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ТезиТези видовевидове ленлен иматимат
употребиупотреби, , коитокоито гиги обвързватобвързват
сс връхнивръхни дрехидрехи илиили сс лененоленено

платноплатно..



БельотоБельото вв ТалмудаТалмуда
ТалмудътТалмудът коментиракоментира законитезаконите ии правилатаправилата, , 
формулираниформулирани вв СтарияСтария заветзавет..
АзАз ползвамползвам първияпървия англоезиченанглоезичен преводпревод нана
ТалмудаТалмуда, , направеннаправен презпрез първатапървата половинаполовина
нана ХХХХ веквек..
ВВ ТалмудаТалмуда нене липсватлипсват коментарикоментари заза бельотобельото. . 
ТерминътТерминът заза бельобельо вв преводапревода ее сс латинскаталатинската
попо произходпроизход думадума туникатуника. . ТяТя съответствасъответства нана
гръцкотогръцкото хитонхитон..



ЛенътЛенът, , типтип [[кутонеткутонет] e ] e споменатспоменат самосамо веднъжведнъж вв
ТалмудаТалмуда вв еднаедна игрословицаигрословица::

““РавинРавин ХиздаХизда същосъщо казваказва: : КогатоКогато единедин ученучен сиси купикупи
лененоленено бельобельо, , тойтой трябватрябва дада гого закупизакупи отот НехарНехар

АббаАбба ((споредспоред Obermeyer, Obermeyer, сс. 239 . 239 -- каналканал вв районарайона нана
БагдадБагдад)  )  ии дада гого перепере ((буквбукв. . дада гого избелваизбелва) ) нана всекивсеки

тридесеттридесет днидни. . АзАз гарантирамгарантирам, , чече товатова щеще гого
освободиосвободи отот нуждатануждата дада купувакупува другодруго заза еднаедна

годинагодина. . КаквоКакво означаваозначава китонтакитонта ((бельобельо)? )? -- КитаКита наанаа
((финфин ленлен)). . РашиРаши пояснявапояснява, , чече отговорътотговорът нана тозитози
въпросвъпрос ее играигра нана думидуми: : КитаКита наанаа означаваозначава „„висшевисше
обществообщество”” –– тозитози, , койтокойто носиноси китонтакитонта ее членчлен нана
висшетовисшето обществообщество -- разбираразбира сесе, , товатова ее играигра нана

думидуми..”” ((Mas. Shabbath 140bMas. Shabbath 140b))



ВВ ТалмудаТалмуда сесе спориспори далидали панталонитепанталоните
сесе обличатобличат нана гологоло илиили подпод тяхтях трябватрябва
дада имаима ““туникатуника””, , Yoma 23b, Yoma 32a, Yoma 23b, Yoma 32a, 

Sanhedrin 49b ии дрдр..
ДруготоДругото, , заза коетокоето сесе спориспори, , ее разликатаразликата
междумежду дрехитедрехите нана първосвещеникапървосвещеника ии

редовитередовите коеникоени, , Yoma 12b Yoma 12b ии дрдр..
ПриПри всяковсяко положениеположение терминъттерминът

““туникатуника”” ее дефинирандефиниран катокато лененаленена
дрехадреха, , сс коятокоято ее неприличнонеприлично дада сесе ходиходи

извънизвън къщатакъщата, Shabbath 120a., Shabbath 120a.



ШестШест пътипъти усуканусукан ленлен
ВВ ТалмудаТалмуда ее засегнатазасегната еднаедна твърдетвърде
любопитналюбопитна тематема –– чече туникататуниката трябватрябва
дада ее ленлен, , пресуканпресукан шестшест пътипъти, , такатака
кактокакто МойсейМойсей, , всъщноствсъщност, , ее постановилпостановил
чрезчрез въвежданетовъвеждането нана терминатермина [[шешшеш]]
Yoma 35b. Това е казано и по повод на
друга тема – може ли публично да се
служи по “туника”. Ако тя е от шест пъти
пресукан конец, тя не е прозрачна:



“Казват за рав Елиезер бен Харшом, че
майка му направила туника на стойност

двадесет хиляди минй, а неговите
братя, свещениците, не могат да го

тормозят, че когато я слагал на служба
изглеждал като гол. Но как може да
бъде прозрачна, нали Господарят

казва, че нишката на свещеническите
одежди е шест пъти усукана?” Yoma 

35b



6, 8, 12, 24 6, 8, 12, 24 ии 28 28 пътипъти усуканаусукана нишканишка нана
лененителенените свещеническисвещенически артефактиартефакти

“Нашите равини казват: всички неща, които
са казани във връзка с думата [шеш], трябва
да имат шест пъти усукан конец; ‘двойнo’
означава осем пъти пресукани; робата на
свещеника е с дванадесет пъти усукана
нишка; завесата – 24 пъти усукана нишка; 

нагръдникът и престилката на
първосвещеника – от 28 пъти пресукана

нишка.” Yoma 71b

ТоваТова ее еднаедна многомного интереснаинтересна тематема, , вв коятокоято
мотивациятамотивацията заза брояброя нана усукваниятаусукванията ее

подробнаподробна..



КояКоя дрехадреха –– изкуплениеизкупление отот койкой
гряхгрях осигуряваосигурява??

„„ТуникатаТуниката осигуряваосигурява изкуплениеизкупление припри кръвопролитиекръвопролитие
панталонитепанталоните –– припри кръвосмешениекръвосмешение

миртатамиртата –– припри арогантенарогантен умум ии надменностнадменност
поясътпоясът / / коланътколанът –– припри греховнигреховни мислимисли илиили греховногреховно сърцесърце

нагръдникътнагръдникът –– припри грешкигрешки припри официалниофициални решениярешения
ефодътефодът –– припри идолопоклонствоидолопоклонство

връхнатавръхната дрехадреха / / робатаробата –– отот клеветиклевети
златнатазлатната плочкаплочка –– отот безсрамнибезсрамни, , наглинагли постъпкипостъпки

тамянъттамянът –– отот злословиезлословие..”” Arachin 16aArachin 16a

ВиждаВижда сесе, , чече ставастава думадума заза облеклотооблеклото нана първосвещеникапървосвещеника, , катокато
ии туктук имаима различниразлични мнениямнения. . МотивациятаМотивацията ее вв текстоветекстове отот

СтарияСтария заветзавет ии отот практическияпрактическия опитопит..



БельотоБельото
вв ДревнаДревна ГърцияГърция



ДаннитеДанните заза ДревнаДревна ГърцияГърция саса отот99

@aq`bg`lr+ D- @aq`bg`lr+ D- @mbhdms Fqddj Cqdrr- @mbhdms Fqddj Cqdrr- @ rstcx @ rstcx 
ne sgd bnrstldr vnqm hm @mbhdms Fqddbd+ eqnl ne sgd bnrstldr vnqm hm @mbhdms Fqddbd+ eqnl 
OqdOqd,,gdkkdmhbgdkkdmhb shldr sn sgd Gdkkdmhrshb `fdshldr sn sgd Gdkkdmhrshb `fd- - 
Knmcnm- Ingm Ltqq`x+ @kadl`qkd rsqdds+ V-+ Knmcnm- Ingm Ltqq`x+ @kadl`qkd rsqdds+ V-+ 
08/7- 08/7- ,, Hm9 Hm9 @mbhdms Fqddj Cqdrr@mbhdms Fqddj Cqdrr- @qfnm`ts- @qfnm`ts
OtakhrgdqrOtakhrgdqr HmbHmb-+ -+ Bghb`fnBghb`fn+ 0853-+ 0853-
Du`mr+ LDu`mr+ L`qh`- `qh`- Bg`osdqr nm Fqddj CqdrrBg`osdqr nm Fqddj Cqdrr- - –– Hm9 Hm9 
@mbhdms Fqddj Cqdrr@mbhdms Fqddj Cqdrr-- @mbhdms Fqddj Cqdrr@mbhdms Fqddj Cqdrr- - 
@qfnm`ts@qfnm`ts OtakhrgdqrOtakhrgdqr HmbHmb-+ -+ Bghb`fnBghb`fn+ 0853-+ 0853-



АвторитеАвторите посочватпосочват, , чече бельобельо, , 
илиили дрехадреха, , носенаносена самосамо вкъщивкъщи, , 

сесе наричанарича хитонхитон χιτώνχιτών. . 
ХитонътХитонът ее вв дведве разновидностиразновидности ––
ДорийскиДорийски ии ЙонийскиЙонийски. . ДорийскиятДорийският ее
попо--древендревен ии имаима попо--скроменскромен видвид. . 
СъщносттаСъщността нана ДорийскияДорийския начинначин нана
обличанеобличане ее простотатапростотата ии леснотаталеснотата. . 
ЙонийскиятЙонийският ее попо--нованова версияверсия, , ии сесе
смятасмята заза попо--луксозенлуксозен, , сс повечеповече

допълнителнидопълнителни аксесоариаксесоари. . 



БогатиятБогатият ии широкширок ЙонискиЙониски хитонхитон ее обличанобличан
попо характернияхарактерния сиси начинначин вв попо--късникъсни

временавремена, , ноно ее демонстрирандемонстриран нана рисункирисунки нана
вазивази ии попо монументимонументи отот късниякъсния шестишести веквек ии
презпрез петипети веквек прпр..нн..ее.; .; тойтой можеможе биби ее билбил
начинначин нана обличанеобличане, , свойственсвойствен заза ИзтокаИзтока вв
ОмировоОмирово времевреме. . ТезиТези източниизточни маниериманиери ии

обичаиобичаи саса непознатинепознати нана автораавтора нана
ОмировитеОмировите поемипоеми. . ЧетемЧетем заза богатибогати робироби, , 
изработваниизработвани отот сидонскитесидонските женижени, , коитокоито
ПарисПарис донесълдонесъл отот СидонСидон. . [Evans, 1908, [Evans, 1908, сс. . 

38]38]



ДетайлитеДетайлите попо приликитеприликите ии разликитеразликите междумежду
ДорийскияДорийския ии ЙонийскияЙонийския хитонхитон саса интересниинтересни, , ноно
ощеоще попо интереснаинтересна ее етимологиятаетимологията нана терминатермина

хитонхитон..
ВсичкиВсички специалистиспециалисти отдаватотдават предпочитаниепредпочитание нана
мнениетомнението нана СтуднийецкаСтуднийецка [von F[von F. . StudniezkaStudniezka, , 

1886], 1886], споредспоред коетокоето χιτώνχιτών произхождапроизхожда отот
ивритскотоивритското KuttonetKuttonet, , KethonethKethoneth илиили

халдейскотохалдейското / / арамейскотоарамейското KittuKittuûûnn. [. [ЕвансЕванс, , 
1964, 1964, сс. . 15; 6015; 60;; АбрахамсАбрахамс, 1964, , 1964, сс. 19]. . 19]. СС еднаедна

думадума, , товатова ее познатиятпознатият нини вечевече ленлен типтип--
[[кетонеткетонет]]..



-- ТоваТова мнениемнение ее общоприетообщоприето, , ноно звучизвучи
странностранно, , защотозащото излизаизлиза, , чече историятаисторията нана
думатадумата сочисочи, , навярнонавярно, , заимстванезаимстване ии нана

саматасамата дрехадреха..
-- ДругиятДругият важенважен моментмомент ее, , чече терминъттерминът вв

общияобщия случайслучай сочисочи, , чече материалътматериалът нана
хитонахитона ее ленлен, , аа нене вълнавълна..

-- ТретиятТретият важенважен моментмомент ее, , чече припри
древногръцкиядревногръцкия хитонхитон авторитеавторите никоганикога нене
говорятговорят, , кактокакто вв БиблиятаБиблията, , чече дрехатадрехата

““събирасъбира голотатаголотата нана тялототялото”” –– нана мъжемъже илиили
женижени..

ВпрочемВпрочем хитонхитон илиили [кетонет] се предава често
с латинската дума туникатуника.







ДаннитеДанните отот проучванетопроучването нана теснитетесните
специалистиспециалисти върхувърху предисторическияпредисторическия
периодпериод, , ОмирОмир ии археологическитеархеологическите
артефактиартефакти сочатсочат, , чече ““покриванепокриване нана
голотиитеголотиите”” нене сесе споменаваспоменава никъденикъде. . 
СледователноСледователно заза предисторическияпредисторическия ии
елинистичнияелинистичния хитонхитон нене ее типичнотипично дада

прикриваприкрива, , събирасъбира ““голотиитеголотиите””. . ТоваТова личиличи ии
отот кройкитекройките--схемисхеми нана хитонахитона, , съдържащисъдържащи

едноедно парчепарче платплат. . ИмаИма ““отворенотворен”” ии
““затворензатворен”” вариантвариант нана хитонахитона..



ДорийскиДорийски хитонхитон



““ЗатворенЗатворен”” ДорийскиДорийски хитонхитон



ИзгледИзглед нана ““затворензатворен”” ДорийскиДорийски хитонхитон



ИзгледИзглед нана ““отворенотворен”” ДорийскиДорийски хитонхитон



““ПеплосПеплос”” ее атинскаатинска вариациявариация нана тематема хитонхитон



ЙонийскиЙонийски хитонхитон





СхемитеСхемите ии пояснениятапоясненията нана авторкитеавторките
показватпоказват, , чече продупчванетопродупчването, , 
пришиванетопришиването, , прикрепянетоприкрепянето сс иглиигли ии сс
прародителитепрародителите нана безопаснатабезопасната иглаигла сесе
извършватизвършват вв / / околооколо раменетераменете, , вратаврата ии
ръцетеръцете, , ноно нене ии презпрез слабинитеслабините..
ЕстетичносттаЕстетичността нана древногръцкотодревногръцкото
облеклооблекло ее класическакласическа, , ноно тазитази
подробностподробност оставаостава забравеназабравена илиили
неяснанеясна..



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието


