
В   Списъка могат да фигурират 
местности, сгради, археоло-

гични обекти и градове. В начало-
то, той е бил предназначен само за 
културни паметници и критериите 
за оценка са били шест. През 2005 
г. са прибавени още четири, които 
се отнасят за природни забележи-
телности. Предложените обекти 
трябва да отговарят най-малко на 
един от критериите.

Чехия има 12 включени в  Спи-
съка обекта, а  България – 9. Чеш-
ките паметници са: Прага – стари-
ят град; Чески Крумлов – старият 

град; Телч – старият град; Поклон-
ническата църква „Свети Йоан от 
Непомук“ в  Зелена Хора; Кутна 
хора – историческият градски цен-
тър; Културно-природният ком-
плекс Леднице-Валтице; Дворецът 
в  Кромержиш; Историческият 
резерват Холашовице; дворецът 
в  Литомишъл; Колоната на Света 
Троица в  Оломоуц; Вила Тугенхад 
в Бърно; Еврейският квартал и Ба-
зиликата Свети Прокопий в  Тре-
бич.

Българските са: Казанлъшка 
гробница, Боянска църква, Ива-

новски скални църкви, Мадарски 
конник, Несебър, Национален 
парк Пирин, Рилски манастир, На-
ционален резерват Сребърна, Све-
щарска гробница.

Разглеждайки фотографии на 
включените в  Списъка обекти, 
попадаме в  някакъв специален, 
поразяващ с  материалното и  ду-
ховно великолепие си свят, „неръ-
котворно дело божие“ или пример 
за невероятния човешки гений. 
Разказът, за който и  да е  от тях, 
може да започне с  „Имало едно 
време...“ �
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СИ. ПРЕЗ 2010 Г., В СПИСЪКА СА ВКЛЮЧЕНИ 911 ОБЕКТА, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА 148 ДЪРЖАВИ ПО 
СВЕТА. ОТ ТЯХ 704 СА ЗАПИСАНИ КАТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 180 – ПРИРОДНО И 27 – СМЕСЕНО.

�������	
�������

Казанлъшка гробница
Включена в списъка на ЮНЕСКО през 1979 г.

Т ракийската гробница в  Казан-
лък е шедьовър на тракийската 

архитектура, част от голям некропол 
в т.нар. Долина на тракийските царе. 
Датирана е в края на IV в. и начало-
то на III в. пр. Хр. Тя е първият бъл-
гарски обект, включен в списъка на 
ЮНЕСКО.

Гробницата е на тракийския вла-
детел Ройгос. Състои се от преддве-
рие, коридор (дромос) и  гробна ка-
мера (толос) с камбановиден купол. 
Световната си известност гробница-
та дължи на уникалните си стенопи-
си, едни от най-добре запазените от 
ранноелинистическата епоха. Те по-
казват отделни моменти от земния, 
военния и задгробен живот на тра-
кийския вожд, положен в нея.

В  коридора са изписани бойни 
сцени. Фризът върху източната стена 
възпроизвежда сблъсък между две не-
приятелски войски. Централно място 
заемат двама войни, изправени един 
срещу друг. Върху западната стена 
е представена сходна картина, в която 
обаче единият воин е коленичил пред 
другия. Археолозите не са сигурни 
дали е изобразено историческо съби-

тие, свързано с живота на погребания 
или митична сцена, представяща него-
вото войнско достойнство.

В  същинската гробна камера се 
набюдава широк фриз с  фигурална 
живопис, изобразяваща „Погребал-
но угощение“. В центъра са изобра-
зени фигури на мъж и жена, съпру-
жеска двойка, седнали край масичка 
с храна. Мъжът е представен в тър-
жествена и спокойна поза, с лавров 
венец, белег на героизиране. Жената 
седи до него на кресло. Косата и� 
е  тъмна, леко вълниста и  прибра-
на. Двамата са заобиколени от при-
служници, ратаи, коняри и музикан-
ти. Значително по-високата фигура 
с  поднос, в  който се забелязват на-
рове, вероятно е  Богиня-майка, по-
срещаща починалите в  подземното 
царство. С  изключително майстор-
ство са представени колесничар, ко-
лесница и коне, музиканти, свирещи 
на тръби, два богато оседлани коня 
и още четири, пищно украсени.

Най-горната част на купола е раз-
членена на три полета, във всяко 
едно от което е изобразена вихрено 
препускаща колесница.

През 1946 г., гробницата е вграде-
на в специална защитна постройка. 
С  цел съхраняване на стенописите, 
достъпът до оригиналната гробни-
ца е строго ограничен. Достъпна за 
посещения е  изградената в  близост 
гробница-копие. �
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Свещарска гробница
Включена в списъка на ЮНЕСКО през 1985 г.

С вещарската гробница е  тра-
кийска елинистична гробница 

от първата половина на III век пр. 
Хр. Намира се в североизточна Бъл-
гария, близо до село Свещари. Раз-
крита е  през 1982 г., при разкопки-
те на високата Гинина могила край 
селото. Архитектурното оформле-
ние и  украсата свидетелствуват, че 
в гробницата е погребан тракийски 
владетел, по всяка вероятност гет-
ският владетел Дромехит.

Размерите й са внушителни – дъл-
жина 7,5 м, ширина при фасадата 
6,5 м, височина на гробната камера 
(отвътре) – 4,45 м. Състои се от ко-
ридор (дромос) и  три помещения: 
преддверие, централна гробна каме-
ра и допълнително странично поме-
щение – архитектурен тип, различен 
от разпространените по това време 
куполни гробници.

Най-богато украсена е  централ-
ната камера – с  каменна пластика, 
релефи и  стенописи. Стените й са 
оформени като колонада и  украсе-
ни със скулптурите на десет женски 
фигури, „кариатиди“, които крепят 
свода. Високи са 1,20 м и  са заста-
нали в тържествена поза. Облечени 
са в дълги до земята безръкавни хи-
торни, препасани с коланче под гър-
дите, Полите са декоративно офор-
мени като обърнати чашки на цвете. 
Повтарящият се жест на вдигнатите 

им ръце, поддържащи свода, прида-
ва особен ритъм и изразителност на 
композицията.

Централно място в  камерата 
заема фреска, която представя хе-
роизация, т.е. обожествяване на 
покойника след смъртта му. Изобра-
зява конник, който получава златен 
венец, символ на безсмъртието, от 
Богинята-майка. Тя пристъпва към 
него следвана от четири жени, носе-
щи дарове. Фигурите са с удължени 
пропорции като тези в  Казанлъш-
ката гробница. Художникът умело 
е  предал формите на тялото, които 
прозират под тънката дреха, и  ди-
намиката на движението. Конникът 
е  облечен с  къса дреха, наметнат 
с  хламида. В  лявата си ръка държи 
поводите на коня, а  дясната, леко 
свита в лакътя, е протегната напред 
към богинята. Зад него вървят двама 
мъже, вероятно оръженосците му. 
Конникът от Свещарската гробница 
е  най-ранното изображение в  тра-
кийското изкуство на конник-бог, 
прототип на „тракийския херос“.

Оста на гробницата е ориентира-
на по посока на зимното слънцестое-
не. Лъчът светлина трябва да попад-
не в камерата и да освети фигурата 
на владетеля в  един единствен ден 
от годината, да изнесе душата на по-
койника към небето и по същия лъч 
тази душа да се завърне обратно на 

земята, за да се пресели в тяло, което 
да възкръсне за нов живот.

В гробната камера има 2 каменни 
легла – по-голямо на северната стена 
срещу входа и по-малко на източна-
та.

Някои детайли, като грубо издя-
ланите ръце на кариатидите свиде-
телстват, че владетелят, за когото 
е  била предназначена гробница, 
е починал внезапно и майсторите не 
са успели да завършат работата си.

Всичко, направено от скъпи ме-
тали, е разграбено още в древността. 
За богатствата, затворени в гробни-
цата, говорят откритите кости на 5 
коня, посечени тук, за да придружа-
ват господаря си в отвъдния живот.

Разкопаната гробница при Све-
щари не е  изолирана. В  нейна бли-
зост са открити 26 могили с различ-
на големина – огледално отражение 
на най-ярките съзвездия от Млеч-
ния път – пътя на душата към без-
смъртието.

Местността около Свещари 
в  древността била известна като 
„Даусава“, или иначе казано „градът 
на вълците“. Споменавана е  дори 
от Птоломей като център на север-
нотракийските племена – гетите. 
В  околностите на селото са откри-
ти останки от тракийски селища – 
може би столицата на погребания 
Дромихет, градът Хелис? �
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