
Петнадесет интересни факта за произхода и историята на диамантите: 

1. Древните римляни и гърци са вярвали, че диамантите са сълзи на боговете и че стрелите на 

Купидон са с диаманти (може би най-ранната връзка между диамантите и романтичната 

любов). 

2. Диамантите са на милиарди години - в някои случаи на повече от три милиарда години. 

3. Диамантите се образуват на около 160 километра под земята и са пренесени на земната 

повърхност чрез дълбоки вулканични изригвания. 

4. Диамантите са направени от един елемент - те са почти 100% въглерод. Под огромната 

топлина и налягане далеч под земната повърхност въглеродните атоми се свързват по 

уникален начин, което води до красива и рядка кристална структура на диамантите. 

5. Думата диамант произлиза от гръцката дума „Адамс“, която означава непобедим или 

неразрушим. Което има смисъл, защото те са изключително здрави. 

6. Диамантите са най-твърдото природно вещество. Единственото нещо, което може да 

надраска диамант, е друг диамант. 

7. Диамантите са ценени и желани от хиляди години. Има данни, че диамантите са били 

събирани и търгувани в Индия още през четвърти век пр.н.е. През първия век от н.е. римският 

натуралист Плиний е цитиран, като казва: „Диамантът е най-ценният не само от скъпоценните 

камъни, но и от всички неща на този свят“. 

8. Древните индуси са използвали диаманти в очите на божествени статуи и са вярвали, че 

диамантът може да предпази носителя си от опасност. 

9. Много древни култури вярвали, че диамантите дават на носителя сила и смелост по време на 

битка, а някои царе носели диаманти на бронята си, докато са водили битка. 

10. През Средновековието се е смятало, че диамантите имат лечебни свойства, способни да 

лекуват болести, вариращи от умора до психични заболявания. 

11. Страните, които са основните източници на диаманти, се променят във времето. Индия 

беше първоначалният източник на диаманти в света от 1400 г., когато индийските диаманти 

започват да се продават във Венеция и други европейски търговски центрове. Тогава през 1700 

г. доставките на диаманти в Индия намаляват и Бразилия се превръща в основният източник на 

диаманти в света до края на 1800 г., когато в Южна Африка е открит огромен резерв от 

диаманти. Днес диамантите се добиват в много части на света. 

12. Най-големият диамант, открит някога, се  нарича Кулинан и  тежи с невероятни 3106 карата, 

или 1,33 паунда. Открит е през 1905 г. в Южна Африка. Собственикът на мината и 

южноафриканските лидери дават диаманта на крал Едуард. В крайна сметка Кулинанът е 

нарязан на девет големи диаманта и 100 по-малки, а трите най-големи от тях са изложени в 

Лондонската кула като част от бижутата с короната. 

13. Първата известна употреба на диамантен годежен пръстен е през 1477 г., когато ерцхерцог 

Максимилиан от Австрия подарява на Мария от Бургундия златен пръстен с буквата M, 

изписана с диаманти. 

14. Лабораторните диаманти имат същите физични, химични и оптични свойства като 

минираните диаманти. Те са устойчиви диаманти, които имат минимално въздействие върху 

околната среда. 

15. Най-изумителните факти за диамантите. Учените откриха планета, която според тях е 

съставена предимно от въглерод и представлява една трета чист диамант! Открита през 2004 

г., планетата обикаля около близката звезда в Млечния път и е наречена „55 Cancri e“ (което 

според нас не е достатъчно бляскаво име за такава необикновена планета). Може би дори по-

невероятно е, че учените са открили звезда, която по същество е диамант от десет милиарда 

трилиона  карата. Те кръщават звездата Люси по песента на Бийтълс „Люси в небето с 

диаманти.“ (Ние одобряваме.) 

 


