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В това изследване се представят езиковите и семантичните реализации на кон-

цепта жилище в старобългарските класически и оригинални произведения от 9.–
11. в., както и в творчеството на Патриарх Евтимий. Анализирана е система от 
думи и словосъчетания и тяхната употреба в различни контексти с оглед на връз-
ката им с християнската култура и със средновековната картина на света. Просле-
дява се процесът на обогатяване на названията за жилище и на промяна в концеп-
туалното съдържание на лексемите и словосъчетанията.  
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This study presents the linguistic and semantic realizations of the concept of living 

places in the Old Bulgarian classical and original works from the 9th – 11th centuries 
and in the works of Patriarch Euthymius. A system of words and collocations and their 
use in different contexts are analyzed in view of their relation to Christian culture and 
the medieval picture of the world. The author traces the process of enrichment of the 
names for living places and the changes in the conceptual content of the studied words 
and collocations. 
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В последните десетилетия обект на медиевистиката стана и всекидне-

вието на средновековния човек. Ще споменем Робер Фосие, Жак Льо Гоф 
(Фосие/Fossier 2009; Льо Гоф/Le Goff 1998, 2007), както и българските из-
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следователи Й. Андреев, Н. Хрисимов, Кр. Мутафова и др. (Андреев/An-
dreev 1992; Хрисимов/Hrisimov 2013, Мутафова (ред.) и др./Mutafova (еd.) 
et al. 2012), които разглеждат отделни аспекти от всекидневния живот през 
Средновековието. Средновековната картина на света обхваща различни 
страни от битието на хората като храна, дрехи, жилище, които се ситуират 
в битовата, социалната и религиозната сфера.  

Жилището на човека от древността до наши дни е съсредоточие на 
своето пространство, в което азът се чувства защитен и може да се реали-
зира в най-голяма степен. Средновековното българско жилище е обект на 
изследване в исторически (Ваклинов/Vaklinov 1977; Божилов, Гюзелев/ 
Bozhilov, Gyuzelev 1999; Божилов/Bozhilov 2017 и др.) и в етнографски 
проучвания (Телбизов, Векова-Телбизова/Telbizov, Vekova-Telbizova 1963; 
Георгиева/Georgieva 1976; Вакарелски/Vakarelski 1977 и др.). Названията 
за жилище с оглед тяхната семантика и културни конотации присъстват и 
в редица етнолингвистични и езиковедски публикации (Признаковое прос-
транство культуры/ Priznakovoe prostranstvo kul'tury 2002; Логический ана-
лиз языка/Logicheskii analiz iazyka 2003; Илиева/Ilieva 2006; Добрева/ Dob-
reva 2009; Валеева/Valeeva 2010; Витанова/Vitanova 2012а, 2012б, 2013; 
Китанова/Kitanova 2010, 2013а, 2013б, 2014, Мичева-Пейчева/Micheva-
Peycheva 2012, 2013). 

Жилището като елемент от концептосферата всекидневие не е било 
обект на специално проучване в диахронната лингвокултурология. В това 
изследване се представят езиковите и семантичните реализации на кон-
цепта жилище в избрани средновековни източници. Анализирана е систе-
ма от думи и словосъчетания и тяхната употреба в различни контексти с 
оглед на връзката им с християнската култура и със средновековната кар-
тина на света. 

 
1. Названия за жилище в старобългарските класически произведения 

Старобългарските класически произведения, написани или преписани 
през 9.–11. в., са най-старият средновековен източник за названията за жи-
лище в българския език. Материалът, който се анализира, е ексцерпиран 
от Архива на Секцията за история на българския език, от Старобългарския 
речник (Старобългарски речник/Starobalgarski rechnik 1999, 2009) и от 
Старославянский словарь (Старославянский словарь/Staroslavianskii slovar' 
1999). 

В старобългарските класически произведения се откриват следните 
названия за жилище: домъ, жилище, клэтъ, к©ща, обитэль, хлэвина, храмъ, 
храмина, хызъ. Всички те имат основно значение ‘постройка за живеене’ и 
на концептуално равнище се осъществяват като пространство на своето, 
като притежание на аза. Лексемата зьдание е хипероним спрямо вече изре-
дените, защото означава ‘постройка’. Тя е от домашен произход и е с проз-
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рачна семантика – от корeна -зьд-, засвидетелстван в зьдати, съзьдати ‘зи-
дам, съграждам’. 

Домът е място, в което всеки се завръща, за да бъде сред близки хора – 
приятели и съседи, и да сподели радостта си с тях. Такъв е контекстът в 
притчата за изгубената и намерена овца, която Иисус разказва: µ пришьдъ 
въ домъ сво¶. съзываетъ др¹гы. µ с©сэды гŤл µмъ. рад¹µте с съ мно« З 
Лк 15.6. 

Домът е защитено пространство, където азът може да намери помощ в  
тежките изпитания на болестта: отрокъ мои лежитъ въ дом¹ ослабленъ М 
Мт 8.6; ¶ шедъше домови обрэте отроковиц© лежщ© на одрэ и бэсъ ишедъ-
шъ М Мк 7.30.  

Там човек се прибира и след изцелението от неизлечимо страдание – 
изчистен от бяс или недъг: възврати с въ домъ твои. и повэдаи елико ти 
сътвори бŤъ М Лк 8.39; тебэ гЃл« въстани и вьзьми одръ. твои и иди въ до-
мъ твои М Мк 2.11.  

Затова домът, назован храмина в текста на Мариинското евангелие, тряб-
ва да бъде здрав, построен върху каменна основа. По думите на Иисус и 
неговото учение може да бъде непоклатимо и неунищожимо като такъв 
дом, ако вярващите не само слушат, но и изпълняват божиите завети: 
вьсэкъ ¹бо иже слышитъ словеса моэ си и творитъ э. ¹подобл« и м©ж« 
м©др¹. иже созъда храмин© сво« на камене М Мт 7.24.  

Домът се осмисля като съчетание от материални и духовни ценности. 
Това концептуално съдържание на езиково равнище се осъществява със 
семантичното развитие на лексемата домъ. От една страна, тя означава 
‘имущество, което се намира в жилището; имот’: горе вамъ кънигъчия. и 
фарисэи ... эко сънэдаате домы въдовицъ М Мт 23.13, а от друга страна, 
домъ назовава ‘хора, които обитават едно жилище; домочадие’: и възвра-
тивъше с® въ домъ. радоваш® с® въсэмъ домомъ вэровав±ше гŤви С 537.13; 
рече ему иŤс эко сŤнъ твои живъ естъ. µ вэрова самъ и весь домъ его М Йо 
4.53. Това очовечаване на дома като пространствен и материален обект и 
отъждествяване с членовете на семейството, рода от аксиологична гледна 
точка е много съществено. То доказва, че домът е част не само от битовата 
картина на света, но и от антропогенния код в средновековната концеп-
тосфера. Подобен семантичен процес протича и с лексемите село и град в 
историята на българския език – в старобългарския период само градъ има 
такова значение, но през 17. в. в езика на новобългарските дамаскини и 
двете лексеми означават и ‘жители на населено място’. Така е и в съвре-
менния ни език.  

В дома, вербализиран с храмина, човек намира спасение, когато го го-
нят враговете му. Но според Житието на Св. Исакий в Супрасълския сбор-
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ник и там без закрилата на Бог можеш да загинеш: стати против© врагомъ 
своимъ, и побэгнеши отъ лица ихъ и пожен©тъ т и въбэгнеши въ храми-
н©. и т¹ живъ огнемъ съгориши С 195.13  

Следователно и най-защитеното свое пространство в средновековната 
концептосфера се осмисля в рамките на религиозната картина и се нуждае 
от божественото присъствие на висшата сакрална сила. 

Колкото и ценен да е домът като свое пространство, често той трябва 
да бъде изоставен в името на Бога. Семата ‘лишаване от дом’ се реализира 
по няколко начина в концептуалното съдържание на концепта жилище.  

В някои случаи светите хора избират скромната килия пред голямата 
къща, защото техният аскетичен начин на живот изисква лишаване не са-
мо от храна и дрехи, но и от удобно място за живеене. В Житието на св. 
Исакий той избира двойната килия пред просторния палат, за да служи 
истински на Бога: мльчалив© жизнь ¬стъ обыкль, и не трэб¹¬тъ ныня 
красенъ хлэвинъ сътвори ¬м¹ клэть дъвопомостит© С 204.17. 

В други случаи напускането на дома е свързано с поемане по пътя на 
мъченичеството. Светите Йона и Варахисий напускат своя дом, за да спо-
делят мъките на затворените в тъмница християни, а след това да изтърпят 
жестоки изтезания, като отстояват християнската вяра пред езическия цар 
и неговите съдии до смъртта си: сия ¹бо св®тая ... оставивъша жилиште 
сво¬. идоста на мэсто то идеже нечьстивии вльсви м©чаах© крьстияны С 
255.17.  

Достоен за подражание е и апостолският модел на служене. Последо-
вателите на Иисус се лишават от свое жилище, вербализирано с три лек-
семи: хлэвина, к©ща, домъ, за да покажат, че Иисус и неговите ученици 
съзнателно избират бездомността. Липсата на дом влиза в опозиция със 
светлите домове, просторните преддверия и дългите дворове, които се 
строят за обикновените хора: не имамъ хлэвины ¹рочьны. не имамъ к©ш-
т ни дом¹. да навыкн©ть иже свэтълыЄ домы дэла«тъ. и пространы 
притворы. и длъгы дворы. яко не имэ хЃс кде главы подъклонити С 416. 5. 

Утвърждава се тезата, че апостолите и Синът Божи са бездомни, за да 
могат да проповядват святото слово. Бездомността, изразена с фразеоло-
гизма не имэ кде главы подъклонити, е част от тяхното битие. И в съвре-
менния български език съчетанието подслоня глава означава ‘намеря убе-
жище, подслоня се’.  

В старобългарския език лексемата бесхрамьникъ със значение ‘бездом-
ник’ се отнася единствено за Христос (С 454.18). В същия контекст на 
Словото за погребение Христово в Супрасълския сборник още веднъж с 
езикови средства се изтъква липсата на дом като белег на неговата изклю-
чителност и божественост. Открива се низходяща градация от названия на 
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своето. Тя започва с градъ ‘селище’ като название на най-широкото свое, 
обхваща вьсь ‘малко населено място’ и стига до храмъ и обитэль със зна-
чение ‘дом’ и родъ ‘семейство’ като номинации на най-тясното свое. Сле-
дователно Божият Син е лишен от всички пространствени форми на свое-
то: бэжавшааго от самэхъ пеленъ вь егyптъ, иже ни града ни вьси, ни храма 
ни обитэли ни рода иматъ въ ст¹ждеи странэ С 455.5. 

Анализът на засвидетелстваните употреби в старобългарските класи-
чески произведения показва, че голяма част от контекстите пряко или кос-
вено (чрез притчите на Иисус) са обвързани с религиозната картина на 
света. Присъствието на сакралния код в названията за жилище най-ясно 
личи при употребите на лексемата домъ със значение ‘храм, църква’ и на 
думите храмъ, храмина със значение ‘къща, в която някой живее’: блажен¶ 
жив©ште¶ въ дом¹ твоемь. въ вэкъ вэкомъ въсхвалЄтъ СП 83.5; азъ же... 
вьн¶д© вь домъ тво¶. поклон« сЄ къ цркŤв¶ стŤэ¶ твое¶ СП 5.8; не творите 
дом¹ отъца моего в дом¹ к¹плънааго М Йо 2.16; аште би вэдэлъ гŤнъ хра-
ма въ к©« страж© тать придетъ. бьдэлъ ¹бо би. µ не би оставилъ подъ-
рыти храма своего З Мт 24.43; аште би вэдэлъ гŤнъ храмины въ кы часъ 
тать придетъ. бьдэлъ ¹бо би. µ не далъ подъкопати дом¹ своего З Лк 12.39. 

Така в средновековната концептосфера домът и храмът се отъждествя-
ват, като едновременно могат да бъдат и жилище за вярващите, и място за 
поклонение пред Бога. Подобни семантични процеси могат да се обяснят 
със сакрализирането на своето, с осмислянето и на дома, и на църквата 
като свещени места, които приютяват хората и им дават материално и ду-
ховно убежище. 

Доказателство за това са и образните употреби на някои от названията 
за жилище, при които човешката душа се представя като вместилище на 
сакрални сили, като по-често става дума за Светия Дух, а само в единични 
случаи за дявола: w быти намъ храм¹. и жилищю. прэстЃааго ем¹ дЃха СЕ 
60а7; ¹ста твоя б©д©тъ акы ¹ста отча и стЃааго д¹ха храмъ б©деши С 
380.16; посъли въ м сЃты дЃхъ твои ... эко хлэвина твоэ есмъ. да моими 
дверьми ишедъ дЃхъ твои сЃты. посъланы тобо« СЕ 41b20;  µ сътвори въ мнэ 
жилище стЃ¹м¹ твоем¹ дЃх¹ СЕ 41а14; ¹ горэ мнэ яко жиште ¬смъ дияво-
ле С 517.9. 

Освен названията: домъ, жилище, клэтъ, к©ща, обитэль, хлэвина, хра-
мъ, храмина, хызъ, в старобългарските класически произведения са засви-
детелствани и други лексеми, в чиято семантична структура се открива и 
значението ‘жилище’. Съществителното дворъ покрай основната си реали-
зация като ‘оградено място около постройка’ се среща и като ‘място за жи-
веене’: сим же ведомомъ бывъшемъ въ амем¹рмнинъ дворъ. Вьзвэстиш® 
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¬му о нихъ С 59.2. Лексемата село освен ‘нива’ и ‘селище’ означава и ‘дом, 
къща’. Лексемата градъ ‘населено място’, ‘градина’, ‘крепост’ се свързва с 
граждень¬  в колокацията пещерно¬ граждень¬ ‘пещерно жилище’. Същест-
вителното кровъ наред с по-тясното значение ‘покрив’ се употребява и със 
значение ‘дом, жилище’ и ‘шатра’. Може да се каже, че в тази лексико-се-
мантична група влизат съществителни с по-широко и по-тясно значение. 
Тяхната многозначност в историята на българския език постепенно се ог-
раничава, като село пази значението си ‘къща, жилище’ и в езика на ново-
българските дамаскини, и днес; кров обаче е с ограничена употреба и  
няма такова значение, а в съвременния ни език се употребява покрив както 
с конкретна семантика ‘най-горната част на сграда’, така и с преносна 
‘дом, жилище’. 

От същите корени, които са общославянски, домашни, като за к©ща 
етимолозите посочват южнославянски произход, се развиват словообразу-
вателни варианти, които и по семантика се включват в концептосферата за 
‘постройка’: клэтька ‘къщичка’, жище ‘жилище’, хызина ‘килия’ и ‘пост-
ница’, прэдъдвори¬ ‘преден двор’, срэд¹двори¬ ‘вътрешен двор’, хлэвъ 
‘обор’, граждь ‘конюшня’. Ще спомена още лексемата кошара, макар че не е 
производна от посочените корени, защото е засвидетелствана в Псалтира 
на Димитър от ХI в. в Молитва срещу вълк със същото значение, което 
пази и до днес, и със сигурност е част от говоримия старобългарски език. 

Част от названията за жилище развиват стеснено значение ‘стая’ (клэ-
тъ, клэтька, обитэль, хлэвина) или стеснено църковно ‘монашеска килия’ 
(хлэвина, клэтька, обитэль). Налице са и названия за ‘палатка, временно 
място за живеене’ – сэнь и скинии, като скинии пази и богословско терми-
нологично значение ‘староеврейски походен храм’ и е заемка от гръцки.  

Важен факт, който определено има своето лингвокултурологично 
обяснение, е наличието на заемки в названията от проучваната група само 
и изключително при лексеми за жилище на управник, владетел. Същест-
вителното полата ‘дворец’ и съчетанието цэсари полаты ‘царски дворци’ са 
от гръцки; преторъ и претории ‘дворец на наместника на римска провинция’ 
са заемки от гръцки, варь ‘дворец’ само с две употреби в Синайския псал-
тир, но с продължаващ живот в някои по-късни преписи (Илиев/Iliev 2016) 
също е гръцка заемка. В старобългарския език са съществували и домашни 
названия за жилище на владетел, но те не са засвидетелствани в класичес-
ките произведения, тъй като реалията е по-рядка в битието на българите, а 
в християнската книжнина аксиологична стойност имат не богатите къщи, 
а домът на Бога, който се назовава чрьтогъ. Внимателният семантичен ана-
лиз насочва именно към такова тълкуване, въпреки че в лексикографските 
източници за чрьтогъ е дадеда дефиницията ‘палат, дворец’ (Старобългар-
ски речник/Starobalgarski rechnik 2009: 1204) и ‘вътрешно помещение, по-
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кои’ (Старославянский словарь/Staroslavianskii slovar' 1999: 783): не затвори 
ви влЃко. чрътога твоего ... приими мне забл©дьшааго бЃже. и помил¹и м® СЕ 
85а18; ·с отиде отът©д¹ ... алч©шт®® правьды насытити. на вэр© ¹т-
врьдити. ти тъгда прити на славьн©« сьмрьть. паче же въ чрьтогъ С 404.24.  

Лексемата чрьтогъ е една от малкото с утвърден прабългарски произ-
ход. Според етимолозите тя произлиза от езика на древните българи. В не-
го, както и в говоримия старобългарски език вероятно тя е означавала  
‘дворец, жилище на владетел’. Доказателство за това е, че тази семантика  
се пази и до днес в поезията и във възрожденската литература (сравни: на 
вечна стража спрян един чертог старинен, / един чертог зловещ виши 
безгласен стан (Д. Дебелянов). 

В старобългарските класически произведения се откриват и названия 
за частите на жилището. За покрив са засвидетелствани кровъ, покровъ, 
стеля, стропъ, стрэха, ск©дьлъ; за стена: стэна, стани¬, градъ, зьдь; за вра-
та: врата, двьрь, двьрьц, като двьрьц има второ значение ‘прозорец’. 
Данните от ръкописите показват, че през 9.–11. в. българите добре са вла-
деели изкуството на построяването и са разполагали с разнообразни думи 
за назоваване на елементите от сградата. За вътрешните елементи на жи-
лището лексиката е по-ограничена – за легло: ложе, одрь, постеля, за пос-
телка върху леглото: рогозина, постеля; за маса за хранене: дъска, трапеза от 
гръцки; за скамейка, място за сядане: столъ. С оглед на християнската кул-
турна парадигма, която утвърждава аскетизма и раздаването на богатство-
то като достойни модели на поведение, които водят към праведност и ве-
чен живот, представата за оскъдната вътрешност на жилището отговаря на 
християнските императиви. 

 
2. Названията за жилище в оригиналното творчество на средновеков-
ни книжовници 

В творчеството на Йоан Екзарх се откриват незасвидетелствани в кла-
сическите произведения названия. За жилище на владетел освен гръцката 
заемка полата в Шестото слово на Шестоднев – в описанието на преславс-
кия двор – книжовникът използва думата дворьць, която в историята на 
българския език се утвърждава като най-честото домашно название: И про-
чее въ дворьць въшьдъ и ¹зьрэвъ полаты высокы и црькъви издобрены 
без года камени¬мь и дрэвомь и шаромь, из©три же мраморомь и мэди«, 
сьребромь и златомь Шестоднев 205c–205d (Cyrillomethodiana). 

Този текст вербализира представата на средновековния българин за 
разкош, като Йоан Екзарх описва не предметите във вътрешността на 
сградите, а материалите, с които са построени и украсени: камък, дърво, 
боя, мрамор, мед, сребро и злато. 

https://histdict.uni-sofia.bg/dictionary/source/show/
https://histdict.uni-sofia.bg/dictionary/source/show/
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В творчеството на преславския книжовник от 9. в. се срещат за първи 
път и лексемите истъба, романска или германска заемка (БЕР/BER, 2 2012: 
15), и комара, гръцка заемка (БЕР/BER, 2 2012: 568), които и до днес се 
употребяват в книжовния ни език и в диалектите (сравни: комарник Вита-
нова/Vitanova 2012).  

В текста на Богословието още веднъж се потвърждава връзката между 
битовата и религиозната картина на света. Лексемата село се осъществява  
като ‘жилище на Иисус’ в ролята на хипероним, който се конкретизира с  
хипонимите ясли, пещера, голгота, кръст и т.н.: ем¹ села, яже с¹ть: ®сли, 
пещера, голгофа, крьстъ, животворьныи гробъ, сионъ, цр ͠квамъ верховьнии гра-
дъ Богословие 254а 2–6 (Cyrillomethodiana).  

В творчеството на Климент Охридски по данни от Речника на словата 
на Климент Охридски (Христова/Hristova 1994) названията за жилище са: 
домъ, жилище, клэтъ, обитэль, хлэвина, храмъ, храмина. Не се откриват 
к©ща и хызъ, а кровъ, дворъ и село не развиват семантика ‘дом, място за 
живеене’. Иновация е лексемата обитэлище, която е производна от обитэль 
и суфикс -ище, с който се образуват съществителни за място (сравни: таи-
лище, хранилище, нырище). Думата обитэлище е еднократно засвидетелствана 
в Похвалата за светите Кирил и Методий. От названията за дом на вла-
детел Климент Охридски употребява само полата.  

Козма Презвитер в своята Беседа против богомилите използва някои 
от най-разпространените названия за жилище: домъ, обитэль, село, храмъ, 
хлэвина, хызъ (по данни на Давидов/Davidov 1976). Липсват обаче клэть, 
кровъ, к©ща. Наблюдават се и някои специфични семантични процеси: 
храмъ се реализира само със семантика ‘дом’, храмина означава само ‘стая’ 
или ‘килия’; съществителното мэсто има и значение ‘жилище, място за 
живеене’, тоест семантичната му структура е обогатена в сравнение със 
старобългарските класически произведения. Съществителното село означа-
ва и ‘дом’ и се съотнася със сакралния код в средновековната концептос-
фера: Богъ посредэ тебе не подвижиши с®, wЃсти бо т® село свое вышн·и (Да-
видов/Davidov 1976: 271). Презвитер Козма не употребява нито едно от 
названията за жилище на владетел, богат човек като полата, дворьць, чрь-
тогъ, а предпочита описателното словосъчетание домовете на богатите: 
богатых домы паче цЃркы любим (Давидов/Davidov 1976: 90), като и в този 
контекст дидактичното послание е ясно – не трябва да се предпочитат до-
мовете на богатите пред молитвените храмове. На езиково равнище то се 
изразява чрез противопоставянето богатых домы – црькы. 

В оригиналните произведения на Патриарх Евтимий концептът жи-
лище има следните репрезентанти: домъ, жилище, обитэль, обитэлище, 
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храмъ, храмина (Kaluzniacki 1901). Не са засвидетелствани к©ща и хызъ, а 
клэть и хлэвина са с по-тясно значение ‘стая’. Открива се една нова дума – 
колиба, заемка от гръцки. С нея се назовава малка къщичка, като във всич-
ки контексти става дума за ‘жилище на отшелник’, например за колибата 
на св. Иван Рилски (и сътворь мал© ©т храст·а колиб©) или на св. Филотея 
(и тамо. въ п¹стыни. х¹д© сътвwрше колиб©). Може да се направи извод,  
че Патриарх Евтимий въвежда в книжовния език една общоупотребима  
дума, която превръща в богословски термин. Утвърждава се и богослов-
ското значение на обитэль – ‘манастир’, което се съхранява през вековете 
и днес е основното значение на лексемата: въ пр·леж©щ¸мъ врътпэ црЃквь 
създавше об¸тэль състав¸ш© ЖИР 20.31; съ н¸м¸ же бэше послэдств¹© ¸ 
¶гоyменъ об¸тэл¸ прпDбнагw. ¸ въс¸ с©ще¸ поD н¸мъ мн¸с¸. ЖИР 24.25.  

Стеснява се и се променя с оглед на културните конотации значението 
на клэть. И в трите употреби клэть назовава ‘стая, покои на Божия Син’: 
тъщааше с по пэн¶wa въвест¸ т© цЃрь въ клэть сво©. ¸ слҐшат¸ многожела-
телнҐ¸ жен¸ховъ къ не¸ гЃлющь глађT ПслН 606r16. Следователно реализаци-
ите на клэть изцяло се включват в сакралния код на концептосферата от 
тази епоха.  

С подобна семантика като ‘дом на Бога’, ‘небесно царство’ се осъщест-
вява и лексемата чрьтогъ: и вэньць приеть wт владыкы явэ, богомудраа, 
нетлэнныи и вьниде сь нимь вь чрьтогь Теоф 263.2; покажи ме м¹дрыимь 
дЃвамь хЃе мои равночисльн¹, въводе ме съ ними въ нетлэнныи чрътогь 
црЃтв·а твоего ПслН 610r27.  

Откриват се колокациите домъ божии ‘църква’, небесьное жилище ‘небес-
ни селения, рай’, свтое жилище ‘дом на Господ Бог’, небесьная обитэль ‘не-
бесни селения’.  

Анализът на всички контексти с названия на жилище в творчеството на 
Патриарх Евтимий много ясно откроява тенденцията към стесняване на 
конкретното значение ‘дом, място за живеене’ и разширяване на сферата 
на образните употреби. Такива употреби преобладават при жилище, домъ, 
обитэль: искрънэа Христова рабо, добрwдэтэлны¶ доме, д¹ха свтаго жили-
ще ЖФ 97.26;  зане жилище бэше прэст͠гw дх ͠а ЖП 76r1; прђTђнаа гЃл Ѓще хЃЃва рабо 
несквръннаа невэсто. ч¸стаа гол©б¸це. дЃхЃа стЃЃго об¸тэл¸ ЖФ 94.5.  

Лексеми, които назовават гранични топоси на дома, като дворъ и врата, 
се свързват със сакралното в съчетанията двори господьни, врата Сиона, съ-
мрьтьная врата; двьрь също се реализира като вход към сакрално простран-
ство в съчетанието свтыЄ двьри. 

https://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_241
https://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_159
https://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_205
https://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_155
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Образните употреби, новите думи и новите значения с терминологичен 
характер, както и словосъчетанията в езика на Патриарх Евтимий изтласк-
ват названията за жилище от битовата картина на света с пространствения 
и социалния код и ги приобщават към религиозната картина на света с до-
миниране на сакралния код. Тази трансформация е резултат на съзнател-
ната книжовна дейност на Патриарх Евтимий, при която утвърждаването 
на исихастките идеи за служенето на Бога по достоен начин чрез безмъл- 
вие, пустиножителство, въздигане до видение и беседване с Всевишния се 
извършва и чрез промяна на езиковите средства и тяхното концептуално 
съдържание. 
 
3. Заключение 

Анализът на названията за жилище в класическите и оригиналните 
произведения от старобългарския период показва, че голяма част от кон-
текстите пряко или косвено са обвързани с религиозната картина на света. 
Присъствието на сакралния код в названията за жилище най-ясно личи при 
употребите на лексемата домъ със значение ‘храм, църква’ и на думите 
храмъ, храм¸на със семантика ‘къща, в която някой живее’.  

Основните названия са от домашен произход: домъ, ж¸л¸ще, клэтъ, 
к©ща, об¸тэль, хлэв¸на, храмъ, храм¸на, хызъ. За название на жилище 
на владетел са засвидетелствани заемките от гръцки: полата, варь, пре-
торъ, претор¸¸. По този начин противопоставянето ‘обикновено жилище’ 
– ‘дом на управник’ се съотнася с опозицията свое – чуждо не само на се-
мантично, но и на езиково равнище. В християнската книжнина аксиоло-
гична стойност имат не богатите къщи, а домът на Бога, който се назовава 
чрьтогъ. Тази лексема с прабългарски произход вероятно в говоримия 
старобългарски език е номинация на дворец, но се преосмисля като ‘Божи 
дом’ в богослужебните съчинения.  

В оригиналните произведения на средновековните книжовници се отк-
риват нови лексеми, незасвидетелствани в класическите паметници: дво-
рьць, ¸стьба, комара (Йоан Екзарх), обитэл¸ще (Климент Охридски), ко-
л¸ба (Патриарх Евтимий), както и нови богословски термини, образни 
употреби и словосъчетания, които приобщават названията за жилище към 
сакралната сфера. 

В концептуалното съдържание на названията се утвърждават следните 
семи: жилището е защитено свое пространство и място за социални кон-
такти; домът е съчетание от материални и духовни ценности; домът като 
пространствен и материален обект се очовечава, като се отъждествява с 
членовете на семейството; лишаването от дом е съзнателен избор на тези, 
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които тръгват по пътя на аскетизма, мъченичеството или апостолството; 
бездомността на Иисус има парадигматична стойност в християнската 
култура и специфичен езиков израз – бесхрамн¸къ. 

Всички езикови и семантични особености на названията на жилище в 
избраните източници доказват връзката с религиозната картина на света и 
с антропогенния код в средновековната концептосфера. 
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