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В историята на човечеството няма общество, което да не е създало из-
куство, независимо от нивото си на материално съществуване. Рисун-
ките и украсата, подобно на преданията и музиката, са толкова естест-

вени и присъщи за хората колкото свиването на гнездо за птиците. Освен 
това формите, които приема изкуството в различни времена и места под 
влияние на разните социални и културни условия, са твърде специфични 
и разнообразни.

Предполага се, че в обществата предшестващи държавните образувания 
изкуството (например пещерните рисунки) изпълнява магически функции. То 
е израз на колективните представи и играе съществена роля в обществените 
ритуали. След появата на държавата с нейната ясна йерархизирана структу-
ра (като цивилизациите на Месопотамия и Египет), изкуството заема своето 
място в служба на богатите и силните на деня, украсявайки дворците им и 
прославяйки техния статус и завоевания. То обслужва и религията – трудно 
разграничима от светската власт – при изписването на храмове, изобразява-
нето на божествата и нагледно представяне на религиозните митове. Това е 
колективно изкуство, няма индивидуален стил и нововъведенията отсъстват, 
или поне са невидими за нашите очи. Характерна е изящна и умела изработ-
ка, демонстрираща перфектно наблюдение, както личи от асирийските батал-
ни сцени или от египетските рисунки на птици и животни.

Често и може би правилно се казва, че съвременният индивидуализъм 
се оформя сред средиземноморските народи, занимаващи се с търговия и 
земеделие – елини, финикийци, етруски, римляни. Именити художници като 
Праксител (след средата на IV в. пр.Хр.) се прославят с достиженията си. Об-
ществени сгради с гражданска и религиозна значимост са украсявани, а вла-
детелите и техните триумфи – прославяни. Но на сцената се появява и една 
по-широка класа потребители на изкуство в лицето на благоденстващите 
граждани на Помпей и Херкулан. Жанрове като – пейзаж, портрет, натюрморт, 
рисунки на животни, сюжети от митологията – се включват в изрисуването 
на техните домове и свидетелстват за бита и живота им. Нашето разбиране 
и тълкувание на изкуството от тези епохи е само откъслечно и несигурно – 
познаваме случайни останки, например, оцелели мозайки и фрески, но не и 
повечето картини върху дъска.

ВЪВЕДЕНИЕ

 Древен египтянин изработва папирус 
– стенен релеф от мастабата на Ти в Са-
кара (2450 – 2325 г. пр.Хр.). Седящата 
фигура полага тръстикови ленти гото-
ви за пресоване и стиковане на лист 
папирус.
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През IV в. византийското изкуство, наследник на римското, бива радикал-
но трансформирано от християнската религия. Изкуството вече обслужва 
Църквата и религиозните вярвания. Различните изображения, главно икони, 
отразяват духовните стойности и ориентири на човешкото съществуване и 
по този начин видимото замества невидимото. Но те яростно се оспорват от 
иконоборците, които вярват, че видимото не бива да измества невидимото. 
Ислямът, роден в същия източен средиземноморски ареал, клони към подоб-
ни схващания, наред с геометричното и калиграфско изкуства, които също 
развиват традицията на изтънчен, стилизиран реализъм. Макар че ислямско-
то изкуство е встрани от римската и византийската чувствителност и стил, 
то бива обогатено от сасанидското изкуство на предислямска Персия. През 
сасанидския период се наблюдават някои от най-високите постижения на 
персийската цивилизация, а форми и мотиви от това изкуство се разпростра-
няват на изток към Индия, Туркестан и Китай.

През I в. пр.Хр. в Гандхара, днешен Пакистан, за пръв път е издялана от ка-
мък фигура на Буда, която задава модела на по-късното будистко изкуство. Бу-
дизмът се разпространява от Индийския субконтинент в Азия към останалия 
свят и упражнява своето влияние върху процъфтяващите изкуства на Китай, 
Япония и Корея. Разгръщането на религията във всяка приемна страна до-
принася за създаването и на нови форми, например, статуи или монументал-
на скулптура. Най-ранното японско изкуство е свързано с будизма, но след 
IX в., когато страната се отклонява от китайското влияние, светските изкуства 
придобиват все по-голямо значение и живописта създава своята най-силна 
художествена традиция. В общество, в което хората пишат с четка, а не с перо, 
по естествен начин се развива интуиция към естетиката на рисуването.

От XII до XIII в. застоят в Западна Европа с някои прекъсвания претър-
пява бавна трансформация. Възходът на търговията и на земеделието поз-
волява да бъдат натрупани нови материални богатства, използвани отчасти 
за построяването на храмове, повечето изкусно украсени с картини и резба. 
Наблюдава се еволюция към триизмерен реализъм, а между Джото (ок. 1270 – 
1337) и Симоне Мартини (ок. 1285 – 1344) от една страна и византийското из-
куство, от друга, няма голямо различие. Освен Църквата и градове на банки-
те и търговията като Флоренция, Брюж и Венеция, се превръщат в центрове 
на художествената продукция, в която прецизността на възпроизвеждането, 
повлияна от развитието на оптиката, е високо ценена от покровителите. Оду-
хотвореността на религиозното изкуство отчасти е изместена от теми почер-
пани от класическата митология и вниманието към стоки на лукса изразено 
в обрисуването на финото облекло и мебелировка. Самите картини, все по-

  Древногръцката художничка Тима-
рет работи в своето ателие над портрет 
на Мадоната с младенеца. Из За прочу-
тите жени (1360 – 1374), Джовани Бо-
качо.

  Жена рисува статуя, предполага се 
на бог Приап – фреска от Каза дел Киру-
го в Помпей (50 – 79 г. пр.Хр.). Момче 
държи портрет в рамка в краката на ху-
дожничката.
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често преносими артикули, рисувани с маслени бои, стават предмет на раз-
коша, но са по-малко ценени от тъканите например.

Западното изкуство през периода, по-късно наречен Ренесанс, е едно от 
многото приложения на рисуването, по света през XV – XVI в. То не може да 
претендира за превъзходство или по-съвършен стил в сравнение, да речем, 
с персийските миниатюри или с китайските пейзажи. Жизнената градска на-
родна култура в Южен Китай дава тласък в развитието на техниката на щампа-
та, позволяваща механичното възпроизвеждане на изображения, точно както 
в Южна Германия (и по-късно в японския „плаващ свят” на периода Едо). Но в 
западната традиция се забелязват и известни принципни различия. Появяват 
се не само новаторски изобразителни техники, като линейната перспектива, 
но менторите и патроните очакват от художниците нови изразни стратегии 
и стилове. В същото време започва да се развива теорията за оригиналния 
гений на художника – балансирана от запазването на полузанаятчийския ста-
тус и продукция на работилниците. Личността на художника достига звезден 
статус с поддръжката на меценатите, които се надпреварват да ангажират 
най-известните имена.

Изтънченото разпространение на определени стилове в периода на Ре-
несанса и Реформацията отразява разнообразието в европейската култура 
и общество. Търговията на Венеция с Изтока става източник за финансиране 
на забележителни по своята колоратура творби – материалите за тези бои 
се внасят като всяка друга стока. Показността на барока (както по-късно е 
определен) е израз на католическата Контрареформация. Протестантска Ни-
дерландия се нуждае и изисква доста по-различно изкуство за украсата на 
домовете на аристокрацията или за прослава на достойнствата на градския 
живот; битови интериори, пейзажи и портрети говорят за душевния мир и за 
високата нравственост на знатните люде. Крале, принцеси и благородници 

 Изкуството на живописта (1665 – 
1666), Ян Вермеер. Холандският худож-
ник запазва тази картина в своето ате-
лие като експонат за бъдещи купувачи. 
Приживе тя никога не напуска ателието 
му, а след смъртта на художника него-
вата вдовица отказва да я продаде въ-
преки окаяното си финансово положе-
ние.
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продължават да плащат за прослава на своето великолепие и богатство. По-
явява се обаче и феноменът на подписване на картините. Така художниците 
сами оценяват значимостта им – в късните творби на Рембранд (1606 – 1669) 
или в екстремисткия маниер на Караваджо (1571 – 1610).

През XVIII и XIX в. Европа развива концепцията за историзма на изкуство-
то, разглеждайки го като поредица от шедьоври, оценявани като културни 
съкровища и показвани в галерии за духовното и морално напътстване на 
публиката. Преклонението пред „великите майстори” поражда вдъхновение у 
съвременните художници и ги подтиква да се съревновават с тях. Времето на 
меценатството и придворните художници бавно отшумява; макар Наполеон 
да ангажира своите художници за възхвала на имперската слава, а Франси-
ско де Гоя (1746 – 1828) да става художник в испанския двор, от художниците 
вече се очаква да следват своята собствена визия. И доколкото европейското 
общество развива производството и механизацията и утвърждава утилита-
ризма и рационализма, европейското изкуство следва посоката на Романти-
зма – комплексно културно движение, което противопоставя природа срещу 
общество, машини срещу разум, художествено вдъхновение срещу еснафско 
буржоазно общество.

Художниците неизбежно се превръщат в противовес на материалния 
модерен свят. В творбите си някои от тях започват да избягват съвременна-
та предметност, обръщайки се към средновековното и към примитивното, а 
други избират съвременния градски живот като обект на иронично наблю-
дение. Понеже художникът става зависим от производството на творби и от 
пазара, артдилърите и критиците се превръщат в ключовите фигури, които 
определят степента на таланта и установяват връзката между художник и по-
знавач. Започва странна игра, в която от художника се очаква да бъде вдъ-
хновената личност отдадена на своя гений, но и да произвежда продаваеми 
творби, които трябва да бъдат и внимателно пласирани, заради демонстра-
тивното презрение на автора към търговията. Развива се идеята за авангард, 
базирана върху естетически радикализъм. Тя обаче предполага изследване 
на баналността на всекидневието, чрез която по парадоксален начин новото 
изкуство, скоро започва да мутира в общоприемливо за всички изкуство, чи-
ято красота е всеобщо достъпна.

Бързината на обществените и технологически промени влияе на худож-
ниците по много и различни начини. Масовото производство на бои в тубич-
ки позволява да се работи на открито вместо в ателието. Прохождането на 
глобализацията – появата на империализма и международните комуникации 

 Двама японски художници работят в 
ателие, XIX в. Край тях са пособията им 
– хартиени свитъци, бои и четки. Де-
тайл от акварел на Кавахара Кейга.

  Моне в плаващото си ателие (1874), 
Едуар Мане. Импресионистите пред-
приемат радикална стъпка в изнасяне-
то на рисуването извън ателието, на 
открито, където могат да уловят про-
менливите ефекти на естествената 
светлина.
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– внася в европейското изкуство екзотични влияния, като японските щампи и 
африканските маски. Художниците започват да пътешестват. Йожен Фроман-
тен (1820 – 1876) и Уилям Холман Хънт (1827 – 1910) например, са сред ху-
дожниците ориенталисти посетили Северна Африка и Близкия изток; преките 
им наблюдения на пейзажи и култури са въплътени с автентични детайли в 
техните картини. Междувременно Пол Гоген (1848 – 1903) е изкушен от екзо-
тичните Тихоокеански острови, където рисува едни от най-хубавите си кар-
тини. Изобретяването на фотографията слага началото на дебата за целите на 
изобразителното изкуство, но и предлага нови изразни средства. Например 
в картината на Марсел Дюшан (1887 – 1968) Голо тяло слизащо по стълби-
ще, №2 (1912) проличава влиянието на покадровата снимка (стоп-моушън) от 
фотографията. Научното развитие в оптиката води до нови експерименти с 
цвета, като техниката на Клод Моне (1840 – 1926) и Жорж Сьора (1859 – 1891).

От началото на ХХ в. западното изкуство навлиза в модернистична екс-
периментална фаза, която прекрачва границите на всички познати до този 
момент художествени форми. Кубизмът и началото на абстракцията не са 
нито изобразителни, нито декоративни; те изковават нов начин на виждане 
на света. Появата на киното, развитието на технологиите, бумът в автомобило-
строенето, електрификацията, авиацията влияят върху изкуството, което ос-
мисля тези феномени чрез футуризма. Художниците авангардисти сформират 
движения, пишат манифести за утвърждаване на програми за радикална ху-
дожествена промяна. Тези промени предшестват катаклизма на Първата све-
товна война, която по силата на обстоятелствата отново въвежда протекци-
ята на държавата под формата на подпомагане на „военни художници”. След 
войната усещането за културна криза е повсеместно, макар и с различни по-
следици в различните части на света. Докато някои художници откриват нови 
обекти или се връщат към класицизма, други се отдават на пагубна възхвала 
на ирационалното, подсъзнателното и забраненото. Забележителното избух-
ване на индивидуални стилове и съревноваващи се движения се сблъсква с 
възхода на европейските диктатури – съветска, фашистка, нацистка – които 
отхвърлят изкуството като упадъчно и буржоазно и започват да толерират 
героическата образност, прославяща държавата. Това поражда невероятния 

 Василий Кандински рисува в ателие-
то си в Ньой-сюр-Сен, Франция, декем-
ври 1936 г. Художникът от руски произ-
ход печели симпатиите на мнозина 
млади художници – в ателието му го по-
сещават редовно Хуан Мирó, Алберто 
Манели, Жан Арп и Софи Тойбер.

  Работилницата на американския 
скулптор Александър Колдър в Сашé, 
долината Ендър, Франция. Колдър е из-
вестен с колоритните си кинетични 
скулптури, някои от които се виждат и 
на снимката на неговото ателие „Фран-
соа Премиер“.
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ефект на превръщането на модернистичното изкуство в символ на капита-
листическата либерална демокрация, така че след Втората световна война 
ЦРУ се изявява като покровител на американските абстракционисти. Господ-
ството на Съединените щати в световната икономика води неизбежно и до 
преразпределение на художественото пространство – вече не Париж, а Ню 
Йорк е световната столица на изкуството.

След 1945 г. някои художници продължават с героично-романтичния 
модел, изразявайки се чрез монументална абстракция или чрез експресив-
но-депресивни творби, като тези на Франсис Бейкън (1909 – 1992). Диском-
фортът от комерсиализираното общество води до жест на още по-радикал-
но скъсване с всичко свързано с миналото. Художниците на пърформанса 
и късните концептуалисти се стремят към творби лишени от предмет. Анди 
Уорхол (1928 – 1987) внася съвършено нов заряд в концепцията за изку-
ство и демитологизира представата за художника и за автентичната творба, 
представяйки механично репродуцирани изображения на полуфабрикати. 
Попартът отхвърля „елитарността“ на художественото мислене. Потопът от 
визуалната образност във века на масмедиите води до преформулиране на 
творбата – сега на нея се гледа като на едно от многото изображения. По 
ирония на съдбата цената на сериозното изкуство оцелява след атаката на 
антикомерсиализма и достига безпрецедентни нива, в края на краищата за 
да се превърне в начин за избягване на плащане на данъци и за спекулатив-
но инвестиране. Музеите и галериите с експозиции на творби от миналото и 
настоящето заемат видно място в развитието на развлекателната индустрия 
и туризма. Радикалните арт форми като „инсталацията”, хепънинга и др. стават 
общодостъпни и някои художници лесно се приспособяват към медийната 
култура на известността. И макар обстоятелствата да изглеждат неблагопри-
ятни, по сполучливото определение на английския критик на изкуството от 
XIX в. Джон Ръскин „обществото продължава да получава изкуството, което 
заслужава“.

 Абстрактният експресионист Джак-
сън Полък работи в своето ателие,  
1950 г. Домът-ателие на Джаксън По-
лък се намира в Спрингс, Истхамптън, 
Лонг Айлънд. Полък превръща една 
плевня в ателие, докато неговата съ-
пруга художничката Лий Краснър ра-
боти в спалнята.

ВЪВЕДЕНИЕ   13
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ДРЕВНО СКАЛНО, ПЕЩЕРНО И 
НАЗЕМНО 
ИЗКУСТВО

Терминът „скално изкуство“ се използва за да опише практиката, разпрос-
транена сред много древни народи, да рисуват и изсичат в скалите или 
да разчистват подземната скала и върху нея да начертават различни 

фигури. Най-старите известни произведения на изкуството са две мънички 
резки охра, намерени в пещерата Бломбос в Кейп Кост в Южна Африка, които 
датират отпреди 77 000 години. Те са декорирани от пресичащи се на кръст 
линии, издраскани в скалата като геометрични мотиви.

Австралия е изключително богата на скално изкуство. Остров Муружуга 
близо до архипелага Дампиер, Западна Австралия приютява най-големия в 
света комплекс от петроглифи (гравирани в скалата знаци), които вероятно 
датират от 28 000 г. пр.Хр. Това са геометрични фигури и реалистични форми 
обрисуващи аборигенските церемонии, както и животни – китове, ему, кен-
гуру и вече изчезналия тасманийски тигър. В местността Убир в националния 
парк „Какаду“ в Северната територия на Австралия се намират рисунки от три 
различни периода от 40 000 г. пр.Хр. насам. Необичайно, но през вековете те 
са прерисувани отново от следващите поколения аборигени. Богатата уст-
на аборигенска традиция и система от вярвания разкрива тяхното духовно 
предназначение: повечето рисунки са използвани в ритуали, изпълнявани за 
увеличаване популацията на животните, макар че някои от тях са светски изо-
бражения, създавани единствено за визуална наслада. Най-ранните рисунки 
в Убир показват изчезнали вече животни и пръчковидни фигури в ритуално 
облекло, които според преданието представляват духовете, които учат хо-
рата да ловуват и рисуват. Това изображение (отсреща, горе) е едно от най-
старите в Убир и представлява тичащ ловец; активната поза на фигурата е в 

Резки в охра изсече-
ни в пещерата Блом-
бос, Южна Африка.

Първите рисунки се 
появяват в Убир в Се-
верната територия, 
Австралия.

Изображения с черен 
и червен пигмент са 
изрисувани по стени-
те на пещерата Шове 
в долината на р. Ар-
деш, Франция.

Използвани са въглен 
и пигменти в охра и 
бяло за рисунките на 
животни в пещерите в 
планините Хънс, На-
мибия.

Първи изображения 
в пещера в Алтамира, 
Испания. С времето 
са добавени много 
портрети на животни 
и шаблони на човеш-
ки ръце.

Хората живеещи в 
днешна Франция, в 
пещерите Ласко и в 
околнистите, започ-
ват да рисуват по сте-
ните на пещерите.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ
ок. 30 000 г. пр.Хр. ок. 25 000 г. пр.Хр. ок. 16 000 г. пр.Хр. ок. 14 000 г. пр.Хр.ок. 75 000 г. пр.Хр. ок. 40 000 г. пр.Хр.

1  Рисунки в пещерата Алтамира  
(ок. 15 000 г. пр.Хр.), детайл
Неизвестен художник • пигмент 
върху скала
Сантиляна дел Мар, Испания

2  Скални рисунки в Убир 
(ок. 40 000 г. пр.Хр.), детайл
Неизвестен художник • пигмент 
върху скала
Убир, Национален парк „Какаду“, 
Австралия

3  Рисунки в пещерата Ласко  
(ок. 15 000 г. пр.Хр.)
Неизвестен художник • пигмент 
върху скала
Ласко, Франция

2

1

3



стила известен като „динамическата фигура“. Други фигури, популярни като 
„рентгеновите рисунки“ показват скелета и вътрешните органи на хора, жи-
вотни и риби. Скалните рисунки от Тасили н’Ажер, датиращи от 8000 г. пр.Хр., 
са прочути с натуралистичното изобразяване на хора и животни.

Най-старите пещерни рисунки датират от ок. 30  000 г. пр.Хр. Тяхното 
предназначение остава неизвестно, предполага се, че са имали магическа 
или религиозна функция. Древният художник избира да изобразява све-
та, който вижда около себе си и често рисува животни, понякога и фигури 
приличащи на хора, а в отделни случаи и абстрактни знаци, които вероятно 
също имат магическо значение. В пещерата Алтамира в Кантабрия, Испания 
се намират едни от най-изящните многоцветни скални рисунки в света. Изо-
браженията датират от периода на Магдаленската култура (16 000 – 10 000 г. 
пр.Хр.) и представляват животни, включително бизон в различни пози, коне 
(насреща), кошути и вероятно глигани, както и символи и отпечатъци на 
ръка. Изображенията са изключителни не само защото представляват някои 
от първите артистични изяви на Хомо сапиенс, но и защото са изпълнени с 
високо художествено майсторство. Освен това боите са положени внимател-
но следвайки и възползвайки се от контурите на пещерните стени, които им 
придават триизмерност.

Пещерните рисунки в комплекса Ласко в Дордон, Франция датират от ок. 
14 000 г. пр.Хр. Пещерите са открити през 1940 г. и съдържат приблизително 
две хиляди изображения от периода на палеолита, повечето на бозайници – 
коне, бизони, елени, дори и носорог. Макар и с ограничената цветна палитра 
на художника, резултатите са впечатляващи: трябва да се обърне специално 
внимание на анатомичните детайли и на ясната разпознаваемост на живот-
ните. Изображението (долу в дясно) е на глава на бизон, животно много раз-
пространено в онези времена в европейския континент.

Комплексът с рисунки от неолита Лаас Гаал в Сомалия, Африка представя 
един по-късен пример за пещерна живопис. Създадени в периода ок. 9000 
– ок. 3000 г. пр.Хр. тези произведения на изкуството имат богата колоратура 
и са много добре запазени. Те са известни на местните номади, но във вни-
манието на световната общественост влизат едва през 2002 г. благодарение 
на екип френски археолози. Работите приличат на тези в Ласко по това, че 
са нарисувани животни, сред които и такива подобни на вълк и на жирафи.

Геоглифите са друга форма на праисторическо изкуство. Тези огромни ри-
сунки върху разчистена подземна скала или върху земята често образуват от-
четливи шарки или мотиви и са предшественици на ленд арта от ХХ век (виж  
с. 532). Рисунките от Наска в Перу (ок. 200 г. пр.Хр. – ок. 600 г. сл.Хр.; виж с. 18) се 
считат за най-бележитите геоглифи в света заради своя размер, сложност, коли-
чество и висока степен на запазеност. Изображенията са правени най-вече 
чрез премахване на горния слой дребен чакъл в пустинята и оформяне на гео-
метрични фигури в скалата, на изображения на хора, растения, бозайници, пти-
ци и фантастични същества – всичко това чрез свързани помежду си линии. 
Най-големите рисунки са с дължина 200 м (660 фута), а геометричните фигури 
покриват почти 500 км² (190 мл²). Някои експерти смятат, че те са изпълнявали 
ритуална или астрономическа функция; други предполагат, че това са иригаци-
онни схеми или заклинания за плодородие. ККи

За първи път се сре-
щат рисунки върху 
камък на човека от 
културата на ловците 
събирачи във възви-
шенията Матабо, 
Зимбабве.

Аржентинската пе-
щера Куева де лас 
Манос (Пещерата на 
ръцете) е украсена с 
шаблонни отпечатъ-
ци на човешки ръце, 
направени с черни и 
червени пигменти.

Пещерните рисунки в 
Тасили н’Ажер, Алжир 
обрисуват злачен ра-
йон в Сахара, доста 
по-различен от пусти-
нята, в която след 
това се превръща.

Фигура на бял кон, 
дълга 114 м (374 фута) 
е издълбана във ва-
ровиковия хълм в 
Ъфингтън, Оксфорд-
шър, Англия.

В Перу се появяват 
рисунките в Наска 
(виж с.18). Те пред 
ставляват хора и жи-
вотни и са съставени 
от линии в геомет-
рични фигури.

Могилата на Голяма-
та змия – огромни 
купчини пръст офор- 
мени като различни 
животни – е напра- 
вена в Охайо. Дълга е 
над 396 м (1300 фута).
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ок. 11 000 г. пр.Хр. ок. 10 000 г. пр.Хр. ок. 8000 г. пр.Хр. ок. 1000 г. пр.Хр.
ок. 200 г. пр.Хр. –  
600 г. сл.Хр.

ок. 1000 – 1070



рисунките в наска (колибри) ок. 200 г. пр.Хр. – 
ок 600 г. сл. Хр.  неизвестен художник

Цивилизацията Наска процъфтява между 200 г. пр.Хр. и 600 г. сл.Хр. 
Макар че не са запазени важни архитектурни останки, най-значимата 
културна характеристика на цивилизацията Наска – и най-голямата ù 

загадка – е необятната мрежа от геоглифи, известна като рисунките в Наска, 
разположени в пустинята, в предпланинската част на Андите в перуанската 
крайбрежна равнина, южно от Лима. Тези огромни рисунки на мотиви и об-
рази са начертани върху земята, съставени са от геометрични форми, линии 
и фигури на птици и животни като паяк, гущер, пеликан, колибри. Геоглифите 
покриват площ от над 450 км² (174 мл²), а най-големите рисунки достигат до 
305 м (1000 фута) дължина.

Сухият безветрен климат и изолираността на равнината Наска допри-
насят за запазването на тези енигматични геоглифи. Плитките очертания са 
направени чрез премахване на горния слой червен камък и чакъл на пусти-
нята, така че да се открие белезникавият слой отдолу – процес, който изис-
ква сложна организация и планиране. На хората от Наска е била необходима 
топографска система за точно измерване от такъв мащаб, че е невъзможно 
да се види целият геоглив наведнъж. Смята се, че те са построили пунктове 
или кули за наблюдение на рисунките отвисоко. Птиците са най-разпростра-
неният мотив от рисунките в Наска – известни са осемнадесет, но сред тях 
колибрито си остава най-разпознаваемо. РМ

ОРИЕНТИР

камък, чакъл и пръст
50 м / 164 фута дължина
Провинции Наска и Палпа
Пампас де Хумана, Перу

1

2
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N АКЦЕНТИ

ПОЛИХРОмНА КЕРАмИКА ОТ НАСКА
Иконографията и символиката на рисунките в Наска се отразява в керамиката и 
тъканите от Наска. Повлияна от по-ранната цивилизация Паракас, керамиката 
се характеризира с полихромност – използването на геометрични шарки и ярки 
фигури на птици, животни, риби, растения и божества. Забележителна е па-
литрата на художниците от Наска, които използват най-малко десет цвята 
– по-голям брой от използваните от която и да е култура в предколумбова 
Америка (виж с. 34). Цветовете са постигнати чрез използване на ивица мине-
рален пигмент, като железен оксид, за да се направи червено или пък 
манган – за черно. Керамиката от Наска включва купи, чаши, паници, 
вази и съдове с един или два отвора и дръжка между тях. Тази съдина 
(ок. 200 – 700 г.; дясно) е увенчана от две птици, по нея са изрисувани 
митологични сцени. Понякога в изображенията върху съдовете от 
Наска се забелязват сцени на ритуално обезглавяване, което е разпрос-
транена практика в Андите. Такива съдове се използват понякога и в 
домакинството, макар че по-често се употребяват като погребални да-
рове; някои съдове можели да се ползват само от високопоставени осо-
би. Керамиката е изработена най-вече чрез навиване на глината, а после 
преди изпичането са нанасяни минералните пигменти. След изпичане ке-
рамиката се полира за да придобие блясък.

1  ХАРАКТЕРЕН ДЪЛЪГ КЛюН

Дългата човка на колибрито е негов отличителен белег. Върхът на 
човката опира в група успоредни линии, последната от които сочи 
към изгрева на слънцето на 21 декември, датата на зимното слънцес-
тоене. Допуска се, че геоглифите са служели като обозначения на ас-
трологически календар, свързан със земеделските дейности.

2  ОПРОСТЕНИ КРИЛА

Лесно разпознаваме колибрито по разперените крила и дългата 
опашка, независимо от плоскостното му, линейно изображение. Мо-
тивите и стилът на рисунките в Наска следват предколумбовата тра-
диция на опростяване и абстрахиране на естествените форми чрез 
отстраняване на детайлите и запазване на основната форма.
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ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ

До 4000 г. пр.Хр. Месопотамия – низината между реките Тигър и Ефрат 
в днешен Ирак – е населявана от шумерите, усърдни земеделци с ус-
тановени и добре развиващи се градове, управлявани от теократични 

царски династии. През следващите три хилядолетия политическите, религи-
озните, икономическите, художествените и архитектурните традиции, разви-
ти от този древен народ, ще положат основите на Западната цивилизация.

С Шумерската цивилизация се свързват множество първооткривател-
ства: първият град-държава Урук, управляван от цар Гилгамеш; първата 
религия основана на йерархическа структура на богове, хора и ритуали; 
първият известен писмен език – клинопис; първата иригационна система в 
отглеждането на реколтата и първото превозно средство на колела за транс-
портиране на стоки и войска. Шумерите също така изграждат първите тър-
говски мрежи с връзки стигащи чак до Африка, Азия и Европа. В помощ на 
управлението на своите огромни търговски империи шумерите изобретяват 
първия цилиндричен печат – малки цилиндри с изсечени клинорисни знаци 
или фигури. Цилиндричните печати са важен административен инструмент – 
полагани са върху навлажнени документи за да удостоверят сертификат или 
притежание, или са притискани върху мокро парче глина, което като изсъхне 
се превръща в печат и служи като пломба. Отпечатъкът на шумерския мрамо-
рен печат (горе, ляво) съдържа изображения на животни и съдове поставени 
пред светилище или храм; подобни печати се използват в търговията между 
Месопотамия, Сирия и Египет. Цилиндричните печати са произвеждани от 
различни материали – черупки, лазурит, бронз, сребро и злато. Най-ценните 
печати служат за различен тип идентификации.

На върха на теократичната система на шумерския град-държава стои 
божество-покровител, върховният владетел. Царят като изпълнител на бо-
жествената воля има две функции – пазител на държавата и върховен жрец 
– посредник между хората и боговете. Религията е ръководната сила в обще-
ството, а изкуството и архитектурата са функционален израз на религиозните 
вярвания и практики. Всяко шумерско селище се гради около монументал-
ната постройка на храма-кула, известна като зикурат, съставена от многое-

Първият град в света 
Урук процъфтява в 
Шумер (Южна Месо-
потамия). Градът е 
разположен на изток 
от днешното корито 
на р. Ефрат.

В Месопотамия и Еги-
пет се развива техника-
та на отливане с восък 
(известна и с френско-
то си название cire 
perdue), използвана за 
отливане на предмети 
от бронз.

Развива се опростено 
пиктографско писмо, 
използвано за запис-
ване на налозите към 
храмовете.

Много градове се сдо-
биват със защитни сте-
ни. Шумерските пикто-
грами западат тъй като 
все по-често за доку-
ментиране на събития 
и дела се използва 
писмеността.

Смята се, че Гилга-
меш управлява Урук. 
По-късно легендите 
за героя са събрани в 
акадската поема Епос 
за Гилгамеш.

В царския некрополна 
Ур са направени 16 по-
гребения. Векове по-
късно тук са намерени 
много предмети, сред 
които и Царският щан-
дарт от Ур (виж с. 22).

ВАЖНИ СЪБИТИЯ
ок. 3400 г. пр.Хр. ок. 2900 г. пр.Хр. ок. 2700 г. пр.Хр. ок. 2600 г. пр.Хр.ок. 4000 г. пр.Хр. ок. 3600 г. пр.Хр.

1  Цилиндричен печат (3000 г. пр.Хр.; 
ляво) и неговият отпечатък върху 
глина (дясно)
Неизвестен художник • мрамор
4,5 х 4 см (1 ¾ х 1 5/8  инча) Британски 
музей, Лондон, Великобритания

2 „Овен в гъсталака“ – статуетка  
(2600 г. пр.Хр.)
Неизвестен художник • дърво, мед, 
други материали; 48 см (18 1/8  инча) 
височина Британски музей, Лондон, 
Великобритания

3  Победна стела на Нарамсин, цар 
на Акад (ок. 2230 г. пр.Хр.)
Неизвестен художник • розов варо-
вик; 200 х 105 см (78 ¾ х 41 3/8  инча) 
височина; Лувър, Париж, Франция

2

3



тажни платформи, изградени от масивни глинени тухли, с полегати стълбища 
отстрани, които водят до храмовия олтар.

При разкопки през 1928 г. на един такъв храм-кула, зикурата в Ур, британ-
ският археолог Чарлз Ленард Ули прави голямо откритие – погребален ком-
плекс на цар и царица, идентифицирана като Пу-аби по нейния цилиндричен 
печат. Царската двойка е погребана в отделни съседни гробове с повече от 75 
прислужници с невероятни погребални принадлежности от скъпоцености, 
религиозни жертвоприношения, оръжия, инструменти, съдове, музикални 
инструменти и табли за игра, които да им служат в отвъдния живот. Сред на-
ходките са и някои от най-красивите запазени произведения на шумерското 
изкуство, датиращи от ок. 3500 – 2400 г. пр.Хр. „Овен в гъсталака“ (дясно) е 
една от двете погребални статуетки, наречена така от Ули, открита в царското 
погребение. Всъщност статуетките са на „козел“, изправен на задните си крака 
върху цъфтящо дърво. Рогата, очите и челото му са изработени от лазурит; 
дървото, муцуната и краката му са позлатени, а малки продълговати парчета 
черупка и лазурит съставят кичурите на руното. Централната цев предпола-
га, че статуята първоначално е поддържала нещо, например купа. Шумерски 
погребални артефакти, като Царският щандарт от Ур (ок. 2600 – 2400 г. пр.Хр.; 
виж с. 22), са достатъчно доказателство за богата и жизнеспособна култура. 
Макар че голяма част от шумерската иконография остава неясна, както крас-
норечиво твърди Ули: „...Всеки намерен предмет е не просто илюстрация на 
достиженията на дадена раса в дадено време, но и нов документ, който поз-
волява да се попълни картината на онези първоначала, от които произхожда 
нашият съвременен свят.“

Отдавна установилите се и утвърдили се шумерски градове-държави на-
края са завоювани от акадския цар Саргон Велики, който управлява от 2334 г. 
до 2279 г. пр.Хр. Саргон установява акадската династия и управлява от нова 
столица – Акад, построен на левия бряг на р. Ефрат. Месопотамия е само част 
от империята на Саргон, която се простира от днешен Иран до Средиземно-
морието. Властта на войнствения цар Саргон и неговата династия се смята за 
богоподобна.

Победната стела на Нарамсин (дясно) е свидетелство за агресивното уп-
равление на акадската династия. Нарамсин (управлявал 2254 – 2218 г. пр.Хр.) 
е внук на Саргон и приемник, който е назоваван „Цар на четирите посоки“ или 
„Владетел на света“. Повредена в горния и в долния край, стелата (монумент в 
памет на важно събитие или личност) ознаменува победата на цар Нарамсин 
над Сатуни, царя на лулубеите, планински народ населявал днешен Иран. На 
стелата е изобразен самият цар, който води войската си по стръмен хълм в 
царството на лулубеите; композицията ù представлява важна крачка напред 
в шумерската скулптура, в която фигурите са неизменно ограничени в хори-
зонтални редици. Тук скулпторът представя драматична триъгълна компози-
ция, в която цар Нарамсин е на върха. По-надолу войниците му победоносно 
прегазват лулубеите, а други чакат покорно или падат от планината. Царят 
изобщо не гледа към тях, а към небето, където навярно божествени знаци 
благославят делата му. СЕ

Построени са първите 
зикурати или стъпало-
видни пирамиди. Зи-
куратът представлява 
част от храмовия ком-
плекс и се смята за дом 
на божеството покро-
вител.

Урукагина, владете-
лят на града-държава 
Лагаш, издава хуман-
ни кодекси със зако-
ни за да се пребори 
със злоупотребите на 
жреците и богатите.

Градът Акад става но-
вата сила в Месопо-
тамия. Акадската ди-
настия остава на 
власт до смъртта на 
цар Шаркалишари 
ок. 2100 г. пр.Хр.

Победата на акад-
ския цар Нарамсин 
над лулубеите е от-
белязана със стела с 
много оригинален 
замисъл (горе).

Гудеа става владетел 
на Лагаш. По многото 
запазени статуи на 
този цар можем да 
съдим за могъщата 
репутация на акад-
ския царски двор.

Намаляването на 
плодородието на 
почвата води до 
упадък в южните 
части на Месопо-
тамия; население-
то се придвижва 
на север.
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ок. 2500 г. пр.Хр. ок. 2360 г. пр.Хр. 2270 г. пр.Хр. ок. 2230 г. пр.Хр. ок. 2144 г. пр.Хр. 2000 г. пр.Хр.
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На Царското гробище на Ур на юг от днешен Ирак разкопки са направе-
ни за пръв път през 1928 г. от британския археолог Чарлз Ленард Ули. 
В един от гробовете той открива „най-забележителното нещо“ – малка 

трапецовидна кутия, направена от дърво с инкрустации на много фигури от 
черупки, червен варовик и лазурит. Сандъкът е открит да лежи до раменете 
на останките на мъж, за който се смята, че е бил носача на щандарта. Ули до-
пуска, че артефактът, покачен на прът, е носен в битките като хералдически 
знак. Така кутията става известна като Царски щандарт от Ур. Впоследствие 
учените стигат до заключението, че „щандартът“ всъщност е кутия за съхраня-
ване на древен музикален струнен инструмент.

От двете страни на кутията се намират главните панели, всеки с по три 
хоризонтални графи с инкрустирани изображения на сцени с фигури и жи-
вотни. Гледани отдолу нагоре сцените в хоризонталните редици представля-
ват визуален разказ наподобяващ комиксова лента. Първият панел, наречен 
„Война“ показва царя на война заедно с шумерската царска армия в пълно 
бойно снаряжение и регалии, която безмилостно отблъсква врага. Пехотата, 
въоръжена с копия и брадви, убива враговете, а след битката подкарва плен-
ниците, вързани и разсъблечени, към царя победител, който вдигнал своето 
копие, решава съдбата им. Вторият панел „Мир“ показва царя и знатното му 
обкръжение отпразнуващи победата с пир. Те благодарят на боговете, а мъже 
полагат военните трофеи пред царя. СЕ

Панел „Война“
черупки, лазурит, червен варовик
21,5 х 49,5 см (8 ½ х 19 ½ инча)
Британски музей, Лондон, 
Великобритания

ОРИЕНТИР

Царски щандарт от Ур ок. 2600 – 2400 г. пр.Хр.
неизвестен художник

2

3

1
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 АКЦЕНТИ

3 СТРАшНАТА АРМИЯ

Панелът „Война“ драматично об-
рисува четириколесни колесни-
ци, теглени от впрегнати кулани, 
прегазващи окървавените тела 
на враговете. Панелът е една от 
първите илюстрации на шумер-
ската армия, в която художникът 
се възхищава на безмилостната 
и непобедима сила на армията.

1 ВЕЛИКИЯТ цАР

В шумерското изкуство фигури-
те се изобразяват в йерархия – 
размерът им се променя според 
техния статус и значимост. Тук 
царят е илюстриран като толко-
ва величава фигура, че макар и 
седящ, той „пробива“ тавана, из-
образен от мозаечния бордюр, 
извисявайки се над останалите.

ПРАЗНУВАНЕ НА ПОБЕДАТА

Другата страна на Царския щандарт от Ур – панелът 
„Мир“ (детайл вдясно) представя сцена, в която ужа-
сът от войната отсъства. След като войната е спечеле-
на и мирът възстановен царят и знатните седят обле-
чени в ритуалните каунаке (вълнени поли с дълги 
ресни) и празнуват победата в официален пир. Вдигат 
чаши в дясната си ръка сякаш благодарят на боговете 
за своя триумф. Музиканти ги развличат със свирня на 
лира (тук не се виждат). Както и в панела „Война“ фигу-
рата на седящия цар (горе в ляво) е по-голяма от тези 
на благородниците, а украсата на неговото каунаке е 
детайлно предадена. Стоящите роби прислужват на 
царя и на благородниците, а в долната графа като на 
парад мъже донасят на пира военните трофеи – бик, 
коза, риба и друга плячка. Черупките, използвани за 
фигурите, са фино детайлизирани в черно, а парченца 
лазурит съставят фона. За украса е добавен по мънич-
ко червен варовик.

2 ДВИЖЕНИЕ

Художникът създава ефект на 
движение като променя хода на 
фигурите, които вървят от ляво 
на дясно. И куланите (диви ма-
гарета) отначало вървят, после 
припкат, а накрая препускат в 
галоп. Техните отскоци стават 
все по-широки и по-широки, до-
като накрая краката им се отде-
лят от земята и сякаш „политат“ 
в битката.



 

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

24   ПРАИСТОРИЯ – ХV ВЕК

Изригването на вул-
кана на остров Тера 
(Санторини) предиз-
виква цунами. Търго-
вията в Егея секва, 
което води до упадък 
на Минойската циви-
лизация.

Появява се миной-
ското писмо Линеар 
А. Все още не е разче-
тено напълно.

На остров Санторини 
процъфтява Теран-
ската култура, в която 
елементи от миной-
ската и египетската 
култура се съчетават 
с натуралистични по 
дух фрески.

Завършен е миной-
ският дворец в Кно-
сос.

ок. 1624 г. пр.Хр.ок. 1700 г. пр.Хр.ок. 1750 г. пр.Хр.ок. 1900 г. пр.Хр.ок. 2000 г. пр.Хр.

В Северен Крит про-
цъфтява Минойската 
цивилизация, която 
строи големи двор-
цови комплекси.

На Цикладските ос-
трови, северно от 
Крит, се появяват пър-
вите егейски цивили-
зации. Те произвеж-
дат характерни гео- 
метрични статуетки.

ок. 3000 г. пр.Хр.

Преди появата на гръцкото континентално изкуство в района около 
Егейско море процъфтяват редица цивилизации. Първата от тях се 
развива на Цикладите – група острови на югоизток от континентал-

на Гърция. От ок. 3000 г. пр.Хр. заселническа вълна от Мала Азия започва да 
изработва от местния мрамор малки статуетки. Отличаващи се по стил, по-
вечето от тях представляват женски фигури в опростена стояща поза, с ръце 
скръстени под гърдите (насреща горе). Малкото издялани мъжки фигури 
обикновено са изобразени с музикални инструменти или оръжия. Предназ-
начението на фигурите остава загадка. Повечето от тях са открити в гробове, 
които не са правени когато са полагани телата, така че вероятно са имали 
друго предназначение. Някога те са имали цветна украса, която се е заличи-
ла с времето. Пестеливата, минималистична форма на фигурите е извор на 
вдъхновение за съвременните скулптори, така както в началото на ХХ век ес-
тетиката на традиционната африканска скулптура повлиява върху работата 
на художници като Пабло Пикасо (1881 – 1973), Анри Матис (1869 – 1954) и 
Алберто Джакомети (1901 – 1966).

В Крит към 3000 г. пр.Хр. се появява най-голямата от егейските цивилиза-
ции. Минойските художници черпят вдъхновение от Египет, Сирия и Анато-
лия, но претопяват различните стилове в свой индивидуален, твърде ориги-

1 Маската на Агамемнон  
(ок. 1600 – 1500 г. пр.Хр.)
Неизвестен художник • злато
25 х 17 см (9 5/8 х 6 ¾ инча)
Национален археологически музей,
Атина, Гърция

2 Женска фигура  
(ок. 3200 – 2800 г. пр.Хр.)
Неизвестен художник • мрамор
Музей на изкуството Метрополитън,
Ню Йорк, САЩ

3 Минойска ваза с октопод в мари-
нистичен стил (ок. 1450 г. пр.Хр.)
Неизвестен художник • глина
Археологически музей в Ираклион,
Крит, Гърция

ЕГЕЙСКО ИЗКУСТВО

1

3

2
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ок. 1100 г. пр.Хр.ок. 1180 г. пр.Хр.ок. 1400 г. пр.Хр.ок. 1550 – 1450 г. пр.Хр.ок. 1600 – 1500 г. пр.Хр.ок. 1600 г. пр.Хр.

В Пелопонес се раз-
вива ахейската (ми-
кенската) култура с 
характерните големи 
куполни гробници и 
Лъвската порта в Ми-
кена.

Направена е Златната 
маска на Агамемнон 
(горе в ляво), макар че 
вероятно не е била 
предназначена за ге-
рой от Троянската 
война.

Във Фреската „Торе-
адор“ (виж с. 26) в 
Кносос е изобразен 
мъж акробат, който 
се премята над рога-
та на разярения бик.

Развива се минойско-
то писмо Линеар Б, 
което предшества 
гръцката писменост.

Според Илиада на 
Омир е опожарен 
град Троя.

Микенската цивили-
зация запада с нача-
лото на Гръцките 
тъмни векове.

нален стил. Техните керамика, бижута, фрески и малки статуетки се отличават 
с майсторско превъзходство. Минойската култура е съсредоточена в големи-
те дворци на Кносос, Малия и Фестос – сградни комплекси по-скоро с тър-
говско, религиозно и ритуално предназначение отколкото с ясно изразени 
функции на резиденции. Тук се намират складове за зърно и работилници на 
занаятчии и има място за големи обществени събрания. Дворците са богато 
украсени с фрески (виж с. 26). В Кносос фрагменти от останки на стенописи 
изобразяват зрелищни процесии и акробатични игри изпълнявали важна 
роля в критските ритуални спортове с бик. Фреските разкриват и витални 
картини от природата – котка, която дебне птичка, маймуна насред поляна 
шафран и фриз със сини делфини.

Разнообразие цари и в минойската керамика. Най-характерни са изде-
лията от Камарес, които са наречени на светилището в пещерата в близката 
планина Ида, където са намерени първите екземпляри. Съдовете от Камарес 
са изключително фини – често стените им са тънки като черупка на яйце, с из-
обилие на изображения на геометрични мотиви на стилизирани листа и цве-
тя. По цялата повърхност на предметите, както и върху дръжките и чучурите, 
се разстилат равномерно ярки вълнообразни линии. Подобна енергия блика 
и от по-натуралистично изобразената украса. Критяните са островитяни, ко-
ито се възхищават на заобикалящия ги морски живот и развиват съответен 
изобразителен стил (долу дясно) в керамиката и металообработката. Познати 
мотиви са морските звезди, коралите, делфините, октоподите с виещи се пи-
пала и свирепи очи.

Минойското влияние се простира и до континентална Гърция, където 
оказва въздействие главно върху микенците, чиято цивилизация се развива 
в периода 1600 – 1100 г. пр.Хр. Наречена е на името на древния град Мике-
на в североизточната част на Пелопонес. От тук микенците постепенно раз-
ширяват властта си върху цяла Южна Гърция и околните острови. Те са по-
войнствени от минойците; дворците им са здраво укрепени, оставили са ни 
много оръжия и бойни артефакти. Древните гърци смятат Микена за люлка на 
своята цивилизация. Според един гръцки мит градът е основан от Персей и 
е управляван от Агамемнон, който предвожда гърците във войната с Троя. В 
Илиада (ок. 750 г. пр.Хр.) Омир го описва като „богат на злато“.

Описанието на Омир не е далеч от истината. Немският археолог Хай-
нрих Шлиман (1822 – 1890) разкопава кръг от шахтови гробници (гробници 
с дълбока, тясна яма) в Микена през 1876 и постига впечатляващи резултати. 
Наред с множеството бижута и оръжия, украсени със злато и сребро, той от-
крива и колекция погребални маски, изработени от тънък лист ковано злато 
върху дървена форма. Детайлите са нанесени по-късно с остър инструмент, 
а двете дупки край ушите са служели за прикрепяне на маската с връв към 
лицето на починалия. Шлиман се надявал да свърже маските с двора на цар 
Агамемнон и една от златните маски (отсреща) е наречена на него. Но маска-
та е датирана триста години преди Агамемнон и най-вероятно е покривала 
лицето на микенски владетел. ИЗ
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Тази фреска най-напред е красяла Дворът с каменните чучури на Кносо-
ския дворец в Крит. Дворецът заема централно място в процъфтяващата 
на острова древна Минойска цивилизация. Изображението представя 

акробатичните прескоци с бик, изпълнявани в централния двор на дворе-
ца или някъде в непосредствена близост. Тези атлетични прояви изпълня-
ват важна роля в минойските религиозни ритуали. Дворецът с фреските и с 
многобройните си артефакти е открит от британския археолог Артър Еванс 
при разкопки започнали през 1899 г. Стилизираните фигури с тънки талии и 
елегантен, плавно извит контур са типични за минойското изкуство, а коло-
ритната декоративна рамка допълва ритъма на сцената. ИЗ

фреска върху хоросан
81 х 114 см (317/8 х 44 7/8 инча)
Археологически музей в Ираклион, 
Крит, Гърция

Фреска „Тореадор“ ок. 1550 – 1450 г. пр.Хр.
неизвестен художник
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3  АКРОБАТ ПРАВИ САЛТО

Обикновено се смята, че фигура-
та, която се премята назад през 
гърба на бика, принадлежи на 
мъж. Преди това акробатът се 
е подпрял на рогата на бика, а 
сетне се готви да се приземи 
зад него. Извивката на негово-
то тяло внушава светкавично 
движение. Подобни атлети не 
винаги са изобразявани по този 
начин, понякога се приземяват 
на крака върху гърба на живот-
ното. Около правдоподобността 
на този гимнастически номер се 
води голям дебат.

2  КРАКАТА НА БИКА

Тялото на бика, макар и удъл-
жено, е грациозно. Художникът 
е нарисувал бика с изопнати 
крака за да покаже, че галопи-
ра. Позата по-скоро трябва да 
внуши бързината на движение, 
отколкото да изобрази досто-
верно начина, по който живот-
ното тича.

2

1  АТЛЕТ СГРАБчИЛ РОГАТА

Традиционната интерпретация 
на този жест е, че атлетът е сграб-
чил рогата на бика, готвейки се 
да направи салто през главата 
му. Еванс се консултира с бико-
борец, който го уверява, че е не-
възможно атлетът да успее да се 
хване както трябва за рогата.

4  ПОМОЩНИК С ВДИГНАТИ 
РЪцЕ

Според първоначалното тълку-
ване този атлет с вдигнати ръце 
помага на премятащия се през 
гърба на бика скачач да се при-
земи. Според други описания 
това е фигура на акробат, който 
тъкмо се е приземил след скока. 
В минойското изкуство мъжете 
са изобразявани в червено, а 
жените – в бяло. Но тук белите 
фигури носят мъжко облекло. 
Това навежда на мисълта, че 
това са младежи, които преми-
нават през някаква форма на 
ритуални инициации.
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В Сакара е започната 
първата пирамида –  
стъпаловидната пи-
рамида на фараона 
Джосер от Третата 
династия.

Рухва Старото цар-
ство. Египет се разде-
ля на съпернически 
царства.

Египет се обединява 
още веднъж при 
Средното царство. 
Столицата се пре-
мества в Тива.

Построен е погре-
балният комплекс в 
Деир ел-Бахри за 
Ментухотеп от Еди-
надесетата династия.

В Старото царство 
при цар Нармер за 
първи път Горен и 
Долен Египет се обе-
диняват.

За фараоните Хуфу, 
Хефрен и Менкауре 
са построени голе-
мите пирамиди в 
Гиза. Малко след това 
са направени и пър-
вите стенописи в 
гробници.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ
ок. 2550 г. пр. Хр. 2150 - 2134 г. пр. Хр. ок. 2030 г. пр. Хр. ок. 2061 - 2011 г. 

пр. Хр.ок. 2649 г. пр. Хр. ок. 2630 г. пр. Хр. 

Периодът 2649 – 1070 г. пр.Хр. в Древен Египет, през който ще упра-
вляват осемнадесет династии, е период, в който се наблюдава забе-
лежително разнообразие в живописта, скулптурата, архитектурата, 

бижутерството, текстила, керамиката, уредбата на градините и облеклото. 
Египетските художници са главните изразители на духовните, социалните и 
политическите доктрини и техните произведения винаги изпълняват някакви 
културни, династически или религиозни функции. Предполага се, че те рабо-
тят в установена изобразителна система, но въпреки това показват високо 
ниво на развитие и майсторство в рисунъка, а също и изобретателност. Все 
още не съществува разграничението между „изкуство“ и занаяти“. Това разде-
ление настъпва най-напред през Ранния ренесанс (виж с. 150).

В изкуството и архитектурата на Старото царство (ок. 2649 – ок. 2134 г. 
пр.Хр., от Третата до Шестата династия) се установява поредица от художест-
вени прецеденти, които се утвърждават през следващите две царсттва. На-
пример при управлението на фараона Джосер (упр. ок. 2630 – 2611 г. пр.Хр.), 
първият велик владетел от Третата династия, царският съветник и главен ар-
хитект Имхотеп построява в Сакара (некропола на фараоните) стъпаловид-
на пирамида в столицата Мемфис. (Тук през 1924 г. е открита впечатляваща 
статуя на фараона с реални размери, изработена от варовик и довършена в 
цвят. Смята се за най-старата в света статуя с човешки размери.) Построените 
само няколко години по-късно пирамиди или мастаби за Снеферу (упр. ок. 
2575 – 2551 г. пр.Хр.), основател на Четвъртата династия, бележат еволюцията 
от стъпаловидни към пирамиди с напълно равни каменни повърхности. През 

ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ


