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Резюме: Предмет на изследване в статията е мотивацията на думите от тематичната група „Облекло“ в сла-
вянските писмени паметници. Емпиричният материал, ексцерпиран от основните палеославистични лекси-
кографски трудове, е класифициран по мотивираща основа (глаголна, субстантивна, адективна, сложносъс-
тавна), а вътре в отделните групи по словообразувателен формант. 

Ключови думи: Историческа лексикология на българския език, Исторически тематичен речник, форема-
тология – термини. 

В нашата наука еволюцията на облеклото, и в частност средновековното българско облекло, 
е обект на проучвания от средата на XX век, но истински бум при изследванията по форематоло-
гия се наблюдава през последните две десетилетия120. Въпреки натрупаната значителна по обем 
научна литература към момента изучаването на костюма у нас е до голяма степен едностранчиво, 
извършвано основно в руслото на археологията и историята на културата. Засега езиковедски-
те изследвания в тази област са твърде недостатъчни, със съществени празноти по отношение 
на тяхната пълнота121. Огромното речево богатство от лексикални исторически свидетелства за 
начина на носене на българина през вековете все още чака своето цялостно и систематично про-
учване.

Предлаганата статия разглежда словообразувателната мотивация на думите от тематичното 
обединение122„Облекло“ в славянските писмени паметници.

Изследването се базира на основните палеославистични лексикографски трудове123:
● класическия старобългарски корпус (по данни на СтбР и СС);
● речниците на Фр. Миклошич (Мikl), И.И. Срезневски (Срезн), ЧАН (SJS) и РАН (СДРЯ), 

съдържащи речниковото богатство както на редица старобългарски паметници, съхранени 
по късни преписи, така и на паметници от други редакции.

Като емпирична основа се използват публикуваните в ГСУФСлФ, Т. 25 материали за тема-
тичен речник към средновековни славянски текстове, включващи тематичната група „Облекло“ 
(Илиева 2020б)124.  

120 Вж. библио-справка за изследванията върху облеклото на средновековните българи у Илиева / Ilieva 2020а. 
121 С филологическа насоченост са работите на В. Желязкова (Желязкова / Zhelyazkova 2008), Ц. Досева (Досева  

/ Doseva 2010), С. Аризанова (Аризанова / Arizanova 2016), T. Илиева (Илиева / Ilieva 2020а, б), М. Цибранска-
Костова. (Цибранска-Костова / Tsibranska-Kostova 2020).

122 Нататък за краткост използвам съкращението  ТО.
123 Лексикографската база на това изследване е значително разширена в сравнение с изследването на Л. Макариjoска 

от 2003, което освен класическия стб. корпус взима под внимание паметници само от югозападните предели на 
Средновековна България (Макариjoска / Makariyoska 2003). По-богат е емпиричният материал и в сравнение с 
използвания от С. Аризанова, която се позовава основно на СтбР и ЦслР (Аризанова / Arizanova 2016 г.). 

124 Тематичното обединение включва следните подтеми: общи думи, части (елементи) и гарнитури на дреха, видове 
дрехи, допълнения и аксесоари към облеклото, суровини и материали за производство на дрехи, производство 
на тъкани и дрехи, грижи за облеклото, облеклото и начинът на носене като белег за социална принадлежност, 
облеклото и начинът на носене като израз на емоционалното състояние на човека. При издирване членовете 
на съответната тематична група сe прилага методът на ключовите думи на Елмслев (Ельмслев / El’mslev 1962: 
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В анализа се изхожда от теоретичната постановка за мотивацията на лексикалното значение 
като основен принцип в продуцирането на производни думи от първообразни такива. Както е из-
вестно, словните единици се делят на мотивирани (производни) и немотивирани (непроизводни или 
първообразни). Мотивирани са онези от тях, които на синхронно равнище са образувани от други 
когнати, техни мотивиращи или произвеждащи (напр. рѫка > рѫкавъ, тьнькъ > тьньчица, одѣꙗти 
> одѣꙗло), а немотивирани – които на съвременно ниво не се обуславят от други думи (багъръ, 
платъ, роуба). Мотивираната дума се свързва с друга сродна дума или с няколко сродни думи чрез 
словообразувателни мотивационни отношения. Мотивацията е връзка между две означаващи, при 
която значението на едното означаващо се определя чрез значението на другото означаващо (прътъ 
> прътищь, чрьвленъ > чрьвленица). Мотивираната дума е морфологично и семантично по-сложна от 
мотивиращата, т.е. съдържа повече морфеми и семи от нея. При стилистично неутралните и стилис-
тично маркираните алосеми мотивиращ (произвеждащ) е стилистично неутралният, а мотивиран 
(производен) – стилистично маркираният.

1. Едносъставни думи

1.1. Наименования от ТО „Облекло“, мотивирани от глаголна основа125

Тук влизат наименованията от следните словообразувателни модели:

√ V-∅ 

Думите от този словообразувателен модел представляват поствербални конверсиви, принад-
лежащи към един от трите склонитбени типа – по първо-ā- склонение, по второ -о-/-jo- и по трето 
-i- склонение. Характеризират се с конкретизация на първичната глаголна семантика, поради което 
в анализираната тематична група се използват за означаване почти изключително не на действие и 
резултат от действие, а на различни видове предмети – общи и конкретни наименования за облекло 
и видове облекло, елементи от облеклото, аксесоари към облеклото, суровини за производство на 
дрехи. Примери126:

● конверсиви по -ā-/-jа- основи: облача ‘дреха’ (< облачати ‘обличам’); повлака ‘пеплос’127  
(< повлачити ‘влача по земята’); заплата ‘кръпка’ (< заплатити ‘закърпя’); застога ‘фибула, 
игла’ (< застѧгнѫти); подъшьва ‘подметка’(< подъшити ‘подшия’); одѣꙗ ‘дреха’ (< одѣꙗти).

● конверсиви по -о-/-jo- основи: прѣпрѫгъ ‘покривало, връхна одежда’ (< прѣпрѧгати); окрои 
‘дреха’ (< окроити).

● конверсиви по -i- основи: изгрѣбь ‘кълчища’ (< изгрѣбати); обоувь ‘обувка’ (< обоути); обѧзь 
‘превръзка’ (< обѧзти); прѧдь ‘предиво, прежда’ (< прѧсти).

В паметниците се срещат редица примери за морфологична дублетност при конверсивите, 
напр.: 

● морфологични дублети по -ā- и -о- основи: нашьвъ, -а м. / нашьва, -ы ж. ‘нашивка, орнамент, 
избродиран върху дреха’ (< нашити); подъвлакъ, -а м. / подъвлака, -ы ж. ‘подгъв на дреха, 
обшивка’ (< подъвлачити); повѫзъ, -а м. / повѫза, -ы ж. ‘превръзка за глава’ (< повѧзти); 

● морфологични дублети по -о- и -i- основи: остегъ / остежь ‘пристягаща се на врата дреха 
(< осътѧгнѫти ‘пристягам’).

136) – чрез наименованията на базовите за конкретната сфера от бита на даденото общество в определената 
историческа епоха понятия се определя мрежата от подчинените думи, зависещи от тези наименования, и съ-
ществуващата в тази мрежа йерархия. 

125 При инвариантното изписване на словообразувателния модел със знак ‘√‘ и последваща латинска буква V 
(verbum) се означава мотивиращата глаголна основа. След разделителен дефис се указва словообразуващият 
суфикс. Липсата на суфикс се отбелязва с ∅.

126 Справка за източника на ексцерпция за всяка дума и илюстративни примери към нея могат да бъдат намерени 
в ГСУФСлФ, Т. 25 (Илиева / Ilieva 2020б). 

127 Вид дълга до петите дреха.
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Не са редки при тази категория думи и префиксалните дублети, напр.: покровъ (< покрыти) 
редом с прикровъ (< прикрыти) в значение ‘покривало, було’; отокъ (< отъкати) редом с затокъ  
(< затъкати) в значение ‘ива на тъкан, край (на дреха)’; повои (< повити) редом с прѣвои (< прѣвити) 
в значение ‘превръзка’. 

√ V -н´p / -т´p 

Думите от този словообразувателен модел представляват отглаголни имена от категорията 
Nomina actionis. В разглежданото ТО такива има особено много в подтемите „Общи наименова-
ния“, „Производство на дрехи“ и „Грижи за облеклото“ като част от словообразувателната пара-
дигма на глаголите, означаващи различни действия, свързани с обличането и носенето на дрехи, 
тяхната изработка и поддръжка: 

брощениѥ ‘боядисване, багрене’ (< брощити ‘боядисвам, багря’); вѧзаниѥ ‘везане’ (< вѧзати); 
испьраниѥ ‘пране, изпиране’ (< испьрати); испьщрениѥ ‘украсяване с шарки’ (< испьстрити); 
очрьвлениѥ ‘обагряне’ (< очрьвити ‘багря’); шьвениѥ ‘шиене, шев’ (< шити).

При наименованията на -ниѥ / -тиѥ, също както и при поствербалните конверсиви, се наблю-
дава вторично опредметяване на глаголната семантика и преминаване на думите към категорията 
на конкретните названия, например: 

истъканиѥ ‘тъкан’ (< истъкати); мьчьтаниѥ ‘украса’ (< мьчьтати); ношениѥ ‘дреха’ (< носити); 
покръвениѥ ‘покривало’ (< покрывати); приложениѥ ‘пришивка’ (< приложити); приставлениѥ ‘кръп-
ка’ (< приставити); съпрѧдениѥ ‘тъкан’ (< съпрѧсти).

За разлика от конверсивите обаче девербативите на -ниѥ и -тиѥ продължават да се използват 
успоредно и като означения на действия или резултат от действия, развивайки полисемия. Например: 

тъканиѥ, -иꙗ ср. (< тъкати) – 1. Тъкане. Влъна бо на овци прѣжде бѣаше створена, егда и животъ, 
а тъканиѥ соукноу послѣжде бысть ЙоЕШ. 2. Тъкан. Ни отъ свильна тъканьꙗ облачаше къто ихъ 
ПНЧ; 
облѣчениѥ, -иꙗ ср. (< облѣщи) – 1. Обличане. Облѣчениѥ въ новоую свитоу Корм. Новг. 2. Облекло, 
покривало, одеяло; 
обоутиѥ, -иꙗ ср. (< обоути) – 1. Обуване. ∼ въ калигы. 2. Обувка. Стопы твоѩ въ обоутьи. 

Речниците засвидетелстват двойки имена на -ниѥ и -тиѥ, принадлежащи към ТО „Облекло“, 
мотивирани от глаголи-видови опоненти, със или без разлика в значението на базата на развила се 
дублетност поради неутрализация на аспектното противопоставяне в резултат от новото речепро-
изводство. Тук се диференцират две групи:

● Паралелни формации, мотивирани от основи на глаголи в св. и несв. в., образувани чрез 
промени в радикса (различни отгласни степени или разширения с наставки): 
навлачениѥ (< навлачити несв.) : навлѣчениѥ (< навлѣшти св.) ‘навличане’; одѣниѥ (< одѣти 
св.) : одѣꙗниѥ (< одѣꙗти несв.) ‘обличане; облекло’; омаканиѥ (< омакати несв.) : омочениѥ 
(< омочити св.) ‘боядисване (на тъкани)’.

● Паралелни формации, мотивирани от видово противопоставящи се помежду си глаголи със 
и без представка: 
багърениѥ (< багърити несв.) : обагърениѥ (< обагърити несв.) ‘багрене на тъкани’; пьстрениѥ 
(< пьстрити) : оупьстрениѥ (< оупьстрити) ‘украсяване с везба, шарки’.

Срещат се и префиксални дублети, мотивирани от префиксати на един основен глагол, проду-
цирани с различни представки, напр.: 

обѧзаниѥ (< обѧзати) / повѧзаниѥ (< повѧзати) ‘лента за глава’; одѣꙗниѥ (< одѣꙗти) / съдѣꙗниѥ 
(< съдѣꙗти) ‘одеяние’; припоꙗсаниѥ (< припоꙗсати) / прѣпоꙗсаниѥ (< прѣпоꙗсати) / опоꙗсаниѥ 
(< опоꙗсати) ‘пояс’.
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Документирани са също няколко синонимно-антонимни редове, в състава на които влизат про-
изводни на -ниѥ / -тиѥ, мотивирани от глаголи с противоположни представки: 

‘обличане’ ↔ ‘събличане’

одѣниѥ ↔ съодѣниѥ; одѣꙗниѥ ↔ изодѣꙗниѥ; облѣчениѥ, навлѣчениѥ ↔ съвлѣчениѥ

Отделна група в анализираното ТО обособяват мотивираните от глаголна основа производни 
от категорията Nomina instrumentalia. Те принадлежат към следните словообразувателни модели: 

√ V-ло 

Думи, продуцирани по този модел, се срещат в следните подтеми: общи и конкретни наимено-
вания на видове облекло (облачило ‘дреха’; облѣкло ‘oблекло’; обѧзало ‘престилка’; одѣло / одѣꙗло 
/ одѣвало ‘oдежда, покривало, одеяло, завивка’; приодѣло / приодѣвало ‘горна дреха, плащ’; роухло 
‘дрехи, движимо имущество’), видове дрехи (оувѧсло ‘превръзка – платнена лента, която се слага на 
челото, украсена чалма, тиара’, повивало ‘превръзка’, покрывало ‘парче плат за покриване на глава, 
тяло и др.’); гарнитури към облеклото (крѫжило ‘вътък, нишка; лента, кордела’).

Както е видно от примерите, мотивиращи могат да бъдат префигирани или непрефигирани 
глаголи от св. и несв. в. с основа на гласна -и- (крѫжило) или на съгласна (оувѧсло, роухло). Немалък е 
броят и на производните от имперфективни глаголи на -а-, -ѣ- и -ꙗ- (обѧꙁало, одѣꙗло). Има и дери-
вати от глаголи на -/о/вати: одѣвало, повивало, покрывало. Налице е една тройка производни от глаго-
ли – видови опоненти: одѣало, одѣвало, одѣло. Инвариантното значение на думите е ‘именуване на 
дрехата като средство, чрез което се извършва посоченото в изходната основа действие’: 

√ V-(ьн)´къ2 

От посочения словообразувателен модел в разглежданото ТО ще отбележа думата запрѧжьникъ 
‘катарама’ от подтемата ‘аксесоари към облеклото’. Понеже в достигналите до нас писмени памет-
ници не е засвидетелствано прилагателно *запрѧжьнъ като междинно звено между словообразу-
вателния връх запрѧг-ти (> запрѧщи) и съществителното запрѧжьникъ, приемам, че последното е 
произведено направо от глаголна основа посредством сложния формант -ьникъ. 

√ V-тель / -тýль

В разглежданото ТО към този модел принадлежи единствено съществителното обоутель / 
обоутѣль ‘обувки’. В паметниците се срещат и словообразувателните дублети обоувь, обоутиѥ, обоу-
вище.

1.2. Наименования от ТО „Облекло“, мотивирани от основа на съществително

Тук влизат наименованията от следните словообразувателни модели:

√S -´p2
128

Към указания модел в разглежданото ТО се отнасят суфиксални деривати със значение на 
nomina collectiva като: изгрѣбиѥ ‘кълчища’ (< изгрѣбь ‚‘кълчища’); обоущиѥ ‘обувки’ (< обоуща дв. 
‘обувки’), ремениѥ ‘ремъчен сплит, няколко ремъка, сплетени заедно’ (< ремень ‘ремък’), свилиѥ ‘коп-
рина’ (< свила ‘коприна’); оусмиѥ ‘кожа’ (< оусма ‘кожа одрана и обработена’). Употребяват се в 
паметниците успоредно с изходните им съществителни имена.

√S-ище 

Наличието в езика на този модел, по който се формират имена с аналогична на мотивиращата 
дума семантика, би могло да се обясни със стремеж чрез ясно открояващата се наставка да се напра-
ви по-видима категориалната принадлежност на думата. Друго възможно обяснение е, че настав-

128 С буквата S (substantivum) след знака на кореновата морфема ‘√‘ се означава мотивиращата именна основа.
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ката -ище е започнала да се поставя най-напред в мн. ч. по аналогия с първични образувания като 
оноуща и обоуща (ab-u-tjā БЕР 4, 759), а впоследствие се е разпространила и във формите за ед. ч. 
Срв. нвб. път – пътища129. Ето няколко примера: 

врѣтище ‘торба, чувал; кесия, джоб; груба дреха от козя вълна в тъмен цвят, подобна на чувал, 
носена в знак на скръб’ (< *врѣтъ ‘чувал’130); ногавища ‘панталони’ (< *ногави, срв. рѫкавъ); 

обоу вище ‘обувка’ (< обоувь ‘обувка’); платище ‘парче плат’ (< платъ ‘парче тъкан, първоначално 
ленена, после всякаква’); прътище ‘парче плат’ (< прътъ ‘парче плат; мн.ч. дреха’); покровище 
‘покривало’ (< покровъ ‘покривало’; роубище ‘вехта дреха’ (< роубъ); роутище ‘облекло, дрипа; 
халище’ (< роута ‘вехта дреха’). 

√S-ица 

В разглежданото ТО към този модел принадлежат съществителните рѫкавица и ногавици. Вто-
рото би могло да се изведе или от незасвидетелствана мотивираща дума *ногави (паралелно на 
рѫкави), или да се приеме, че е произведено директно от нога чрез сложен формант -авица по анало-
гия с рѫкавица. 

Отделна група обособяват мотивираните от субстантивна основа производни от категорията 
Nomina deminutiva. Те принадлежат към следните словообразувателни модели: 

√S-ьць: ободьць ‘лорос, елемент от владетелското облекло’ (< ободъ ‘лента, ивица плат); подо-
льць (< подолъ ‘край на дреха’), соукманьць ‘сукманче’(< соукманъ), фелоньць ‘къс фе-
лон, част от царското облекло’ (< фелонъ), платьць ‘малко парче тъкан’ (< платъ ‘парче 
тъкан, първоначално ленена, после всякаква’), плесньць ‘сандал’ (< плесна ‘ходило’), 
плетьць ‘аналав, част от монашеското облекло’ (< плетъ).

√S-´ца: влъница ‘малко вълна, вълничка’ (< влъна), котыжица ‘къса риза’ (< котыга), мантии-
ца ‘къса мантия’ (< мантиꙗ), одеждица ‘дрешка’ (< одежда), пеленица ‘пеленка’ (< пе-
лена), плесница (< плесна) ‘сандал’, понꙗвица (< понꙗва) ‘престилка’, пѫгъвица ‘копче’ 
(< пѫгъва), ризица ‘ризка; богослуж. риза, обличана на посвещаваните в свещенически 
сан’ (< риза); свитица ‘къс плащ от вълнен плат’ (< свита), срачица ‘риза’ (< срака). 

√S-ьце: копытьце ‘вид плетена обувка’ (< копыто), плесньце (< плесна ‘стъпало’) ‘сандал’ (и двете 
с промяна в денотативното значение).

√S-ка: манътка (< манътиꙗ), нитька (< нить), нашивъка (< нашьва), опоꙗсъка (< поꙗсъ), повѧзка 
(< повѫзъ), прѧжька (< прѧжь), свитъка (< свита). Произв. свитъчьныи.

√S-ъкъ: платъкъ ‘парче плат, дрипи’ (< платъ), прътъкъ ‘наметка’ (< прътъ), подолъкъ ‘край (на 
дреха), обшивка’ (< подолъ), приполъкъ ‘пола на дреха’ (< приполъ).

1.3. Наименования от ТО „Облекло“, мотивирани от основа на прилагателно131 

Тук влизат наименованията от следните словообразувателни модели:

√ А-´на132

Към този тип се отнасят наименования на суровини за производство на облекло: козичина / 
козличина / козьлина ‘козя кожа’, овьчина ‘овча кожа’, ꙗрина ‘ярешка кожа’. Трите дублета козичина 
– козличина – козьлина са продуцирани посредством прибавяне към основата на суфикс -ина без 
или със разширение -ич- по аналогия на съществителното овьчина, където -ьч- е от основата на име-

129 За „обновяването“ като характерна черта на словообразувателния механизъм, при който се използва ярък про-
дуктивен суфикс за създаване на книжен облик на дадена дума вж. у Ефимова / Efimova 2006: 47. Словообра-
зувателното значение на тези допълнителни суфикси е нулево според класификацята на Улуханов (Улуханов / 
Uluhanov 1996:149-202) поради абсолютното тъждество на значението в словообразувателните двойки.

130 Вж. БЕР 1:186.
131 По правило се приема, че от прилагателни са образувани тези наименования, чието мотивиращо прилагателно 

е засвидетелствано в старославянските паметници (според българската научна терминология: старобългарски 
паметници – б.р.) (Ефимова / Efimova 2006: 44). 

132 Буквата А (adiectivum) след знака на кореновата морфема ‘√‘ означава мотивиращата прилагателна основа.
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то. Възможно е и друго извеждане на деривацията: козичина < козичьнъ < козица срещу козьлина < 
козьлии < козьлъ. 

√ А-´ца

Според семантиката на мотивиращото прилагателно наименованията на облекла, произведени 
по този образец, атрибуират назованата дреха по отношение на:

● материята, от която е направена: власѣница ‘груба дреха от остра вълна’ (< власѣнъ), льнѣница 
‘ленена риза’ (< льнѣнъ), платьница ‘саван’ (< платьнъ), плащаница ‘саван’ (< *платjаница 
< платѣнъ); 

● технологията, по която е изработена: пленица133.
● цвета, който я характеризира: тук спадат синонимните названия за ‘пурпурна одежда’ 

багърѣница (< багърѣнъ), чрьвленица (< чрьвленъ), чрьмленица (< чрьмленъ). 
● украсата ѝ: трѣсновитица ‘дреха, украсена с ресни’ (< трѣсновитъ);
● частта от тялото, която покрива: поꙗсьница ‘пояс’ (< поꙗсьнъ), прьстатица ‘ръкавица’ (< прьс-

татъ);
● начина, по който се носи: осътѧгньница ‘долна риза’ (< *осътѧгньнъ < осътѧгнѫти ‘прикреп-

вам около, пристягам’), окровьница ‘плащ’134, ѫтрьница ‘долна риза’ (< ѫтрьнь);
● размера: соугоубица ‘широк плащ’ (< соугоубь).

Освен наименования на дрехи по модела √А-ица135 в разглежданото ТО са образувани: 

● три nominа loci, възхождащи към деноминативни относителни прилагателни, в два от слу-
чаите атрибуиращи именуваните посредством тях места според обекта на предназначението 
им – ризьница и облачильница ‘дрешен склад’ (< облачильнъ < облачило ‘дреха’ < облачити), а 
в третия – чрьвильница ‘бояджийско ателие’ (< *чрьвильнъ < чрьвити) – според извършваната 
там дейност (отношение към действие). 

● едно име на животно (шелковица ‘копринена буба’), мотивирано от притежателно прилага-
телно и атрибуиращо назованото чрез него живо същество по видова принадлежност. 

√ А-ьство 

По този модел се образуват наименования на занаяти. Семантично към разглежданото тук ТО 
можем да отнесем общото наименование за ‘майсторство, занаят’ хѫдожьство (< хѫдогъ ‘майстор 
занаятчия’) и по-конкретното шьвьчьство ‘шивачество’136. 

√ А-ота 

Към този тип се отнасят няколко nomina abstracta, реализиращи на контекстуално равнище вто-
рична конкретна семантика, означавайки чрез качеството окачествявания предмет: ветъхота ‘овех-

133 Форма в резултат на хаплология от плетьница.
134 За окровьница не е засвидетелствано мотивиращо прилагателно окровьнъ, възхождащо към словообразувателен 

връх глаголна основа (през конверсив *окровъ). Такова обаче може да се реконструира по аналогия с налично-
то в паметниците покровьнъ (< покровъ < покрыти). Срв. окрыти, окръвениѥ. 

135 Тези деадективни производни имат ономасиологична база, равна на определително съчетание ‘еди си каква 
дреха’, определена по отношение на материя, цвят и пр. Срв. паралелно съществуващите двойки чрьвленица – 
чрьвленаꙗ (риза). По-малък брой деривати в разглежданото ТО имат друга база, различна от ‘дреха’ – ‘копринена 
буба’ (шелковица), ‘везбарска работа’ пѧлица, ‘дрешен склад’ ризьница. 

136 Съществителното шьвьчьство, както и други от разглеждания модел, се характеризира с т.нар. от М. Докулил 
прост и недиференциран ономасиологичен признак (Dokulil 1962: 34). Това означава да приемем, че думата е 
мотивирана от прилагателно шьвьчии, към значението на което следва да прибавим като подразбираемо опре-
деляемо хѫдожьство ‘изкуство’ – шьвьчеѥ хѫдожьство ‘шивашко умение’. Като опосредована мотивираща може 
да се приеме деятелското име шьвьць. 
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тялост; вехта дреха (в съчетание с метафорична употреба на глагола съвлѣщи)’; нагота ‘голота; го-
лотии’, пьстрота ‘многоцветие; шарена дреха’, красота ‘хубост, хубава дреха’, синета / синота ‘синьо; 
прежда и тъкан със син цвят, висон’, мѧкота ‘мека дреха’, гладота ‘фина дреха’ (< гладъкъ).

Производните на -ота и -ьство имат по принцип абстрактно значение, поради което наличието 
им в това ТО, съставено предимно от конкретни думи, е ограничено. 

1.4. Наименования от ТО „Облекло“, мотивирани от основа на причастие137 

Тук влизат наименованията от словообразувателните модели √ Ptc -ина и √ Ptc-ица. Същите се 
използват за продуциране названия на предмети, атрибуирани според активното им, респ. пасивно, 
носителство на признак на глаголно действие. Тук влизат имена на: 

● дрехи и техни елементи, мотивирани според технологията, по която са произведени – окро-
илица, окроиница138 (< окроити), пѧлица ‘бродерия’ (< пѧти + произв. пѧличьнъ), или според 
цвета – чрьвеница ‘багреница’ (< чрьвенъ < чрьвити). 

● инструменти: пришьвица ‘вал на тъкачния стан’, мотивирано по действието, за което е пред-
назначено.

В ексцерпирания материал са регистрирани и три модела за названия на деятели, мотивирани 
от минали деятелни причастия и атрибуирани по дейността, която извършват:

√ Ptc.-ьць: тъкальць ‘тъкач’ (+ произв.: тъкальчьскъ), шьвьць (+ произв. шьвьчьскъ, шьвьчьнъ; 
композ. оусмошьвьць).

√ Ptc.-чии: шьвьчии.
√ Ptc.-ѣи: шьвѣи.
√ Ptc.-иꙗ: тъкалиꙗ ‘тъкачка’.

В анализираното ТО от прилагателни и причастия са мотивирани и известен брой нови лекси-
кални единици, образувани по пътя на субстантивацията – вид морфологично-синтактично слово-
образуване, при което една или повече словоформи от изходната лексема – прилагателно име или 
причастие, се отделя и се оформя без външна промяна в самостоятелна лексема – съществително 
име със свои лексикални, граматически и функционални свойства (Крумова / Krumova 1987: 22). 
Според семантиката на мотивиращото прилагателно или причастие наименованията на облекла, 
произведени по този образец, атрибуират назованата дреха по отношение на:

● материята, от която е направена: прътьно, -а субст. ср. (< прътьнъ); прапрѫдьнаꙗ субст. ж. 
(< прапрѫдьнъ < прапрѫдъ) – пурпурна одежда (букв. дреха от висококачествен препреден 
висон;

● технологията, по която е изработена: измьчьтаныѩ субст. ж. мн. ‘везана дреха’ (< измьчьта-
нъ < измьчьтати); истъкано субст. ср. ‘тъкан’ (< истъканъ < истъкати);  прѧдено субст. ср. 
(< прѧденъ < прѧсти) ‘предиво, прежда’. 

● цвета, който я характеризира: бѣлы субст. ж. (sc. риза); синꙗ субст. ср. мн. ‘син пояс’ (< синь, 
синии); чрьвлена субст. ж. (< чрьвленъ) ‘пурпурна риза, багреница’; чрьвленыѩ субст. ж. мн. 
‘червени обувки’. 

● друг качествен признак: ветъхоѥ субст. ср. / ветъхы субст. ж. (< ветъхъ) ‘парцал’. мѧкъкаꙗ 
субст. ср. мн. ‘фини дрехи’ (< мѧкъкъ). 

137 Съкращението Ptc (participium) след знака на кореновата морфема ‘√‘ означава мотивиращата причастна 
основа.

138 При дублетите окроиница – окроилица възниква въпросът дали се касае за речепроизводство с прост суфикс 
-ица, прибавян към основата на различни минали причастия – деятелно и страдателно – от изходния глагол 
окроити, или става дума за деривация направо от общата глаголна база с помощта на различни суфиксални 
комплекси, формирани наготово по аналогия с различни отпричастни производни на -ица. Според мене по-
скоро става дума за второто. За подобно нещо говори и липсата на залогово противопоставяне между про-
изводните, което сочи пълно формализиране на формантите за актив и пасив и деграматикализирането им, 
т.е. превръщането им в изцяло само словообразуващи. По този въпрос вж. и у Цейтлин / Cejtlin 1977: 93; 
Ефимова / Efimova 2006: 48.
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Един субстантиват е мотивиран от относително прилагателно, възхождащо към наименование 
на вид облекло:  срачичьно субст. ср. ‘долна риза’ (< срачичьнъ, -ыи < срачица).

Тези субстантивати, възникнали в резултат от елипса на опорната дума в съчетанието, се опре-
делят от някои учени езиковеди като една от формите на универбизацията в езика и се обясняват с 
действието на езиковата икономия139. Като се вземе под внимание, че подобни тенденции характе-
ризират преди всичко живото говорене, може да определим тези употреби в писмените паметници 
като елемент от обиходната реч.

2. Наименования от ТО „Облекло“, мотивирани от предложен израз 

В обследвания материал се обособява и група наименования на видове облекло и елементи от 
облеклото, мотивирани от предложни изрази и атрибуирани според частта от тялото, която покри-
ват. Продуцирани са по един от следните модели:

√ РrS140-иѥ1:    запѧстиѥ ‘долната част на ръкава при китката, маншет; везбата по маншета’ (< за 
+ пѧсть ‘юмрук’), наглавиѥ ‘покривало за главата у старозаветните свещеници, 
а по-късно и у християнските монаси’ (< на + глава), напрьсиѥ ‘нагръдник’(< на 
+ прьси ‘гърди’).

√ РrS-/ьн/ица: наплечьница ‘нарамник – част от облеклото на еврейския свещеник’ (< на + плечи/ 
плещи), нарамьница ‘омофор’ (< на + рамо)141.

√ РrS-/ьн/икъ: нагрѫдьникъ ‘нагръдник’ (< на + грѫдь), напрьсьникъ142 (вж. по-горе напрьсиѥ), 
наплечьникъ (вж. по-горе наплечьница).

3. Наименования от ТО „Облекло“, мотивирани от сложни основи

В обследвания материал има значителен брой сложни формации, които семантично могат да 
бъдат отнесени към ТО „Облекло“. Групата включва лексикални единици от всички категории пъл-
нозначни думи. Според мотивиращото ги словосъчетание ексцерпираните от илюстративния мате-
риал в консултираните лексикографски справочници композити могат да бъдат класифицирани на:

3.1. Сложни думи с равноправни, независещи помежду си компоненти, т. нар. изброяващ тип 
словосложения. Тук влизат прилагателните мѧгкосвѣтьлъ (< мѧгъкъ и свѣтьлъ) и жестокодебелъ 
(< жестокъ и дебелъ) от съчетанията мѧгкосвѣтла одежьда и жестокодебела риза.

3.2. Сложни думи с неравноправни отношения между компонентите А и Б (почти винаги гла-
вен е вторият компонент). От своя страна словосложенията от този тип биват:

3.2.1. Сomposita determinativa, при които компонент А служи за определение на компонент 
Б. Мотивиращото словосъчетание на тези състави се състои от определяемо и неговото определе-
ние, изразено посредством прилагателно, числително или наречие. То представлява просто номи-
нативно изречение от вида S est A. В обследвания словен масив от този модел сложни думи бяха 
открити следните лексико-семантични типове:

139 Вж. по-подробно за отношението между субстантивация и универбизация у Селимски / Selimski 2018.
140 Буквите РrS след знака на кореновата морфема ‘√‘ означават мотивиращия предложен израз (praepositio + 

substantivum).
141 Тези образувания могат да се обяснят с опосредовано словообразуване през прилагателни, мотивирани от пред-

ложен израз (Ефимова / Efimova 2006: 44). Така нарамьница е мотивирано непосредствено от прилагателното 
нарамьнъ, срв. нарамьноѥ ношениѥ. В същото време то индиректно възхожда и към предложния израз ‘на раме-
не’. При случаи, когато няма засвидетелствано опосредстващото прилагателно, остава открит въпросът дали се 
касае за словообразуване с прост суфикс -ица или с помощта на единен суфиксален комплекс -ьница (Ефимова 
/ Efimova 2006: 43)

142 В паметниците думите нагрѫдьникъ и напрьсьникъ са документирани в образна употреба като прозвища на св. 
Йоан Богослов, който по време на Тайната вечеря се облегнал на гърдите на Господ Иисус Христос.
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3.2.1.1. Сложни съществителни: свѣтьлоношениѥ (< прилагателно + съществително); ѥдиноризиѥ 
(< числително + съществително)

3.2.1.2. Сложни прилагателни: благоистъканъ (< наречие + причастие).
3.2.1.3. Сложни глаголи: свѣтьлоодѣꙗтисѧ (< наречие + глагол).
3.2.2. Сomposita attributiva. Това са сложения, при които съставящите композицията думи обра-

зуват ново понятие. Мотивиращото словосъчетание на тези състави се състои от причастие със зна-
чение ‘имащ, притежаващ’ + допълнение (компонент Б) и определение към него (компонент А), на-
пример: златоодеждьнъ (= имѧи златѫ одеждѫ). Ето защо тези сложения се наричат още composita 
possessiva. В обследваното ТО от този модел срещнах следните лексикосемантични типове:

3.2.2.1. Сложни съществителни: бѣлоризьць, чрьноризьць, чрьноризица (< прилагателно + съ-
ществително)143.

3.2.2.2. Сложни прилагателни: бѣлоодеждьнъ, бѣлообразьнъ, жестоковласѣнъ, златоодеждьнъ, 
златопорфирьнъ, златопоꙗсьнъ, светьлоодеждьнъ, чрьноризьнъ (< прилагателно + прилагателно).

3.2.3. Сomposita objectiva. При тези сложения съществуват обектно-предикатни връзки между 
съставящите ги компоненти. При описателно предаване на такава дума един от компонентите се 
предава с косвен падеж, най-често винителен на прякото допълнение: бѣлоносьць (= иже бѣло носить). 
В обследвания словен масив от този модел сложни думи бяха открити следните лексико-семантич-
ните типове: 

3.2.3.1. Мотивационен модел ‘А е обект на действие Б’:
3.2.3.1.1. Съществителни: багъроносица / багъроносьць, врѣтищеносьць, главотѧгъ / главотѧжь, 

красолюбиѥ, прътомыꙗ, прътохранильница, оусмошьвьць (< съществително + глагол).
3.2.3.1.2. Сложни глаголи: бѣлоносити, бѣлообразовати (< прилагателно + глагол)
3.2.3.1.3. Сложни прилагателни: багроносьнъ, порфуроносьнъ, мировидьнъ (∼а одежда) (< същест-

вително + глагол); бѣлоносьнъ (прилагателно + глагол).
3.2.3.2. Мотивационен модел ‘назованото в А се явява средство или деятел на назованото в Б 

действие’ (в разгърнато изречение отговаря на тв. п. + сказуемо в страдателен залог) – в обследва-
ния материал открих само прилагателни от този модел: бого/ис/тъканъ, златоплетенъ, златопрѧденъ, 
златотъканъ, златооукрашенъ, златошьвенъ (< съществително + страдателно причастие)

3.2.4. Сomposita elativа. При тези състави семата за степен вместо чрез афикс се изразя-
ва посредством пълнозначна дума. Като компонент А на сложението встъпва наречието мъного-: 
мъногомѧкъкъ, мъногоцѣньнъ, мъногошарьнъ, мъногосъшиванъ, мъногошьвеньнъ. 

И така, на предходните страници бе разгледана словообразувателната мотивация на думите от 
тематичното обединение „Облекло“, съхранени в славянските писмени паметници. Върху речевия 
инвентар само на една лексико-семантична група бяха показани разнообразните възможности за 
словопроизводство на старобългарския, а подир него и на плътно следващия книжовната му норма, 
особено що се отнася до лексиката, църковнославянски език. По-нататъшният анализ на различни 
тематични обединения думи от старобългарските и по-късните църковнославянски писмени памет-
ници, ще даде изобилен доказателствен материал за словното богатство на езика в неговия исто-
рически развой, обхващащо наименования за всички страни и процеси от материалния и духовния 
живот и отразяващо в детайли многообразната действителност. Тяхното издирване и установяване 
е предмет на бъдещи изследвания.

143 Паралелно с някои от тези композити в паметниците са документирани и съотносителните им прилагателни в 
употреба като универбати в ролята на съществителни наместо мотивиращите ги съчетания, с подразбираща се 
субстантивна основа чловѣкъ. Вж. двойките бѣлоносьць – бѣлоносьнъ и чрьноризьць – чрьноризьнъ. Като вторични 
съкращения на сложна основа биха могли да се обяснят думи като чрьньць (< чьрноризьць), бѣльць (< бѣлоносьць), 
врѣтищьникъ (< врѣтищеносьць).
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Abstract: The object of study is the motivation of the words of the topical group CLOTHING in the Slavic written 
records. The empirical material, excerpted from the basic palaeoslavic lexicographical works, is classified on the 
basis of motivation (verbal, substantive, adjectival, compound), whereas within the respective groups this is done on 
the basis of word formation. 
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