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„Nosce te ipsum“ (Опознай себе си)
––  надпис на Аполоновия храм в Делфи –– 

„Nulla medicina sine anatomia“ (Няма медицина без анатомия)
––  латинска поговорка –– 

„Този, който не знае история, е обречен да я повтаря“
––  Едмънд Бърк –– 





Предговор

През цялата си хилядолетна история анатомията е играла решаваща роля 
за всички области, които се включват в понятието медицина. На нея са се 

базирали всяко клинично изследване, всяка диагностична стратегия и всяка те-
рапевтична парадигма. Днес анатомията отново е в основата на изключително 
важните съвременни диагностични технологии, изучаващи живото тяло–ехо-
графията, компютърната, магнитно-резонансната и позитронно-емисионната 
томографии, както и на виртуалната триизмерна реконструкция. Анатомията 
винаги е била и остава постоянен и устойчив мост между фундаменталните би-
омедицински дисциплини и клиничната медицина.

Тази книга е посветена на Анатомията на човека (Макроскопска анато-
мия), на нейната дълга и драматична история и на хората, които са осъществи-
ли прогреса ѝ – анатомите. Терминът анатомия води началото си от гръцката 
дума anatome (ἀνατομή) – разсичане, разчленяване, която произлиза от глагола 
anatemnо (ἀνατέμνω) – разрязвам. И от латинския глагол anatome, означаващ раз-
рязвам цялото на части. Анатомията на човека е наука (част от по-общата наука 
Морфология, включваща още Зооанатомия и Фитоанатомия), която дава систе-
матично описание на формата, устройството, разположението и топографските 
взаимоотношения на частите и органите на тялото.

Книгата се състои от три части. В първата част, озаглавена „Анатомията от 
древността до края на XIX в.“, проследяваме хронологично развитието на мак-
роскопската анатомия от праисторически времена до провеждането на научно-
техническата революция в Европа през XIX в., по което време вече са открити 
и описани почти всички макроскопски анатомични обекти. Като всяка наука 
и анатомията има своите славни и своите сенчести страни. Славни – защото е 
създала научен и езиков фундамент на клиничните дисциплини, а днес помага 
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на съвременната напреднала медицина да се преориентира от патологията и 
болест та към превенцията и профилактиката на здравето. Сенчести – защото от 
зората на своето съществуване почти до средата на ХХ в. анатомията е използва-
ла труповете на осъдени на смърт престъпници или хора, озовали се по една или 
друга причина извън обществото; заради аморалния начин, по който понякога 
се e сдобивала с трупен материал за обучение и изследвания (чрез разкопава-
не и оскверняване на гробове, незаконен трафик на тела и продажба на тленни 
останки) и заради кървавите спектакли в средновековните анатомични театри, 
продължили няколко столетия.

„Тъмните векове“ е израз, използван често, за да изрази слабото ни познава-
не и още по-слабото ни разбиране на историята, в конкретния случай историята 
на анатомията преди Възраждането. Не всичко тогава е било тъмно. И в здрача 
на Средновековието са трупани анатомични знания, лекари работели усърдно, 
пишели и превеждали трактати, лекували тежките рани на храбри воини, борили 
се с епидемии от лепра, чума и едра шарка и много често за проявеното себеот-
рицание са заплащали с живота си.

В историческата книжнина най-оскъдна е информацията за начина и методите 
на обучението по макроскопска анатомия и по-точно за историята на анатомич-
ните дисекции, правени с учебна или с научна цел. Затова нашето желание беше:

• да хвърлим повече светлина върху „тъмните векове“ на анатомията, за да се 
сложи край на широко използваното клише Гален – Авицена – Везалий, с кое-
то се прескачат цели столетия и се пропускат изключително важни събития; 
постарахме се да запълним този вакуум с исторически факти и личности, иг-
рали важна роля за развитието и утвърждаването на анатомията не само като 
учебен предмет, но и като наука;

• да опишем по-подробно онези периоди от историята на анатомията, за кои-
то не знаем почти нищо или знаем обидно малко – за началото и развитието 
на анатомията в Персия, Индия, Византия, Япония и Османската империя; 
да разгледаме подробно съществувалите през Средновековието еклесиастка 
медицина, Шартърска и Салернска медицинска школа; да изложим в детайли 
създаването, начините на преподаване и обучението по анатомия в първите 
европейски университети; да разкажем за дейността на анатомичните театри 
и музеи;

• да предоставим сведения за нивото на медицината и степента на анатомичните 
знания по време на кръстоносните походи през ХІІ–ХІV в. и в доколумбовите 
общества в Средна и Южна Америка през ХV–XVI в.;

• да припомним, че мощен стимул за своето развитие анатомията получа-
ва през ХІV–XVI в. от изкуството на Възраждането; имената на Леонардо, 
Микеланджело, Дюрер, Полайоло, Веронезе, Бандинели и Рембранд завинаги 
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ще останат записани в нейната история; със своя огромен талант великите ху-
дожници превръщат човешкото тяло (анатомията) в изкуство, а големите ре-
несансови анатоми – Везалий, Коломбо, Еустахио, Фалопио, Видиус, Аранци и 
много други, издигат науката за изучаване на човешкото тяло до нивото на из-
куство; точно това изкуство трябва да бъде овладяно от всеки студент по ме-
дицина, от всеки специализант по хирургия, от всеки уважаващ себе си лекар, 
тъй като човешкото тяло в цялата си сложност и хармония ще бъде неговият 
ежедневен обект на работа, неговото поле на себеизява, неговият инструмент 
за осъществяване на амбиции и творчески мечти.

В обширните съвременни дискурси по история на медицината на анатоми-
ята се отрежда твърде скромно място за сметка на клиничните специалности. 
През последните години даже се забелязва трайна тенденция да се редуцира 
хорариумът по анатомия в учебните планове по специалността хуманна меди-
цина, за да се освободят часове за клиничните и свободно избираемите дис-
циплини. С настоящата книга правим опит да реабилитираме макроскопската 
анатомия, която не заслужава подобно пренебрежително отношение и мар-
гинализация не само защото и днес правилото „Nulla medicina sine anatomia“ 
важи с пълна сила, но и заради нейната упорита вековна борба да наложи свои-
те обективни методи на изследване (дисекции и просекции), заради понесе-
ните многобройни страдания и евристичния възторг на поколения анатоми и 
най-вече заради силното влияние, което е оказвала в миналото и продължава 
да оказва върху всички останали медицински науки и днес, във времето на ви-
соките технологии.

Във втората част на книгата, наречена „Забравените анатоми“, представяме 
биографичните портрети на четиридесет анатоми, живели и работили по раз-
лично време, чиито имена някога са били много известни, но сега са забравени, 
тъй като не са свързани с откриване на определени анатомични структури. Жи-
вотът на много от тях е богат на произшествия и пълен с напрежение. Духът на 
безпокойство и жажда за познание са владеели тези хора, посветили живота си 
на изучаването на човешкия организъм. Постарахме се да изчистим праха, на-
слоил се върху техните имена, и те заблестяха със собствена светлина, също като 
имената на знаменитите им колеги, които всички познаваме.

В третата част „Насоки в развитието на анатомията през ХХІ в.“ обсъж-
даме бъдещето на макроскопската анатомия във всички нейни аспекти и перс-
пективите за развитието и изучаването ѝ през ХХІ в.

Изразяваме нашата искрена благодарност на член-кореспондент Йордан 
Йорданов, д.м.н. от Института по експериментална морфология и антрополо-
гия с музей при БАН, който ни предостави материали и снимки от личния си 
архив за живота, бита, традициите и медицинските постижения на тракийските 
племена, обитавали в древността нашите земи, както и на средновековните бъл-
гари. 
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Сърдечно благодарим на проф. Мария Иванова Чучкова, д.м.н., че сподели 
с нас интересни подробности от живота на великия си прародител – Ян Еванге-
листа Пуркине, както и на проф. д-р Николай Димитров за сведенията относно 
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