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HP навлиза на пазара за печат върху текстил чрез сублимация със
старта на серия принтери HP Stitch
Наскоро HP представи новата си серия HP Stitch S, портфолио от принтери за дигитален печат върху текстил,
които съчетават бързо, прецизно настройване на цветовете с ефективни и опростени процеси. Това е най-новата
иновация на HP, създадена да ускори приемането на цифровия печат върху текстил с търговска цел.
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Портфолиото от принтери свързват HP Thermal Inkjet технологията с мастила с индустриален стандарт за
изключителна устойчивост на цветовете. Първият вграден спектрофотометър позволява бързото и точно
настройване на цветовете на Stitch. Серията принтери, нововъдение на НР включва три нови принтера от
64-инчови до 126-инчови: принтер HP Stitch S300 – 64 инча, принтер HP Stitch S500 – 64 инча и принтер HP Stitch
S1000 – 126 инча.
HP Stitch S300 Printer
притежава първата
печатаща
глава,
която потребителят
сам
може
да
смени, което води
до спестяване на
времето и разходите
за обслужване от
технически сервиз.
Принтерът HP Stitch
S300 е създаден
специално
за
начинаещи,
без
опит със сублимация
потребители
и
печатници,
на
които
предстои
да
разширят
портфолиото си.
Принтерът HP Stitch S500 позволява предвидим цвят на сублимация на мастилото и по-малко загуба от отпадъци
от медии в производствена среда. Със симетрична конфигурация 2xCMYK на печатащите глави и оптичен
сензор за придвижване на медиата, този 64-инчов принтер позволява наситен и надежден печат на един
пас за достигане на максимална скорост на печат. Принтерът HP Stitch S500 е проектиран специално да дава
възможност за голяма производителност.
Основните функции на принтера HP Stitch S500 включват:
Рационализиран процес на печат;
Големите багове за мастило, по-големите ролки и сензора за напрежението на опъна на медиата позволяват
печат без надзор – дори през цялата нощ, в комплект с „HP Services“ – инструменти за управление на цяла
машинна база от едно производство в облачно пространство;
Цвят, на който можете да разчитате при различни поръчки да е винаги еднакъв, благодарение на инструментите
на HP SmartColor. Можете с увереност да разпределите задачи между вашия машинен парк и да получите
еднакъв краен резултат на цветната консистенция при всеки един принтер;
Намаляване на разходите;
Избягвате повторения на печата и загубата от медийните отпадъци с 1200 dpi печатащи глави и интелигентна
система на HP за компенсиране на липсващи дюзи;
Спестявате до 50 процента площ от помещението си с начина, по който е конструиран принтера – зареждане и
подаване на медиата от предната страна на принтера и система без валове.
Източник: HP, Мираж груп ЕООД – www.mirage-group.eu
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ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА МОДА ОТ НАЧАЛОТО
НА ХХІ век – СЪВРЕМЕННА МОДА
Д-р Росица Рангелова - Нов Български Университет

DEVELOPMENT TENDENCIES OF CHILDREN FASHION SINCE THE
BEGINNING OF THE XXI CENTURY - CONTEMPORARY FASHION
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Rositsa Rangelova, PhD - New Bulgarian University

Abstract:
The beginning of the 21st century seems to show much more awareness of both children-parents relationship
and clothing. That is a century in which the enthusiasm dating back to the second half of the twentieth
century of the discovery of new synthetic fabrics and products starts to feel to a greater extent as a threat
to the ecological balance of the planet rather than as the ease and progress of our civilization. In terms of
global approach, more and more followers are finding eco-friendly lifestyles – from satisfaction of basic
food and clothing needs to eco-friendly construction and energy-saving power supply.
In contemporary fashion for adults and children new textiles are developed, with an emphasis on ecomaterials. Recycled textiles are already being discussed and used. Increasing attention is being paid to
the so-called. ‚Green fashion‘ – the production, use and recycling of which results in the least possible
environmental pollution.
At the beginning of the 21st century, children‘s clothing was already an independent industry. It does not
directly copy adult clothing; however, trends in adult fashion definitely influence changes in children‘s
clothing. As with the various adult and fashion styles, there is an emphasis on greater opportunities to
diversify the clothing of the little ones through the aptitude to freely create different compositions of
the individual pieces. The silhouette, volume, colors, fabrics are changing according to current fashion
influences. The most widespread trend in children‘s clothing choices is not the high fashion, it is mainly
what is being promoted by the stars and their children. Although many parents watch out for the style
when their child is dressed, only a few of them consider it a priority. The most important factor remains the
quality, durability and convenience of the garment. Material is crucial when choosing clothes for children.
The most preferred fabrics are cotton and wool.
Another trend is that nowadays parents spend twice as much on their children‘s clothing than on themselves.
A conclusion can be drawn that freedom and creativity, ecological and light fabrics, heat resistance,
practicality, durability and updating according to the fashion trends - these are the main characteristics of
children‘s clothing in the beginning of the 21st century.
РЕЗЮМЕ: Началото на новия ХХІ век е
много по-осъзнат както по отношение на
взаимоотношенията между деца и родители, така
и по отношение на облеклото. Това е векът, в който
ентусиазмът от втората половина на ХХ век по
отношение на откриването на нови синтетични
тъкани и продукти се чувства повече като заплаха за
екологичното равновесие на планетата, отколкото
като удобство и напредък за цивилизацията. На
световно ниво все повече последователи намира
екологичният начин на живот – като се започне
от базовите потребности от храна и облекло и се
завърши с екологичното строителство и щадящи
природата енергийни източници.
В съвременната мода, както за възрастни, така
и за деца вече се работи с нов текстил, като се

online www.tok-bg.org

набляга най-много на еко-материите. Вече се
говори и се ползва рециклиран текстил. Все повече
внимание се обръща на т.нар. „зелена мода” –
чието производство, употреба и рециклиране води
до възможно най-малко замърсяване на околната
среда.
В началото на ХХІ век детското облекло вече е
самостоятелна индустрия. Тя не копира директно
облеклото на възрастните, но определено
тенденциите в модата за възрастни оказва влияние
и върху промените в детското облекло. Както при
различните модни стилове за възрастни, така и
при децата се набляга на по-големите възможности
за разнообразяване на дрехите на малките чрез
възможности за свободно окомплектоване на
отделните части. Според актуалните модни
5
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влияния се променя силуета, обема, цветовете,
тъканите. Най-масовата тенденция при избора
на облекло за децата, не е висшата мода и това,
което се промотира от звездите и техните деца.
Макар много родители да държат на стила при
обличане на детето си, само малка част от тях
смятат, че той е важен. Най-важният фактор си
остава качеството, трайността и удобството на
дрехата. Материята е от изключително значение
при избора на дрехи за деца. Най-предпочитаните
материи са памукът и вълната.
Друга тенденция е, че в днешно време родителите
харчат двойно повече за облекло на децата си,
отколкото за себе си.
Може да се заключи, че свобода и творческо
поле за изява, екологични и олекотени материи,
термоустойчивост, практичност, издръжливост
и актуализация според модните тенденции – това
са основните характеристики на облеклото за
децата в началото на ХХІ век.
Единствено при бебетата се забелязва сравнително
постоянна тенденция за „типично облекло“, което
в дрехите за възраст до 2-3 години е съобразено и с
употребата на памперси.
Цветовото разнообразие става все по-голямо и
вече отпада класическото разделение „розово за
момичета“, „синьо за момчета“. В модната индустрия
се вземат предвид последните изследвания, според
които представата, че бебетата виждат всичко в
черно-бяло е напълно погрешно. Те различават
ярките, контрастни оттенъци. На 6 месеца могат да
различават червения, синия, жълтия и зеления цвят.
Вече е доказано, че с помощта на цветовете може да
се коригира настроението и поведението на детето.
Прекалено подвижните деца е добре да не носят
дрехи в агресивен червен и наситено жълт цвят. Те
са по-подходящи за по-флегматичните и затворени
в себе си деца, защото им помагат да се отпуснат. За
по-палавите и буйни деца е препоръчително да се
подбират дрехи в успокояващите отенъци на синьото,
зеленото, сивото или бежовото.
Темата за ролята и въздействието на цветовете на
детското облекло върху поведението на децата е
много обширна и изисква специално внимание. Тя е
засегната по-подробно в статия от цикъл “Докторантски
четения“ на НБУ от 2012 г.
Свободното движение и развитие на децата отвъд
ограниченията, характерни за по-голямата част от
цивилизацията, която познаваме е нещо като „новата
религия”. Производителите на дрехи, играчки,
аксесоари, атрибути дори за бебетата са насочили
своите усилия към психологическото въздействие
на всички тези продукти за децата, съобразяване с
особеностите на техния растеж, костна структура,
възпитаване на емоциите, ранно развитие и
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поощряване на творческите им способности и свобода
на изразяването и себеусещането им. В модата за деца
водещото изискване е дрехите да бъдат практични,
естетиката е на второ място. Търсят се решения за
нови силуети като визия.
Все по-голямо значение се отдава на тъканите и техните
характеристики като непромокаемост, немачкаемост,
топлоизолация, хигиеничност, пластичност, удобни
за експлоатация и поддържане. Едновременно с тези
изисквания, еко-материите започват да се налагат
като стандарт за изработка на детско облекло. По
отношение на бебешките дрехи обикновено става
дума само за естествен памук и вълна, обработени
чрез високотехнологични методи или смеси на памук,
вълна, коприна в различни съотношения. За поголемите деца се използват тъкани с благородни смеси
– натурални или изкуствени, а също така и трикотажни
платове.
Облеклото на децата, чието приобщаване към
социалната среда става на все по-ранна възраст се
влияе повече от средата, в която детето попада,
отколкото от семейната среда. Предпоставка за това
са детските градини и предучилищните занимални,
както и разнообразието от творчески курсове, които
могат да посещават от най-ранна възраст. В първите
години, майката има изключителна роля по отношение
на възпитаването на вкус и стил на детето, но веднъж
попаднало в среда на свои връстници, това влияние
– независимо дали е позитивно или негативно,
бързо може да намалее. Много често децата обичат
да се идентифицират с любимите си приказни,
анимационни, екранни и кибер-герои. И момчетата, и
момичетата обичат дрехи с апликации на тези герои
като например Батман, Супермен, Спайдърмен, с
Уникс или Хана Монтана.
След един сравнително дълъг период в края на ХХ в.,
когато съществуваше по-ясна граница между детските
дрехи и тези за възрастни, прекрачвана символично
с балната рокля за абитуриентския бал, сега отново
настъпва период, в който много често момичетата
копират стила на своите майки, а момчетата – на
бащите си. Понякога това става неволно, защото
майките пазаруват онова, което самите те харесват и
децата свикват с този стил. Това се забелязва особено
силно при момчетата, когато няма модно влияние от
страна на бащата. Това са редки случаи. Много често
майката оформя стила на момчето, докато не дойде
моментът, в който то започне да предпочита да се
идентифицира с типичното облекло на училищната
или групата по интереси, към която избира да
принадлежи. При момичетата експериментите със
собствения стил започват по-отрано поради голямото
разнообразие на модна информация за жени, както в
многобройните женски и тийнейджърски списания,
така и чрез интернет, а най-вече – отново под влияние
на приятелската и ученическа среда.
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Днешните деца обичат много детайлите – джобчета,
копчета, ципове, но много държат и на удобството.
Момичетата отново се насочват към романтичните
роклички, а момчетата избягват много старателно
всичко, което според тях е „момичешко“.
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Световните дизайнери, усетили желанието на
известните да купуват за своите деца същите дрехи
като за себе си започват все по-често да предлагат
едни и същи модели за възрастни и за деца. Има
най-различни коментари за тази тенденция. Някои го
смятат за модна приумица, други за подходящ начин
да възпитат отрано стил и вкус. Но така или иначе
буквалното копиране на гардеробите на майката и
бащата в детския гардероб се разпространява като
мода предимно в светските кръгове. Семейството на
Виктория и Дейвид Бекъм е запазена марка в това
отношение. Факт е – Дейвид Бекъм винаги е бил тон
със синовете си Бруклин, Ромео и Крус.

Анджелина Джоли и Брад Пит също се стараеха децата
им да бъдат облечени като тях, докато бяха семейство.
Интересен факт е, че върху задната част на сватбената
рокля в цвят слонова кост на Анджелина Джоли е
имало десен от рисунките на нейните деца .
Социалните мрежи и възможността модните
тенденции да не се влияят само от модната критика
и авторитетните издания за мода, а от потребителите,
позволи и на самите деца пряко да влияят с оценките
и изискванията си. Тийнейджърските филми на Disney Channel поощряват децата да създават свои
блогове и форуми, в които да коментират и да налагат
тенденции. Сегашните млади момичета започват да
имат все по-голямо влияние не само върху масовата
мода, но дори и върху колекциите на големи марки със
своята преценка и изисквания. Преди шест години се
появи един феномен, когото нарекоха „петгодишният
моден гуру”. Той се казва Алонсо Матео, вече е поголям, но именно на 5 години, изгря звездата му след
като намери голям брой последователи в Instargram и
Facebook. Той е син на журналистката Луиза Фернандо
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Еспиноса, която работи за модни списания и казва
за сина си: „Алонсо сам избира дрехите си, когато
ходим по моловете. Въобще не е вярно че аз съм
тази, която го насочва в търсенията му. Вкусът му
е много изискан и няма нужда да му суфлирам. Само
плащам сметките. Той има толкова много фенове,
че понякога в мола искат да се снимат с него”,
споделя тя след като се появява съвсем естественото
предположение, че майка му има влияние в подбора
му на дрехи. Звездата му изгрява след като майка му
го вдъхновява за удивителна сесия с дрехи от марките
„Гучи”, „Диор”, „Долче и Габана”, „Стела Макартни” и
„Марк Джейкъбс”, които той сам е подбрал и съчетал.
Самият Алонсо твърди, че по-скоро е повлиян от
примера на баща си: „Обичам костюми, кецове и
очила. Обличам се като моя татко, защото той
изглежда страхотно”.
Сега в публичното пространство има и много
други деца, популярни с индивидуалния си стил и
независимост при избора на облекло.
Най-стилните хлапета в Холивуд, обяснимо са деца на
звезди, превърнали се още от малки в модни икони.
Сайтовете и списанията постоянно дават за пример
облеклото на близначките на Сара Джесика Паркър,
децата на Матю Макконъхи, синовете на музикантите
Гуен Стефани и Гавин Росдейл - техният син Кингстън е
известен с ексцентричните си хрумвания по отношение
на дрехите и прическите.
Дъщерите на Бен Афлек и Дженифър Гарнър също са
сред най-младите модни икони, дъщерята на Мила
Йовович – Евър Габо Андерсън и много други деца на
известни родители.
Една от последните тенденции в детската мода е
навлизането на елементи от официалното облекло,
подобно на това, което направи Келвин Клайн по
отношение на трансформирането на официалното
облекло в ежедневно. Тази отправна точка му
позволи да създаде ненатрапчиво официална
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линия и по отношение на детското облекло като се
вземе предвид потребностите на малките, тяхното
удобство и комфорт. И другите световни дизайнери
като Версаче, Диор, Долче и Габана, Роберто Кавали
изкараха детската мода на подиума. Във всеки сезон
се демонстрират колекции, заимствани от модните
тенденции за възрастни и пречупени през детската
индивидуалност.
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Първата детска колекция на Версаче, излиза през
сезон пролет 2012 година и е за всякаква възраст –
от пеленачета до юноши. Изпълнителният директор,
Джан Джакомо Ферарис, я описа като „луксозна и
пъстра колекция, която е в унисон с философията на
марката и с лек привкус на рокендрол“. Дрехите са от
естествени материи, имат забавни апликации, между
които логото на марката – главата на Медуза и гръцки
фриз.
През последните няколко години Долче и Габана
както и повечето големи модни къщи редовно пускат
детски колекции, които носят духа и стила на тези за
възрастни. Предлагат също така и модели, вдъхновени
от училищния и колежански стил на обличане –
жилетки, панталони и сака за малките момичета, рокли
и поли, подходящи за носене, както в класната стая,
така и за всяко светско място. Денимът и животинските
шарки също присъстват в колекцията.
Интересно наблюдение е, че очилата станаха аксесоар
и в детската мода, дори когато не се налага носенето им
заради коригиране на зрението. Факт е и че все повече
деца имат увредено зрение заради твърде ранното
им заседяване пред телевизори и неограничения
достъп до технологични устройства и играчки. Но
дори когато с очите всичко е наред, слънчевите очила,
един неотменен аксесоар в гардероба на възрастните,
вече е абсолютно задължителен и за децата, дори
за бебета. Причината е да бъдат предпазени очите
им от вредното влияние на UV лъчите – нещо, което
преди столетие не е било масово известно и се е
подценявало.
Въпреки значимото влияние на звездите върху
модния свят и в нашия случай – върху стила на
обличане на децата, много родители категорично не
одобряват стила на обличане на звездите и дори се
възмущават когато отношението към децата е като
към моден аксесоар. В една анкета на марката Cotton
USA, половината анкетирани родителите заявили, че
се чувстват подложени на натиск да обличат децата
си по определен начин. Другите признавали, че се
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влияят от начина, по който звездите обличат децата си
и приемат оригиналните и добри идеи.
Най-масовата тенденция при избора на облекло за
децата, не е висшата мода и това, което се промотира
от звездите и техните деца. Макар много родители
да държат на стила при обличане на детето си, само
малка част от тях смятат, че той е важен. Най-важният
фактор си остава качеството, трайността и удобството
на дрехата. Материята е от изключително значение
при избора на дрехи за деца. Най-предпочитаните
материи са памукът и вълната.
Друга тенденция е, че в днешно време родителите
харчат двойно повече за облекло на децата си,
отколкото за себе си.
Може да се заключи, че свобода и творческо
поле за изява, екологични и олекотени материи,
термоустойчивост,
практичност,
издържливост
и актуализация според модните тенденции са
основните характеристики на облеклото за децата в
началото на ХХІ век. Панталонът е унисекс облеклото.
Роклите и полите са единствено за момичета. На
път е да отпадне напълно розово-синята тенденция
при диференциране на облеклото за различния пол
на децата. Все още тази характеристика се запазва
при аксесоарите и играчките. Но все повече се
отчита значението и влиянието на цветовете върху
психологическите потребности на децата. Като
основен аксесоар в детското облекло навлязоха и
слънчевите очила.
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Pantone PRESENTS Color of the Year 2020:
PANTONE® 19-4052 Classic Blue
Pantone ПРЕДСТАВЯ ЦВEТЪТ ЗА 2020 ГОДИНА:
PANTONE® 19-4052 КЛАСИЧЕСКО СИНЬО
A reassuring presence instilling calm, confidence, and connection.
Tapping into sight, sound, smell, taste, and texture Pantone makes PANTONE 19-4052 Classic Blue the first multi-sensory Color of the Year in the company’s history.
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Pantone, provider of professional color language standards and digital solutions announced PANTONE 19-4052, Classic
Blue, as the Pantone® Color of the Year for 2020; a timeless and enduring hue elegant in its simplicity. Suggestive of
the sky at dusk, the reassuring qualities of the thought-provoking PANTONE 19-4052 Classic Blue highlight our desire
for a dependable and stable foundation from which to build as we cross the threshold into a new era.
“We are living in a time that requires trust and
faith. It is this kind of constancy and confidence
that is expressed by PANTONE 19-4052 Classic Blue,
a solid and dependable blue hue we can always rely
on,” said Leatrice Eiseman, Executive Director of
the Pantone Color Institute. “Imbued with a deep
resonance, PANTONE 19-4052 Classic Blue provides
an anchoring foundation. A boundless blue evocative of the vast and infinite evening sky, PANTONE
19-4052 Classic Blue encourages us to look beyond
the obvious to expand our thinking; challenging us
to think more deeply, increase our perspective and
open the flow of communication.”
Imprinted in our psyches as a restful color, PANTONE 19-4052, Classic Blue brings a sense of peace and tranquility to
the human spirit, offering refuge. Aiding concentration and bringing laser-like clarity, PANTONE 19-4052, Classic Blue
re-centers our thoughts. A reflective blue tone, Classic Blue fosters resilience.
As technology continues to race ahead of the human ability to process it all, it is easy to understand why we gravitate
to colors that are honest and offer the promise of protection. Non-aggressive and easily relatable, the trusted PANTONE 19-4052, Classic Blue lends itself to relaxed interaction. Associated with the return of another day, this universal
favorite is comfortably embraced.
“The Pantone Color of the Year highlights the relationship between trends in color and what is taking place in
our global culture at a moment in time, a color that reflects what individuals feel they need that color can hope
to answer.” added Laurie Pressman, Vice President of the
Pantone Color Institute. “As society continues to recognize
color as a critical form of communication, and a way to express and affect ideas and emotions, designers and brands
should feel inspired to use color to engage and connect.
The Pantone Color of the Year selection provides strategic
direction for the world of trend and design, reflecting the
Pantone Color Institute’s year-round work doing the same
for designers and brands.”
To fully bring to life the true meaning of PANTONE 19-4052 Classic Blue, Pantone has translated PANTONE 19-4052
Classic Blue into a multi-sensory experience. By extending the sensory reach of PANTONE 19-4052 Classic Blue, Pantone is hoping to reach a greater diversity of people to provide everyone with an opportunity to engage with the Color
of the Year 2020 in their own unique way.
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“As we all head into a new era, we wanted to challenge ourselves to find inspiration from new sources that not only
evolve our Color of the Year platform, but also help our global audiences achieve richer and more rewarding color experiences,” added Pressman. “This desire, combined with the emotional properties of PANTONE 19-4052 Classic Blue,
motivated us to expand beyond the visual, to bring the 2020 Pantone Color of the Year to life through a multi-sensory
experience.”
Classic Blue in Fashion
PANTONE 19-4052 Classic Blue is a poised and self-assured
blue hue elegant in its simplicity. Genderless in outlook
and seasonless in endurance, this foundational anchor
shade enables color mixes throughout the spectrum, as
well as making a strong statement on its own. Emblematic of heritage but at the same time highly contemporary,
versatile PANTONE 19-4052 Classic Blue takes on distinct
appearances through application to different materials,
finishes and textures from shimmering metallics, lustrous
sheens and high-tech materials to hand crafted looks and
more fragile fabrics.
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Classic Blue in Beauty
In the ultimate display of personal expression, PANTONE
19-4052 Classic Blue makes a dramatic statement for eyes,
nails and hair in a variety of finishes from glittery and glam to dusty matte.
Classic Blue in Home Décor
Offering the promise of protection PANTONE 19-4052 Classic Blue is a pervasive favorite for home. Creating a stable
foundation from which to build, PANTONE 19-4052 Classic Blue injects creative confidence into interiors, transforming
a space through unique color combinations and tonal statements. Easily applied across so many different materials,
textures and finishes, PANTONE 19-4052 Classic Blue is a dependable blue that can take you in different directions expressing tradition and elegance as well as unexpected boldness.
Classic Blue in Graphic Design and Packaging
Because of PANTONE 19-4052 Classic Blue’s relation to the sky at dusk, something we see every day, it maintains a perception of dependability and constancy. A color we respond to viscerally as being trustworthy, PANTONE 19-4052 Classic Blue is an ideal shade for many applications of graphic design. This is especially true for packaging where PANTONE
19-4052 Classic Blue conveys the message of honesty, credibility and reliability that today’s consumers are connecting
to.
Classic Blue in Food and Beverage
Blue foods and beverages including PANTONE 19-4052 Classic Blue like shades are rich in anthocyanins. With this relationship to wellness and self-care these blue foods help to build a solid foundation, acting as a form of protection
for good health. In addition to their natural health benefits, these blue foods also bring style and sophistication to the
table.
Classic Blue as a Multi-Sensory Experience
In addition to releasing the iconic Pantone color swatch for PANTONE 19-4052 Classic Blue, Pantone has collaborated
with a number of sensory experts from the worlds of music, food, fashion, beauty and technology to envision PANTONE
19-4052 Classic Blue as a sound, a smell, a taste, and a feeling. Taken together, all of these sensory inputs have been
designed to inspire creatives and consumers to think about color differently, to uncover new patterns and associations,
and to encourage them to create new experiences that speak to people’s hearts as well as their minds. Members of the
media can request a free, limited edition, Pantone Color of 2020 Multi-Sensory Kit by emailing PantonePR@Hugeinc.
com.
Source and Image: www.pantone.com
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НАКИТИ ТАЛИСМАНИ В ДРЕВНОСТТА
Елена Тодорова - Нов Български Университет

TALISMAN JEWERLY IN ANCIENT TIMES
Elena Todorova- - New Bulgarian University
Abstract:
This article traces the origin of amulets; their symbolic meaning for different ancient cultures, as well as
their dissemination. Analysed is the connection between an amulet’s exterior and the message it brings.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Накитите са важно допълнение към облеклото на
човека от древността до наши дни. Възникнали в
древността, те са едни от малкото предмети, които
нямали пряка връзка с физическото оцеляване на
първобитните хора. Въпреки това са били считани за
много важна част от бита, защото на тях са приписвали
защитни сили. Първоначално хората се страхували от
природните бедствия и искали нещо да ги предпази.
По-късно е трябвало да се измоли благоволението
на боговете и отново накитите визуализирали
съответните символи, носещи късмет, щастие, здраве
и т.н.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Първите открити следи от накити датират от преди 100
хиляди години преди Новата ера. Те били изработени
от тези материали, които са били в най-голяма степен
достъпни за хората - миди, парчета дърво, отделни
камъчета с примитивна обработка, както и всичко
онова, което човек е получавал „наготово“ от природата
(фиг.1). Простото подреждане на съответните миди,
камъчета или малки кости първоначално било в
случайни композиции, но постепенно започнало да се
изменя във формирането на конкретни символни или
естетични произведения.
Основната функция на първите накити била за
предпазване от нещастия. Още при първите
примитивни социални системи накитите започнали да
изпълняват и определена естетична роля. В значителна
степен именно разбирането за красота било водещо,
при създаване на древните накити, независимо от
посланията вложени в тях.
С развитието на вярванията на древните хора, накитите
започнали да изпълняват и още една съществена
функция - те били елемент на мистични и примитивни
религиозни обряди. В този смисъл различните форми
и материали имали защитна функция, като трябвало
да предпазват своите собственици от различни „зли
сили“. Заедно със защитната функция, накитите били и
специфични символи на успех. Те трябвало да помагат
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фиг.1. Продупчените камъчета в странни форми
и до днес се счита, че притежават необикновени
сили – като тези, открити на плажа в Западен Съсекс,
Великобритания.
 Снимка (CC BY-SA 2.0): amandabhslater
на древния човек в лова или защитата на племето.
Този механизъм бил в основата на възникването
на амулетите, които най-често имали специфични
форми, характерни за определени видове дейности.
Амулетите или талисманите в древните религии   са
предмети, за които се вярва, че отблъскват вредните
влияния и закрилят носещия подобни предмети.
Първоначално двете наименования имали нюанси
в значението си. За талисманите се вярвало, че
привличат късмета и придават различни качества,
докато целта на амулетите била да отблъскват и
защитават от всякакви беди и болести. В повечето
случаи един предмет съдържал всички тези свойства
и поради това двете наименования се превърнали в
синоними1.
Най-често са се носели на показ във формата на накити,
но също и скрити – вшити в дрехите. Амулети се
носели не само от хората, но също така се прикрепвали
към домашните животни, оръжията, инструментите за
работа, поставяли се в къщите.
1

http://www.moqtsviat.com
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Съвършено нов етап в човешкия бит, в това число
и при изработването на накити, бележи началото
на използването на различните метали - бронз,
сребро, желязо. Заедно с усъвършенстването на
технологиите, възникват и нови модели на социални
отношения, които „изискват“ своето визуалносимволно отражение в накитите. Това може да се
счита и за начало на историята на накитите в древните
цивилизации. Сред тях особен интерес представлява
цивилизацията на Древен Египет.
Накитите в Древен Египет били широко
разпространени. Разнообразието им действително
е впечатляващо. На практика не оставала нито една
от видимите части на човешкото тяло, за която да
няма определена форма на украшение. Главата и
косата, челото, ушите, гърдите, ръцете, краката, за
всяка част имало своеобразен вид накит. Част от тях,
например гривните, пръстените, огърлиците, обеците
са стигнали до наши дни, а друга част са останали само
в културното наследство на Древен Египет.
Отношението на древните египтяни към притежаваните
от тях накити било по-различно от това, което има
съвременният човек. Според вярванията, украшенията
притежавали собствена духовна същност, като чрез нея
те защитавали своя притежател от нещастия, болести
или въздействието на зли сили. Талисманите били
познати в целия древен свят, но били изключително
популярни в Древен Египет. Там били носени не само
от живите, съпровождали и мъртвите в отвъдното. Те
защитавали тялото на живия или починалия човек от
гибелни въздействия на видими и невидими врагове.
Магически слова се изобразявали върху амулетите и
така им придавали двойна сила. Древноегипетският
епос изобилства от символи, които намират визуален
израз върху папируси, стенописи, релефи и всякакви
произведения на приложните изкуства. Ето някои от
най-популярните, които са надживяли времето и са
популярни и днес:
Окото на Хор е един от най-свещенните символи
в Древен Египет, за който се твърди, че предпазва
всичко, което стои зад него. Това око, наречено
„Уджат“, символизира победата на доброто над злото
и се носи като амулет (фиг. 2).
Интересното е, че не е просто магически символ. То
е и пример за математическите знания, придобити
от древните египтяни2. В мита за Хор, Сет разкъсал
окото на шест части (фиг. 3). Като символ Окото на Хор
съдържа шест части. На всяка от тях съответства мярка
– дясната страна на окото е 1/2, зеницата 1/4, веждата
1/8, лявата страна на окото 1/16, извитата опашка
1 /32 и сълзата 1/64. Тези елементи се равняват на
63/64, а за липсващата част се казва, че представлява
магическата сила на Тот, или за да покаже, че нищо не
е съвършено.
Всяка от шестте части на Окото на Хор отговаря на
различно осезание. Дясната страна на окото е свързана
с обонянието. Зеницата представлява зрението,
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фиг.2. Амулет уджат, ок. 525—332 г. пр. н.е.
Източник:  The Metropolitan Museum of Art

фиг.3. Елементите на Окото на Хор и техните
математически измерения
докато веждата представлява мисълта, тъй като може
да се използва за изразяване на нашите мисли. Лявата
страна на окото представлява слуха. Извитата опашка
отговаря на вкуса. И накрая, сълзата представлява
чувството за допир3.
Въпреки, че древната египетска цивилизация е
отминала, вярата в силата на Окото на Хор продължава
и до днес. Например, в средиземноморските страни
рибарите често рисуват този символ на своите
съдове за защита. Освен това много хора все още
носят Окото на Хор като бижута, за да се предпазят
от недоброжелателството на другите (фиг. 4). Нещо
повече, Окото на Хор е популярно и сред окултистите,
както и теоретиците на конспирацията, които гледат
на Окото не само като на защитен символ, но и като
символ на власт, знание и илюзия.
2

Geraldine Pinch. Handbook of Egyptian Mythology.
ABC-CLIO, 2002.
3
Шеркова Т. А. «Око Гора»: символика глаза в
додинастическом Египте.
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фиг. 6. Съвременни бижута-талисмани от опал и
злато, изобразяващи скарабей
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фиг. 4. Съвременно бижу във формата на Окото на
Хор, от злато и опал.
Източник: www.factorydirectjewelry.com
Друг много разпространен символ, носен от древните
египтяни, като талисман, бил скарабеят и то от син
лазурит (фиг. 5). Скарабеят бил символ на жизнените
сили, възкресението и движението напред, защото
този бръмбар можел да бяга много бързо по пясъците,
бил много подвижен и енергичен. Имал и скрити
крила, с които е можел да лети. Синият цвят на
лазурита символизирал вечен живот4.

Анх е друг символ от изключително значение
за древните египтяни, който представлява кръст
с ръкохватка отгоре. В този кръст се обединяват
два символа – кръст, като символ на живота,
и кръг, като символ на вечността; заедно те
символизират безсмъртието. Този кръст също така
символизира и единението на женското божество
– Изида и мъжкото божество – Озирис, т.е. съюза на
земното и небесното. В йероглифното писмо с този
знак се бележи „живот”. Египтяните рисували анх
върху амулетите си, за да удължат земния си живот;
с такъв амулет били погребвани, за да са сигурни, че
ги чака живот и в отвъдния свят. Вярата в силата на
този символ се градяла върху представата, че именно
така изглежда ключът, с който се отваря вратата
на смъртта. Изображението на Анх се използвало
от древните египтяни при най-различни житейски
ситуации, с надеждата да получат закрила и успех
(фиг. 7). Например: мислели са, че самото присъствие
на символа предпазва от наводнения и колебания на
нивото на водата и затова го рисували върху стените
на каналите5.

фиг.5. Гривна от гробницата на Тутанкамон със
скарабей. Злато, лапис, лазурит, карнелиан,
тюркоаз, кварц. Ново царство: 18-та династия.
Настоящо местонахождение: Египетски музей.
Скарабеят като символ е просъществувал през
вековете. И днес хората вярват, че той ще им донесе
жизненост и дълголетие, затова бижута с този символ
се носят от много наши съвременници (фиг. 6).
Скарабей (статья Елены Сикирич) - о
древнеегипетском символе
5
Манфред Луркер. Египетский символизм. —
Ассоциации Духовного Единения «Золотой Век»,
1998. — Т. IX. — (Символы).
4

online www.tok-bg.org

фиг.7. Кутия за огледало във формата на „Анх”, от
гробницата на Тутанкамон
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Този символ също е просъществувал през вековете.
И днес много хора вярват в магическите му сили и
носят накити във формата на „Анх”, за да имат дълъг и
щастлив живот (фиг. 8).

демона Пазузу (фиг. 10). Скулптурите на страшни
създания се поставяли с цел да ужасяват посетителите
с лоши намерения.

фиг.8. Древноегипетски амулет във формата на
„Анх” и съвременно бижу-талисман.

фиг.9. Златна висулка от Урук, в. 3300 г.пр.Хр.,
Лувър, Париж.

Египтяните вярвали, че едно от най-свещените места
върху тялото на човека са гърдите. Това е причината
винаги да носят на гърдите някакъв важен талисман,
за да защитава сърцето. Именно него те смятали
за най-важния орган в човешкото тяло. Значителна
популярност имали украшенията за чело, китки,
рамене и крака. Във всички тях присъствали различни
символи и знаци, които трябвало да предпазват този,
който ги носи си от всякакви беди.
Много разновидности на накити започнали своя
„живот“ в Древен Египет, постепенно преминали в
редица други страни, дори когато древноегипетската
цивилизация навлязла във фазата на своя упадък.
Сериозно въздействие древноегипетското изкуство
оказало върху културата на Асирия и Вавилон.
Многобройни са потвържденията на връзките между
двете древни цивилизации. В Асирия и Вавилон
накитите талисмани също имали съществено значение.
Амулети във формата на цилиндрични печати били
често срещани в Древния Близък Изток. Върху тях се
изобразявали някои типични митологични сцени:
победени страховити създания, мъже в молитва към
боговете, изгряващото слънце между планините,
богиня, разпръскваща вода от две стомни. Популярни
били фигурките на различни животни, които имали
значение и като украшения и в качеството на родови
амулети (фиг. 9). Те били предназначени да предпазват
дома и семейството както от зложелателни хора, така
и от нежелани божества.
Гърците използвали като щит в домовете си главата
на Медуза Горгона, асиро-вавилонците – образа на
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фиг.10. Висулка – амулет статуетка на демона
Пазузу. Асирия, I хил. пр. Р. Хр., Лувър.
Снимка (CC BY-SA 3.0) : PHGCOM
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В Римската Империя накитите изпълнявали както
символна, така и защитна функция. „Охранителната“
функция била по-скоро свойствена за накитите на
мъжете, както и за украсите по тяхното оръжие.
Накитите-амулети имали функцията да „пазят“
воините при техните чести и трудни походи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Талисманите не останали в древността, те
просъществували през вековете. Ювелирното изкуство
създава в епохата на Ренесанса нови школи, всяка от
които се характеризира със съответната специфика
на обработка на благородни метали и скъпоценни
камъни. Тъй като значителна част от ресурсите на
ювелирните къщи на Европа се доставят от такива
страни като Индия, Афганистан, Персия и др., то
често, особено при скъпоценните и полускъпоценните
камъни се създават митове и ореоли от мистика
за въздействието на тези камъни върху здравето и
съдбата на човека. Така, на нова основа се появява
„опазващата“ функция на накитите. През вековете
вярванията и религиозните нагласи създават нови и
различни символи. Дори в сегашното технологично
време, се носят накити талисмани.
Независимо от високите постижения в науката и
медицината, извънредно много хора продължават
да вярват в магическите сили на амулетите. Поради
големия интерес, подобен тип накити се произвеждат
в много голям диапазон материали, форми и размери.
Модните корифеи включват този тренд в тенденции
за 2018/19. И големите бижутерийни фирми не
подминават магическите символи и създават изящни
бижута талисмани (фиг. 11).
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фиг.11. Модерно бижу – гривна талисман,
обединяваща различни символи.
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