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Храбростта като ценност  

в средновековната българска книжнина 

В проучването се представят семантичните и езиковите реализации 

на концепта храброст в средновековната българска книжнина. 

Ексцерпиран е материал от старобългарските класически произведения 9. – 

11. в., от оригиналните съчинения на Патриарх Евтимий от 14. в. и от 

новобългарските дамаскини от 17. в. 

Ядрен представител на концепта са лексемите с корен храбр-. 

Прилагателното  храбъръ с пет употреби и наречието храбърьскы с една 

изчерпват количествено реализациите на лексемите в класическите 

старобългарски произведения. Макар и малко на брой, те разкриват 

процесите на семантизация в съдържанието на двете лексеми в 

конкретните контексти: надмогването на античния идеал за смел герой; 

утвърждаването на воинската храброст като важна ценност, която се 

свързва с борбата против политеизма и съхраняването на християнската 

вяра; сакрализиране на царската смелост като качество на Божия син при 

слизането му в ада. 

Анализът на контекстите с лексеми с корен добль- показва, че в 

семантичното им съдържание доминира семата ‘храброст’, като само в 

един случай тя се съотнася с езическия бог Аполон, а във всички останали 

– с добри и праведни християни. Доблестта може да бъде воинска, но е 

присъща преди всичко на воини и военачалници, които защитават 

християнството. Най-често се реализира като доблест в изтърпяването на 

тежки мъчения, като физическа издръжливост в границите на 

мъченичеството на първите християни. Доблестта се издига и до духовен 

подвиг и се сакрализира с името на Божия син.  

В семантичното съдържание на концепта храброст могат да се 

открият и следи от архетипите на античната култура. Архаичният мъж 



може да изпълнява ролята си на пазител на рода и осигуряващ прехраната 

на децата и жените само ако притежава сила и храброст. На езиково 

равнище тези нагласи се проявяват в номинациите на храбростта с лексеми 

от корен м©жь-. В старобългарските класически произведения са 

засвидетелствани: м©жьство 11 пъти, м©жьскы 4 пъти и композитът 

м©жеблажьстви¬ 1 път. В няколко контекста се съчетават думи от 

различни корени, но с близко значение. Например: Сергий, който 

побеждава персите и сарацините, е не само храбъръ, но и надарен с 

м©жеблажьстви¬ (Супрасълски сборник 566.22). Тази сложна дума с 

прозрачна семантика от корените м©жь- и благ- може да се изтълкува като 

‘мъжко блаженство’ или ‘блаженство, радост от наличието на мъжество’. 

Аморийските 42-ма мъченици защитават христовата вяра доб6е и 

м©жьскы (Супрасълски сборник 62.30), а също и дрьзо и м©жьскы 

(Супрасълски сборник 86.2). 

В текстовете на новобългарските дамаскини от 17. в. се появява нова 

дума за храброст, а именно юнашъство. Два от примерите в Тихонравовия 

дамаскин са свързани с поведението на св. Георги. Той е наречен и юнак. 

Тези лексеми произхождат от старобългарската юнъ, тоест ‘млад’, чийто 

корен откриваме и в думите юноша, юность, юница. Очевидно в езиковото 

съзнание на хората признака ‘младост’ се съотнася с признака ‘смелост’. 

Поради тази причина се преосмисля думата юнъ и като се разширява с 

наставката -ак, започва да се използва като название на безстрашен, 

решителен човек. Думата юнак преминава от говоримия в книжовния език 

именно в дамаскинската книжнина. Тя напълно измества традиционните 

дoблий, храбрий от архаичните дамаскини. В съвременния ни език са 

засвидетелствани номинации за безстрашнен човек с корен юн-: юнак, 

юначага, юначак, юначина. 

Цялостното проучване на езиковите репрезентанти и семантиката на 

концепта храброст в историята на българския език и култура показва 



значимостта на смелостта в концептосферата на българите. В нейното 

осмисляне се съчетават древни и християнски нагласи, официални и 

народни представи, които се вербализират от различни лексеми и изрази, 

част от които и до днес съществуват в съвременния български език. 

 

 


