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Резюме: В това изследване се представят езиковите и семантичните реализации в структурата на културния 
концепт облекло. Авторите проучват езиковия материал, ексцерпиран от житията на светиците в Бдински 
сборник от ХIV в. Анализирана е система от думи и словосъчетания, които вербализират концепта облекло, 
и тяхната употреба в различни контексти с оглед на връзката им с християнската култура и с някои архаични 
представи. 
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В лингвокултурната концептология ежедневният живот на човека е много тясно свързан с по-
нятието езикова картина на света. Той е историко-социална променлива и динамично развиваща 
се величина, която може да се представи като съвкупност от отделни концептосфери (Колесов / 
Kolesov 2017). Към всяка от тях може да се отнесе специфичен регистър от понятия или ментални 
конструкти и съответните им названия, номинанти, които представляват тяхното езиково израже-
ние и съответстват на конкретния човешки опит. Облеклото на човека е такъв концепт и основа 
за формиране на релевантна концептосфера. Както в чуждестранната, така в българската меди-
евистика то е разглеждано в рамките на много по-широката тема за всекидневието на българина 
в различни исторически епохи. Сред положителните примери върху Средновековието могат да се 
посочат трудовете на Й. Андреев (Андреев / Andreev 1992), разработките на С. Аризанова (Ариза-
нова / Arizanova 2012, 2014, 2015, 2017), К. Атанасова (Атанасова / Atanasova 2016, 2020), Т. Илиева, 
Ц. Досева, Ив. Чокоев (Илиева / Ilieva 2020а, 2020б, Досева / Doseva 2010, Чокоев / Chokoev 2002), а 
в славистиката поредицата издания на сръбската историческа наука (Боjанин / Boyanin 2005; Марja-
новић-Душанић, Поповић / Maryanović-Dušanić, Popović 2004: Popović еt al. 2016). Материалът от 
средновековни български ръкописи, свързан с концепта облекло, досега не е проучван от гл. т. на 
лингвокултурната концептология.

Нека проверим с какви конкретни номинанти е представен концептът облекло в един ембле-
матичен „женски сборник“, или по-точно сборник от материчен тип, какъвто е Бдинският сборник, 
препис от първата четвърт на XV в. по протограф, съставен през 1359 – 1360 г. за царица Ана, съпру-
гата на цар Йоан Срацимир (около 1352 / 1353 – 1396). Ръкописът се съхранява в Университетската 
библиотека на белгийския град Гент (Ms. Slav. MS 408). Текстът му е широко достъпен фототипно, 
наборно и електронно, а самият ръкопис е дигитализиран (Bdinski zbornik 1973, Бдински сборник / 
Bdinski sbornik). Съставен е от вече съществуващи славянски преводи, направени по различно вре-
ме, като някои от тях са толкова архаични, че се предполага дори глаголически протограф (Гагова 
/ Gagova 2010: 189). Композиционният замисъл на сборника не е напълно изяснен, но поставя в 
центъра на внимание женската святост, която е можела да обслужва както личните предпочитания 
на царицата към благочестиво четиво, така и ктиторството ѝ към женски манастир, на чиито мона-
хини да осигури подходящ пример за подражание (Гагова / Gagova 2010: 184; Petrova-Taneva 2001). 

Жените светици, чиито животоописания са включени в сборника, живеят в различни епохи 
– от мъченица Текла през I в. до Мария Египетска през VI в., и в различни географски точки на 
християнския свят: от Константинопол до Египет и Палестина. Но агиографският модел ги пред-
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ставя в една стандартизирана схема: ранни години – осъзнаване на духовното призвание – прело-
мен момент в живота (разкаяние, отказ от брак и мирската суета и др.) – замонашване или мъчение 
– преселение във вечния живот в Христа, като всеки отделен епизод съответства на типа живото-
описание на светицата според нейния статут. В зависимост от това можем да говорим за следните 
семантични полета в концепта облекло:

1. Облеклото в ежедневието

Данните в това поле са еднотипни. Основни номинанти за облеклото са лексемата р´´а и хипе-
ронимите одежда, одýÿнè¬. 

1.1. Прави впечатление, че атрибутите на най-ранната възраст на човека са запазени само като 
топоси в описанието на свeтите места в Йерусалим и се отнасят към Христос: тоуже и кол҄ца врать̏ 
хвⷭѣхь. на соломоони же дворѣ колѣбка хⷭва и пелени и локанꙗ (236а-б). Нито един друг образ не е 
представен с типичното облекло на младенчеството – пелените. Единствено за младенеца, който 
отглежда набедената в блудство Теодора Александрийска, подвизаваща се като монаха Теодор, се 
казва, че светицата си строи бедна колибка, хизина, и взема от пастирите вльна и рогозина за детето. 

1.2. Героините са въведени в агиографската схема вече като млади, красиви жени, искани от 
много мъже за брак: например Ефросина е краснаа лицемь и добра тѣлоо;ⷨ за Катерина се казва бѣше 
красотою непорочна прѣвыше състава женскааго бѣше же и вьзрастооⷨ высока зѣлоо имꙋщіи ꙗко и кӱфарись 
вѣтвы многы и оутрьню росоу имꙋщии (127б – 128) и т.н. Но външната красота не е съпроводена с оп-
исание на бляскаво облекло, макар че повечето от образите са на богати аристократки. Това е нере-
левантно семантично поле в агиографския наратив, защото, както се казва в Житието на Евпраксия, 
ѡбнищаи на земли да ѡбогатѣеши на нб҃сѣхъ (203а). 

1.3. Най-честият номинант за женско облекло в Бдинския сборник е риза. Лексемата риꙁа на-
зовава изобщо богато облекло и затова се свързва с други материални белези на лукса. Мария, 
племенницата на Авраам, е готова да се раздели с това, което има: имамь мало злата и ризы (13а); 
Теодора осквернява ложето на съпруга си и в знак на разкаяние се разделя с това, което носи: еже 
ношааше злато же и рызи (20а); богатата сановница Трифена (в ръкописа Трꙋфена) приема христи-
янската вяра, вместо да върне Текла към езичеството, и мноогы ризи и злато посла Павловы Ѳеклою 
(57а), а Таисия, която е блудница, разорява мъжете, които ѝ носят богатствата си: приношахоу злато 
много и ризи сво (107б). Следователно в текста на Бдинския сборник съчетанието злато и ризы е 
обобщено название на богатството и благосъстоянието на агиографските героини.

Към женските аксесоари на богатите героини в текста се отнасят мънистата и огледалото. С 
тях св. Текла е готова да се раздели в тъмницата: сьнмьше сь себе мониста и дасть вратареви. и дасть 
тьмничникоу зрьцало сребрьно. 

1.4. В Бдинския сборник са засвидетелствани две названия за аристократична мъжка горна 
дреха. В житието на първомъченица Текла откриваме лексемата хламида в следния контекст: и 
емши Алеѯандра и растрьзаа ѥмѹ хламидѹ и вѣньць сьврьже сь главꙑ ѥгоо (51а). Така са описани 
действията на Текла срещу управителя на Антиохия, който я иска за жена. Скъсването на хламида-
та и свалянето на венеца от главата му го лишават от атрибутите на властта и господарството и го 
унижават. Хламида означава ‘горен плащ, наметало, белег на аристократично мъжко облекло през 
Античността’, който е носен и от славянската аристокрация в церемониалното дворцово облeкло 
(Popović and al. 2016: 155). Може да се каже, че в този текст житиеписецът умело използва един ли-
тературен топос от евангелския текст (Мт 27. 28, 30, Старобългарски речник / Starobalgarski rechnik 
2009: 1141). 

Лексемата порфира също е белег на богатство и власт. В житието на св. Екатерина в порфира 
е облечен имп. Максентий, който се опитва да откаже мъченицата от християнската вяра. Порфира 
означава ‘скъпа горна дреха в пурпурен цвят’ (Старобългарски речник / Starobalgarski rechnik 2009: 
307). В текста на Евангелието от Лука порфирата е символ на преходността на богатството. В текста 
на Бдинския сборник императорът казва: да не ѡсрамотѹ краснѹю и славнѹю порфирю (136б) и тук 
порфирата се свързва с достойнството на господаря. 
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Анализът на езиковия материал показва, че двете лексеми за богато мъжко облекло са от гръц-
ки произход: хламида от члбмэт, а порфира от рпсцэсб, като и двете имат и символно значение. 
Вероятно тези репрезентанти на концепта облекло в средновековната книжнина са били общи за 
цялата византийско-славянска култура. 

1.5. С оглед спецификата на агиографския сборник и моделите за святост, които задава, лесно 
се открояват и лексеми за монашеско облекло. Няколко атрибутивни съчетания със съществителни-
те риꙁа, врѣтище и одежда назовават женските монашески дрехи. Теодора се облича сьврьхоу вь ризоу 
мнишьскоую (24а) при избора си да стане монахиня. Един от най-богатите текстове на информация 
за живота и реда в женските манастири е Житието на Евпраксия, където е налице описание на ти-
пичното монашеско облекло: и власѣноу ризоу. три лакти вь шириноу такоⷣже и вь дльготоу… бѣхоу 
же ѡдежⷣе имь власѣны до земл покривающе ногы и ⷯ (197a). Налице е и власѣньноѥ врѣтище (13б), в 
което се облича разкаялата се Мария, племенница на Аврамий. Засвидетелстваните колокациите 
подчертават най-важната особеност на дрехите на монахините – те са изработени от груби влакна 
и са лишени от красота.

В Бдинския сборник се срещат и лексеми за мъжко монашеско облекло. Съществителното рѹба 
се среща в Житието на св. Мария Египетска в разказа за монасите от манастира край р. Йордан, 
които отиват да постят в пустинята: ин же ниесоже тькмо тѣло свое и рѹбꙑ ѥже ношааше (166). Значе-
нието на рѹба е: ‘окъсана дреха, дреха от груб плат’ (Бончев / Bonchev 2012: 135). Съществителното 
свита е название на дрехата, която Мария Египетска моли стареца Зосима да ѝ даде, за да покрие 
голотата си с нея (166б). Според Речника на църковнославянския език то означава ‘широка горна 
дреха’ (Бончев / Bonchev 2012: 145), но в конкретния контекст то е заменено със словосъчетанието 
ветха риꙁа след две изречения и затова може да се осмисли като ‘стара горна дреха’. Според предста-
вите на средновековните българи и женското, и мъжкото ежедневно монашеско облекло се свързват 
с износени, груби дрехи, които отговарят на статута на своите притежатели като служители на Бога, 
отрекли се от удобствата и богатството на миряните. 

1.6. Въпреки че съчетанието рьна риꙁа не е засвидетелствано нито в старобългарските кла-
сически произведения, нито в Бдинския сборник, то вероятно е назовавало част от монашеското 
облекло. От него са образувани композитите: рьнориꙁььствовати (2б, 13 и др.), рьнориꙁььскꙑи (8, 
200 и др.). Според Б. Николова названието на монасите – „черноризци“, се появява заради тъмния цвят 
на облеклото им: „в тъмнокафяво, тъмнозелено на мантията или на ризата“ (Николова / Nikolova 2010: 
615 – 616). С оглед на основните постулати на християнската парадигма за аскетично битие и за смирено 
служене на Бога може да се каже, че черна риза има и символно значение. Тя така трайно се свързва с 
монашеския духовен облик, че става ономасиологичен признак при назоваването на монасите и свеще-
нодействието им. Опозицията черна риза – бяла риза в Бдинския сборник е част от противопоставянето 
сакрално – профанно. Тя се открива в Житието на св. Таисия –авва Пафнутий решава да спаси блудница-
та и се облича в светски дрехи: ѡблѣче се вь ризоу бѣлꙋ (107б). 

В Бдинския сборник в Житието на Евпраксия при приемането на монашески сан игуменката на 
манастира въвежда новопостъпилата в църквата и я „облича в черноризски образ“: ѡдѣа ю вь ѡбраꙁь 
рьнориꙁьскꙑи (200б). Изразът има и пряко значение: ‘облича я в монашески дрехи’, и преносно – ‘въ-
вежда я в духовно поприще’. Преносното значение е дублирано в следващото изречение с: ѡдѣанѹ вь 
аггелскꙑимь ѡбраꙁѡм, а ангельскꙑи обраꙁь се определя като богословски термин със семантика ‘монашески 
сан, монашество’ в старобългарските класически произведения (Старобългарски речник / Starobalgarski 
rechnik 2009: 32).

1.7. Средновековните текстове често са иносказателни, в това отношение те следват модела на 
библейския текст. Затова и много от реализациите на концепта облекло могат да бъдат тълкувани 
символно. 

Идиомът растрьзати ризоу съвсем не е с единична употреба, тъй като жените светици поемат по 
пътя на светостта със съзнанието за предопределеността на своето съществуване. За да постигне 
идеала на светостта, жената трябва да премине от светския живот към духовното поприще, от гре-
ха към праведността с поредица от символни жестове. Един от тях е разкъсването на ризата. Още 
в първата житийна история от ръкописа Мария, племенницата на блажения Аврамий, след като 
извършва прелюбодеяние, съзнава своята греховност: и растрьзавши рызи сво биꙗше се по ли̏цю и 



175

хотѣше се сама ꙋдавити ѿ печали (3б). В пресъздаването на духовния катарзис на героинята житие-
писецът съвместява два архетипни жеста: разкъсване на ризата и биене по лицето, които от древни 
времена предават голяма мъка.

В Бдинския сборник разкъсването на ризата е част и от пътя на Мария Египетска от скврьнава 
блѹдница до блаженнаꙗ, прѣподобнаꙗ. Когато се среща със стареца Зосима, агиографската герои-
ня няма дрехи, тя е само тяло като привидение и споделя, че е прекосила река Йордан само с една 
раздрана риза: риꙁоꙋ же имѣⷯ прѣшьⷣшїи іѡрдань раꙁⷣравши се отпаде много же бѣди ѿ ꙁими и ѿ ꙁноꙗ 
пострⷣавши (181a). Сякаш с падането на ризата Мария от Египет се разделя с битието си на ненаситна 
развратница и е готова да изтърпи много страдания в студ и пек, в глад и жажда, за да изкупи гре-
ховете си. Така смъкването на ризата става символен жест и на воля за промяна.

1.8. В друг контекст раздирането на ризата символизира прехода от здраве към болест, а об-
личането е знак за оздравяване и връщане към нормалността. В Житието на св. Евпраксия една 
страстьница, контекстово ‘полудяла жена’, доведена в манастира с надежда за изцеление, е описана 
така: и ѡбрѣте ю растрьꙁавшѹ риꙁи своѥ и сѣдещѹ на нихь и сьбирающи мотила своꙗ и ꙗдѹщѹ (221б). 
Можем да направим съпоставка с евангелския текст – в него става дума за един мъж, в който от 
много години са се вселили бесове, и въ риꙁѫ не облаааше сѧ Лк 8.27 (Старобългарски речник / 
Starobalgarski rechnik 2009: 613). В Бдинския сборник смъкването на дрехата и сядането върху нея 
е началният белег на неадекватно поведение на обсебената от бяс. Болната също така раздира ри-
зата на една монахиня и се опитва да я ухапе: раздра ризи еи и наче ю хапати (220б). Оздравяването 
на страстницата, след като Евпраксия успява с много усилия и с помощта на Иисус Христос да 
изгони бяса, също е белязано с два ритуала: измиване с вода и обличане с ризи: поѥмши же Епраѯіа 
исцѣлѣвшѹю и иꙁми ю водою и ѡдѣꙗ ю риꙁами (224б). В християнството и в българската традицион-
на култура изкъпването и обличането в нови или чисти дрехи са свързани с очистителни сакрални 
функции – при покръстването, раждането, венчанието и смъртта. Тоест те се извършват при всички 
преходи в човешкия живот. В житието на Евпраксия те са част от опозицията здраве – болест и от 
прехода от лудост към нормалност.

1.9. Много съществен детайл в средновековната концептосфера е отъждествяването на пре-
комерния гняв с болест и грях. Още според античната философия мярата е най-важният белег 
на хармоничното битие. В християнската парадигма тази мяра вече се определя от Бога. Именно 
според божествените постулати за смирение и послушание извънмерните чувства, особено от-
рицателните, водят до загуба на човешкия облик. Точно както обсебената от бяс болна жена раз-
късва ризите си и скърца със зъби, така и епархът в Житието на св. Юлиана, който не успява да 
победи мъченицата, се превръща в диво животно: рикае ꙗко и львь ... растрьꙁа риꙁꙑ свое и вьскрьжета 
ꙁѹби своими (159б – 160). Този прекомерен гняв води до решението Юлиана да бъде посечена, но 
за нея това е път към безсмъртието, докато за нейния мъчител той предопределя пътя на заслу-
женото възмездие – епархът не просто загива в морска буря, но и тялото му е изядено от птици и 
зверове, така че напълно изчезва. Такава е мярата на Божествената справедливост за този, който 
убива християни.

1.10. В текста на Бдинския сборник лексемата риꙁа назовава и сакрални реликти. Такива са 
ризите на Христос, както и ризата на св. Богородица, за чието намиране е установен църковният 
празник на 2. юли: тоу ѡбрѣнїе быⷭ ризѣ ст҃ы б҃це (контекстово ‘дреха, одежда’ 236б). От друга стра-
на, ризата става сакрален образ на небесното царство, в което след мъченията се пренасят свети-
ците. По този повод в молитвата си към Бог св. Марина, преди да бъде хвърлена в съд с вода, за да 
се удави, моли да бъде покрита със светия дух и с нетленна риза – неистлѣемою ризою (99б). Още в 
Супрасълския сборник от Х в. е засвидетелствано съчетанието нетьлѣньнаꙗ одежда със значение 
‘безсмъртие, вечен живот’ (64.15). Така богосътворената и нематериална риза става символ на не-
бесното царство в средновековната българска книжнина.

Едно от обясненията за честата употреба на лексемата риза не само в Бдинския сборник, но 
и в цялата старобългарска литература трябва да потърсим във факта, че тя е практически задъл-
жителен елемент от облеклото през Средновековието. Лексемата назовава долна дреха, носена 
от различни съсловия и от двата пола – дълга до глезена, но в различните случаи направена от 
различна материя (Аризанова / Arizanova 2012: 293 – 295, Андреев / Andreev 1999: 65 – 66). В 
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други случаи тя е просто синоним на облекло, одежда в най-общ смисъл, точно с това значение е 
засвидетелствана най-често в старобългарските класически произведения (Старобългарски реч-
ник / Starobalgarski rechnik 2009: 613).

2. Смяната на дрехите

Анализът на репрезентантите на концепта облекло в Бдинския сборник не би бил възможен без 
тълкуването на феномена смяна на дрехите. 

2.1. Смяната на дрехите символизира преминаването от мирската суета към духовното служе-
не на Бога. Приемането на монашество е един от достойните модели за подражание за истинските 
християнки, затова в сборника са описани няколко героини, които се отказват от богатство и земни 
радости, за да се замонашат. Още в първия житиен разказ за Мария, племенницата на Аврамий, се 
казва, че тя оставя злато и ризы и се облича в врѣтищемь власѣнѡмь (13б); Теодора Александрийска 
също избира врѣтище (24a) и ризоу мнишьскоую (24а); Евпраксия е облечена от игуменката на мана-
стира вь ѡбраꙁь рьнориꙁьскꙑи (200б). А на Катерина преди мъченията ѝ махат царските одежди, защото 
мъченичеството е друга форма на служене на Бога, дори по-висша от монашеството, тъй като пов-
таря жертвата на Божия син за човешкия род – повелѣ съвлѣщи ю сь цѣсарьскы ѡдежде (137).

2.2. Преобличането от монашески в светски дрехи е друга реализация на феномена смяна на 
дрехите. При него се осъществява християнската идея за спасяването на грешниците. Двама чер-
норизци решават да помогнат на две блудници, като ги откъснат от топосите на греха. За целта и 
двамата преживяват цялостна трансформация. По-подробно е описана тя в Житието на св. Авра-
мий. Когато узнава, че неговата племенница Мария се подвизава в една гостилница като блудница, 
той се преобразява външно, като и се облича в дрехи на воин с висока шапка на главата, с ботуши, 
оръжие и кон: рее же принести ѥмѹ воиньскѹю подобѹ, кон же и ѡрѹжиѥ ... ѡблькь се вь воиньскꙑи 
ѡбраꙁь, и клобѹкь великь ꙁѣлоо вьꙁложи на главѹ свою, да би покриль лице своѥ (6 – 6б). Аврамий про-
меня не само облика, но и поведението си: влиза в гостилница, яде месо, пие вино, сяда на осквер-
неното легло, приема прегръдката и целувките на Мария. Сякаш различните дрехи и скриването 
на лицето му осигуряват необходимата свобода да действа като различен човек. Всички прояви на 
Аврамий са осмислени като необходими и праведни, защото водят до връщането на „чистата гълъ-
бица“ Мария в Божието лоно. В този епизод преобличането във воински дрехи превръща монаха 
във воин на Христа, който изпълнява своя дълг.

Съвсем лаконично е описано преобличането в „бели ризи“ (107б) на отец Пафнутий, който 
извършва подобно деяние, като показва пътя на разкаянието на блудницата Таисия. Има няколко 
символични общи елемента в битието на двамата монаси: смяна на монашеските дрехи, вземане 
на монети, отиване в топоса на грешниците, влизане в отделна стая, възкачване на „висок постлан 
одър“, разговор за Бога и човешкия стремеж към божественото. Така преобличането отключва по-
редица действия, които водят до спасяването на Мария и Таисия.   

2.3. Преобличането на жени в мъжки дрехи е засвидетелствано три пъти в текста на Бдинския 
сборник и също има своята символична същност. Ефросина решава да смени дрехите си с мъжки, 
за да се замонаши, без да може баща ѝ да я открие и да я омъжи. Ефросина ... сьвлькши ѡбраꙁь женскіи 
и ѡблѣе се въ мѹжьскіи (119б). Приела мъжка самоличност чрез мъжките дрехи, тя живее в мъжки 
манастир под името Змарагд и така изпълнява духовния си дълг да стане Христова невеста. Тя се 
запазва неосквернена и чиста, но не пренебрегва напълно и дълга към баща си – макар и като Зма-
рагд, успява да го утеши в скръбта му по загубената дъщеря. 

Текла също променя дрехите си, за да намери ап. Павел. Тя знае, че за жена това пътуване ще 
бъде по-трудно и не се колебае да се превърне в мъж. Тя е смела и решителна като мъж, устоява 
на изпитания и изтезания с мъжка издръжливост, така че нейното житие доказва мъжкия ѝ дух, а 
преобличането я превръща в мъж и по външност. В текста съвсем точно се описва как се случва то: 
и прѣпоасавши се и прѣши риꙁи вь ѡбраꙁь ефендита мѹжьскаа и иде вь Мирию (56б – 57). Текла умело 
преправя женската риза като мъжка горна дреха, назована ефендит от гр. ерендэфзт със значение 
‘наметало, горна дреха’ (Бончев / Bonchev 2002: 166). Засвидетелстван е и вариант фендоть на съ-
щата лексема (49). 
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Преобличането при Теодора е мотивирано от нейното прелюбодеяние и необходимостта грехът 
да бъде изкупен. Тя също се замонашва като Ефросина под мъжко име – Теодор, но в битието си 
на монах претърпява много тежки изпитания. Теодора приема мъжки образ чрез няколко действия: 
съблича скъпите ризи и златни украшения, подстригва дългите си коси и накрая облича дрехите 
на мъжа си – съвлѣе се еже ношааше, ꙁлато же и рꙑꙁꙑ, и постриже власи глави своѥе. и ѡблѣе се вь 
рꙑꙁи мѹжа своего и ѡтиде ѡт града (20), вь мѹжьскооѥ ѡдѣаниѥ (23). Всяка стъпка има символи-
чен смисъл – героинята се отказва от богатството, от женската красота и накрая от женската си 
същност. Този избор е съзнателен и през много перипетии води до приобщаването ѝ към чистите и 
праведните. Следователно в Бдинския сборник преобличането на жени в мъжки дрехи е начин да 
бъдат постигнати духовните цели на агиографските героини – Ефросина да стане Христова невес-
та, Теодора да изкупи греха си и да възвърне чистотата си, Текла да се срещне с ап. Павел и по негов 
пример да проповядва Христовото учение. 

3. Атрибутите на светостта в облеклото след духовния подвиг

Всички елементи от материалната концептосфера, включително и от концепта облекло, при-
добиват сакрален смисъл, когато са знак от Бога за утвърждаване на светостта на агиографските 
героини. Текла, след като остава невредима сред страшните зверове, заявява смело на мъчителя 
си: „Този, който ме облече при зверовете, той ще ме облече в спасение в съдния ден“. Съчетанието 
облѣщи въ спасениѥ (56) означава ‘За Бога – спася някого’. 

В християнската символика бялото и чистото имат особен смисъл, те се отъждествяват с Бога и 
божествените ипостаси (виж по-подробно Мичева-Пейчева / Micheva-Peycheva 2017). В Бдинския 
сборник се откриват реализации на бялата / чистата дреха като божествено признание на светостта 
на героините: бѣла одежда, с която ангел покрива тялото на св. Варвара (76а); плащеница иста, с 
която благочестив християнин увива тялото на св. Параскева (71б); ангелите, които отвеждат св. 
Евпраксия в небесното царство, са два юноши вь бѣлахь риꙁахь (226б). 

Друг атрибут на светостта, който е част от облеклото, е венецът. В земното битие на хората той 
символизира власт и сила, но в небесния път на светиците той означава безсмъртие. За св. Евпрак-
сия игуменката на манастира е имала видение как я очакват небесният чертог и вѣньць ѹготовлѥнь 
(227). Ангел господен предсказва на Катерина, че ще успее да надвие риторите и да се окичи с 
многоцѣннааго бисера вѣньць от Господа Бога (132); после в тъмницата и тя вижда венец, носен от 
десет ангели, който е предназначен за царица Августа (138). Вѣньць нетлѣньнъ (110) e приготвен за 
Таисия в небесното царство.

4. Заключение

В текста на Бдинския сборник концептът облекло се реализира с езикови репрезентанти с 
ядро: риꙁа, одежда, одѣꙗниѥ, мнишьскаꙗ риꙁа, власѣнаꙗ риꙁа, власѣноѥ врѣтище, власѣнаꙗ одежда, 
рьнориꙁььскꙑи обраꙁь, рѹба, свита, ветьха риꙁа, бѣлꙑ риꙁꙑ; приядрена зона: растрьꙁати риꙁѹ, хлами-
да, порфира, ꙁлато и риꙁꙑ, цѣсарьскꙑе одеждꙑ, бѣла одежда, иста плащеница, облѣщи вь спасениѥ, 
вѣньць ѹготовлѥнь, вѣньць нетлѣньнъ, вѣньць многоцѣннааго бисера и периферия: клобѹкъ, сапоги, 
воиньскыи образь, мѹжьскоѥ одѣаниѥ, ефендить, фендоть, мониста, сребьрьно ꙁрьцало. 

В концептуалното му съдържание се откриват семите: 1. Монашеското облекло е бедно, старо, 
от груб плат, защото отговаря на обета за аскеза и смирено служене на Бога. 2. За мъжкото аристо-
кратично облекло има конкретни номинанти, общи за византийско-славянската култура, а за жен-
ското съществуват само общи названия: ꙁлато и риꙁꙑ, цѣсарьскꙑе одеждꙑ, защото женската красота 
е дяволско дело. 3. Определени дрехи символизират достойнството на владетеля, а тяхното смъква-
нето го унижава (растрьзати хламидѹ). 4. Разкъсването на ризата има символичен смисъл като жест 
на разкаяние или като белег на извънмерна ярост (растрьꙁати риꙁѹ). 5. Събличането и обличането 
на дрехите се осъществява в рамките на опозицията здраве – болест. 6. Смяната на дрехите бележи 
съществени от гледна точка на християнската парадигма преходи в човешкия живот: приемане на 
духовен сан, път към спасение на съгрешилите, избор на духовен подвиг и мъченичество. 7. Бого-
сътворените нетленни дрехи и венец утвърждават приобщаването на светиците към божественото.
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Анализът на материала в Бдинския сборник показва, че реализациите на концепта облекло се 
вписват в основните постулати на християнството, като в същото време се съотнасят и с някои ар-
хаични и традиционни нагласи и ритуали.
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Abstract: The linguistic and semantic realizations in the structure of the cultural concept Clothing in the Middle 
ages are examined in this paper. The authors have studied linguistic data found in hagiographies of women saints 
in Bdinski zbornik from the 14th century. The system of words and phrases that present concept Clothing and their 
distribution in different contexts are analyzed in a relation with Christian culture and some archaic ideas. 
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