
РЕМБРАНД И НЕГОВИТЕ ОФОРТИ 

Рембранд Харменсон ван Рейн е нидерландски художник и гравьор, смятан за един от 
най-великите в историята на европейското изкуство и за най-значимия в 
нидерландската история. Творческата му дейност съвпада с епохата на стопански и 
културен подем, известна като Нидерландски златен век. Стилът на Рембранд се 
характеризира с извънредно изобилие и новаторство. 

През по-дълъг период на творчеството си, от 1626 г. до 1660 г., Рембранд създава редица 
офорти и участва лично в целия процес на изработване на графиката като вероятно 
отпечатва сам произведенията си (поне най-ранните). 

Офортът (фр. eau-fort, немски – radierung, англ. –  etching) е вид печатна графика. При 
него изображението първо се разяжда с киселина върху метална плоча и след това се 
отпечатва върху хартия. Рембранд, създал около триста офорта, е предпочитал да 
използва тънки медни плочи. 

Гравираната плоча, покрита с плътно прилепнал лист хартия, се прекарва през ръчна 
офортна преса. Тя притиска хартията към вдлъбнатите линии, така че да поемат 
мастилото и тогава изображението се появява върху листа обърнато огледално. 

Рембранд често е правел промени с помощта на твърда игла направо върху плочата. 
Тази техника, т.нар. суха игла, дава много тъмни, кадифени линии. Рембранд е 
използвал инструмент, т.нар. бюрен, с чийто V-образен край се изрязват остри линии 
върху метала. Съчетавайки двете техники, художникът е постигнал изключително 
многообразие от ефекти и градации. 

Около 1660 г. крал Луи XIV предлага да купи много от произведенията на Рембранд в 
това число и най-ценните му отпечатъци. Крал Луи ги подпечатва с печата си - 
инициалите B.R. под тежка корона.  

 

Картините на Рембранд и други творби са изложени в огромна празна зала - "Библиотек 
Роял". Под много от офортите в тази колекция присъства този печат.  

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” притежава екземпляр с № 290 от 
двутомен каталог с офортите на Рембранд, отпечатан в Париж през 1880 г. в 500 
екземпляра.  



Каталогът представлява 351 отделни листа и 1 книжно тяло със списък на всяка 
графика, съответен номер и подробна информация. Според инв.номер, офортите са 
получени в НБКМ през 1925 г. и до този момент не са представяни пред очите на 
широката публика. Предстои тяхното дигитализиране и предоставяне за ползване в 
сайта на библиотеката.  

  

Каталогът е възпроизведен от оригиналния артефакт и отразява възможно най-вярно 
оригиналното произведение. Видими са оригиналните препратки за авторски права, 
библиотечни печати (тъй като повечето от тези произведения са били поместени в най-
важните библиотеки по света) и други означения в произведението. 

1. Адам и Ева 

В централната част на композицията е изобразена Ева, която държи в двете си ръце 
забранения плод, а Адам който е вляво от нея и се противопоставя. 



 

32. Богородица и детето в облаците 

Девата е представена седнала с детето в облаците. Под скута и се различава обърната 
надолу глава, която изглежда няма никаква връзка с цялостната композиция. 

 



39. Христос проповядва  

Офортът изобразява Христос, проповядващ на тълпа, която седи около него със 
запленено внимание. 

 

54. Трите на кръста. 

 



64. Христос се явява на апостолите 

Офортът изобразява Христос, заобиколен от светлина, застанал пред дванадесетте 
коленичили апостоли. 

 

84. Учен в кабинета си („Фауст“) 

Офортът изобразява Фауст, облегнат на бюро в кабинета си, обръщащ глава към 
прозорците, където витае, озарен от лъчиста светлина, кръгъл диск с латински надпис. 

 



217. Автопортрет с шапка и широко отворени очи 

  

230. Бюст на Рембранд 

Подписът на този портрет е поставен горе в ляво с обърнати букви. 

 



333. Вятърната мелница 

Пейзаж, изобразяващ на преден план вятърна мелница, вдясно със селски постройки. 
Датата и подписа на художника се виждат в долния десен ъгъл. 

 

312. Омвал /The Omval 

Квартал Омвал в Амстердам. На преден план в лявата част на изображението има 
дърво, пред което тече река Амстел. Мъж стои на брега и наблюдава лодките, които се 
носят по реката. Подписът на художника се вижда в долния десен ъгъл. 

 



249. Композиция от шест глави, пет от които женски. 

Композиция от шест глави, пет от които на жени в различни ракурси, гравирани на една 
и съща медна плоча. 

 

250. Изследване на три женски глави  

Като модел е послужила отново жената на Рембранд. Холандците като цяло и в 
частност Рембранд имат култ към грозотата. Той вижда всичко, което живее под 
слънцето като достойно за неговото творчество. Дори и най-чорлавите същества са 
привлекателни в очите му, поради присъствието на душа. 



   

251. Три женски глави, едната от които е заспала 

Подписът на художника и годината се виждат в горната част на композицията. 

  



313. Изглед на Амстердам 

Пейзаж на Амстердам, видян в далечината. Предната част е блато; по-нататък река 
Амстел пресича равнината, а градът е представен от страната, в която многобройни 
църкви и вятърни мелници. Пейзажът представлява интерес заради гледката към стария  
Амстердам и особено за любители, които събират топографски гравюри. 

 

232. Дървеният дукет 

Този пейзаж е изцяло гравиран със суха игла. 


