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НАЗВАНИЯ НА ГОРНИТЕ И ВРЪХНИТЕ ЖЕНСКИ ДРЕХИ
В РОДОПСКОТО НАРОДНО ОБЛЕКЛО
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В статията се представя терминологията, свързана с горните и връхните женски дрехи в родопското народно облекло, ексцерпирана от различни етнографски,
краеведски и диалектоложки изследвания. Анализират се названията на горните
женски дрехи от саян и сукманен тип и на връхните дрехи предимно в празничния
костюм. Разглеждат се многозначните и синонимните термини, основните словообразувателни модели, както и етимологията на част от заемките и названията с
домашен произход. Наблюдава се терминологично единство при редица названия
на женските горни и връхни дрехи, характерни за двете конфесионални групи на
българското население в Родопите, като в същото време е налице многообразие
при техните разновидности.
Ключови думи: родопско народно облекло, горни и връхни женски дрехи, диалектни названия на женски дрехи; родопски говори
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The article presents the terminology related to women’s outerwear in the Rhodope
folk clothing, excerpted from various ethnographic, regional historical and dialectological studies. The authors analyse the names for women’s outer garments of the saya and
sukman type and those for top garments that form a part of festive costumes. They go on
to examine ambiguous and synonymous terms, the main word-formation patterns, as
well as the etymology of some of the names of foreign and domestic origin. As the authors establish, there is terminological unity in many names for women’s outerwear
characteristic of the two confessional groups, on the one hand, and a significant diversity in their varieties, on the other.
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Статията има за цел да представи и анализира терминологията, свързана с горните и връхните женски дрехи в родопското народно облекло, и
по-специално – многозначните и синонимните термини, основните словообразувателни модели, както и етимологията на част от названията. Термините, назоваващи горните и връхните женски дрехи в родопското народно облекло, както и техни части и орнаменти за украса (93 лексеми), са
ексцерпирани от етнографските изследвания на М. Велева (Велева/Veleva
1969), Г. Кръстева-Ножарова (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova 1969),
Ан. Примовски (Примовски/Primovski 1973), М. Велева и Е. Лепавцова
(Велева, Лепавцова/Veleva, Lepavtsova 1974), М. Николчовска (Николчовска/Nikolchovska 1977; 1979), М. Райкова (Райкова/Raykova1981; 2002; 2007),
също така от народописните бележки на Ст. Шишков (Шишков/ Shishkov
1886; 1890; 1894), от краеведските изследвания на д-р Г. Ташев (Ташев/
Tashev1966), К. Канев (Канев/Kanev 1975), О. Иванов, М. Иванова (Иванов, Иванова/Ivanov, Ivanova 2016) и от „Родопски речник“ на Т. Стойчев
(Стойчев/Stoychev 1965–1970; 1983).
Под горна дреха се разбира дрехата, обличана непосредствено върху
ризата. В българското народно облекло горната дреха е определяща за
типологията на носията. Връхната дреха се облича последна, върху цялата
носия, обикновено с нея завършва целият костюмен комплекс, или т.нар.
пълна премяна на невестата (Велева/Veleva 1963: 58), тя има сезонен и социален характер и изпълнява обредна роля (за трите групи връхни дрехи
вж. Ганева/Ganeva 2003: 69–71). Изобщо дрехите са натоварени с широк
кръг от значения и функции, служещи за маркери на пола, възрастта, семейното и социалното положение, етническата и конфесионалната принадлежност и пр.1.
В Родопите са разпространени два основни типа женски носии – сукманена и саяна. Основната разлика е, че дрехите от саян тип са отворени
отпред, а сукманените са затворени, а общото е, че почти всички са изработени от вълнен плат2. Саята е дълга горна женска дреха, разтворена отпред по цялата дължина. Има широко териториално разпространение и голямо разнообразие от локални вариации по материал, форма, кройка, колорит и украса, както и по название. Етимологията на думата сая се извежда от тур. диал. sayа ‘женска връхна дреха’ или от нгр. диал. σαγια ‘вид
дреха’ (БЕР/BER 6, 2002: 526). В Родопите е характерна и за двете конфесионални групи – християни и мюсюлмани, за разлика от сукмана, който
се носи само от българското християнско население. Относно етимологията на сукман съществуват различни предположения – според едни изследователи думата е заета от тюркски чрез чувашки, други са привърженици
на изконнославянския произход (БЕР/BER 7 2010: 561), а Е. Боев търси
прабългарски произход на думата с вероятно влияние на стб. с¹кно (Боев/
Boev 1965: 13–14).
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Допуска се, че до османските нашествия и много след това облеклото в
Родопите е било белодрешно3. „Най-характерно за носията на родопското
население в далечното минало е преобладаването на бял цвят и липса на
украса. Старите люде в Среднородопско разказват, че те са свàрили в някои селища да носят чисто бели женски дрехи…“ (Примовски/Primovski
1973: 495). Потъмняването на родопската носия може да бъде датирано
към края на 18. и през целия 19. век – първоначално при мъжкото облекло,
което е напълно заимствано от юруците, заселили тези райони. Вероятно
едни от най-старите оцелели образци на женско белодрешно облекло са
гришката и саята: „…най-старата форма е била от чисто бяла груба домашна аба, връз която е имало и друга по-късна, наречена „кафтан“
(Шишков/Shishkov 1886: 28); „Тези бели дрехи са били дълги сукмани с
ръкави (…), връз тях пък друга къса до кълките дреха, с половина до лактите или пък цели до дланите ръкави (…); първите наричали гришки, а
вторите кафтане“ (Шишков/Shishkov 1894: 303). Към средата на 19. в.
гришката и кафтанът „се заменят с по-многообразни и по-богато украсени
„волненици“ и „салтамарки“ (Примовски/Primovski 1973: 497).
В ксантийските села с българоезично мюсюлманско население Мики
(Мустафчово), Сминти (Долапхан) и Кентаврос (Кетенлик) горната празнична дреха е наричана кавàд [кавàт] (стб. кавадь, нгр. καβαδι4) – отворена
отпред, червена, на цветя5, а връхната – сая/сагия, която донякъде изпълнява ролята на фередже. То е наричано сая, има го в различни цветове –
черно, синьо, лилаво, зелено и дори бяло. Това е интересна особеност, която потвърждава факта, че преди ислямизирането основната горна дреха е
била бялата сая, широко разпространена сред родопското население. При
българите християни от Еникьой и Габрово, Ксантийско, горната дреха от
син вълнен плат, която се е обличала върху ризата, се е наричала фустàнь,
саята е била по-къса връхна дреха, отворена отпред, стигаща до пояса,
имало е и копарàн6 – вълнена или сукнена дреха със син или черен цвят, с
дължина до коленете и с широки крила, които се предиплят отпред (Шишков/Shishkov 1890: 19). Става ясно, че и при двете конфесионални групи се
среща връхната дреха сая.
Горната дреха, която се облича върху ризата и е с кройка на сая, има
многобройни разновидности в женския костюм от Западните (ЗР) и Източните Родопи (ИР)7.
Аладжàта (тур. alaca) и антерѝята8 (чрез тур. anteri от араб. аntari) са
горни дрехи от типа на саята, характерни за целите Родопи. В зависимост
от ширината и цвета на пѝсите (ивиците) лажàта (аладжата) носи името
алената, майките (ИР) (Николчовска/Nikolchovska 1979: 10). Голямо е
многообразието при антерията: шàмена антерѝя – разновидност на саята
на тесни двуцветни райета (ИР); натъптàта или нафпàена – напълнена с
памук или вълна между лицевия плат и подплатата, тегелирана по дължината на дрехата; аладжòва – от плата аладжà (ален или винен, с бели или
разноцветни ивици); раклàта – от раклàт – плат (с по пет бели памучни
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нишки по основата и вътъка, образуващи квадрати); клинàта – с широки
странични клинове, дълга и крàпа ‘къса’ (ЗР). Първият най-старинен вариант на саяната носия у българките мюсюлманки в Западните Родопи е вълненикът, който се е боядисвал àлен или шалѐн ‘кафяв’, по-късно с бели
памучни нишки по основата, наричани пѝси, пѝсици, зỳнки. Кроял се с
клѝне ‘триъгълни парчета’ и жàбка ‘квадратно парче под мишницата’ (в с.
Любча, ЗР, вълненикът се е наричал сагьà) (Кръстева-Ножарова/KrastevaNozharova 1969: 121–122).
Вторият вариант на саята в ЗР е забунът (чрез тур. zıbın от араб. или
итал.)9 – горна дреха с кройка на сая, с гръб и две предници, затова се нарича забỳн с крилà или маскалѝди; забунът в с. Настан (ЗР) е известен с
термина шаранà – шари се с ичлъци ‘ръчно плетени дантели’ и с кòкравци
или кỳльи ‘фабрични лентовидни и зигзагообразни ширити’; в някои селища в Девинско за копринения забун се използва названието кафтàн
(чрез тур. kaftan от перс.)10, който се е шиел на макàзи ‘вид орнамент’, а в
зависимост от вида на коприната у преселническото тракийско население
е наричан кавàт или шам (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova 1969:
122–124). Терминологично многообразие се наблюдава и при назоваването
на разновидностите на саята в Източните Родопи – аладжàта и кутнѝята
са названия на саята на разноцветни черти по основата, антерѝята е на
червени и бели черти, мàницата – на червени и жълти черти, без ръкави,
сàята/сàгята – от едноцветен плат, предимно памучен, грѝжът е от черна вълнена домашнотъкана аба, бàрницата също е от черен плат (Велева/Veleva 1969: 66–67).
Горната дреха от сукманен тип в Смолянско се нарича вồльненик/въльненик11, грѝшка (итал. griso), фустàнь (нгр. φουστανι от итал. fustano)12, а в
Ивайловградско (ИР) – литàк13. Регистрирани са редица описателни названия на сукмана според вида на използваните материали: тихѐлен въльненик, гурелив, разбồркан/шàрен, бикмян, сърмен (См) (Райкова/Raykova
2007: 53). „Старият среднородопски сукман е изработван от дебел вълнен
тепан тъмносин или черен домашен плат“, с две основни части – предна и
задна майка, със странични клинове, с къси до лактите ръкави, обърнати
нагоре с капаци (Велева/Veleva 1969: 75). В Източните Родопи с фонетичните варианти вълненик и вàленик се назовава разновидност на сукмана
сред българките християнки. Терминът сукмàнь е разпространен в някои
селища на Смолянско и Чепеларско и е синонимен на фỳста – горна женска дреха от градски тип с формата на рокля с дълъг тесен ръкав, която
заменя сукманения тип горна женска дреха (грижката и вълненика)14 (при
райковската фуста горната част, прилепнала към тялото, се нарича кồрст,
а долната, от кръста надолу, е силно набрана в дипли – нàберки).
Интерес представлява горната обредна венчална дреха дѝпло (гр.
διπλος ‘двоен, удвоен’), с кройка на сая, богато украсена (См). В с. Момчиловци тя е известна като грѝшка, а с термина дѝпло се назовава втората
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риза от бледорозова коприна с везана украса в долния край на полата
(Райкова/Raykova 2007: 57).
Връхната дреха клашнѝк (ранна заемка от итал. calza) е разпространена
из целите Родопи у българките християнки. В Смолянско и в Източните
Родопи тя е старинна невестинска връхна дреха, къса до кръста, без ръкави, везана с разноцветна коприна (Райкова/Raykova 2007: 57), в с. Момчиловци, См – с ръкави, добре украсени с гайтани и сърмени орнаменти (Канев/Kanev 1975: 637). Регистриран е и дълъг клашнѝк – до коленете, разтворен отпред, слабо клинат (с малки клинове), а белият клашнѝк е обличан
само от невести в първите месеци на брачния живот (См) (Велева, Лепавцова/Veleva, Lepavtsova 1974: 38). Клашнѝкът в Разложко е от домашнотъкан бял вълнен плат, малко по-къс от ризата, без ръкави и с малки странични клинчета в долната част, по-късно е изместен от забỳна; клашнѝкът
в Гоцеделчевско се е носел върху саята (ЗР) (Кръстева-Ножарова/KrastevaNozharova 1969: 143). Терминът салтамàрка (от итал. saltambarka ‘вид
мъжка горна дреха’ чрез тур. saltamarka) също е общородопски и означава
връхна дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста, разтворена отпред, с
къси или дълги ръкави, но с някои специфики – в ИР със срещащи се
предници, нарича се още салтѐ, а в ЗР с раздалечени една от друга предници, нарича се още сàлта.
Един и същи термин в Източните Родопи се използва за назоваване на
горна и връхна женска дреха – сàя, сàгя се нарича саята от едноцветен
плат, предимно памучен (крилàта сàгя – с предници, запретнати нагоре,
назад и свързани на кръста), сàя е и връхна дреха при българките мюсюлманки (Стояново, Ардинско) – фѐрдже (бялата сая е присъща на моминския и невестинския костюм15); гриж е название на горната дреха сая (Черничево, Крумовградско; Гугутка, Ивайловградско) и на невестинска връхна дреха (Попско, Ивайловградско). Названията грѝжка16/грѝшка/гриш в
Смолянско са за сукманен тип горна дреха, обличана над ризата (отвòрена17/разкрѝлена/разцѐпена), а в Източните Родопи – за връхна дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста, разтворена отпред, със срещащи се предници.
Налице е разминаване при определянето на горните и връхните дрехи
у различните автори. Г. Кръстева-Ножарова отнася джубето18, клашника
и кюрка към горните дрехи, но от снимките и таблата се вижда, че става
дума за връхни дрехи, така както ги определят М. Велева и М. Николчовска (вж. Велева/Veleva 1969: 85; Николчовска/Nikolchovska 1979: 10).
Част от названията на горните и връхните женски дрехи в Родопите се
срещат в различни фонетични варианти: аладжà и лажà; альтѝца и
ельтѝца; бѐнеш и бинѝш; вồльненик, въльненик, вàленик, въльнянък; джубѐ, джубьồ, жьубѐ и жупѐ; капамà и капамồ; контòш и кунто̀ш, крồпа и
кръпа; кỳльи и кỳльли; маскалѝди и маскарѝди; сая и сагьà; сàя и сàгя;
сукмàнь и чукмàнь; фереджѐ, фѐредже и фѐрдже; фустàн и фустàнь;
хàрка, харкà, аркà и ỳрка; шàйак и шềêк.
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Сродни думи, образувани суфиксално, са: гриж и грѝжка/грѝшка
(чрез суфикс -ка); късѐ, късàк (чрез суфикс -ак) и късàчка (-ач, -ка); кỳчета и кỳченца (-ен, -ц); пѝси, пѝсици (-иц); шутàк и шỳтник (-ак и -ник), а
префиксално-суфиксално – нàсоска и прѝсоска (чрез акцентогенните префикси нà- и прѝ- и суфикс -ка19). Чрез метафоричен пренос са образувани
следните термини: жàбка ‘квадратно парче под мишницата на вълненика’;
капàци ‘завършек на ръкавите на саята, краища на ръкавите на бялата сая,
запретнати нагоре (като капаци)’; крилà ‘двете предници на саята (като
крила)’; кỳченца ‘орнаменти, украсяващи страничните цепки на саята’;
мàйка ‘гръб от цял плат на саята’ и мàйки ‘двете основни части (предна и
задна) на среднородопския сукман’; пътчета, вежкове, лъкатушки ‘ръкавни апликации на бялата сая (черти и извивки)’. При термините мàйките ‘лажàта (аладжата)’ и кồрст ‘горната част, прилепнала към тялото, при
райковската фуста’ пък откриваме метонимичен пренос – назоваване на
части от цялото, от горната дреха.
Полисемия се наблюдава при редица названия на горни и връхни женски дрехи както на територията на целите Родопи, така и в рамките на отделен регион:
антерѝя ж. 1. ‘горна дреха с кройка на сая от домашнотъкан или фабричен
плат’ (ЗР, ИР); 2. ‘дълга женска дреха, която от кръста надолу се разделя
на три плата’ (См, ИР);
вълненик м. 1. ‘разновидност на сукмана сред българите християни’ (ИР); 2.
‘горна дреха с кройка на сая’ (ЗР);
гриж/гриш м. 1. ‘сая от черна вълнена домашнотъкана аба’ (ИР); 2. ‘невестинска връхна дреха в Ивайловградско’; 3. ‘сукманен тип горна дреха, обличана над ризата, дълъг вълненик (Славейно, Петково, См)’;
грѝжка/грѝшка ж. 1. ‘връхна дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста,
разтворена отпред, със срещащи се предници’ (ИР); 2. ‘сукманен тип горна дреха, обличана над ризата, дълъг вълненик (См)’; 3. ‘обредна горна
дреха с кройка на сая’ (Момчиловци, См);
гу̀нка ж. 1. ‘бяла вълнена къса дреха без ръкави, която се носи под горната
дреха’ (Дедеагачко); 2. ‘жилетка с ръкави’ (Златоград; Момчилградско);
джубѐ/жьубѐ/жупѐ ср./джубьồ ж. 1. ‘невестинска връхна дреха при българките мюсюлманки, отворена отпред, с ръкави’ (СрР, ИР); 2. ‘всекидневна
дреха на българката мюсюлманка, отворена отпред с допиращи се предници, без ръкави’ (ЗР); 3. ‘кюрк без кожа, обточваща предниците на дрехата’ (ИР);
кафтàн м. 1. ‘невестински копринен забун’ (ЗР); 2. ‘женска дреха, която се е
обличала над гришката, стигала е до над коленете, с къси до лакътя или с
дълги ръкави’ (См); 3. ‘женска дреха до прасците, цепната от двете страни’ (Могилица, Смолян);
кỳчета мн. (ИР) 1. ‘дребни растителни орнаменти по малките триъгълни клинове на полите на саята’; 2. ‘допълнителни високи клинове, разширяващи
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долната част на фустана’; кỳченца умал.‘орнаменти, украсяващи страничните цепки на саята’;
кюрк м. 1. ‘връхна дреха от невестинския костюм, ушита от черна аба, подплатена с овча кожа, дълга до над коленете, предниците са обточени с лисича кожа’ (ИР, См); 2. ‘невестинска горна дреха, подарявана от младоженеца, дълга до глезените, с дълги ръкави и широки странични клинове,
предниците се обточвали с котѐтина (кожа от лисица или белка) или със
сърмени нашивки’ (ЗР);
маскалѝди/маскарѝди мн. 1. ‘орнаменти, украсяващи страничните цепки на
саята‘ (ИР); 2. ‘ширити, украсяващи по краищата джубьồта’ (ЗР); 3. ‘двете
предници (крилата) на забуна’ (ЗР);
пѝси, пѝсици мн. 1. ‘бели памучни нишки по основата на вълненика’ (ЗР); 2.
‘тесни и широки ивици на саята в червено, черно, зелено, лилаво’ (ИР);
салтамàрка ж. 1. ‘връхна дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста, със
срещащи се предници’ (ИР); 2. ‘празнична връхна дреха, дълга до кръста,
с раздалечени една от друга предници’ (ЗР);
сая ж. 1. ‘горна дреха от аленочервен или виненочервен вълнен домашен лит
плат с бели черти по основата’ (Борино, Смолянско; ЗР); 2. ‘горна булчинска дреха’ (Ковачевица, Гоцеделчевско); 3. ‘елече’ (Старцево, Златоградско; Кръстополе, Ксантийско);
сàя/сàгя ж. 1. ‘горна дреха от едноцветен плат, предимно памучен’ (ИР); 2.
‘връхна дреха при българките мюсюлманки’ (ИР);
фустàн/фустàнь м. 1. ‘горна дреха от син вълнен плат, която се обличала върху ризата у българките християнки’ (Ксантийско); 2. ‘разновидност на
сукмана в Ивайловградско’ (ИР); 3. ‘горна женска лятна дреха, изработена
с нови видове тъкани (коприни) в два конструктивни варианта: с туникообразна кройка и с форма на рокля, характерна за българките християнки’
(См);
хàрка/аркà/ỳрка ж. 1. ‘всекидневна горна дреха, при чиято изработка между
лицевата страна и подплатата „се наѝчва“ памук и се тегелира по дължина
ѝ’ (См; ЗР); 2. аркà ‘вълнено фередже при българките мюсюлманки в
Ивайловградско’ (ИР); 3. харкà/хъркà ‘къса женска горна дрешка’ (с.
Паспал, Ардинско; ИР); елече от черно кадифе или сатен, украсено с различни шарки от памучни конци у българките мюсюлманки (Ардинско;
Горни Юруци, Крумовградско; ИР);
шутàк м. 1. ‘горна къса дреха за възрастна жена’ (См; Асеновградско); 2.
‘връхна дреха с дължина под кръста, без ръкави, от тъмносиня чоха’ (См).
Добре развита е и синонимията при терминологията, назоваваща горни и връхни женски дрехи в Родопите:
• при названията на саята: в ИР – пълна синонимия при аладжà и кутнѝя ‘сая на разноцветни черти по основата’ и частична синонимия при останалите названия на саята според десена на плата: антерѝя ‘на червени и
бели черти’, мàница ‘на червени и жълти черти, без ръкави’, сàя/сàгя ‘от
едноцветен плат, предимно памучен’, гриж ‘от черна вълнена домашнотъ107
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кана аба’, бàрница ‘от черен плат’; в ЗР (Девинско) – пълна синонимия при
сая/сагьà, забỳн, кюслѝк, шàрено, шаранà ‘горна дреха, изработвана от
аленочервен или виненочервен вълнен домашен лит плат с бели черти по
основата;
• при названията на сукмана – вồльненик/ вълненик/вàленик (само сред
българите християни в ИР и См), фустàн (ИР и См), литàк (ИР), кюрдѝе
(ЗР);
• при названията на връхната дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста, разтворена отпред, със срещащи се предници – късѐ, късàчка, крồпа/
кръпа, салтамàрка, грѝжка, салтѐ (ИР), сàлта (ЗР) и контòш (См);
• при названията на връхната дреха без ръкави (елече от тъмносиньо
сукно) – клашнѝк, шутàк и шỳтник (См; Павелско, Асеновградско);
• при названията на връхната дреха при българките мюсюлманки, широка и дълга до коленете – жьубе и каламồ (См);
• при названията на връхната дреха фѐрдже при българките мюсюлманки, наричана още кюрди, бѐнеш и сàя (ИР), бинѝш и капамà (См);
• при названията на горна20 дреха, напълнена с памук между лицевия
плат и подплатата, тегелирана по дължината на дрехата – натъптàта или
нафпàена антерѝя, хàрка/аркà/ỳрка и гюрда (ЗР);
• при названията на горна женска дреха от градски тип с форма на рокля с дълъг тесен ръкав – фỳста и сукмàнь (См);
• при названията на вшит малък правоъгълен (квадратен) плат на дреха
под мишницата – альтѝца/ельтѝца (См; Ар; Кс), жàбка (ЗР);
• при названията на белите памучни нишки по основата на вълненика –
пѝси, пѝсици и зỳнки (ЗР);
• при названията на фабричните лентовидни и зигзагообразни памучни
и сърмени ширити, с които се „шари“ забунът – кòкравци и кỳльи (ЗР);
• при назоваване на надлъжните отвори на гърдите на фустана за улеснение при кърмене – прòбой или пàзвичка (Ивайловградско, ИР).
Половината от названията на горните и връхните женски дрехи и техните части са с домашен произход и прозрачна семантика. Ето част от
тях: вархнѝк ‘горна (връхна) женска дреха’; вълненик ‘горна женска дреха
с кройка на сая или сукман, от вълна’; възвратник ‘апликация, оформяща
богато извезан маншет на вълненика, който се „възврата“ (загъва, запрята)’; зàпретки ‘апликации на полите на бялата сая (от запрятам)’; израмàлник ‘горна дреха без ръкави (из рамото)’; клѝне‘ триъгълни странични части на саята, разширяващи предницата (клинове)’; късѐ, късàк, късàчка и крồпа (от диал. крồп/кръп ‘къс’) ‘къса връхна дреха’; нàберки ‘силен набор на долната част, от кръста надолу, при райковската фуста’; перѐгня и прѐшнина ‘предницата на саята с разрез по средата’; прѐвратка
‘орнамент, украсяващ страничните цепки на саята, който се „преврата“
(прегъва, загъва)’; преткàва ‘сноп разноцветни черти по задната пола на
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саята (от преткавам, претъкано)’; прòбой ‘надлъжни отвори на гърдите на
фустана за улеснение при кърмене (от пробия, пробито)’; шаранà ‘забун,
който се шари с ръчно плетени дантели и с ширити’ и шàрено ‘горна дреха
от вида на саята, изработвана от аленочервен или виненочервен домашен
вълнен плат с бели черти по основата’; шутàк и шỳтник ‘горна или връхна дреха без ръкави’ (от диал. шут, стб. шутъ прил. ‘безрог’, в случая ‘без
ръкави’. Термините нàсоска (от диал. насòсвам ‘наставям, прибавям’) ‘везмо на ръкави на горна дреха’ и прѝсоска (от същия корен) ‘пришита пола
на долния край от вътрешната страна на горната дреха, показваща се съвсем малко’, са образувани от гръцка заемка по основния за съвременния
български език афиксален словообразувателен модел. По същия начин
морфологично адаптирани са елѐчка, грѝшка и кукулѝчки (от турска, италианска и гръцка заемка), така че могат да бъдат определени като хибриди. При няколко от названията (альтѝца21, гỳнка22, забỳн, кавàт, кафтàн,
пàзуха23и скрипалà24) се откриват паралели в славянските езици.
И така, старинната бяла сая, характерна за двете конфесионални групи,
показва сходство и общ генезис на територията на целите Родопи, както и
названията на постоянните съставки на женския костюм с изключение на
късно привнесени религиозни елементи при българките мюсюлманки като
фереджето и джубето. Наблюдава се терминологично единство при голяма
част от названията на женските горни и връхни дрехи, като същевременно
е налице многообразие при техните разновидности. Някои от названията
влизат в състава на терминологични словосъчетания в зависимост от цвета
и десена на плата или дължината на дрехата. Значителна част от термините са многозначни както на територията на целите Родопи, така и в рамките на определен регион. Добре развита е синонимията на терминологичните названия, като синонимното гнездо включва от два до осем синонима.
Основният словообразувателен модел е афиксалният, при някои от названията е налице метафоричен или метонимичен пренос. Половината от лексемите са с домашен произход и прозрачна семантика; няколко от названията имат паралели в славянските езици; от заемките преобладават ориентализмите (арабски и персийски думи, които са проникнали чрез турски,
а е възможно да са съществували в българския език още в предтурския период), следващата група са думите от гръцки произход и няколко лексеми,
заети пряко или опосредствано от италиански. Откриват се и хибриди –
морфологично адаптирани заемки чрез използването на български словообразувателни модели.
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БЕЛЕЖКИ / NOTES
За социалните аспекти на народното облекло вж. Михайлова/Mihaylova 1976,
а за знаковите функции на дрехите (информационна, естетическа, магическа, ритуална) вж. Толстая/Tolstaia 2004: 523 и сл.
2
За възникването и влиянията при оформянето им вж. Ганева/Ganeva 2003: 31
и сл.
3
Според Г. Ташев „До идването на юруците в Родопите, което е станало наскоро след завладяването им от турците, населението в Смолянско и Рупченско е
носело облекло, близко до облеклото, носено от шопите в Софийско. В него е
преобладавал белият цвят. След дохаждането на юруците жените постепенно заменили този цвят с черен или тъмносин“ (Ташев/Tashev 1966: 86–87).
4
Названието kavadi се среща и в турски диалекти със значение ‘износена стара дреха’. Заето е в сърбохърватски, староруски, белоруски, украински, както и в
западните славянски езици (БЕР/BER 2 1979: 119). Вж. и Ив. Шишманов: „Не може да бъде турска дума, защото се среща преди нашествието на турците (още от
XIII в.)“ (Шишманов/Shishmanov 1933: 118). Така се е наричал и кафтанът като
празнична и невестинска дреха у преселническото тракийско население (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova 1969: 124).
5
https://xanthinet.gr/index.php/lifestyle/istoria/item/2856-afti-einai-i-paradosiakipomakiki-foresia
6
Употребява се и за назоваване на мъжка абена дреха с ръкави (Смолянско;
Неделино и др.).
7
Не използваме термините Средни Родопи и Среднородопие, тъй като са некоректни – и в географски, и в диалектоложки смисъл Родопите се делят на Източни и Западни. Когато ексцерпираният материал е от Централните Родопи, използваме локалните термини Смолянско (См), Смилянски район (СмнР), Широколъшки район (ШлР), тъй като невинаги е ясна границата по оста изток – запад.
8
Аладжата при българките християнки е същата по кройка и материя като антерията у българките мюсюлманки (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova 1969:
141).
9
Руското зипун М. Фасмер смята за заемка от гръцки, а не от турски: нгр.
ζιπούνι ‘блуза, яке’ или пряко от венециан. zipón = итал. giubbone ‘селско сако’
(Фасмер 1986: 98).
10
„Аналогии в терминологията и кройката на кафтана се откриват в народния
женски костюм на източните славяни“ (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova
1969: 129).
11
Този термин от средата на 19. век започва да се употребява за горната женска дреха с кройка на сукман.
12
По-подробно за фустана вж. Райкова/Raykova 2002: 500–501.
13
По главните си показатели принадлежи към сукмана в Харманлийско и
Свиленградско (Велева/Veleva 1969: 77). Терминът литàк се среща в Софийско;
Трън; Самоковско (БЕР/BER 3, 2012: 429).
14
Вж. по-подробно Райкова/Raykova 2002: 501–502; Марева/Mareva 2005: 50–
61.
15
До 10 години се носи детската аладжа, а след това – бялата сая.
1
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Това наименование се запазва само като име на детските и моминските горни дрехи до началото на 20. век.
17
„По време на работа през лятото крилàта (предниците) на отворената грижка са „замятани назад“, както белите саи от Гюмюрджинско, Ивайловградско,
Крумовградско“ (Райкова/Raykova 2007: 60).
18
При работа двете „крила“ (предници) на джубето се „возмѐтат“ назад, за да
не пречат“ (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova 1969: 129).
19
Към корен на гръцка заемка – от σωσω, σωνω ‘свършвам; стига, достатъчно’, србълг. Соса ‘стига, достига’ (БЕР/BER 7 2010: 350–351).
20
Г. Кръстева-Ножарова не прави разграничение между връхните и горните
дрехи (Кръстева-Ножарова/Krasteva-Nozharova 1969: 128 и сл.).
21
Срхр. диал. лäтица ‘клин на дреха’, рус. лàта и пол. łata ‘кръпка’ (БЕР 3
2012: 324).
22
Срхр. гуњ, рус. гỳна, гỳня ‘стара износена дреха’ (БЕР/BER 1 1971: 294).
23
Срхр. пȁзуха, словен. pȁzuha ‘подмишница’, рус. пàзуха ‘пазва’ (БЕР/BER 5
1999: 10).
24
От праслав. *skripѐti, *skripāti ‘скърцам’, скрѝпаль ‘скрипец’ (СмнР; Момчилградско; Ягодина, Девинско), за названия на растения със семантичен белег
‘скрипя’ – в чеш., пол., горлуж. (БЕР/BER 6 2002: 797–799).
16
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Списък на термините, назоваващи горните и връхните женски дрехи
в родопската носия, както и техни части и орнаменти за украса
аладжà/лажà – сая от домашно тъкан или фабричен плат на разноцветни черти по основата (Девесилово, Крумовградско; Попско, Ивайловградско –
ИР; Химитли, Гюмюрджинско); горна дреха от домашнотъкан вълнен
плат при всекидневната и от червена коприна при празничната и невестинската носия (ЗР);
алѐк – горна дреха от кръста нагоре без ръкави (См; Ардинско; Асеновградско);
альтѝца/ельтѝца – вшит малък правоъгълен плат на дреха под мишницата
(См; Ардинско; Кръстополе, Ксантийско)
антерѝя – сая от домашно тъкан или фабричен плат на червени и бели черти
(Лъки, Дряново, Асеновградско; Малка Арда, Ардинско – ИР); дълга женска дреха, която от кръста надолу се разделя на три плата (СмнР; Забърдо,
Чепеларско; Ардинско; Момчилградско); горна дреха с кройка на сая, на
пѝси ‘ивици’, на трỳпки, на прàчки ‘черти’ (почти всички села в ЗР)
бàрница – название на саята от черен плат (Неделино, Смолянско; Златоградско – ИР)
бѐнеш/бинѝш – връхна дреха при българките мюсюлманки, отворена отпред
(ИР, См) = капама и фѐрдже
бикмѐ – сърмени линеарни орнаменти по полите и краищата на ръкавите в
новия вариант на вълненика – с удължени ръкави и затворена пазва (ИР)
бурунджѝк – тънка горна тъкана дреха, копринена (от буби), обличана от невестата над ризата (Старцево, Златоградско; ИР)
вархнѝк – женска горна (връхна) дреха (Славейно, См)
вѐжкове – ръкавни апликации на бялата сая (ИР)
възвратник – апликация, оформяща богато извезан маншет на вълненика
(См)
вълненик – горна дреха с кройка на сая при българките мюсюлманки (почти
всички селища на ЗР); вồльненик/въльненик/вàленик/въльнянък – сукманен тип горна дреха от аба с украса от сърма или гайтани по полите, ръкавите и нагръдника, обличана над ризата при българките християнки
(См; ИР)
гриж/гриш – название на саята от черна вълнена домашнотъкана аба, с кỳчета
(дребни растителни орнаменти по малките триъгълни клинове на полите)
(Черничево, Крумовградско; Гугутка, Ивайловградско – ИР); невестинска
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връхна дреха (Попско, Ивайловградско, ИР); сукманен тип горна дреха,
обличана над ризата, дълъг вълненик (Славейно, Петково, См)
грѝжка/грѝшка – сукманен тип горна дреха от домашен вълнен плат, обличана над ризата, дълъг вълненик (См); обредна горна дреха с кройка на
сая, чийто долен край е обточен с усукани копринени конци или сърма
(Момчиловци, См); връхна дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста,
разтворена отпред (Черничево, Крумовградско, ИР)
гу̀нка – бяла вълнена къса дреха без ръкави, която се носи под горната дреха
(Дедеагачко; ИР); жилетка с ръкави (Златоград; Момчилградско; ИР)
гьỳрда = хàрка (вж.) (Доспатско; ЗР)
джòбе – геометрични или растителни мотиви, нашити в ъглите на предниците
на джубьồта, при вратната извивка и върху клиновете (ЗР)
джубѐ/джубьồ/жьубѐ/жупѐ – всекидневна дреха на българката мюсюлманка,
отворена отпред с допиращи се предници, без ръкави (Беден, Брезе, Настан, Мугла, ЗР); невестинска връхна дреха при българките мюсюлманки, с
ръкави (СрР; ИР); кюрк без кожа, обточваща предниците на дрехата (ИР)
дѝпло – обредна венчална горна дреха, с кройка на сая, богато украсена (См)
елѐчка – къса дреха без ръкави (Златоград, ИР)
жàбка – квадратно парче под мишницата на вълненика (ЗР)
жобадо̀ – горна дреха при българките мюсюлманки (См)
забỳн – горна дреха с кройка на сая, с гръб и две предници (Грохотно, Настан,
Беден, Ягодина, Триград, Кестен, Мугла, ЗР)
зàпретки – апликациите на полите на бялата сая (ИР)
зỳнки – бели памучни нишки по основата на вълненика (ЗР)
израмàлник – горна дреха без ръкави (Павелско, Асеновградско)
ичлъци – ръчно плетени дантели от черна вълнена прежда, с които се „шари”
забунът (ЗР)
кавàт – горна празнична дреха, отворена отпред, червена на цветя (Мустафчово, Долапхан, Кетенлик, Ксантийско)
каламồ – връхна дреха при българките мюсюлманки, широка и дълга до коленете (См) = жьубѐ
капамà/капамồ – връхна вълнена дреха при българките мюсюлманки (См) =
бинѝш
капàци – завършек на ръкавите на саята; краища на ръкавите на бялата сая,
запретнати нагоре (ИР)
кафтàн – невестински копринен забун (Настан, Брезе, Девинско; ЗР); женска
дреха, която се обличала над гришката, стигала до над коленете, с къси до
лакътя или с дълги ръкави (См); женска дреха до прасците, цепната от
двете страни (Могилица, Смолянско; Смолян)
кѐпе – горна вълнена женска дреха, отворена отпред, която се носи над сукмана (Лилково, Асеновградско)
клашнѝк – старинна невестинска връхна дреха у българките християнки, къса до кръста или до коленете, обикновено без ръкави, разтворена отпред,
слабо клинàта, везана с разноцветна коприна или сърма (ИР; См; ЗР)
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клѝне – странични части на саята, разширяващи предницата (Девесилово,
Крумовградско; ИР); триъгълни парчета, които започват под мишниците
на вълненика (ЗР)
кòкравци – фабрични лентовидни и зигзагообразни памучни и сърмени ширити, с които се „шари” забунът (ЗР)
контòш/кунто̀ш – връхна тясна дреха с ръкави, къса до кръста, отворена отпред и обшита с кожички (Момчиловци, Соколовци, Бостина, Проглед, Чепеларе, Смолянско; См) = салтамàрка
копарàн – вълнена или сукнена дреха със син или черен цвят, с дължина до
коленете и с широки крила, които се предиплят отпред (Еникьой, Габрово,
Ксантийско)
котѐтина – кожа от лисица или белка, с която се обточвали предниците на
кюрка (ЗР)
кồрст – горната част, прилепнала към тялото, при райковската фуста (См)
крилà – двете предници на саята (Дряново, Лъки, Асеновградско; Вишнево,
Ардинско; Гугутка, Ивайловградско; Черничево, Крумовградско – ИР)
крồпа/кръпа – горна дреха, къса до кръста, с дълги ръкави, шарена на цветя
(Старцево, Златоградско; ИР; Ксантийско)
кукулѝчки – малки орнаменти като бурмички, украсяващи ръкавите на аладжата (Крумовградско; ИР)
кỳльи/кỳльли – фабрични лентовидни и зигзагообразни памучни и сърмени
ширити, с които се „шари” забунът; декоративна украса от линеарни обтоки, ръчно плетена вълнена дантела (Настан, Беден, Брезе, Лясково, Девинско; ЗР)
кутнѝя – название на саята на разноцветни черти по основата, при обличане
за празник крилата ѝ са пуснати (Старцево, Златоградско; ИР)
кỳченца – орнаменти, украсяващи страничните цепки на саята (Черничево,
Крумовградско; ИР)
кỳчета – допълнителни високи клинове, разширяващи долната част на фустана (Долно Луково, Горно Луково, Ивайловградско; ИР)
късàк – връхна дреха, носена върху забуна, с кройката на клашника, но с дължина до над колената или до кръста (Девинско; ЗР); горна дреха без ръкави, украсена на пазвите с цветна коприна (Ковачевица, Гоцеделчевско; Яврово, Асеновградско)
късàчка – връхна дреха от дебел вълнен плат, къса до кръста, разтворена отпред, със срещащи се предници (ИР)
късѐ – връхна дреха от вълнен дебел плат, къса до кръста, разтворена отпред,
със срещащи се предници, с къси или дълги ръкави (ИР); от плата на сукмана, късо до кръста, разтворено отпред, с дълги ръкави (См)
кюрдѝ – връхна дреха при българките мюсюлманки (ИР) = фѐрдже
кюрдѝе – сукман (Гърмен, Гоцеделчевско; ЗР)
кюрк – връхна дреха от невестинския костюм, ушита от черна аба, подплатена с овча кожа, дълга до над коленете, предниците ѝ са обточени с лисича
кожа (ИР; См); невестинска празнична дреха, подарявана от младоженеца,
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дълга до глезените, с дълги ръкави и широки странични клинове, предниците ѝ се обточвали с котѐтина (вж. по-горе) или със сърмени нашивки
(ЗР)
кюслѝк – название на саята от аленочервен или виненочервен вълнен домашен лит плат с бели черти по основата (Гьоврен, Девинско; ЗР)
либадѐ – къса до кръста горна дреха, която се носи от българките мюсюлманки под салтамарката (Малка Арда, Ореховец, Треве, Стояново, Леска, Ардинско; Дряново, Асеновградско; ИР)
литàк – разновидност на сукмана с туникообразна кройка в Ивайловградско
(Камилски дол, Хухла, Ивайловградско; ИР)
лъкатỳшки – ръкавни апликации на бялата сая (ИР)
мàйка – гръб от цял плат на саята (Падина, Жълтуша, Малка Арда, Ардинско;
Гугутка, Ивайловградско – ИР); майки – двете основни части (предна и
задна) на среднородопския сукман (См); майките – така се нарича лажàта
(аладжата) в зависимост от ширината и цвета на пѝсите (ивиците) (ИР)
макàзи – вид орнамент на коприната, от която се е шиел невестинският забун
при българките мюсюлманки (ЗР)
мàница – название на саята на червени и жълти черти, без ръкави (Падина,
Жълтуша, Неделинско; Старцево, Златоградско – ИР)
маскалѝди/маскарѝди – орнаменти, украсяващи страничните цепки на саята
(Лъки, Дряново, Асеновградско; ИР); ширити, украсяващи по краищата
джубьồта; двете предници (крилата) на забуна (ЗР)
ментѐнь – черна абена дълга горна дреха (Голям Дервент, Суфлийско)
мехтѐн (бел) – невестинска връхна дреха в Ивайловградско (ИР)
нàберки – силен набор на долната част, от кръста надолу, при райковската
фуста (См)
нàсоска – везмо на ръкави на горна дреха (Смилян, Могилица, Кошница, Арда, Средногорци, Смолянско; Мадан, См; Старцево, Златоградско)
пàзвичка – надлъжни отвори на гърдите на фустана за улеснение при кърмене (Долно Луково, Горно Луково, Ивайловградско; ИР)
пàзуха – пазвена изрезка на саята, подчертана с цветни гайтани, ширити,
връвки или линеарно везмо (ИР)
перѐгня – предница на сая с разрез по средата (Девесилово, Крумовградско;
ИР)
пѝси, пѝсици – бели памучни нишки по основата на вълненика (ЗР); тесни и
широки ивици в червено, черно, зелено, лилаво на лажата (саята) (ИР)
прàчки – черти по плата на горната дреха с кройка на сая (ЗР)
прѐвратка – орнамент, украсяващ страничните цепки на саята (Девесилово,
Крумовградско; ИР)
преткàва – сноп разноцветни черти по задната пола на саята (Попско, Ивайловградско; Девесилово, Крумовградско; ИР)
прѐтка – сноп разноцветни черти по задната пола на саята (Падина, Неделинско; ИР)
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прѐшнина – предницата на горната дреха от вида на саята с вертикален разрез
отгоре додолу (Настан, Девинско; ЗР)
прѝсоска – пола, която се зашива на долния край от вътрешната страна на
горната дреха и се показва съвсем малко (См; Ардинско; Асеновградско;
ШлР)
прòбой – надлъжни отвори на гърдите на фустана за улеснение при кърмене
(Долно Луково, Горно Луково, Ивайловградско; ИР)
пътчета – ръкавни апликации на бялата сая (ИР)
сая/сагьà – сая от аленочервен или виненочервен вълнен домашен лит плат с
бели черти по основата (Борино, Смолянско; ЗР); вълненик (Любча, Касъка, Смолянско; Чавдар, Доспатско; Доспат; ЗР); горна булчинска дреха
(Ковачевица, Гоцеделчевско); елече (Старцево, Златоградско; Кръстополе,
Ксантийско)
сàя/сàгя – горна дреха от едноцветен плат, предимно памучен (ИР); връхна
дреха при българките мюсюлманки (Гугутка, Камилски дол, Попско,
Ивайловградско; Черничево, Крумовградско; Падина, Жълтуша, Неделинско –ИР) = фѐрдже
салтамàрка = салтѐ – връхна дреха от вълнен дебел плат, къса до кръста, разтворена отпред, със срещащи се предници, с къси или дълги ръкави (ИР);
връхна къса тясна дреха с ръкави (Сатовча, Гоцеделчевско; Проглед, Павелско, Хвойна, Асеновградско; Чепеларе, См); салтамàрка = сàлта –
празнична връхна дреха, дълга до кръста, с раздалечени една от друга
предници (в Девинско със срещащи се предници), с ръкави до лактите, богато украсена по ръбовете (ЗР)
скрипалà – трапецовидни изрезки в долната част на ръкавите на вълненика,
които покриват китките на ръцете (Любча, Смолянско; ЗР)
сукмàнь – дълга вълнена горна дреха (Проглед, Чепеларе); чукмàнь (Ковачевица, Гоцеделчевско); = фỳста (См)
трỳпки – линии по плата на горната дреха с кройка на сая (ЗР)
фѐредже/фереджѐ/фѐрдже – връхна дреха при българките мюсюлманки (ЗР;
См; ИР)
фỳста – горна женска дреха от градски тип с форма на рокля с дълъг тесен
ръкав = сукмàнь (См)
фустàн/фустàнь – горна дреха от син вълнен плат, която се обличала върху
ризата у българките християнки (Ксантийско); разновидност на сукмана в
Ивайловградско (Долно Луково, Горно Луково, Ивайловградско; ИР);
горна женска лятна дреха, изработена с нови видове тъкани (коприни) в
два конструктивни варианта: с туникообразна кройка и с форма на рокля,
характерна за българките християнки (См)
халтѝци – триъгълни парчета плат от талията към мишниците на бялата сая
(ИР)
хàрка/аркà/ỳрка – всекидневна горна дреха, между лицевата страна и подплатата „се наѝчва“ памук и се тегелира по дължина на дрехата (См; ЗР);
аркà – вълнено фередже при българките мюсюлманки в Ивайловградско
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(ИР); харкà/хъркà – къса женска горна дрешка (Паспал, Ардинско; ИР);
елече у българките мюсюлманки от черно кадифе или сатен, украсено с
различни шарки от памучни конци (Ардинско; Горни Юруци, Крумовградско; ИР)
шаранà – забун (Настан, Девинско
шàрено – горна дреха от вида на саята, изработвана от аленочервен или винено червен вълнен домашен плат с бели черти по основата (Брезе, Мугла,
Лясково, Девинско; ЗР)
шàяк [шàйак] – горна дреха, изработвана от червен, син, зелен, оранжев и
жълт вълнен домашен плат (Настан, Беден, Девинско; ЗР); шềêк – сукман
(Ковачевица, Гоцеделчевско; ЗР)
шêлѝе – горно елече при момиче, предимно при българките мюсюлманки
(См; Ардинско; Маданско)
шутàк – горна къса дреха за възрастна жена (См; Асеновградско); връхна
дреха с дължина под кръста, без ръкави, от тъмносиньо сукно, извезана
със сложни орнаменти от сърма = клашнѝк (См)
шỳтник – горна дреха без ръкави (Павелско, Асеновградско)
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