристите агресивно щракат (утрирани са звуците от натискане на бутони). Сред
снимащите е и героят на Ицко Финци.
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След рязкото нахлуване на глъч от тълпа и щракане на фотоапарати, епизодът
продължава със спящите в старомодния хотел възрастни хора.
Този разгърнат епизод подсказва какво се случва с аферата Мона Лиза. Няма
обяснителен задкадров текст, рязката смяна на темпоритъм носи достатъчна смислова
натовареност. Медийната истерия около намирането на картината е изместена по
същия рязък начин, по който се е появила. На 28 юни 1914г сръбски терорист убива
австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд. Първата световна война
измества всички други теми от първите страници на вестниците.
9. Мона Лиза в Лувъра

Едва сега, в последните кадри от филма, виждаме картината в салон Каре.
Джокондата е обкръжена от обичайната туристическа навалица, звучат гласовете на
екскурзоводи и щракането на фотоапарати. Задкадровият текст е следният: Това е
историята на „Мона Лиза“. Ако подобна съдба имаше „Мадона Лита“, днес нейният
образ щеше да е разположен зад две тройно ламинирани, неотразяващи свелина и
устойчиви на куршуми стъкла. Ако „Дамата с хермелина“ беше украсявала спалнята
на неразбиращия от изкуство Наполеон, а сетне, в разгара на лятото, когато няма
събития за вестникарските страници, тя бе открадната, днес острилки за моливи,
кутии за шоколадови бонбони и рула тоалетна хартия щяха да носят нейния облик.
Митът е утвърден. „Мона Лиза“ е превърната в стълб на консуматорския прогрес,
флорентинската домакиня става модна икона. Мнението, че „тази картина е сред
най-великите произведения на изкуството“ и дори „най-великото произведение на
изкуството“, се превръща в неоспорим факт.

52
III. Музикален анализ на филма
1. Les moulins de mon cœur
Музиката, която тече в първите кадри на филма (Айфеловата кула в мъгла, с
отрязан връх), е инструментал от песента на френския композитор Мишел Льогран
Мелниците на моето сърце (Les moulins de mon cœur). Песента е използвана като
лидираща мелодия във филма Аферата „Томас Краун“ (1968г). Режисьор на филма е
Норман Джуисън, участват Стив МакКуин и Фей Дънуей. Лентата печели Оскар за
най-добра филмова музика (Мишел Льогран прави версия на английски език и песента
става популярна като Windmills of Your Mind). Мелодията е използвана и в едноименния
римейк от 1999г (режисьор Джон МакТирнан, участват Пиърс Броснан и Рене Русо).
Действието във филма Аферата „Томас Краун“ (1999г) се развива в
манхатънския музей Метрополитън: дръзкият Томас Краун открадва прословутото
платно на Моне Сан Джорджо в Мъгла (Saint-Georges majeur au crépuscule). Филмът
не проследява реални исторически събития: тази творба на Моне не е подлагана на
похищение, а също така не се намира в Метрополитън (съществуват две копия на Сан
Джорджо в мъгла – едното е притежание на Националния музей в Кардиф, другото –
част от колекцията на Музея на изкуството в Токио).

Клод Моне. Сан Джорджо в мъгла, 1908 – 1912
Аферата „Томас Краун“ (1999г) проследява действията на нюйоркската
полиция и включването на ФБР в разследването. Томас Краун успява да заблуди
криминалистите, измисляйки поредица от хитроумни ходове. Във филма изчезват и се
появяват няколко картини, откраднати от Метрополитън: Купа сено на Моне
(притежание на музея Гети в Лос Анджелис), Градината на художника на Камий
Писаро (притежание на Националната галерия във Вашингтон) и Бреговете на сена на
Едуард Мане (частна колекция) и Обедно време на Винсент ван Гог (собственост на
парижкия музей Орсе).
Изборът на музикална тема в началото на филма Лятото на Мона Лиза е пряка
препратка към лидиращата мелодия в Аферата „Томас Краун“. Целият първи епизод
(завръзката на филма – изчезването на Мона Лиза от Лувъра) е озвучен с различни
интерпретации на песента на Мишел Льогран. Използвани са кавърите на Ноел
Харисън, Дъсти Спрингфилд, Стинг, Удо Линденберг, Херман ван Веен, Хенпи
Манчини, Джеймс Ласт, Джефри Саймън и Хана Хегерова.
2. Adagio in G minor
Когато дикторът (с патетичен глас) съобщава за траурните шествия из
парижките улици, кадрите са озвучени с бароковото адажио в G минор на Томазо
Албинони. Задкадровият текст гласи: На 29 август, вторник, девет дни след
изчезването, "Лувърът" отваря врати за посетители: скърбящи тълпи преминават
през музея, образувайки своеобразна траурна процесия. Полагат цветя. Сред онези,
които чакат реда си, за да отдадат почит, са и двама начинаещи писатели - Макс
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Брод и приятелят му Франц Кафка. Посетителите се редят да гледат не картина, а
пирон и празна стена.
Това адажио на Албинони звучи във филма на Орсън Уелс Процесът (1962г) по
едноименното произведение на Кафка.
Във филма Лятото на Мона Лиза след оповестяване на траурната вест следват
кадри на надгробни плочи, разположени в Пер Лашез. Звучи втора част от адажиото на
Албинони – това е пряка реплика към финала на филма Доорс (1991г) на Оливър Стоун.
Във филма на Стоун е представена смъртта на Джим Морисън в Париж и фона на серия
от надгробни плочи на велики личности, погребани в Пер Лашез, зазвучава музиката на
Албинони. Оливър Стоун използва версията на адажиото, записана от Берлинския
филхармоничен оркестър под диригентството на Херберт фон Караян. Именно този
запис от 1975г е използван във филма Лятото на Мона Лиза: от една страна това е
пряка реплика към Доорс на Стоун, от друга – трактовката на австрийския диригент е
считана от критиците на музиката като една от най-трагичните в историята на
произведението68.

Финални кадри от филма Доорс на Оливър Стоун.
3. Рагтайм
Бароковата мелодия е сменена с популярна за 1911г музика: весела танцувална
форма в 4/4. Жанрът се нарича рагтайм. Мелодическата линия е подчертано
синкопирана, размерът придава маршов, бодър ритъм.
Тази рязка смяна на мелодии (при еднакви кадри: надгробни плочи в Пер Лашез)
има за цел да снизи патетичното настроение. Несъвместимостта между траурната
музика на Албинони и танцувалния ритъм на рагтайма носи ироничен смисъл.
Използвана е версия на рагтайм от Скот Джоплин. В началото на века именно
тази мелодия на Джоплин е сред най-известните както в Америка, така и на Стария
континент: Golliwog's Cake Walk. През 1911г френският композитор Ерик Сати (1866 1925) създава версия на песента, описана от самия него като фонометрична музика69.
4. Casta Diva
Историята на Лиза Джерардини е разказана на фона на арията Каста Дива от
операта на Винченцо Белини Норма (1831г). В първа сцена от първи акт върховната
жрица Норма се обръща към боговете и предсказва настъпването на тежки времена
(каватината от Каста Дива).
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Robinson, P. Karajan – the Art of the Conductor. New York: Macdonald & Jane’s, 1976. P. 19.
Orledge, R. Satie the Composer. Boston: Cambridge University Press, 1990.
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IV. Избор на заглавие
В своята книга Мъките на заглавието Петя Александрова твърди: Основно
изискване към заглавието: трябва да казва всичко – и кратко! Значението на умело
измислените заглавия едва ли може да се надцени, защото те изпълняват няколко
важни задачи. Преди всичко заглавието трябва да води читателя/ зрителя
непосредствено към творбата70. Като основна характеристика на заглавието Петя
Александрова определя: Заглавието е автономна част от творбата, скрито
съдържаща цялата творба. В него в „снет вид“71 са темите, идеите, жанровите
конструкции на цялото. То е единство от цялостност и частичност. Всяко заглавие е
в известен смисъл синекдоха, т.е. част, не като скрито съдържаща, но и
символизираща, а оттук и моделираща както самата творба, така и възприемането
й от рецепиента72.
Заглавието Лятото на Мона Лиза е композирано от две части: първата – явна
препратка към Джокондата, втора – неясна (абстрактна) връзка между Джокондата и
лятото.
Името Мона Лиза присъства в заглавието, защото това е основната тема на
филма: картината на Леонардо да Винчи. Филмът има документален характер и
подобна препратка към обекта на представяне е необходим, за да насочи
недвусмислено зрителите: това е филм, в който (под някаква форма, чрез някаква тема)
централен образ е Джокондата.
Връзката между лятото и Мона Лиза има асоциатевен характер - зрителите
могат да го възприемат на три нива (или на едно от трите нива):
1. Лятото като асоциация за пиков момент, връхна точка.
2. Лятото като препратка към конкретни исторически събития, случили се
именно по това време на годината. В конкретния случай – картината е
открадната именно през лятото (август 1911г).
3. Лятото на Мона Лиза – реплика към филма Лятото на Пикасо (The Picasso
Summer) от 1969г. Лентата е продукция на Уорнър Брадърс, режисьор е Серж
Бургиньон, участват Албърт Фини и Ивет Мимю.
Зрителят има свободата да избере асоциативната връзка между лятото и
картината на Леонардо.
При композиране на заглавието73 на филма Лятото на Мона Лиза думата
лятото е мислена като метафора. В своя текст Филмовото заглавие Жак Лен твърди:
Използването на метафора е един от многото начини да се внесе семантична
многоплановост в заглавието. „Дупката на Бекер е едноверменно тунелът, който
затворниците копаят, за да избягат, но също така (на жаргон) и затворът.
Семантичната многоплановост (преднамерена или произволна) винаги ни поставя на
границата на объркването74. Към тези размишления Петя Александрова добавя: В
най-общи линии важно е съответствието (мъгляво или очевидно) между наслова и
сюжета, но също така и силата на поетическото внушение. В крайна сметка
определяща е не логическата, осмислена връзка между заглавието и филма, а силата
Александрова, П. Мъките на заглавието. София: Просвета, 2006. Стр. 125-126.
Терминът е въведен във философски план от Теорг Хегел. Хегел, Г. Науката логика. София: Наука и
изкуство, 1966.
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на неговото внушение (или с други думи – по-важна е поезията, отколкото чистата
информация). Колкото повече „казва“ едно заглавие, толкова по-добре75.
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Заключение
Филмът Лятото на Мона Лиза получава широко разпространение в България.
Има няколко столични премиери: в кино Одеон, в Дом на киното, в театър Сълза и смях
(голяма сцена). Представян е в Русе, Пловдив, Варна и Бургас. В продължение на
няколко месеца е включен в програмата на столичното кино Одеон (14 прожекции).
Селектиран е за фестивала на документалното кино Златен Ритон. Излъчен е по
Българската национална телевизия (15 февруари 2015г), откупен е за общо 3
излъчвания по БНТ.
Феноменологичният анализ на произведението обогатява значимостта на филма:
в текста са предоставени исторически факти, неочаквани асоциативни връзки, нов
ракурс към темата.

