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Рене Лалик. Кана, бронз, лят и патиниран в зелено, с 
издуто в него стъкло, Париж, 1901-03, Пти пале

СТЪКЛОТО

и 

неговата 
история

Стъклото е познато още от античността. 
Производството му датира от ок. 3000 г. пр. 
н. е. Счита се, че за първи път изделия от 
стъкло са били изработени в Древна Месо-
потамия, откъдето се разпространяват в Дре-
вен Египет и Финикия. Голям брой добре 
направени стъклени предмети от този пери-
од са намерени около Шумер, Акад и Вави-
лон. В античното минало стъклото е било 
високо ценно, в Библията то е сравнено 
със златото (Йов 28:17). Към І век пр. н. е. в 
Древна Сирия е открит нов революционен 
метод в производството на стъкло, който се 
прилага и до днес. Това е издухването през 
куха тръба на разтопеното стъкло в калъп. 
Така по време на Римската империя произ-
водството на стъкло е масово, а стъклените 
изделия са широко достъпни. След упадъка 
на Рим занаятчийското производство на 
стъкло в Европа запада, но в Близкия изток 
– в Египет, Персия и Багдадския халифат то 
продължава да процъфтява. Благодарение 
на контактите с Близкия изток по време 
на кръстоносните походи главен център 

на производството на стъкло в Европа 
става Венеция. Венецианското стъкло се 
прочува чрез изкуството на венецианските 
майстори през Х-ХІІІ век. То се отличава 
със своя блясък, красота и финес. Бурно-
то му развитие е свързано и със строежа 
на много катедрали, църкви и манастири, 
които биват украсени с изящни стъклописи 
(витражи). Така Венеция се явява правопри-
емник на античното изкуство на стъкла-
рите от Изтока. През ХV век майсторите 
на стъкло са били преселени на остров 

Мурано във Венецианския залив без право 
да го напускат. По този начин технологията 
на изработка  на венецианското стъкло е 
една от най-ревниво и най-дълго пазените 
търговски тайни. До ден днешен фино-
то венецианско стъкло се произвежда на 
острова с марка Murano. Право да ползват 
тази марка имат само фирмите, които имат 
работилници на Мурано. Марката Murano 
е символ на изключително майсторство и 
има ненадминати образци. Заради блясъка, 
великолепните форми и ярките цветове 

Тази малка гръцки амфориска от 500-400 г. пр. Хр. (вис. 
6 см, Музей Пол Гети, Лос Анжелис) е била използвана 
за съхранение на скъпите ароматизирани масла. 
Бронзовата верига най-вероятно е била предназначена 
за връзване на китката на собственика

Чашата `Алдревандини` е много ранен пример 
за емайлирано стъкло, произведено във Венеция 
около 1330 г., Британски музей
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пр. н. е. Счита се, че за първи път изделия 
от стъкло са били изработени в Древна 
Месопотамия, откъдето се разпространяват 
в Древен Египет и Финикия. Голям брой 
добре направени стъклени предмети от 
този период са намерени около Шумер, 
Акад и Вавилон. В античното минало 
стъклото е било високо ценно, в Библията 
то е сравнено със златото (Йов 28:17). Към 
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стъкло, който се прилага и до днес. Това е 
издухването през куха тръба на разтопеното 
стъкло в калъп. Така по време на Римска-
та империя производството на стъкло е 
масово, а стъклените изделия са широко 
достъпни. След упадъка на Рим занаятчий-
ското производство на стъкло в Европа 
запада, но в Близкия изток – в Египет, Пер-
сия и Багдадския халифат то продължава да 
процъфтява. Благодарение на контактите с 
Близкия изток по време на кръстоносните 

Чаша от свободно издувано тъмно синьо-зелено 
стъкло с добавена релефна декорация, Германия, 
ок. 1500 г., Музей Пол Гети, Лос Анжелис

отнето. През 1676 г. в Англия е открит олов-
ният кристал – това изобретение на Джордж 
Рейвънскрофт довежда до истинска техноло-
гична революция. Неговият метод се състои 
в добавяне на оловен окис (PbO) в стъкло-
масата, който прави материала прозрачен. 
Всъщност оловен окис е бил използван още 
в Месопотамия за подобряването на блясъка 
на стъклото, но по коренно различен начин. 
Това откритие е много близо до съвремен-
ните технологии за производството на крис-

тал. Модата се променя. В края на ХVІІІ век 
гравираният оловен кристал от Англия става 
всеобща мания. Бохемските майстори не се 
примиряват и създават свой вариант на олов-
ния кристал, при това доста по-евтин. През 
1830 г. те създават цветния кристал и по този 
начин печелят битката с конкуренцията. 
Настъпва епохата Бидермайер. В Бохемия 
по това време има повече стъклари, гравьори 
и художници, отколкото в останалия свят. 
Те изобретяват и прилагат различни техни-

ки, които им дават солидна преднина пред 
майсторите от Венеция, Англия и Франция. 
Така бохемското стъкло отново става лидер 
в световен мащаб. 
През ХХ век традицията се развива в худо-
жественото направление на сецесиона. Ви-
дни представители на ар нуво са Рене Лалик, 
създател на известната марка Lalique, Луис 
Тифани, създател на легендата Tiffany и 
Емил Гале, сътворил специфичната техника 
с използване на емайл. През 1892 г. Даниел 
Сваровски изобретява машините за фино 
рязане на кристал, а през 1895 г. основава 
световноизвестната компания Swarovski.
В България производството на кристал и 
стъкло бе съсредоточено в Сливен, Нови 
пазар и Белослав.

Чаши `Лауенщайн` с гравиран монограм, Хановер, 18 век Ваза от кристално стъкло с черна декорация 
(шварцлот), иена, ок. 1910; Йозеф Хофман. Чаши за 
шампанско и за вода, безцветно стъкло с ецван декор и 
покритие от черен бронзитен лак, ок. 1912
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СТЪКЛОТО
СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Устойчивостта на стъклото на корозия позволява използването му в първите химически лаборато-
рии, дестилатори, реторти, колби и стъкленици. 

Оптичните свойства на стъклото довеждат до откриване на очилата през XIII век, както и на дале-
когледа и микроскопа през XVII век.

Прозрачността на стъклото позволява направата на много съвременни научни апарати (измерва-
щи, с екран, с циферблат и т.н.).

Изолационните свойства на стъклото стимулират подема в науката за електричеството през XVIII 
век, а след това и на електрониката в края на XIX век.

 РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Повечето историци смятат, че стъклото е изобретено от майсто-
рите на емайл. Емайлът е стъкловидна каша, която, разтопена и 
поставена, докато е гореща, върху повърхност от друг матери-
ал, се е използвала в древността в Близкия изток и в Египет като 
защитно покритие и за декоративни цели. Изнамирането на гла-
зурата (т.е. стъклообразния слой, с който си служат занаятчиите 
на емайл) предхожда откриването на стъклото независимо в 
Египет и Месопотамия, съответно през IV и през ІІІ хилядолетие 
пр.н.е. Глазурата е могла да бъде окрита от металурзи в опитите 
им  да осъществят редукция на метал от оксиди при наличието 
на силициев диоксид и вар. След операцията в ямата е оставало 
стъкловидно вещество, което в последствие се опитвали систе-
матично да възпроизведат. Това предположение отговаря доста 
добре на емпиризма в методите на производство на емайл и на 
стъкло през Античността, когато пропорциите на силициев пя-
сък и натриев или калиев карбонат са се променяли постоянно.

МАТОВИ И ПРОЗРАЧНИ СТЪКЛА

Употребата на стъкло намира разпространение в Египет и Месопота-
мия през ІІ хилядолетие пр.н.е. Отначало то се използва за украшения 
и стъклария, които захранват цял пазар с фалшиви скъпоценни ка-
мъни: фалшив лазурит, фалшиви тюркоази и т.н. За направата на тези 
предмети се използват форми и калъпи, подобни на тези за вази, ста-
туетки, а в Египет дори и за стъклени йероглифи. Несъвършенството на 
процесите на леене от това време най-често прави стъклото мътно.

През елинистическата епоха се извършва революция в производството 
на стъкло: въвежда се техниката на издува-
не, вероятно от близкоизточни майстори. 
Тя е революционна, тъй като позволява 
серийно производство и бурно развитие на 
истинска стъкларска индустрия.

Така Римската империя става най-големият 
производител на стъкло. Занаятчиите вла-

деят напълно основните производствени техники: издувано стъкло за 
производство на флакони; топено стъкло за прозорци; лято стъкло за 
съдове с различна форма и релефна украса, гравиране върху стъкло. 
Галия запазва това наследство след падането на Рим. Тя успява да под-
държа активността на стъкларските занаяти по време на късното Сред-
новековие и да разпространява в останалата част на Европа техники, 
които достигат своя апогей през XIII век с развитието на изкуството на 
витража.

 

Пекторала с името на Тутанкамон, Ново 
царство, 1333–1323 пр. Хр., Египетски 
национален музей

Зооморфен съд от римска епоха, стъкло, 
РИМ Хасковс, Инв. № 4535

Съд от римската епоха, стъкло, 
Музей Пол Гети, Лос Анжелис
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ТЕХНИКА НА ВИТРАЖА

Изкуството на витража е описано в сборника Diversarum 
artium schedula, съставен от монаха Теофил през XII век.

Отначало художникът чертае върху дъска линиите и сенките 
на рисунката с помощта на креда, стрита и разредена с вода. 
После с буква означава цвета на всяка част. Стъкларят изряз-
ва отделните части от стъкло в съответен цвят, съставяйки 
по този начин мозайка. Той грижливо оставя върху всяка част 
малък интервал за олово, което трябва да държи витража.

След изрязването на 
парчетата стъкло ху-
дожникът ги подреж-
да и тогава може да 
контурира чертите и 
сенките, които пред-
варително е означил 
върху дъската. Това 
той прави с туш, по-
лучен от смесване на 

дребно счукана мед, обгорена в железен съд, докато ста-
не на пудра, частици от зелено стъкло и гръцки сапфир, 
смлени поотделно между два порфира и в съотношение 
по една трета от всеки.

 

СРЕДНОВЕКОВНО И СЪВРЕМЕННО СТЪКЛО

Около 1200 г. Обновяване на стъкларското производство в 
района на Рейн и развитие на витража.

1612 г. Издадена е Arte vitraria – „Изкуството на стъклото” от 
Антонио Нери, първо помагало по стъкларство. Описано е 
производството но венециански кристал.

Около 1650 г. Подобряване на техниките на полиране при 
гравирането на стъкло, благодарение на изобретяването на 
крачния струг.

1673 г. Откриване на оловния кристал от Джордж Равен-
скрофт.

1676 г. Развитие на производството на големи отливки от пло-
ско стъкло във Франция

1860 г. Белгийският химик Жан Серве Стас добива стъкло с 
много високо качество.

1874 г. Франсоа Роайе дьо ла Басти патентова технологията за 
производство на закалено стъкло.

1875 г. Х. Е. Бенрат дава формулата на обикновеното 
стъкло.

1884 г. Процес на горещо валцуване за получаване на 
прозоречни стъкла, осъществен от Ченс Брадърс.

1887 г. Нов процес на горещо валцуване за получава-
не на прозоречни стъкла, осъществен отново от Ченс 
Брадърс.

1909 г. Едуард Бенедиктус изобретява ламинираното 
стъкло.

1938 г. Американската фирма „Оуенс-Корнинг Файбър 
Глас” започва производството на стъклена вата, с 
което слага начало на цяла нова индустрия.

Катедралата в Реймс, 13-15 в.

Йорг Брой Ст. Кабинетен витраж с пазарна сцена, 
Аугсбург ок. 1525 г., Музей Шецлер пале Аугсбург

   Чаши, стъкло с възлова украса, 14 в.

        Чаши за вино, рязан кристал, 19-20 в.
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МУРАНСКО СТЪКЛО

Мурано е остров, разположен в лагуната на 
Венеция, на около километър и половина 
северно от града. Муранско и венецианско 
стъкло са на практика синоними, тъй като 
през 1291 година Венецианската република 
(осн. 697 г.) издава декрет за премахване 
на стъкларските работилници от територия-
та на града и те са преместени на остров 
Мурано.
Стъклопроизводството във Венеция се ба-
зира на техниките, наследени от Рим, както 
и на източните традиции – финикийски, си-
рийски и египетски, чието навлизане е ре-
зултат от интензивния търговски и културен 
обмен с Изтока.
Производството на декоративно стъкло във 
Венеция и Мурано е тясно свързано и с то-
гавашния Константинопол, откъдето прис-
тигат две вълни стъклари – след превзема-
нето на Константинопол от кръстоносците 
(1204 г.) и от отоманските войски на султан 
Мехмед ІІ (1453 г.).
Правилата на стъклопроизводството, от 
закупуването на суровините до получава-
не на статут на „Майстор на стъклото“, са 
разработени през 14 век, а през първата 
половина на 15 век са преведени от латин-
ски на италиански език в кодекса „Правила 
на изкуството на муранските стъклари“ 
(„Mariegole della arte dei verieri de Muran“), 
днес съхраняван в музея Корер във Вене-
ция.
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Наред с производителите на „издувано“ стъкло, 
съществуват майстори стъклари в различни други 
области: производители на огледала, производите-
ли на прозоречно стъкло (в частност на витражи с 
оловни свързващи ленти), производители на стък-
лени цветя и производители на мъниста. А стъкле-
ните мъниста имат статут като на „разменна моне-
та“ в търговията през продължителни периоди от 
историята.
Много от основните характеристики на декора-
тивното стъклопроизводство са разработени и 
развити през 13 век, като апогеят му достига през 
16-17 век. Въпреки забраната за напускане на ос-
трова, много от стъкларите успяват да „забегнат“ и 
да основат нови стъкларски работилници в околни 
градове, в по-близки и по-далечни държави. Така 
остров Мурано и Венеция губят „монопола“ върху 
много производствени техники и съответно върху 
производството на стъклени предмети на лукса.
По-известни техники на производство и видове 
стъкло:

• кристално стъкло;
• емайлирано стъкло (smalto);
• стъкло с нишки/люспички от блестящ 
         метал (виж авантюрин);
• многоцветно стъкло (millefiori);
• „млечно“ стъкло (lattimo);
• стъклени имитации на скъпоценни 
         камъни (напр. аквамарин или рубин).

Муранското стъкло е използвано в бижутерията 
под формата на разнообразни ръчно изработени 
мъниста, пръстени, както и на компоненти за обе-
ци, висулки и други накити.

Показаните творби са дело на един от най-известните 
съвременни автори на муранско стъкло Лучио Бубако, 
на снимката в процес на работа..















  Техниката на „издувано“, „издухвано“ стъкло 

  Ерата на издуваното стъкло настъпва  след откриването 
на така наречената пипа  (пищяла) – дълга около метър 
метална тръба, с помощта на която се набира и издува 
стъкло. Това приспособление е измислено вероятно 
през втората половина на I век пр.Хр. в сирийско-
палестинските центрове с богати традиции в стъкларското 
изкуство. Тази технология се използва и днес и е 
възприета като класическа форма на обработване и 
моделиране на стъклото в топло състояние. С помощта 
на пипата се набира горещо стъкло от пещта и се оформя 
относително малка куха топка (фуска) на края на пипата. 
Калъпите, в които се оформя горещата стъклена маса 
в края на пипата, са в повечето случаи от метал или 
дърво, специално обработено и държано във вода.  В 
зависимост от големината на изделието или по-точно, от 
големината на калъпа, се набира многократно стъкло от 
пещта, докато се изпълни и издуе по формата на калъпа. 
Тази техника на работа изисква от майсторите-стъклари 
висока квалификация и дългогодишна подготовка. Затова 
този занаят се е предавал от поколение на поколение в 
стъкларските семейства и е бил на голяма почит. След 
като се постигне желаният краен резултат и стъклото се  
извади от калъпа и окончателно се завърши с топлата 
обработка на предмета, той се пренася в друга пещ, където 
постепенно се охлажда (темперира). Стъклото трябва да 
изстива бавно, за да може майсторът да има достатъчно 
време да го обработи и моделира в топло състояние. 
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