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Неолитна революция
Първите две части на праисторическата епоха – палеолитът и мезолитът 

продължили повече от два милиона години. Хората живеели в естествено защи-
тени места и набавяли своята храна чрез лов и събиране на диви животни и рас-
тения. Коренно се променил начинът на живот на праисторическия човек през 
неолита (от гръцки език: неос – нов и литос – камък) или новокаменната епоха 
(IX–VI хил. пр. Хр.). Тогава започнал да отглежда растения и животни, както и 
да изработва керамични предмети и съдове. 

Бързата промяна в начина на живот на хората през новокаменната епоха се 
нарича неолитна революция. Тя започнала в района на Плодородния полумесец – 
област в Близкия Изток, разположена по поречията на реките Тигър, Ефрат и Нил. 
В нея географските условия – плодородни почви, топъл климат, достатъчно коли-
чество валежи – се оказали най-подходящи за възникване на земеделието. В зоната 
на Плодородния полумесец хората открили, че могат да засяват диворастящата 
пшеница и ечемик и да опитомяват диви животни като прасе, коза и други.

По-големите реколти от жито и наличието на повече животни улеснявали 
изхранването на населението. То се увеличавало и започнало да се разселва. В ре-
зултат се появили първите големи селища. Това подобрило условията за живот и 
стимулирало развитието на обществото. Така промените от неолитната рево-
люция създали предпоставки за възникването на първите държави и цивилизации 
в Близкия Изток (район в Западна Азия).

Териториите, в кои-
то най-рано възник-
нало земеделието и 
животновъдството. 
Намират се в земите 
на днешните държави 
Турция, Кипър, Сирия, 
Ирак, Ливан, Израел  
и Египет
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Бронзова брадва-скиптър от 
средната бронзова епоха (III–
II хил. пр. Хр.), открита близо 
до с. Медковец, Монтанско

Откриването на металите
През каменната епоха инструментите, които из-

ползвал човекът, били изработвани от камък, дърво 
и кост. През каменно-медната или халколитната 
епоха (V–IV хил. пр. Хр.) човекът се научил да обра-
ботва металните руди и да произвежда от тях ме-
тални предмети. 

Разделянето на историческите епохи според ме-
тала, който предобладавал в бита на човека, свиде-
телства за важността на древната металургия. Първите метални изделия били 
изработени от метала мед. Медните сечива са значително по-остри и по-здрави 
от каменните. Това увеличило производителността на труда и довело до нов скок 
(революция) в развитието на човешката цивилизация. 

След медта се появил бронзът. Той представлява смес от мед и калай. Тъй като 
бронзовите предмети са по-здрави, те постепено изместили медните. Налагането 
им поставило началото на бронзовата епоха (III–II хилядолетие пр. Хр.). В края на 
този период във високо развитите центрове на Близкия Изток се засилило произ-
водството на изделия от желязо. Те били по-достъпни, по-здрави, а обработването 
на желязната руда било по-лесно в сравнение с бронза. Затова железните инстру-
менти и оръжия бързо се разпространили. Тези промени поставили началото на 
желязната епоха (I хил. пр. Хр.).

С какво природните условия в земите на  
„Плодородния полумесец“ били по-благоприятни за живот? 
Защо ловуването не било изоставено след откриването на земеделието?
Сравни начина на живот на хората през палеолита и неолита.
Обсъдете живота на праисторическите земеделци след откриването на металите, 
като коментирате следните промени: численост на населението, производство,  
уседналост, отношения със съседите, различия в богатството.

?

?

революция – бърза и рязка промяна 
държава – организирана общност от хора, живеещи  
на дадена територия със собствени правила на управление
цивилизация – висока степен на развита духовна  
и материална култура на обществото  

?
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Месопотамска религия
Хората в Месопотамия и Древен Еги-

пет вярвали в различни и много на брой бо-
жества (политеизъм). Боговете олицетво-
рявали природни сили и явления или човешки 
добродетели. Били представяни като едно 
семейство, в което всеки имал своя роля и 
взаимна връзка с другите богове.

Основни божества в шумеро-акадската 
религия били Мардук (създател на небето 
и земята), неговият брат – богът-слънце 
Шамаш (бог на справедливостта), Ану – 
върховен бог на небето, Енлил (бог на въз-
духа и ветровете), Ищар (богиня на плодо-

родието, любовта и войната). Боговете се изобразявали с човешки лица. Някои били 
свързвани с представите за небесни тела. Религиозните обреди включвали молитви 
и жертвоприношения за измолване на желаното от боговете и изразяване на благо-
дарност за полученото.

Египетска религия
За египтяните главните богове били Амон-Ра, Озирис, Изида и Анубис. Ра 

бил богът на слънцето, Озирис – на задгробния свят, Изида – на женското начало 
и майчинството, Анубис превеждал душите на починалите в отвъдното. Важна 
роля имали и боговете Бастет, Серапис, Тот и др. (общо около 700). Особено 
почитан бил свещеният скарабей (торен бръмбар), смятан за закрилник на сърце-
то и извор на положителна енергия. Анкх (коптският кръст) символизирал съюза 
между земята и небето, между мъжа и жената и затова – безсмъртието. В йерог-
лифното писмо с него бележили „живот“. Често бил използван заедно със скарабея.

Отначало боговете били изобразя-
вани в животински образ. Така Анубис 
бил чакал, Бастет – котка, Ра – сокол, 
Собек – крокодил, Апис – бик и др. Едва 
в Средното царство започнали да из-
образяват телата им като човешки. 
Животински останали само главите. 
В Новото царство някои богове били 
изобразявани изцяло като хора, най-ве-
че Изида и Озирис. В чест на боговете 
се издигали каменни храмове с огромни 
размери, обслужвани от жреци с висо-
ко положение в обществото.

Бог Мардук, който 
бил и бог-покрови-
тел на Вавилон

Богиня Ищар, каменен 
релеф от старовави-
лонското царство

Амон-Ра      Озирис        Изида           Анубис
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Представи за живота след смъртта
Важно място в религията на народите в Древния Изток зае-

мала вярата в задгробния живот. Според египтяните душата на 
починалия продължавала да съществува в отвъдния свят, само 
ако бъде запазено тялото ѝ. Затова се възпрепятствал проце-
сът на разлагане на човешкото тяло чрез мумифициране. За 
погребалните обичаи на египтяните най-много информация има 
в Книга на мъртвите (религиозни молитви и заклинания, за-
писвани в гробници, върху саркофази, на папируси или кожа, за да 
съпровождат умрелия и да му помагат в предстоящия му път).

За разлика от древните египтяни, в Месопотамия вярвали, 
че след смъртта душата на човека продължавала да съществува 
в отвъдния свят като безплътно същество. Светът на мърт-
вите, който се намирал под земята, се достигал след трудно 
пътешествие. За правилното достигане до отвъдния свят било 
необходимо спазване на стриктни правила при погребението.  

Религията в древноизточните общества била тясно свърза-
на с управлението на държавата. Владетелите в Древен Египет 
извеждали своя произход от божествен прародител, като се 
обявявали за синове на Бога-слънце Ра. Тъй като те се почитали 
като живи богове, това обяснявало и огромната им власт. 

Кои били боговете на слънцето в Египет и в Месопотамия?
Виж изображенията на боговете на стр. 42. Защо Анкх е символ,  
с който се изобразяват и повечето египетски богове, и фараоните?
Има ли връзка развитието на медицината в Египет с вярването, че душата  
на починалия ще продължи съществуването си, само ако бъде запазено тялото ѝ?
Каква била разликата между погребалните обичаи в древноизточните религии?

?

мумия – мъртво тяло, запазено и увито в бинтове
политеизъм (от старогръцки: поли – много  
и теос – бог) – вяра в много божества

Древноегипетска мумия. След смъртта тялото се балсамирало за 70 дни. 
Първо се премахвали вътрешностите и мозъка. Тялото се изсушавало един 
месец в соли. След това телесните кухини се запълвали със смоли и трици и 
тялото се увивало с ленени бинтове, между които се поставяли амулети и 
украшения. На амулетите се записвали магически думи, заклинания и кратки 
обещания към боговете, за да предпазват този, който ги притежава. 
В този вид мумията се поставяла в плътно затворен саркофаг. 

Окото на Хор, 
амулет за 
безопасност

Скарабей, Анкх и 
Окото на Хор заед-
но били символ на 
безсмъртие

?

?
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Имаш задача да помогнеш на египетски писар в 
сметките му при опис и събиране на данъци. На-
пиши на хартия, навита като папирусово руло, че 
вчера прибраният данък е бил 1000 делви с масло, 
днес е 3000 делви с масло, а през целия месец ще 
бъде 8000 делви с масло. За да опишеш всичко пра-
вилно, разгледай йероглифите. Лотусът (   ) обо-
значава 1000. Ето как се записват „1000 делви“.

Прочети текстовете до снимките на египетски-
те царици Нефертити и Хатшепсут. Представи 
си, че държавата, в която живееш, се управлява 
от фараон-жена и този фараон си ти. Направи план 
на задълженията и отговорностите си, като не 
забравяш, че си едновременно военачалник, соб-
ственик на цялата земя, всички хора ти принад-
лежат, ти раздаваш правосъдие и отговаряш за 
търговията и икономиката на страната. Раздай 
задължения на своята администрация (класа си) 

и поискай писмен отчет 
(не в йероглифи) за свър-
шеното от тях. Раздели 
администрацията си на 
писари, жреци и военни.

?

?

Папирусът се прави от тръстиково 
растение, което вирее в заблатените 
места по делтата на река Нил. Кога-
то гладките и тънки листове хартия 
се слепят, се получава свитък.

Нефертити, царица на 
Древен Египет от XVIII 
династия и съпруга на 
Аменхотеп IV била про-
чута с красотата си.  
Името ѝ означавало „ид-
ващата красота“. Веро-
ятно е управлявала като 
фараон еднолично под 
името Сменхкаре след 
смъртта на съпруга си.

Хатшепсут, царица на Древен 
Египет от XVIII династия. Един-
ствената жена-фараон, управля-
вала цели 21 години. Обикновено е 
изобразявана като мъж. Тъй като 
била мащеха на Тутмос III, след 
смъртта ѝ той заповядал да изли-
чат името и лика ѝ от храмовете 
и статуите ѝ, защото смятал, че 
управлението от жена не е част 
от „естествения“ ред.
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В залата, където се срещат този свят и отвъдния, съдът на божествата 
решава съдбата на починалия. Тук сърцето на покойния се измерва. Ако е 
по-тежко от перото на истината, умрелият бива изяден от чудовище с 
глава на крокодил, предна част на лъв и задна част на хипопотам. 

Амон 
Ра (Ре)
Тот 
Хор
Анубис
Изида
Озирис 
Хатор
Бастет 

цар на боговете, често комбиниран с Ра
бог на слънцето
бог на мъдростта, смятането и писмеността
бог на небето и покровител на фараона
бог на смъртта и мумифицирането
богиня на плодородието, женското начало
бог на подземния свят
богиня на любовта, щастието и музиката
богиня на радостта и веселието

овен
сокол със слънчев диск
птица ибис
сокол
чакал

крава
котка

„(Фараонът Хеопс) заповядал на всички египтяни да работят за 
него. На едни от тях, както се разказва, наредил да пренесат ка-
мъни от каменоломните в Арабските планини чак до Нил, а след 
като камъните били пренесени на кораби, той наредил и на други 
да ги поемат и ги извлекат чак до върха на онзи хребет, който се 
наричал Либийски. И тъй всеки работел непрекъснато по 3 месе-
ца на смени, всяка една от които била от по 100 000 души. Изми-
нали се по този начин 10 години... За изграждането пък на самата 
пирамида били необходими, както се разказва, 20 години.“

Из „Историята“ на Херодот, V в. пр. Хр. 

Прочети писмения 
извор от Херодот. 
Защо за фараоните 
било важно пирами-
дите да са издръж-
ливи на набезите  
на времето? 

?

Често мъртвите били погреб-
вани и с любимите си животни. 
Разгледай таблицата. Кой бог 
изобразява всяко от мумифици-
раните животни?

?

Разгледай папи-
руса на починалия 
египтянин Ани от 
XIII в. пр. Хр. Кои 
божества откри-
ваш и в тази Кни-
га на мъртвите, 
и в таблицата на 
боговете по-долу?

?
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Ехнатон е единственият______, който отричал 
почитта към ______ и според който Слънцето упра-
влявало съдбата на света и хората. Единствен на-
местник на Слънцето ______ е фараонът. Неговото 
виждане се счита за един от първите предвестници 
на вярата в ________ .

10

1

фараон
жрец и лугал
роби

Отбележи вярното. Първите градове-
държави били управлявани от:

Хеопс  Рамзес II    Джосер

При кой фараон Древен Египет  
достигнал най-големия си разцвет?

5

б
а

б ва

Посочи верните отговори. Кои са пър-
вите същински държави в историята?

2

Долен Египет
Горен Египетб

в
г

а Шумер
Акад

Древен Египет
Месопотамия

Отбележи вярното. Коя е „люлка-
та на човешката цивилизация“?

б
а

3

камшик
корона
скарабей

Кое не е символ на властта на 
фараона?

б
а

в

лотос
жезъл
брада

г
д
е

клинопис   йероглифи

       йеретично писмо

Кое не е вярно?  
Египтяните използвали:

б
в

а

Озирис Шамаш Мардук

Отбележи вярното. Кой от боговете 
не е от месопотамската религия?

б ва

персите
египтяните
евреите

Върху двете плочи са изписани десетте 
божи заповеди, получени от:

б
в

а

Давид  Мойсей Соломон

Тази шестоъгълна звезда е изобразена на националния флаг на Израел.  
Върху щита на еврейските воини тя стояла още от времето на: 

б ва

4

6

7 8

9

Допълни историческата информация 
със съчетанията от думи.

египетски фараон

другите боговена земята

един бог

Аменхотеп IV (Ехнатон) и съпру-
гата му Нефертити играят с три 
от децата си, благословени от 
Бога-Слънце. Скулптурен релеф, 
XIV в. пр. Хр.

в
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Гръко-персийски войни
Обичайни за Древна Елада били конфликите между от-

делните полиси, често завършващи с въоръжени сблъсъци. В 
края на VI и началото на V в. пр. Хр. могъщата Персийска 
империя присъединила към своите територии важни дре-
вногръцки търговски и културни центрове по малоазийско-
то крайбрежие. Завладените градове организирали въста-
ние, което било потушено. Многобройните персийски воини 
навлезли в Европа. Те подчинили Древна Тракия и Македония, 
откъдето се насочили към Елада. В битката при Маратон 
(490 г. пр. Хр.), в близост до Атина, персите били отблъсна-
ти и голяма част от войската им била унищожена. За елини-
те това била първа победа над персите.

Десет години по-късно персийският цар Ксеркс пред-
приел още по-мащабен поход към Елада. Той събрал огромна 
армия, с която да покори елините. За да се защити, Атина 
изградила мощен флот и сключила отбранителен съюз със 
Спарта и други големи полиси в Елада. Елинските воини, би-
ейки се героично под ръководството на спартанския цар 
Леонид в Термопилския проход, успели да задържат далеч 
по-многобройната персийска армия. От своя страна атин-
ският флот успял да нанесе значителни загуби на персийски-
те морски сили. Окончателен обрат в полза на елините на-
стъпил след морското сражение при остров Саламин (480 г. 
пр. Хр.), където персийският флот бил напълно разбит.

„...и затова подир 
Боговете следва да се 
благодари на атиня-
ните затова, че те 
изнесоха на плещи-
те си борбата с пер-
сийския цар...“
Сведение от Херодот, 
V в. пр. Хр. 

Статуя на цар Леонид с 
типично въоръжение за 
елински воин (хоплит): 
кръгъл щит, шлем, теж-
ка метална ризница, 
прав меч, наколенници

Древна Елада

Персийска империя

Сухопътни персийски войски

Морски персийски войски

Походите на персийските 
войски срещу Елада

Място на сражениех
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„Битката при Саламин“, картина 
от Вилхелм фон Каулбах 

Модел на елински кораб (трирема)

Пелопонески войни
След края на Гръко-персийските войни Атина се утвърдила като водеща 

политическа и военна сила в древногръцкия свят. Под нейна власт попаднали 
много елински полиси, обединени в Атинския морски съюз. Те били задълже-
ни да заплащат данък и политиката им била зависима от волята на Атина. 

Разширяването на влиянието на Атина довело до неизбежен сблъсък със 
Спарта. В резултат избухнали продължителните Пелопонески войни (431–
404 г. пр. Хр.), които се водили на територията на цяла Елада. Атина и ръ-
ководеният от нея морски съюз се изправили срещу Спарта, Коринт и други 
полиси, разпръснати по територията на днешна Южна Гърция. В началото 
военните действия били с променлив успех и за двете страни. В морската 
битка при Сиракуза (425 г. пр. Хр.) Атина била сразена. Тя успяла да се съ-
вземе и удържала няколко решителни морски сражения. Спарта предложила 
мир, който Атина не приела. Тогава, с финансовата подкрепа на Персийската 
империя, Спарта изградила силен флот и спечелила войната, пре-
вземайки атинския полис. Макар и победители, спартанците не 
успели да се възползват от триумфа си, тъй като понесените 
загуби били огромни, както за тях, така и за целия елински свят.  

Открий повече информация за битката при Маратон. Защо днешните  
атлетически състезания по бягане на дълги разстояния се наричат маратони? 
Какво е името на персийския цар, нахлул в Елада?
Разгледай картината „Битката при Саламин“. Опиши облеклото на елинските  
воини. Открий къде са боговете. Според теб, на чия страна са те?

Битка между елини 
и амазонки (митични 
жени-воини), ваза от 
V в. пр. Хр. Елините 
предпочитали да изо-
бразяват в изкуство-
то си бойни сцени 
от митологични сю-
жети, а не от съвре-
менни исторически 
събития. 

?
?
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кухня

Жените и децата в Древна Елада
Независимо от обществената група, към която принадлежали, жените имали 

ограничени права. Основната роля, която им отреждало елинското общество, била 
свързана с домашните грижи и отглеждането на потомството. По изключение те 
можели да достигат високо обществено положение в религиозната йерархия. В Ела-
да най-известните пророчици били жени.

Децата на елинските граждани получавали образование в музични (начални) учи-
лища, а после в школи, наречени гимназиони. Основните изучавани предмети били 
граматика, музика, рисуване и физкултура. Интелектуалните занимания и физиче-
ските упражнения били хармонично разпределени в съгласие с ръководния принцип 
на елините „здрав дух в здраво тяло“. В някои от училищата като школата на 
древногръцкия философ Платон в Атина, наречена Академия, се преподавали дис-
циплини като философия, математика, астрономия и естествознание.

За разлика от повечето полиси, в Спарта възпитанието на подрастващите пре-
минавало под знака на военната подготовка. Целта на образованието било обучение-
то на изключително добре подготвени воини, които да гарантират запазването на 
установения ред в спартанското общество. Основните занимания в спартанските 
школи били интензивните физически упражнения, които развивали дисциплината и 
бойните умения на бъдещите спартански граждани. Момичетата също участвали 
в тях, за да могат да раждат и отглеждат здрави мъже.

?

?
?

Елинското жилище било ор-
ганизирано около вътрешен 
двор, ограден от жилищни и 
стопански помещения. Глав-
ното помещение (андрон), 
служело за срещи и угощения 
на мъжете (симпозиуми). 
Женското отделение (гине-
кейон) било отредено един-
ствено за жените и прислуга-
та им, за да не бъдат вижда-
ни от мъжете посетители.

Кои са били свободните елини и какви права имали те? 
Освен търговия какво друго се случвало на агората?
Защо в домовете на Древна Елада за жените имало отделно помещение?  
Това привилегия ли било?
Направи сравнение между начина на отглеждане и възпитание на децата в Атина и Спарта. 

помещение 
за женитепомещение за мъжете

баня

вътрешен двор

спалня

робиня

?
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Тракийското общество
Траките били разделени на племена, които 

живеели на определена територия. Те се упра-
влявали от царе, подпомагани от аристокрация. 
За тракийските царе, наричани от елините ба-
зилевси, се споменава още в „Илиада“, където 
царят на траките Резос пристигнал в помощ на 
обсадената Троя. 

През класическата и елинистическата епоха 
аристократите живеели в добре благоустроени 
градове. По това време се оформила и прослой-
ка от заможни занаятчии и търговци, които се 
ползвали с привилегии. Обикновеното население 
притежавало относително голяма свобода. То 
обитавало скромни жилища, разположени в него-
леми селища. Робството не било характерно за 
тракийското общество. Тракийското семейство 
било патриархално, което означава, че в него ръ-
ководна роля имал бащата.

Структура на 
тракийското  
общество

Стенопис от куполното помещение на Казан-
лъшката гробница на тракийския владетел 
Ройгос, III в. пр. Хр. Тракийските гробници 
символизират вярата на траките в безсмър-
тието. За тях смъртта е ново раждане. 
Едно от предположенията е, че на стенописа 
е изобразен свещения брак на царя с Велика-
та Богиня-майка – господарка на живота и 
цялата природа.  

Бронзов скулптурен 
портрет на тра-
кийския владетел 
Севт III и монета с 
лика му
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Поминък и всекидневен живот
В равнините траките се занимавали със земеделие и отглеждали главно житни 

култури и лозя. Тракийското вино било известно в цяла антична Европа. В плани-
ните било развито скотовъдството и се добивали различни руди. От металите 
били изковавани накити, оръжия, монети и съдове. Важно място заемали риболо-
вът и ловът на често срещаните в обширните гори диви животни. 

В тракийските селища се практикували различни занаяти като грънчарство, 
дърводелство, каменоделство, кожарство и други. Войната също била важен поми-
нък за траките. Те били известни със своите военни умения и често участвали във 
войни помежду си или срещу други народи. 

В крайморските райони и покрай големите реки кипяла оживена търговия. Чрез 
елинските колонии по крайбрежията на Черно и Бяло море траките изнасяли ме-
тали, дървен материал, жито, животински продукти и вино, а получавали най-вече 
сол, маслини и изящни произведения на изкуството.

Тракийски керамичен съд

Ловна сцена и пиршество. Детайл от сте-
нописите в Александровската гробница край 
Хасково, IV в. пр. Хр.

Посочи един от големите тракийски градове. Научи повече за  
историята му и направи кратко представяне пред класа си. 
Александровската гробница е открита през XXI в.  
Кой археолог е направил откритието и в коя година? 

Изображение на тракийски воин, 
облечен с характерното тракийско 
наметало зейра

патриархат – водещата роля на 
бащата в управлението на семей-
ството и по аналогия в обществото 

? Опиши положението на 
жената в тракийското 
общество според извора.

„...омъжените жени траките пазят строго; те си ку-
пуват жените от родителите им срещу много пари.“

Сведение от Херодот, V в. пр. Хр.

Сребърен нако-
ленник с позлата, 
IV в. пр. Хр.
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Римско изкуство
Красотата и величието на Рим – „вечният“ град, не 

били създадени изведнъж. Те били част от историческия 
възход на Римската държава, нейната икономика, военни 
победи и политическия живот. Рим бил центърът на „све-
та“. Към него водели 372 пътя, покрити с каменни плочи, 
свързващи го с провинциите му. Част от тях са запазени и 
до днес. Прекрасни акведукти пренасяли вода от планини-
те към градовете, напоявали земите на Рим, задвижвали 
мелници и занаятчийски работилници. Белокаменните му 
сгради – високи и изящни, поразявали с красотата си. Три-
умфалните арки, площадите, градините, обществените 
сгради на Сената, форумите – всеки детайл от града бил 
свързан с идеята за Pax Romana.

Скулпторите и художниците в Древен Рим били вели-
колепни майстори на портрети. Живописта се използва-
ла главно за украса на богатите жилища. Изображенията 
представяли сцени от митологията и всекидневието. В 
рисунките преобладавали меките тонове и спокойното 
излъчване на фигурите. Популярност придобило и моза-
ичното изкуство. Мозайките се изработвали от множе-
ство цветни камъчета и с тях се украсявали подове на 
жилища и обществени сгради. Римските майстори били 
известни и с уменията си за гравиране на изящни изобра-
жения върху скъпоценни камъни, които украсявали пръс-
тени и други накити. Майстори-гравьори изработвали и 
фини изображения върху римските монети.

Римски пръстен с гра-
виран скъпоценен камък

Одисей, завързан за 
мачтата на кораб, 
за да не скочи в 
морето под изкуша-
ващите звуци от 
песните на сирени-
те. Римска мозай-
ка с митолигичен 
сюжет  от Дуга, 
Северна Африка 
(днешен Тунис) 

Двама римски съпрузи.
Фреска от къща в Пом-
пей. Римският град 
Помпей бил затрупан от 
вулканична пепел след 
изригването на вулкана 
Везувий през 79 г. сл. Хр. 
Затова стенописите от 
този град-музей под от-
крито небе са отлично 
запазени до днес.
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Наука и литература
В Римската империя медицината достигна-

ла до етап, в който се извършвали дори сложни 
операции, в това число и очни. Научните изслед-
вания на известния римски лекар Гален стана-
ли основа за развитието на медицинското изку-
ство през следващите няколко столетия. 

Значителен принос в астрономията и геогра-
фията имал Клавдий Птолемей. Той предложил 
така наречения геоцентричен модел на света. 
Според него Земята била неподвижна и се на-
мирала в центъра на Вселената, а около нея се 
движели останалите небесни тела. Птолемей 
създал и подробна и точна географска карта на 
Стария свят, използвана векове наред. Друг рим-
ски изследовател е Плиний, написал първата ен-
циклопедия – „Естествена история“ в 37 тома.

Римската империя оставила на човечество-
то и първата цялостна правна система, извест-
на като римско право, което е в основата и на 
съвременното право. Във връзка с нуждите на 
правната и политическата практика по време на 
Римската империя възникнало и ораторското 
изкуство. Негов най-изтъкнат представител 
бил Цицерон. Произведението му „За оратора“ е 
едно от най-важните, посветени на ораторско-
то изкуство в Античността.

От многото писатели и поети, творили по 
време на Римската империя, особено впечат-
ление правят литературните произведения на 
Вергилий, Овидий и Хораций, както и прочути-
те римски сентенции.  За съхраняване на книги-
те се изграждали библиотеки. Сред най-извест-
ните била тази в древния елински град Ефес, в 
която се пазели около 12 000 книги.

Опиши от какво се изработвала римската мозайка.
Потърси информация в интернет кои предмети обхващала „Естествената  
история“ на Плиний (Стари). Мислиш ли, че човек може да е експерт в толкова  
различни области едновременно?
Защо за римляните било важно да говорят красноречиво и убедително  
пред голяма група хора? Можело ли да се печели от това умение?

Късносредновековно копие на карта-
та на Клавдий Птолемей, отразяваща 
познанията на римляните за света

Останки от библиотеката в Ефес, 
днешна Турция. Римските обществени 
библиотеки играели важна роля за съ-
биране на информация от новозавою-
ваните територии и разпространение 
на римската култура из многобройни-
те римски провинции.

Бюст на Марк 
Тулий Цицерон, 
римски държав-
ник, писател, 
философ, консул 
и прочут оратор

?

?
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Разпространение на християнството
След смъртта на Христос учението му бързо се разпространило сред насе-

лението в римските провинции. Дванадесетте му ученици, наречени апостоли, 
поставили основите на християнската църква. Четирима от апостолите описа-
ли живота и учението на Христос в книги, наречени евангелия. Те са обединени в 
сборник, известен като Новия Завет на Библията, превърнал се в основна книга 
за християните. 

През първите три века от съществуването си християнската религия била 
забранена и преследвана от римската власт, тъй като последователите ù от-
казвали да почитат официалните римски богове. При управлението на импе ра то р 
Нерон християните били хвърляни на дивите животни. Император Диоклециан 
пък наредил хиляди християни да бъдат избити. Много от тях по-късно били обя-
вени за мъченици. Въпреки гоненията, броят на християните се увеличавал. 

Възникване на християнството
В Римската империя живеели множество народи. Те изповядвали различни ре-

лигии. През I в. сл. Хр. Юдея станала римска провинция, управлявана от цар Ирод 
Велики. По това време в Галилея, историческа област в северна Палестина, сред 
евреите се зародила една от най-разпространените в днешно време монотеис-
тични религии – християнството. Религиозното учение било наречено на име-
то на своя създател Иисус Христос. Според новата религия Христос бил син на 
юдейския бог Яхве (Бог-отец). Той се родил като човек на земята, за да изкупи 
чрез страданията си греховете на хората. Христовото учение се отличава с при-
зива си за обич към Бога и ближния. Това му спечелило популярност сред народа, 
заплашвайки устоите на традиционния юдаизъм. Срещу Христос бил организиран 
заговор. Той бил заловен и осъден на смърт чрез разпъване на кръст. Според хрис-
тиянската вяра на третия ден след като бил погребан, Христос възкръснал.

„Тайната вечеря“ – сцена от последните дни на Христос, когато съобщава на апостолите си, че един от 
тях ще го предаде. Стенопис от Леонардо да Винчи в църквата Санта Мария деле Грацие, Милано, XV в. 

40
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Утвърждаването на християнството
През късноримската епоха управляващите били при-

нудени да обявят християнството за равноправна ре-
лигия, наред с останалите в империята. Това станало 
чрез Миланския едикт (императорска заповед) от 313 
г. сл. Хр., издаден от император Константин Велики. 
В края на IV в. сл. Хр., при управлението на император 
Теодосий I, християнството било обявено за единстве-
ната официална религия (392 г. сл. Хр.). Започнало ак-
тивно изграждане на църкви и създаване на църковната 
християнска структура. 

Превръщането на християнството в държавна ре-
лигия довело до отмирането на античните богове, кое-
то поставило началото на нова епоха в развитието на 
обществата в Средиземноморието и Европа.

Сведение на римския историк Тацит от края на I в. 
сл. Хр. за опожаряването на Рим от император Не-
рон, който обвинил за това християните

„Затова, за да потуши слуха, Нерон заменил 
като обвиняеми и наказал с най-изтънчена 
жестокост една група хора, които тълпата 
наричала християни. Христос, от когото 
те получили името си, бил екзекутиран по 
присъда на прокуратора Понтий Пилат и 
гибелното суеверие било възпряно за късо 
време, за да избухне наново не само в Юдея, 
родното място на тази напаст, но и в самия 
Рим...“

Раннохристиянски образ на Христос като 
Добрия пастир. Стенопис, базилика на Св. 
Аполинарий, Равена, Италия, VI в. сл. Хр. 

?

Кои са имената на дванадесетте апостоли на Христос? Проучи повече за  
живота на евангелистите Петър и Павел, а също и на Юда Искариотски.
Защо римските императори се страхували от християнската религия?
Разгледай линията на времето. Колко години са били  
преследвани християните от официалната римска власт?
Изгледай филма „Иисус от Назарет“ (1977 г.) от режисьора Франко Дзефирели.  
Разкажи на класа си за възкръсването на Христос. 

Таен раннохристиянски символ. 
Буквите на думата риба на 
гръцки („ихтиос“) са съкраще-
ние на формулата „Иисус Хрис-
тос Спасител – син Божи“.

0

?
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Императорът
организаторът 
весталките 
тълпата

обича двубоите на силни мъже и е склонен да ги награди
е патриций, който ще спечели голяма сума пари от игрите
ще пожелаят помилване на гладиатора
ще иска още зрелища и ще настоява игрите да продължат

Хляб и зрелища
Из целия град с червена боя на сградите е 

изписана програмата на гладиаторските игри. 
Присъдата ми беше да стана гладиатор. От 
три месеца ме обучават в школата за глади-
атори. Днес ще се сражавам на арената. Ки-
лията ми е малка (4–6 кв. м), но храната ми 
е добра. Лекуваха ме лекари, дори и известни-
ят Гален, който посещава и Голямата импе-
раторска школа. Вече ми дадоха дървен меч и 
щит. Тренирах с тях да нанасям удари и при 
отбрана да не откривам уязвимите си места. 

Ще се бия до пълна победа. Когато победя в 40 схватки, ще бъда освободен и 
вече няма да съм роб, а пълноправен римски гражданин.

И ето, най-впечатляващото зрелище – церемонията по откриване на игрите. 
Организаторът, заобиколен от приятели и клиенти, обикаля на колесница арена-
та под овациите на жадната за кръв публика. След него вървим ние, гладиатори-
те, в пълно бойно снаряжение. Публиката ни приветства. Тълпата ще бъде нах-
ранена и ще получи зрелище. Заставаме пред императорската ложа и с изпъната 
в поздрав ръка викаме: „Аве, Цезаре, отиващите на смърт те поздравяват!“ 

Сутрин е. Започва битката с животни. Първо ще излязат дресираните: мечки 
ще ходят по въже, маймуни ще яздят хрътки, елени ще бъдат запрягани в колес-
ници. Но когато тълпата поиска кръв, на арената ще се появят ловците, убива-
щи животните не само с оръжия, но и с голи ръце. После сме ние...

? Прочети разказа на един гладиатор. 

Продължи писмено разказа за деня на младия гладиатор, като знаеш, че:

1

Гладиатори. Картина от Жан-Леон Жером

? Проследи и опиши пътя до арената на:

2

1

гладиатора 

тълпата 

2

3
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„....докато елините обаче смятали, че при строежа на своите градове са постиг-
нали особено успешно своята цел, като им придават красота и яркост, постро-
ят пристанища и се сдобият с плодородна земя, римляните, напротив, обръщали 
особено внимание на онова, което елините били пренебрегнали, а именно каменна-
та настилка на улиците, водопроводите и отточните канали (клоаките), кои-
то можели да почистват нечистотиите на града и да ги отвеждат в Тибър...“

Сведение от Полибий, II в. пр. Хр. 

Край гр. Ивайловград се намират 
тези останки от римската вила Ар-
мира от I в. сл. Хр. В нея е живял мес-
тен аристократ, римски гражданин.  
Луксозният частен дом с богата ар-
хитектурна украса и мозайки бил цен-
тър на поземлено владение. 

Направи своя извод колко важна е била за римляните личната хигиена, 
като 1) прочетеш писмения извор от Полибий и 2) като знаеш, че ре-
шението на император Веспасиан (известен още като „Пестеливия им-
ператор“) да обложи обществените тоалетни в Рим с данък, донесло 
достатъчно приходи, за да започне той строителството на Колизеума.

?

Градът, в който е разположен този 
античен римски театър, се намира в 
Южна България. Постройката е била 
разрушена от земетресение. Разкри-
та е от археолози през 70-те годи-
ни на ХХ в. и е възстановена. Днес 
можеш да присъстваш на оперен или 
театрален спектакъл там. 

?

Открий информация в интернет 
за Вила Армира и определи:

В какъв стил са колоните?
От какъв материал са изработени?
Какво било отоплението?

1
2
3

Кой е този град? Какво е било името 
му по време на Римската империя?  
В коя римска провинция се намирал?




	Korica web
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 4
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 5
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 6
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 7
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 16
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 17
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 42
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 43
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 48
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 49
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 50
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 58
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 59
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 63
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 80
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 81
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 106
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 107
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 112
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 113
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 116
	ISTORIA_5.klas_za pechat_18..06.2016 117
	Korica web back



