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Колелото на Дхарма

„Изкуството на Тибет“ – пътешествие в 
света на будизма, бита и културата на 

тибетското общество

Уникална колекция с над 100 
предмета на Исторически му-
зей Димитровград, илюстри-
ращи красотата и мистиката на 
будисткото изкуство, пренася 
посетителите в крепостта на 
будизма – Тибет. Представе-
на в Регионален исторически 
музей Добрич, експозицията 
въвежда в необичайните тра-
диции и величествената рели-
гиозна атмосфера на страната 
с невероятна красота, вдъх-
новяваща природа и завидно 
спокойствие.
„Изложбата „Изкуството на 
Тибет“ е среща с култура и 
философия отвъд материално-
то и пътуване към познание за 
себе си и другия“, заяви етно-
графът от РИМ Добрич, Лена 
Кирилова по време на откри-
ването. 
Уредниците на Историческия 
музей в Димитровград – Не-
дялка Тодорова и Николина 
Умурска внесоха пояснител-
ни бележки към експонатите, 
представляващи символи на 
будизма и на будистките ри-
туали, на предметите от бита 
и интериора на тибетския дом, 
на облеклата и аксесоарите. 
Сред най-интересните се от-
крои култовата „пагода – сту-
па“, инкрустирана в миналото 
с тюркоази, корали, ахати и 
други скъпоценни камъни, 
служила за съхранение на ре-
ликви – мощи на монасите в 
будистките манастири, дхарма 
текстове и др. Шарфове от пет 
цвята – жълт, зелен, червен, 
бял и син, символизиращи 
петте вида мъдрост на Буда, 
обвиваха култовия предмет с 
височина един метър.
Уникалният, признат като 
глобален символ на будизма, 
наречен „Колелото на Дхарма 
/Дхармачакра/“ привлича по-
гледа на посетителите. Това 
е един от най-старите общо 
осем известни символи, кой-
то изобразява пътя към про-
светление на Буда. Дхарма, в 
превод от санскрит означава 
ред, естествен закон. Най-
често понятието се възприема 
като съвкупност от ученията 
на Буда; висша истина, уни-
версален закон за живота и 
вечния безкраен кръговрат; 
определени правила и начин 
на поведение, необходими за 
постигане на естествения ред 
и хармония в света. Култовият 
предмет, изработен от бронз, 
представлява композиция от 
три фигури – в средата коле-
ло с разположени от двете му 
страни животни. Колелото на 
Дхарма се поставя предимно 
на покривите на манастир-
ските сгради и мемориалните 
аркади. 
Включените в изложбата вну-
шителни музикални инстру-

менти – тибетските рогове 
„тончин/тонгцин/“ и „молит-
вения тубус“ осветляват бу-
дистките ритуали, където се 
използват. Роговете са с висо-
чина три метра и издават спе-
цифичен звук на ревящ слон, а 
тубусът служи  за натрупване 

Съдовете, домашни и ритуални са показател за една висока кул-
тура

В домовете и храмовете на Тибет особено значение имат съдовете 
за съхранение на ечемик

Ритуални купи

Изящество на тибетското изкуство.

Оставаш прехласнат пред тази бижутерийна стойност

Тези накити говорят за близостта на българската и тибетската 
културна традиция 

Е тнографът от РИМ Добрич - г-жа Лена Кирилова /в средата/,  с уред-
ниците в ИМ Димитровград г-жа Николина Умурска и г-жа Недялка То-
дорова, по време на от криване експозицията „Изкуството на Тибет“

на милостиня и благочестиви 
факти за следващия живот на 
тибетците.
Показаните маски на демони и 
пазители на богатства са един 
друг символ, в който намира 
отражение мистиката на Изто-
ка. Бяха посочени и така наре-

чените ленти „сутра“, които и 
сега са задължителен елемент 
от декора на будистките мана-
стири. 
Голям интерес събуди и т.нар. 
„танка /тханка/“ – будистка 
религиозна живопис върху 
памучно платно с естествени 
бои и 24-каратово злато, съз-
дадена от монаси в състоя-
ние на медитация и молитви. 
Тханките са практично и на-
гледно средство за обучение, 
илюстриращо важни поучения 
и живота на Буда, в помощ на 
медитативната практика, а по-
читанието им дава вътрешен 
мир и хармония. Те служат за 
пресъздаване главно на оби-
чаите на обществото и засягат 
различни сюжети, основно ре-
лигиозни. 
Експонираните религиозни 
предмети – образи на просвет-
лението, които имат силата 
да пробудят човешкия дух, 
внушават дълбок сакрален 
смисъл.

Оригинални битови пред-
мети, облекла и аксесоари, 
онагледяват представата за 
живота, занаятите и културата 
на тибетците. В интериора на 
тибетския дом неизменно при-
съства т.нар. „чема“ – кутия за 
съхранение на високопланин-

ски ечемик. Изящните чаени 
прибори говорят за красотата 
в делника и загатват за един 
друг вид обноски. Типични-
те дрехи на фермери, както и 
женските носии от миналото 
на тибетското общество, по-
казват йерархията през отдав-
на отминали времена. 
Представените изящни сре-
бърни накити, инкрустирани 
пищно с вградено злато, кора-
ли и раковини, изтъкват уни-
калното ювелирно изкуство 
на старите тибетски майстори.
Изложбата „Изкуството на 
Тибет“ е дарена на Истори-
чески музей Димитровград 
от посолството на Китайската 
Народна Република в Бълга-
рия през 2010 г., гостувала в 
много градове на страната ни 
и ще остане в Добрич до края 
на м. април, по данни на орга-
низаторите.
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