
1 

 

Теодора Константинова 

 

Облеклото в епохата на Северния Ренесанс 

(XIII – XVI век)  

 

През 12. и 13. век облеклото се напасвало все повече към човешката фигура. Формите 

на човешкото тяло, които през Античността били стриктно прикривани, започнали 

наново да се открояват и да се подчертават от кройката на дрехата. 

Стройност и издълженост били застъпени както в модата, така и в скулптурата, 

живописта и архитектурата. 

 

Постепенно през 13. век се заформило занаятчийското съсловие, в което се развивали 

именити шивачи. 
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„Роба” се наричало цялостното облекло. 

Мъжкото средновековно облекло се състояло както от долни дрехи и наметка, така и 

от мантия в полукръгова форма, покриваща раменете. Подплатата често била в 

контрастиращ цвят. Такава мантия била носена през целия 12. и 13. век. Често мъжете 

носели на главите си вид „тюрбан”, характерен за епохата на късната Готика. 

      

Коланът бил използван предимно за пристягане на долните дрехи. 

Омъжените жени покривали косата и врата си с кърпа, когато напускали дома си. 
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Свободните, неомъжени жени ходели с открити глави. В повечето случаи увивали 

дългата си, изкуствено накъдрена коса с лента и диадема от скъп метал. 

Благородничките носели диадеми от злато или сребро. 

 

 

Френско-бургундската мода (XIV-XV век): 

През 14. век постепенно била отхвърлена дългата туника както от аристокрацията, 

така и от буржоазията. На мода дошла късата връхна дреха. 

Все още била застъпвана и издължената линия на отминалата епоха. 

По това време Бургундия била една от най-могъщите държави със силно развито 

стопанство. Господството на бургундската мода продължило толкова дълго, колкото и 

водещата политическа позиция на страната – т.е. през целия 15. век.  

Характерни за бургундската мода били предимно стройните и остри форми в 

облеклото, при обувките и при шапките. 
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Жените носели най-често тънки, високо вързани колани, дълги шлейфове и воали, 

които понякога достигали до земята. Роклите, имащи дълбоко деколте, били 

допълвани от шапка във формата на конус, дълга половин метър, та и повече. 

      

Характерната мъжка дреха се състояла от късо сако по тялото, пристегнато с колан, и 

висока яка. Ръкавите на сакото били понякога нацепени по дължината, за да се вижда 
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отдолу бялата ленена риза. Горната им част пък била издута и имала формата на 

присплескано кълбо.  

Дългата одежда от ранното Средновековие през 14. век била носена още само от 

селяните. 

       

Панталоните и чорапите се превърнали в едно цяло – появили се „клинове”, които 

покривали плътно цялата долна част на мъжкото тяло. 

„Специалитет” на бургундската мода било така нареченото “Mi-parti”. Това било клин, 

чиито крачоли били в два различни цвята. Това разделение се дължи на сложната 

цветова символика на Средновековието. “Mi-parti” било носено само от 

аристокрацията, на останалите било забранено. 
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Дължината на обувките били три пъти по-дълги от крака, а върха им бил силно 

заострен нагоре. 

Кантовете на дрехите често пъти били назъбени или поръбени с малки орнаменти. 

Най-използваните материяли били вълна, памук или лен. 

Особеност на това време била и украсата със „звънчета”.  „Звънчета”  били носени от 

мъжете предимно на колана, а жените обшивали с тях дори и деколтето си. Тази мода 

била най-разпространена през 14. век в Германия, а впоследствие била забранена. 

     

 

Жените носели шапка, наречена хенин (Hennin). Смята се, че този продукт на 

френската мода е копие на малоазиатския фес. 
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Бургундската мода бързо се разпространила из цяла Европа. Държавите, намиращи се 

наблизо, силно се повлияли от тази мода и местните жители я приели почти без 

никакви промени. По-отдалечени държави пък я променяли по свое усмотрение. 

В края на 14ти – началото на 15ти век на мода сред жените било високото чело. Затова 

и косата и веждите били „опъвани” нагоре, за да изглежда челото по-високо.  

 

През 15. век настъпила реформацията в цяла централна Европа и в значителна част от 

западна Европа. За бохемски държави като Германия, Швейцария, а също и Холандия, 

Англия и Франция реформацията означавала и реформиране на облеклото. 

Представителят на чешката реформация Ян Хус застъпвал развитието на готическата 

мода. Хусисткото движение подело една промяна в представите за мъжко и дамско 

облекло – те осъждали пищността, склонността към цветове и всички други прояви на 

фантазията. 

Въпреки това основната форма на кройката не се променила и силуетът на облеклото 

от времето на хусистите не се различавало особено от това на люксембургците (от 

1347 до 1437 година в Германия управлявал люксембургски кайзер). 

Все пак облеклото и на двата пола станало по-„грубо”, изгубило лекотата и 

елегантността на отминалата епоха. Фини и скъпи материали били заместени от по-
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евтини такива, които били по-достъпни за селяните и които отразявали цялостното 

стопанско обедняване на бохемските държави. 

През първата половина на 16. век швейцарски и немски войници въвели една по-

шарена мода: те най-вероятно били инициаторите на една куриозна новост в модата. 

Досегашното им облекло им се струвало твърде неудобно и затова те го нацепвали на 

онези места, на които им било най-тясно – на колената, на лактите и на раменете. Така 

се появили отвори, през които се виждала бялата риза. 

       

Мъжката мода по времето на лутерианската реформация се състояла от барета, 

сравнително богата риза, ренесансов „камизол” (клин, чорапогащник), стигащ до 

глезените и съчетаващ се с чорапи. През студените месеци било носено и дебело 

наметало, подплатено с кожа. Мъжете носели и големи кожени обувки, които също 

често били нацепени. В Германия по времето на реформацията брадата била много 

модерна. 

Женското облекло също се характеризирало с барета, освен това с елече, носено 

върху роклята и малка колосана яка. Роклята се състояла от два изключително красиви 

пласта, за да може по време на танц жените да повдигат горния пласт и да 
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предизвикват възхищение. През зимата жените носели дълга мантия, завършваща с 

шлейф.  

Модерните цветове през първата половина на 16. век били предимно жълто и 

червено. В различни държави се заблезвало обаче и склонност към използването на 

други цветове. Така например във Франция и Англия облеклото било като цяло по-

светло отколкото в централна Европа. Никъде другаде по това време не било носено 

толкова много  бяло както във Франция. Навсякъде всъщност цветовете били много 

по-малко контрастиращи отколкото в Италия. 

Също така връхните дрехи при отделните занаяти имали свои собствени цветове: 

учените предпочитали червено, юристите и теолозите – черно. 

През 40-те години на 16. век в централна Европа се появили нови модни влияния. 

Облеклото ставало все по-стегнато: широчината на шапката ставала все по-малка, 

дори и брадата при мъжете се скъсила, дрехите излеждали все по-къси, което най-

добре се забелязвало при ризата и яката. 

 

В периода 1550-1618 година испанската мода покорила голяма част от Европа. Това 

явление било политически обосновано – господството на испанската империя 

постигнало своя апогей при управлението на Карл V Велики. Той бил немски кайзер 

(1519-1556), а също управлявал Холандия, Австрия и множеството испански 

презокеански колонии в Америка и Африка.  

Испанската сила настъпила като отявлен противник на всички прогресивни и 

реформаторски течения. Разграничението между дворцовата мода и облеклото на 

народа било много по-голямо от преди. Тенденцията по времето на Ренесанса и 

реформацията да се поощрява свободата на мисълта били най-силно преследвани 

именно в хабсбургските държави. 

Сравнително свободният живот на самоуверената буржоазия бил потиснат и се 

наложила студената аристократична резервираност и недостъпност на сложната 

испанска дворцова церемониалност. Най-отявлен застъпник на въвеждането на строг 

дворцов етикет бил самият кайзер Карл V.  

Строгата и затворена испанска мода през 16. век била израз на католическата 

контрареформация. Стегнатото, сковано, неудобно и тъмно облекло било характерно 
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за този период. На високите испански яки не подхождали енергични движения и 

естествена усмивка. 

Испанската мода била предимно с декоративна цел – облеклото било сковано; 

формите на женското тяло напълно изчезвали под дрехите. 

      

Мъжете носели дълга риза, завързана нависоко и завършваща с испанска висока яка, 

която с времето ставала все по-голяма и все по-втвърдена. Тази яка придържала 

главата „гордо” нагоре, но в същото време изглеждало сякаш главата е отделена от 

тялото. 
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В началото на 17. век в испанската мода възникнало и един вид „деформация” на 

човешкото тяло – предимно при жените предните и задните части били силно 

уголемявани. 

      

А късите панталони при мъжете били толкова силно издути, че силуетът на таза 

значително се разширявал. 

Към баретата се присъединила и строга кадифена шапка или малка копринена 

шапчица. Облеклото било допълнено с дълги чорапи от трико и кожени обувки. 

Друг типичен елемент от испанската мода било късото и широко копринено наметало. 

Женското облекло  се състояло от стегнат корсет, висока яка, изискваща опъната 

нагоре коса. Ръкавите били широки и имали ватирани кръгли украшение на раменете. 

Роклята била дълга до земята, а при бедрата била силно разширена – това било 

началото на модата на кринолина. 
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Испанската мода строго държала на това врата и краката да останат напълно скрити. 

Разпространена из цяла Европа, испанската мода претърпявала и малки различия в 

някои държави. Докато в Испания цветовете на облеклото били монотонни и тъмни, 

то в Германия и предимно във Франция се използвали повече светлите цветове. 

Германия най-дълго се противопоставяла на испанската мода. Първите, приели тази 

мода, били князете, които били на страната на контрареформацията. Така имало 

време, в което в северна Германия хората били облечени в реформаторско облекло, а 

католическите южняци се обличали изцяло по испански модел. Накрая обаче дори и 

протестантите на Север приели испанската мода. 
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Някои значими художници от тази епоха, представящи модата: 

Robert Campin (1378 - 1444) 

   

 

Jan van Eyck (1395-1441) 
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Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) 
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“Двурога” шапка  (Hennin) 
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Dirk Bouts (1410/20-1475) 
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Petrus Christus (1420 - 1473) 
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Hans Memling (1430-1494) 

         

Lucas Cranach 

(The Elder) (1472–1553) 
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Albrecht Dürer (1471-1528) 
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Hans Holbein 

(The Younger) (1497-1543) 
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Jean Clouet (1480–1541) 

      

 


