
ПРАИСТОРИЯ
ЧАДЪР

В началото били само листото и изгарящото слън-
це. Листото се превърнало в чадър срещу слънце, а 
той пък – в чадър срещу дъжд. Днес хората могат да 
избират между множество чадъри според нуждите 
си – дамски, мъжки, детски, двойни, дори кучешки. 
Сгъваеми, несгъваеми, елегантни едноцветни, пъс-
три, с кокетна дантела или прозрачни найлонови. 
Накратко, безсмъртният чадър ни прави компания от 
векове, без значение дали вали като из ведро, или е 
невъобразимо горещо. О, боже, пече!

Може би се е случило нещо такова. Някога, много от-
давна, в далечната праисторическа епоха, на нашите 
предци им писнало да ги боли глава от излагане 
на пряка слънчева светлина през цялото време и 
откъснали едно голямо листо – например палмово. 
После се скрили под сянката му и така се появили 
първите примитивни чадъри.

Направен от 100%  
възобновяеми източници

Съдържа  
хлорофил
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Първите чадъри срещу слънце не били 
просто палмови листа, които нашите 
далечни предци държали над главите 
си. По-изобретателните поставили 
кожа върху пръчка. Появила се дори 

още по-добра защита от слънцето, а 
вероятно и от дъжда. Днес използ-
ваме автоматични чадъри, за да се 
предпазим от най-силните дъждове. 
Но някога най-сигурният начин да 

останеш сух и да не получиш слънчев 
удар, бил да се скриеш в пещера или в 

прекрасната сянка на дърветата.

ДРЕВЕН РИМ
ХРОНОЛОГИЯ



ПРАИСТОРИЯ

ДРЕВЕН ЕГИПЕТ

Древен Египет
В Египет слънцето напичало по цял ден. Бедните не 
му обръщали внимание и работели, докато им се 
разранят пръстите. Те просто нямали друг избор. 
Египтяните с повече късмет – управляващата класа 
– разполагали с роби, които им веели с ветрила и 
държали чадъри над главите им, за да може кожата 
им да остане възможно най-бледа.

Декоративни  
месингови детайли

Пера  
от редки птици
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Пръчка за носене 
или закрепване  

на чадъра в лодка

През Античността чадърът срещу слънце 
се използвал от управляващите класи. 

Обикновените египтяни и месопотамци 
не можели да си помислят да притежават 
такъв луксозен предмет. При разкопки в 
земите на всички древни цивилизации и 

царства археолозите се натъкват на опи-
сания на роби, които държат чадъри над 
главите на господарите си. Египетските 

представлявали огромни ветрила, направе-
ни от цветни пера на красиви птици.
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Бамбукът е любим мате-
риал за производителите 
на чадъри срещу слънце.

Восъчната хартия 
защитава надеждно 

от слънцето. Къде започнали да сгъват чадърите? Вероятно в Китай, 
а изобретението не е скорошно – първите сгъваеми 
чадъри били измислени преди около 2000 години!

Свалете чадъра, моля

Да, правилно прочетохте. В днешно време искаме да 
имаме тен, но древните аристократи подчертавали 
благородния си произход, като пазели кожата си от 
слънцето. Така че нищо чудно, че Китай се превърна-
ла в страната на чадърите. Китайците започнали да ги 
използват преди четири хиляди години и те веднага се 
превърнали в незаменим аксесоар, както и в символ на 
богатство.

Защита от слънцето

Първоначално китайските чадъри срещу слънце 
се правели от коприна и били красиво украсени с 
традиционни мотиви – дракони, цветя, пейзажи. 
Около 1. век пр. Хр. коприната била заменена с по-
крита с восък хартия. Някога чадърите били сим-
вол на власт и аристократизъм. В Китай и Япония 
дължината и цветът им показвали социалния 
статус на притежателя – членовете на импера-
торското семейство използвали червени и жълти 
чадъри, а богатите благородници се задоволявали 
със сини.

Жълт чадър можело да притежава само 
член на императорското семейство.

ПРАИСТОРИЯ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ ДРЕВЕН КИТАЙ ДРЕВЕН РИМ
ХРОНОЛОГИЯ



По Пътя на коприната, разбира се – важен търговски 
маршрут. И точно това се случило. Дамите от Древна 
Гърция веднага го харесали, но храбрите мъже – не. 
Сценарият се повторил и в Рим. Но когато стигнал 
там, от чадър за слънце той се превърнал в истински 
чадър за дъжд!

Пратете го в Европа!
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Един ден хитрите римляни открили, че ако нама-
жат с мазнина хартиения сгъваем чадър срещу 
слънце, цялото нещо става водонепромокаемо 
– и може да пази от дъжд. Има нещо красиво в 
тази простота, нали? А ако някой искал да отиде 
на гладиаторска битка в амфитеатъра, било 
силно препоръчително да остави чадъра си у 
дома. Кой би могъл да види нещо през стена от 
чадъри?

Срещу слънце,  
срещу дъжд

ДР
ЕВ

ЕН РИМ

Прост, но функционален

Импрегнирана с 
мазнина повърхност

Благородните дами от Древна Гърция и Древен Рим 
обожавали своите чадъри срещу слънце. И защо не? 
Все пак тези изобилно украсени аксесоари предпаз-
вали кожата им от силно нежелания тен. Чадърите 
също така били признак на аристократичност и 
затова – незаменима част от гардероба им. Да 
излязат без чадър? Никоя дама, момиченце, девойка 
или матрона не можела да си позволи подобен гаф и 
дори не си помисляла да го допусне.

Римският чадър  
за слънце приличал  

на гръцкия по външен 
вид и конструкция.
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След края на Античността чадърите в европейските стра-
ни си взели дълга почивка и не се появили чак до настъп-
ването на Ренесанса. Дамите от 16. век ги използвали, за 
да предпазват лицата си от силната слънчева светлина или 
да защитават сложните си прически от дъжда. Че коя би 
искала да прилича на мокра мишка, а? Суетните жени раз-
ширявали колекциите си от чадъри срещу слънце и дъжд, 
за да имат подходящ за всеки тоалет, но мъжете категорич-
но отказвали да ги използват по принципни съображения. 
Те не били направени от захар, нали разбирате?

Ренесанс

РЕ

НЕСАНС

Удобна дръжка

Орнаментите на 
чадърите срещу 

слънце били важни 
модни аксесоари.

Залезът на чадърите 
срещу слънце
Дамите от Ренесанса, барока и романтизма пазе-
ли бледите си лица от слънчевите лъчи. Те нямали 
намерение да бъдат прости селянки. Но през 20-те 
години на 20. век се появила модата на жените с кра-
сив тен и чадърите за слънце отстъпили пред нея.

Бароков стил Романтичен стил Имперски стил

ПРАИСТОРИЯ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ ДРЕВЕН КИТАЙ ДРЕВЕН РИМ
ХРОНОЛОГИЯ
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Чадър, милейди?
Зън-зън! Звънчето над вратата на магазина звъни и 
влиза млада двойка. Дамата сваля ръкавиците си и 
започва да търси пъстро чадърче, докато привлека-
телният господин иска неговият чадър да е в тъмни 
дискретни краски. Средата на 19. век е, ние сме в 
Лондон и надничаме в първия специализиран мага-
зин за чадъри. Казва се „Джеймс Смит и синове“.

Най-смел сред смелите
Запомнете името на този английски джентълмен. 
Смелчагата от 18. век не се спирал пред нищо и се 
разхождал по лондонските улици в дъждовно вре-
ме с чадър над главата си. Първоначално минувачи-
те преминавали на отсрещния тротоар погнусени, 
но с времето разбрали, че не е никаква смелост да 
оставиш дъжда да се стича в яката ти. Така Джонас 
Хануей научил дори най-коравите мъже да носят 
чадъри.

Джонас Хануей 
(1712 – 1786)

Практичен чадър 
за суровите мъже
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