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1

Пикасо е роден на 25 октомври 1881 г. в Малага и е пър-
вият и единствен син на доня Мария Пикасо и Лопес и на 
нейния съпруг дон Хосе Руис и Бласко, художник, препода-
вател в градското рисувално училище и уредник на местния 
музей. Твърдението е вярно, ще го откриете във всички спра-
вочници. Но то най-вероятно не говори много на никого ос-
вен на испанците, които с лекота биха могли да си представят 
Малага от времето на Алфонсо ХІІ, защото са запознати с 
икономическото, културното и общественото положение на 
семейс тво от средната класа в онзи град, както и с начина 
на живот в Андалусия през деветнайсети век. И най-силната 
личност е незаличимо белязана от културата, в която е отрас-
нала, дори най-самотният човек не е остров, така че Пикасо 
също носи своята люлка чак до гроба. „Човек принадлежи на 
страната си завинаги“, казва той.

Малага от времето на Пикасо е древен град в далечния юг 
на Испания, който след Барселона е и най-важното морско 
пристанище на средиземноморския бряг. Той е пристанище 
векове преди изобщо някой да е чувал за Барселона, но пос-
троените от каталунците диги променят местоположението 
му и през 1881 година корабите вече са принудени да пускат 
котва на известно разстояние. Все пак големият залив на гра-
да продължава да ги приютява край брега, където е разпо-
ложено бялото градче и извисяващата се зад него планина 
Ахаркия. 

В сравнение с оживения съвременен град, Малага от 1881 г. 
принадлежи на друг свят, който не познава бетона и в реди-
ца отношения е по-близо до Средните векове, отколкото към 
двайсети век. По времето, когато Пикасо се ражда, градчето 
все още разчита на своите отколешни производства, на фло-
та, преденето на памук, рафинирането на захар, обработване-
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то на желязо, винарството и отглеждането на бадеми, стафи-
ди и други плодове. Жителите са само 120 000 – в сравнение 
с днешното му население от 375 000 души (брой, който на-
раства съществено заради туристите през лятото) – и те оби-
тават много по-ограничено пространство. На север от пла-
нината или от другата страна на реката няма почти никакво 
развитие, а днешната земя откъм морето е част от плиткото 
пристанище. Малага е пренаселена и мръсна най-вече защо-
то не се обръща почти никакво внимание на канализацията 
и тъй като снабдяването с вода не е достатъчно. Но въпре-
ки това е истински град със своите двайсет и седем църкви 
и параклиси, с четирите си важни манастира (единствените 
оцелели отпреди масовото потисничество, експроприиране и 
прогонване през 1835 г.), с арената си за борба с бикове за 
десет хиляди зрители, с все още недостроената си катедрала 
на мястото на някогашна джамия, с превъзходния си пазар, 
с гарнизона си, бардаците, театрите, изключително древната 
си традиция и силното чувство за общинска организация. И 
тогава, както и сега, градът се слави с най-прекрасния кли-
мат в Европа – има само четирeсет облачни дни годишно, 
но през 1881 г. пътуването не е популярно приключение в 
Испания и на практика в Малага не пристигат туристи, които 
да се насладят на удивителното слънце, на чистия въздух и 
на топлото море.

Преди Пуническите войни градът е бил важна финикий-
ска крепост, след това става римска община, после вестгот-
ски град, седалище на епископа и накрая в продължение на 
седемдесет и седем години е велик арабски град, в който 
под мюсюлманско управление живеят голям брой евреи и 
християни. Мюсюлманите са много доволни от завоеванието 
си – те го предоставят на племената на изток от свещената 
река, които смятат мястото за земен рай. Мнозина арабски 
пътешественици разказват за великолепието на града, а Ибн 
Батута стига дори дотам, че го сравнява с отворено шишен-
це с мускус. Малага е мюсюлмански град много по-дълго, 
отколкото впоследствие е бил християнски, и арабите оста-
вят тук сериозна диря: дори днес човек непрекъснато усе-
ща присъствието им не само заради останките от Алказаба, 
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укрепения мавритански дворец високо над пристанището, и 
от още по-високия Гибралфаро, откъдето при ясно време мо-
гат да се видят планините на Африка, но и заради лицата по 
улиците и пазарищата. И най-вече заради фламенкото, което 
току долита от отворен прозорец, а друг път си го тананика 
самотен селянин, кретащ подир магарето си, натоварено с 
такава камара захарна тръстика, че отдолу проблясват само 
копитата му.

Испанците, които отново отвоюват Андалусия, произхож-
дат от много различни области, всяка от които се отличава 
със собствен диалект. Отчасти поради тази причина, отчасти 
заради големия брой говорещи арабски – християни, мюсюл-
мани и евреи – тук хората създават нов диалект, говор, който 
обърква чужденеца и разсмива кастилеца. След време мав-
рите и евреите са повече или по-малко успешно прогонени 
или пък насилствено покръстени, а в крайна сметка много от 
потомците на тези покръстени, „новите християни“, също са 
прогонени от страната, но те оставят тук гените си и много 
свои традиции, например отношението им към жените. Ос-
вен това пламенната демократична независимост се съче-
тава със способността за живот в условията на деспотичен 
режим, който напомня за егалитаризма на исляма. Никой 
не би могъл да определи испанците като смирена нация, но 
колкото по на юг се спуска човек, толкова по-изразен става 
независимият дух и достига кулминацията си в Андалусия. 
На юг физическите свидетелства за различните гени стават 
все по-очевидни: отвсякъде надничат арабите, берберите и 
евреите, да не говорим за финикийците, а един кастилец или 
каталунец може дори да не различи андалусец сред циганите, 
много от които живеят по тези места. За солидните буржоа от 
Мадрид и Барселона андалусецът е нещо като аутсайдер – не 
се ползва с голямо уважение, не притежава тежест. Малага 
се слави като противник на правителството поради нетърпи-
мостта си към властта – градът е размирен въпреки своята 
конформистки настроена буржоазия. 

През ХІХ в. в цяла Испания и в Малага в частност има 
множество въстания и бунтове, някои от които имат ярко из-
разен антиклерикален елемент и са съпътствани от опожа-
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ряването на църкви и манастири, от прогонването на монаси 
и монахини и от отнемането на собствеността им. Въпреки 
това испанците си остават католици и жителите на Малага 
продължават да водят своя традиционен религиозен живот, 
отбелязват главните църковни празници с пищни кориди, 
ходят на поклонение до местните светилища, правят пищни 
процесии през Страстната седмица, ненавиждат малцината 
еретици, които изобщо им се мяркат пред очите и разбира се 
кръщават децата си. Би било немислимо Пикасо да не е кръс-
тен и, наистина, шестнайсет дни след раждането го отнасят 
в енорийската църква в Сантяго ел Майор (чиято камбанария 
някога е била минаре), където свещеникът на „Ла Мерсед“ 
му дава имената Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан 
Непомусено Мария де лос Ремедиос и Сиприано де ла Сан-
тисима Тринидад, а също и малко сол, за да прогони дявола.

В повечето култури подобен списък с имена би издавал 
високопоставен произход, но не и в Андалусия. Семейство 
Руис спада към онази по традиция почти несъществуваща 
общност – испанската средна класа. Бащата на Пикасо, Хосе 
Руис и Бласко, е син на Диего Руис и де Алмогера, майстор 
на ръкавици и несъмнено симпатичен и надарен човек с вкус 
към изкуството и сладкодумник. Само че в субтропическия 
климат от ръкавици не може да се забогатее, затова дон Дие-
го свири и на контрабас в оркестъра на общинския театър. 
Този Диего Руис е роден в Кордоба през 1799 г., много пре-
ди Гоя да нарисува картината си „Трети май“, и си спомня 
ясно френската окупация на Малага, тъй като французите 
не само плячкосват града през 1810 г., но и пребиват младия 
Диего почти до смърт, защото ги замерва с камъни по време 
на парада на някакъв генерал. Така или иначе след възста-
новяването си той си отваря работилница, жени се за Мария 
де ла Пас Бласко и Ечевария. Испанската традиция повелява 
по официални поводи да се използват фамилните имена на 
майката и на бащата, които често се свързват с „и“, но на 
поколенията да се предава само фамилията по бащина ли-
ния: ето защо синът на Диего, Хосе, е кръстен Руис и Блас-
ко, а имената Алмогера и Ечевария изчезват. Между другото, 
името Ечевария има баско звучене, което може би обяснява 
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често повтаряното твърдение, че бащата на Пикасо е от баски 
произход. В Испания след брака жената запазва своето бащи-
но име и го добавя към името на съпруга си, предшествано 
от частицата „де“, затова съпругата на Диего е известна като 
сеньора Бласко де Руис.

Въпреки побоя, нанесен му от френските войници, въп-
реки анархията, вихрила се в Испания почти непрекъснато 
от 1800 до 1874 г. (и това е само през деветнайсети век), въ-
преки въстанията в подкрепа или против различните консти-
туции, въпреки Карлистките войни, военните преврати, не-
секващите (и често кървави) борби между консерваторите, 
умерените и либералите, въпреки размирните политически 
лидери, загубата на владенията в Южна Америка, стагнаци-
ята на търговията и нестабилните държавни финанси, Диего 
Руис като мнозина свои роднини в Малага има огромно се-
мейство – четири момчета и седем момичета. 

Второто от тези момчета, Пабло, има призвание, будещо 
радост у всичките му роднини: той се посвещава на Църквата 
и се справя удивително добре – става доктор по теология, а 
накрая като каноник в катедралата на Малага, макар да няма 
дарба на проповедник, е главната опора на семейството си.

Изборът на професия на Салвадор, най-малкото момче, 
несъмнено не е предизвикал същото задоволство: той ре-
шава да учи медицина в Гранада, ала по онова време нито 
медицината, нито лекарите са на особена почит в Испания. 
В Гранада дон Салвадор се запознава с младата Консепсион 
Марин, дъщеря на скулптор, и понеже не иска да се разде-
ля с нея, след завършването си остава на работа в болница-
та със заплата 750 песети годишно. Макар в Испания да е 
относително евтино, той установява, че тази сума (днешни 
112 долара или 28 лири стерлинги) не му позволява да пести 
достатъчно, за да се ожени и да създаде дом. Той се завръща 
в Малага, открива си лекарска практика, замогва се и през 
1876 г., седем години след завършването си, се жени за Кон-
сепсион, от която има две дъщери – братовчедките на Пикасо 
– Конча и Мария. По-късно дон Салвадор става главен лекар 
на пристанището и основава Института за ваксинации в Ма-
лага. Той е внимателен и смел човек и от финансова гледна 
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точка е най-успелият член на семейство Руис в Андалусия: 
в качеството си на утвърден лекар, който пуши пури, при-
съства на раждането на Пикасо и реанимира своя безжизнен 
и като че ли мъртвороден племенник, като издиша струя дим 
от пурата си в дробовете на бебето. По-късно помага на мла-
дия Пикасо да се издържа в Мадрид и да се откупи от военна 
служба.

Ако изборът на професия от страна на дон Салвадор отна-
чало предизвиква определени резерви, този на брат му Хосе 
буди единствено смайване. Тъй като притежава известна 
дарба да рисува и умее да прави илюстрации, той решава да 
стане художник и няколко години преследва целта си. При-
добива прилична академична техника, даровит занаятчия е 
и умее да си служи с четките и с другите пособия, само че 
по отношение на самото рисуване няма нищо съществено за 
казване или пък така и не го казва. Създава огромен брой 
прецизни декоративни картини, на които е изобразен мъртъв 
дивеч, цветя (предимно люляк) и най-вече живи гълъби, ня-
кои от които продава. Освен това рисува ветрила. Живее при 
по-големия си брат Канон, който освен това издържа и ожи-
велите им неомъжени сестри Хосефа и Матилде.

Малага е дълбоко провинциална, но въпреки това в град-
чето има скромно рисувално училище – Ескуела де Артес и 
Офисиос де Сан Телмо, – основано през 1849 г. През 1868 г. 
известният художник от Валенсия Бернардо Ферандис започ-
ва да преподава тук рисуване и композиция. След него идва 
друг валенсианец, Антонио Муньос Деграин, и присъствието 
на тези двама художници, които са не просто местни величия, 
а са и доста талантливи, съвпада с възраждането на интереса 
към изобразителното изкуство – може би временно възраж-
дане, ала достатъчно, за да стимулира общината да основе 
музей на изящното изкуство на втория етаж на експроприи-
ран августински манастир, използван за кметство. Хосе Руис 
поема поста в „Сан Телмо“ от своя приятел Муньос Деграин, 
а освен това е назначен и за първи куратор на музея. Задълже-
нията му включват и реставриране на повредените картини, 
задача, за която  е изключително подходящ поради педантиз-
ма и старанието си да изпипва подробностите. Нещо повече, 
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той разполага със самостоятелна стая, където да работи, и 
тъй като музеят спазва старата испанска традиция да бъде 
почти непрекъснато затворен, Хосе Руис използва кабинета 
си и като лично ателие.

Животът му е относително приличен – има малък, но явно 
сигурен доход, а продадените картини му носят допълнител-
ни средства; заобиколен е от много приятели, склонни към 
бохемски живот, някои от които са художници; и освен това 
е страстен почитател на бикоборството, което в Андалусия е 
по-добре организирано и по-добре разбирано, отколкото къ-
дето и да било по света. Това е най-щастливият период от 
живота му.

Но младостта му си минава – всъщност е минала, защото 
е почти на четиресет – и семейството му настоява той да се 
ожени. Нито един от братята или сестрите му все още няма 
син и има опасност фамилното име да изчезне. Уреждат му 
подходящ брак, но не успява да хареса младата жена, която 
са му избрали. Предлага брак на нейната братовчедка Мария 
Пикасо и Лопес, само че преди двамата да се венчаят обаче, 
каноникът умира. Затова сватбата е отпразнувана чак през 
1880 г.

Хосе Руис наема апартамент на Пласа де ла Мерсед на 
третия етаж на двуетажна къща, построена неотдавна от за-
можния дон Антонио Кампос Гарвин Маркес де Игнато на 
мястото на някогашен метох. Дон Хосе вече носи отговор-
ност за съпругата си, за двете си неомъжени сестри, за тъща 
си, а след 1881 г. – и за сина си. По-късно, през 1884 г. , по 
време на силно земетресение му се ражда и дъщеря, а още 
три години след това се появява и втората. По някое време 
при семейството се нанасят и неомъжените сестри на Ма-
рия де Руис, Еладиа и Хелиодора, чиито лозя са съсипани от 
филоксера. А междувременно общината решава да премах-
не не музея, а куратора – или поне заплатата му. Несекващи 
тревоги и всекидневни грижи връхлитат един човек, напълно 
непригоден да се справя с тях – не може да направи почти 
нищо друго, освен да предложи да плаща наема с картините 
си, да дава частни уроци и да продава по някое и друго плат-
но. За късмет хазяинът му е почитател на изкуството, както 


