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The paper examines the semantic realizations and verbalizations of bravery as a 
value in the history of the Bulgarian language and culture. The author has studied 
linguistic data found in Old Bulgarian manuscripts from the 9th–11th c., original writings 
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Храбростта е универсална човешка ценност, тъй като е свързана с най-

важните потребности на хората – от сигурност, от защита на своето прост-
ранство, от опазване и продължение на живота на отделния индивид и на 
рода. С развитието на цивилизацията се променят и някои от особеностите 
на тази ценност. В архаичния период е необходима преди всичко мъжка 
смелост в борбата с живата и неживата природа за предпазване от опас-
ности и изхранване на рода. През Античността се утвърждава идеалът на 
воинската храброст, който се олицетворява от герои като Херакъл, Ахил, 
Хектор, Тезей и др. През Средновековието античният идеал се преосмисля 
с оглед на християнската културна парадигма и се свързва преди всичко 
със смела защита на християнството и отхвърляне на езичеството. В Ново-
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то време от Ренесанса насам освен воинска храбростта се реализира като 
професионална, творческа, научна, политическа и т.н., тоест може да се 
прояви във всички сфери на човешката дейност. В постмодерните времена 
традиционната ценност храброст добива и нетрадиционни форми – като 
смелост при защита на различността, като надмогване на ограничените 
човешки възможности в името на някаква кауза и др. 

В това проучване се представят езиковите и семантичните реализации 
на храбростта като ценност в средновековната българска книжнина, и по 
точно в старобългарските класически произведения, написани или препи-
сани през 9.–11. в., в оригиналните произведения на Патриарх Евтимий от 
края на 14. в. и в новобългарските дамаскини от 17. в. Доказва се тезата, че 
през Средновековието християнската културна парадигма определя аксио-
логичните характеристики на храбростта, като всяка епоха внася нови 
елементи в съдържанието или езиковите репрезентанти на тази значима 
човешка ценност. 

Ценностите в средновековната книжнина се представят от различни 
гледни точки и с различни методологии в няколко монографии (Цибран-
ска-Костова/Tsibranska-Kostova 2011; Мичева/Micheva 2015; Мичева/Mi-
cheva 2016; Мичева-Пейчева/Micheva-Peycheva 2016; Мичева-Пейчева/Mi-
cheva-Peycheva 2017 и др.). На храбростта няма посветено специално про-
учване. Интерес представлява статията на Сл. Керемидчиева за диалект-
ните значения на прилагателното храбър (Керемидчиева/Keremidchieva 
1992). Методологически важни са постиженията на Люблинската етно-
лингвистична школа и ръководените от Й. Бартмински проекти за 
изследване на славянската аксиологична система. 

 
1. Храбростта като ценност в старобългарските класически 
произведения 

Материалът за това проучване е ексцерпиран от Архива на Секцията за 
история на българския език към Института за български език, както и от 
речниците на старобългарския език (Старобългарски речник/Starobalgarski 
rechnik I 1999, II 2009; Старославянский словарь/Staroslavianskii slovar’ 
1999).  

Според съвременните лексикографски източници смел е ‘който без 
страх се излага на опасности; безстрашен, неустрашим, храбър’ а храбър е 
‘който проявява безстрашие в борба или пред опасности; юначен, смел’. 
Съответно смелост и храброст се определят като ‘качество на смел/хра-
бър човек’ (РСБКЕ/RSBKE 1959: 241, 575). Подобна е семантиката на тези 
лексеми и в историята на българския книжовен език. 

Храбростта в старобългарски се назовава с лексеми от корена õðàáúð-, 
а именно õðàáúðú прил. и õðàáúðüñêû нареч. В Житието на светите 40 се-
вастийски мъченици Агрикола, префект на Севастия, се стреми да прину-
ди светите мъже да се върнат към езическата вяра, като ги възхвалява и им 
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обещава добър живот: ¬ëèêî ñ©òú âîèíè ïîäú öЃðåìú. íè ñ©òú àêû âüè. íè 
õðàáðè. íè ì©äðè íè êðàñüíè С 71.12. Подчертава се изключителността на 
три качества – смелост, мъдрост и красота, които отговарят на античния 
идеал за герой. В старогръцките митове и литература се утвърждава точно 
този образ на несравнимо храбър, умен и хубав човек, който се различава 
от боговете само по своята смъртност. С актуализирането на този идеал се 
изтъква стремежът на римския префект да приобщи мъчениците към ези-
чеството. А отказът им да се подчинят на земния господар и желанието да 
служат единствено на небесния е своеобразно отричане на античните цен-
ности в името на християнските. 

В Житието на св. Исакий се разказва за воинските подвизи на римския 
император Теодосий I Велики, който побеждава езичниците и е наречен 
христолюбив, православен и храбър: ïîñòàâè èìú öýñàðà èìåíåìü »åwäîñèÿ. 
ì©æà âýðúíà è õðúñòîëþáèâà è ïðàâîâýðúíà... äîáüÿ ñ©øòà è õðàáúðà С 
197.4. Както се вижда, в този текст смелостта вече е преосмислена като 
част от християнската ценностна система и е обвързана с любовта към 
Христос и православието. Тя се осъществява като човешка добродетел, 
присъща на този, който защитава християнството и се бори против ези-
чеството. На езиково равнище се откриват две лексеми: äîá6ü и õðàáðú. 

В Житието на св. Анин се вмъква и историята на Сергий, вожд на едно 
от племената в Месопотамия, който се прославя като изключително мъ-
жествен и храбър воин, съумял да победи персите и сарацините и да ги 
изгони от гръцката земя: ñåðãÿ... èæå ì©æåáëàæüñòâè·ì è õðàáðú áûâú íåæå 
íèêúòî ïîáýä© ñúòâîðè ïî âñà ëýòà íà ïàã¹áíû ïåðñè è íà ïîìàãà«øò® 
òýì ñðàöèíû С 566.23. Според агиографската традиция и в духа на хрис-
тиянската парадигма точно този храбър военачалник става жертва на жес-
ток бяс, изпратен от омразните на Бога сарацини, и е излекуван с помощта 
на осветеното масло от кандилото и най-вече с многодневните молитви на 
св. Анин към Бога. Болестта, причинена от злия дух, си отива и Сергий 
възвръща своята сила. Така храбростта, която в случая се осъществява ка-
то необходимо и ценно качество в битка, се оказва податлива на езически 
магии и зли сили и може да бъде съхранена само с намесата на християн-
ския Бог и верните му последователи.  

В Словото за погребение Христово слизането на Божия син в подзем-
ното царство е оприличено на победоносен поход на храбър цар: è ÿêî ñå 
ïðè öЃðè õðàáüðý. öýñàðüñêû îïëú÷à«øòè ñ® è ïîáýæäà«øòè С 464.24. Храб-
ростта на царя в бой се оказва възможен модел на подражание за Иисус 
при пришествието му в ада след неговата смърт, когато той ще разруши 
„смъртните адови врати“ и ще проправи път на „небесните двери“. Кон-
текстът в Супрасълския сборник е образен, наситен с метафори и повторе-
ния, но сравнението с храбрия цар е съвсем конкретно. Точно в това слово 
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на Епифаний Кипърски е и единствената засвидетелствана в старобъл-
гарските класически произведения употреба на наречието õðàáúðüñêû: äü-
íåñü æå áîãîëýïüíî âúê¹ïý æå è õðàáúðúñêû è âëàäû÷üñêû ñúõîäèòú íà àäà è 
íà ñüìðüòü è íà ì©÷èòåëÿ ñúìðüòè« ñúìðüòè С 463.11. Храбро, като госпо-
дар слиза в ада Христос, за да победи смъртта и да освободи мъртвите. 
Словото възпява неговата божествена сила при срещата му с пространст-
вото на дявола. Едно от средствата за възхвала на Божия син е и сравнени-
ето с царската храброст, която става част от божественото битие и от ду-
ховните ценности на християнството.  

Тези пет употреби на õðàáúðú и една на õðàáúðüñêû изчерпват количест-
вено реализациите на лексемите в класическите старобългарски произве-
дения. Макар и малко на брой, те разкриват процесите на семантизация на 
двете лексеми в конкретните контексти: надмогването на античния идеал 
за герой; утвърждаването на воинската храброст като важна ценност, коя-
то се свързва с борбата против политеизма и се съхранява с божествена 
християнска намеса; сакрализиране на царската доблест като качество на 
Божия син при слизането му в ада. 

Номинации на храбростта в старобългарския език са и лексемите с ко-
рен äîá6ü-, които са по-чести и изграждат лексикално гнездо от две съ-
ществителни, две наречия и две прилагателни. В съвременния български 
език са запазени едно съществително, едно прилагателно и едно наречие – 
доблест, доблестен и доблестно – и трите са маркирани като книжовни 
(РБЕ/RBE 1984: 137–138) и се срещат предимно в литературата от 19. и на-
чалото на 20. в. Определено в старобългарската книжнина лексемите с ко-
рен äîá6ü- са повече на брой и с по-широка употреба. В Супрасълския сбор-
ник са засвидетелствани äîá6ü 26 пъти, äîá6å 6 пъти, äîá6åñòüíü 1 път, äîá-
6üíî 1 път, äîá6åñòü 2 пъти и äîá6üñòâî 1 път. Във всички свои реализации – 
и като название на качество, и като определение на този, който притежава 
качеството, и като характеризиране на начина на действие – лексемите 
притежават положителни конотации – утвърждават смелостта и доблестта 
като ценност в българската езикова картина на света.  

Прилагателното äîá6ü в част от контекстите означава ‘добър; такъв, ка-
къвто трябва да бъде според изискванията на господстващата културна па-
радигма’. Например: äîáëàÿ ìàòü, äîá6å¬ èñïîâýäàíè¬. Неслучайно учени-
те свързват произхода на äîá6ü и äîáðú с един и същи индоевропейски ко-
рен (БЕР/BER 1 1971: 402, 404). В архаичния период от развитието на ци-
вилизацията притежаването на смелост определено отговаря на предста-
вата за добър човек, който може да се грижи както за оцеляването на рода, 
така и за неговото продължаване. В средновековната литература доблестта 
се съотнася с християнския идеал за добро: äîá6ü ì©æü може да бъде до-
бър във вярата (С 47.2), добър в подражанието на божествените образци (С 
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82.7), добър в изповядването и признаването на греховете (С 520.29). Във 
възрожденската ни литература също е засвидетелствано значението ‘поло-
жително качество, достойнство’ за лексемата доблест, маркирано в Речни-
ка на българския език като остаряло (РБЕ/RBE 1984: 138). Данните от ис-
торията на българския книжовен език показват, че се е съхранила през ве-
ковете връзката между доблестта и доброто.  

В повечето контексти äîá6ü означава ‘който проявява смелост’, като зна-
чението се конкретизира във всеки отделен случай. Единствено в Житието 
на св. Кодрат качеството се приписва на бог Аполон: ¹áîè ñ® âåëè÷üñòâà 
áîãú è âåëèêààãî àïîëîíà äîáüÿãî С 115.7, за да подсили величието на езиче-
ските богове и да мотивира необходимостта християнинът Кодрат да им 
принесе жертва. Категоричният отказ на агиографския герой е всъщност 
отхвърляне на силата и храбростта на един от най-почитаните в старогръц-
кия пантеон бог – Аполон, от една страна, и утвърждаване на вярата в Бог 
Отец, Бог Син и Свети Дух, от друга.  

Доблестта се осмисля като воинска храброст и се приписва на 40-те 
кападокийски воини в Житието на светите 40 севастийски мъченици в два 
контекста: áýàõ© æå âîèíè êàïàäîêèèñêû ñòðàíû... íåïîáýäüíè è äîá¶ âü 
ðàòåõú С 69.5; ¹ñïýøüíî âàìú âú ðàòåõú ïîêàçàñòå. è äîáü¬ñòü äð¹æèíý 
ñâî¬è С 69.21. Изтъкването на доблестното поведение на героите като вои-
ни в началото на средновековното житие насочва към тяхното битие на 
смели мъченици за вярата в по-нататъшния ход на наратива. То е част от 
стилистичните и структурните особености на този тип литература. В 
Похвалата за светите 40 мъченици отново се казва, че тяхната смелост и 
мъжество са достойни да бъдат описани с думи или багри от писатели и 
художници: ÿêîæå íà÷ðüòàíèè ì©æü ñèõú ì©æüñòâà. ÿêî è äîá6üñòâà ïîá-
ðàíüñêàÿ. ìíîãàøäè áî ñëîâîïèñàòå6å. è øàðîïèñàòå6å íà÷ðüòà«òú С 83.7.  

Всички лексеми с корен äîá6ü- съдържат едно типично за християнска-
та култура значение, а именно ‘смелост в изтърпяването на мъките за вяра-
та, издръжливост’. Мъченичеството според християнското учение е много 
по-голяма ценност от победите в битка, особено ако тя не е свързана с 
противопоставяне на езичниците. Наречието äîá6å три пъти описва начина, 
по който светите хора преминават през трудния път на отстояването на 
християнската вяра: áëàæåíûè æå êîäðàòú... äîáü¬ ñúòðüïý ëþòû òû 
ì©êû С 105.4 (срв. С 213.6, С 253.27). По същия начин и светите 40 мъче-
ници доблестно (äîá6üíî) понасят тежките нощни изтезания: íîøòü ïðîâàæ-
äààõ©. òðüï®øòå ñòðàñòü. äîá6üíî С 92.1. Блаженият Кодрат е наречен äîá6ü, 
защото никакви физически мъки не могат да разколебаят духовната му 
сила: äîáèè æå ì©÷åíèêú êîäðàòú ðå÷å. áèÿòå áèÿòå. ïëüòè ¹áî ïàêîñòè òâî-
ðèøè. à äЃø® íå âðýäèøè С 113.13. А св. Александър Сидски е определен 
като äîá6ü и извършващ äîá6åñòüíû òð¹äû, защото е подложен на жесто-
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ки мъки – провисен и дран, както и поливан с оцет и сол – но въпреки това 
благодари на Бога, че го е приобщил към познание на божественото и му е 
дал сили да понася всичко: ïîâåëý æå è äîá6ýãî àëå¿àíäðà ïîâýñèâúøå ñòðú-
ãàòè С 161.3.  

Християнската идея за надмогването на телесното и значимостта на 
духовното ясно личи в много от контекстите, свързани с изтърпяването на 
физически изтезания. Тя се осъществява и като доблест в постенето, в 
ограничаването на мазните храни и отдаването на доблестни усилия за 
усъвършенстване и приближаване до Бога. Точно така е описано поведе-
нието на св. Йоан Схоластик Синайски в неговото житие: îòú ìàñòè æå âüñý-
êî äîáü¬ ñúõðàíè ñ®. ïî âüñ® æå ÷àñû. ñúìðüòü ïîìûøëý ä¹ø© ñâî« âúñ-
òàâè íà áî6üø® òð¹äû С 274.9 (срв. С 274.2–3). А в думите на св. Васой 
към другарите му в Житието на светите 42 мъченици от Амория е зако-
дирано изискване за физическа издръжливост и духовен подвиг: ñòàíýòå 
äîá6å w áðàòèÿ è ì©æüñêû çà õ Ѓà íà ñêâðüíàâààãî ñåãî С 62.30. Призивът „Из-
правете се доблестно, о, братя, и мъжествено за Христос срещу скверния 
този (така е назован мюсюлманският емир, който е заловил, измъчва и 
след това убива 42-мата християни)“ подчертава необходимостта от смели 
действия в защита на Христос, вербализиран с äîá6å и ì©æüñêû.  

Анализът на контекстите с лексеми с корен äîá6ü- показва, че в семан-
тичната им структура доминира семата ‘храброст’, като само в един слу-
чай се съотнася с езическия бог Аполон, а във всички останали се свързва 
с добри и праведни християни. Доблестта може да бъде воинска, но е при-
съща на воини и военачалници, които защитават християнството. Най-чес-
то се реализира като доблест в изтърпяването на тежки мъчения, като фи-
зическа издръжливост в границите на мъченичеството на най-преданите 
християни. Доблестта се равнява и на духовен подвиг и се сакрализира с 
името на Божия син.  

Отъждествяването на смелостта и мъжествеността е част от архетипна-
та представа за мъжа, който трябва да убива диви зверове, за да осигури 
прехраната на рода, и да се бие с враговете, които нахлуват в усвоеното 
пространство и искат да го завладеят. На езиково равнище тези нагласи се 
проявяват в номинациите на храбростта с лексеми с корен ì©æü-. В ста-
робългарските класически произведения са засвидетелствани: ì©æüñòâî 
11 пъти, ì©æüñêû 4 пъти, ì©æàòè ñ 4 пъти и композитът ì©æåáëàæüñò-
âè¬ 1 път. В няколко контекста се съчетават думи с различни корени, но с 
близко значение. Например: Сергий, който побеждава персите и сараци-
ните, е не само õðàáúðú, но и надарен с ì©æåáëàæüñòâè¬ (С 566.22). Тази 
сложна дума с прозрачна семантика от корените ì©æü- и áëàã- може да се 
изтълкува като ‘блаженство, радост от наличието на мъжество’. Аморий-
ските 42-ма мъченици защитават Христовата вяра äîá6å и ì©æüñêû С 
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62.30, äðüçî и ì©æüñêû С 86.2. Мъжеството най-често се приписва на ис-
тинските християни като необходимо качество в отстояването на вярата: 
äà á©äåòú ì©æüñòâ¹ ïîäâèæúíèêú СЕ 92b18; ðàáà òâîåãî âýðúíààãî öЃðà âú 
ìèðú è ïðàâúä© è ì©æúñòâî ñúõðàíè СЕ 19а6. Следователно семата ‘храб-
рост’ е основна във всички лексеми с корен ì©æü- и се обвързва със защи-
та на християнските ценности. Днес се пазят значенията ‘смелост’, ‘смел’ 
и ‘смело’ в съвременните лексеми мъжество, мъжественост, мъжест-
вен, мъжествено (РБЕ/RBE, 9, 1998: 195–196).  

Всички разгледани досега старобългарски репрезентанти на храброст-
та имат само положителни конотации, защото отразяват храбростта като 
ценност не само според архаичната култура, но и според християнската 
парадигма. Съществува обаче и група лексеми с корен äðüç-, също от сла-
вянски произход, които имат и положителни, и отрицателни конотации. 
Цялото гнездо обхваща осем думи: äðüçí©òè с 29 употреби, äðüçàòè с 26 
употреби, äðüçîâàòè с 1, äðüçíîâåíè¬ с 22 употреби, äðüçîñòü с 18, äðüçú с 
11, äðüçî с една, äðüçý с една. Повечето лексеми имат по две основни се-
ми в семантичната си структура. Първата е свързана със смелост, дръз-
новение при отстояване на християнската вяра. В някои контексти става 
дума за смели отговори в прение с противници на християнството, тоест за 
„словесна дързост“: öýñàðü æå âèäýâú áëàæåíààãî è ñâýòüëüñòâî ëèöà ¬ãî è 
ñëîâåñúí©« äðúçîñòü... íå ìîæå îòúâýøòàòè ¬ìó ñëîâåñå С 194.20. В други 
контексти се изтъква смелостта в думите и действията на мъчениците, 
която се наказва със смърт: ðàçãíýâàâú æå ñ® êúí®çú î äðúçîñòè ñòЃàãî 
ì©÷åíèêà èðèíåà. ïîâåëý ìå÷åìú ¹ñýêí©òè è С 254.6. Особено ценна е дър-
зостта на тези, които открито се назовават християни въпреки риска да 
загубят живота си като светите 40 мъченици: ñâîáîäüíîìú ãëàñîìü äðüçî 
ì©æüñêû íèêàêîæå ¹ñòðàøèâúøå ñ® ñ ïðýòèìûõú. âü ñðýä© âüëýçúøå 
êðüñòèÿíè ñàìè ñ® íàðåêîø® С 86.2. Налице са и примери със семантика 
‘смело изтърпяващ мъки’: è äðúçýèø íà ì©÷åíè¬ ìîëýøå ïîìèíàòè ¬ãî 
âü öýñàðüñòâý ãîñïîäüíè С 98.21. В това семантично поле се полагат упот-
ребите на лексемите с äðüç- с положителни конотации. За тях са характер-
ни подсемите ‘акционална смелост’, ‘вербална дързост’, ‘мъченическа из-
дръжливост’ но не и подсемата ‘воинска храброст’. 

Втората сема при реализациите на лексемите с äðüç- е ‘дързост, нахал-
ство, безочливост’. Когато смелостта не е насочена към защита на хрис-
тиянски ценности, а към зли дела и отричане на Бога, тя се превръща в 
безсрамна наглост. Така се случва с Арий, който отхвърля православието и 
разпространява нова ерес: äà îòúâýøòà¬òú êàêî äðúçí© õ¹ëèòè áîãà С 
188.24. Всеки грешник може да бъде окачествен по този начин заради зло-
деянията си: åñòú áî äðúçú è áåñðàìà СЕ 88а13; åñòú áî äðúçú çúëî òâî-
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ðèòè СЕ 88b6. И ако за мъчениците явното признаване на християнското 
им вероизповедание е проява на смелост, дързост, то за отреклия се от 
християнския Бог явното приемане на езичеството е беззаконна дързост: 
äà àêî ¹æå áåçàêîíúíî¬ äýëî ñúòâîðè è äðúçî С 66.5 (Житие на светите 42 
мъченици от Амория). Контекстуалният анализ показва, че едни и същи 
действия, но с различна насоченост, могат да бъдат положени в различни 
аксиологични сфери. Аксиологичната оценка зависи изцяло от господства-
щата културна парадигма. От гледна точка на християнския канон приоб-
щаването към православната вяра е ценност и може да се окачестви поло-
жително като дръзновено, а връщането към политеизма е антиценност и се 
определя като отрицателно и безочливо, дръзко.  

В съвременния български език са съхранени доста наследници на лек-
семите с корен äðüç-. Част от тях са маркирани като остарели: дързая, дър-
зо, дързовит, дързовито, дързовитост, дързостен, дързостлив, дързост-
но, дръзнувам, дръзнуване; друга част са книжовни: дръзвам, дръзновение, 
дръзновено, дръзновеност, дръзновен, а дръзкост е определена като рядка 
дума. Единствено дързък и дързост според лексикографските критерии не 
се нуждаят от специална бележка. Те имат две значения, близки до старо-
българските (РБЕ/RBE, 4, 1984: 451–453). 

В старобългарските класически произведения еднократно е употребена 
лексемата áåçáîÿçíè¬ ‘смелост’ (С 559.28), която е образувана от корен 
áîÿçíü- и префикс áåç-. В съвременния ни език този модел се възпроизвеж-
да в лексемата безстрашие от корена страх- със значение, близко до това 
на боязън. 

Историческото развитие на човечеството мотивира съотнасянето на 
традиционната ценност храброст с воюването и битките. Именно в тях 
воините проявяват най-голямо безстрашие, като защитават определени 
територии, близки хора, материални богатства и духовни вярвания. По та-
зи причина старобългарските лексеми ðàòü и áðàíü със значение ‘сраже-
ние, битка’ са в основата на няколко номинации на смелостта. През ХIV в. 
в текста на Манасиевата хроника откриваме сложните прилагателни äðüçî-
ðàòüíú и êðýïêîðàòüíú, с които се назовава качеството ‘смел в боя’ (БЕР/ 
BER 6 2002: 189), и наречието áðàíüíý със значение ‘храбро’ (БЕР/BER 1 
1971: 73). Лексемите рат и бран са запазени и до днес в художествената 
литература със значение ‘битка’, като за рат е засвидетелствано и значе-
нието ‘войска’. 

В старобългарските класически произведения основните значения на 
храбростта, които очертават границите на нейното остойностяване в хрис-
тиянската култура, могат да се обобщят по този начин: 1. Воинската храб-
рост от Античността се преосмисля преди всичко като смелост в битки 
против езичници (лексеми с корен õðàáð-, äîáëü, ì©æü-). 2. Смелостта в из-
търпяването на жестоки мъки в името на вярата се утвърждава като основ-
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на ценност (лексеми с корен äîáëü, äðüç-). 3. Словесната дързост се проя-
вява в прение с противниците на вярата (лексеми с корен äðüç-). 4. Дейст-
вената храброст се открива в делата на християните за усъвършенстване и 
приближаване до Бога (лексеми с корен äîáëü, äðüç-). 5. Храбростта се сак-
рализира, когато се съотнася с Христос (лексеми с корен õðàáð-, äîáëü-). 

Съвременната дума смел не се среща в старобългарски. Тя произлиза 
от минало деятелно причастие на старобългарския глагол ñúìýòè, ñúìý«, 
чийто наследник е смея. Глаголът означава ‘правя нещо без страх, имам 
решителност и воля да направя нещо’. Затова смел е ‘този, който без уп-
лаха и колебание извършва нещо, който се осмелява да стори нещо’. Дори 
в езика на новобългарските дамаскини, който е близък до говоримия, лек-
семата смел не е засвидетелствана. Утвърждава се по-късно във възрож-
денската литература с посредничеството на църковнославянския език и 
руските печатни книги.  

 
2. Храбростта като ценност в оригиналните произведения на 
Патриарх Евтимий 

В оригиналните произведения на Патриарх Евтимий храбростта при-
съства като значима християнска ценност. С нея са надарени повечето от 
светците и светиците, на които търновският книжовник посвещава своите 
4 жития и 4 похвални слова. На езиково равнище се откриват лексеми от 
същите корени както в старобългарския език. Контекстуалният анализ поз-
волява да се откроят и някои нови семи в съдържанието на концепта храб-
рост. Материалът е ексцерпиран от подготвеното електронно издание на 
словата, житията и посланията на Патриарх Евтимий в Секцията за исто-
рия на българския език в Института за български език, изработено от чле-
нове на Секцията въз основа на предоставени от проф. Кл. Иванова препи-
си на текстовете, различни от включените в изданието на Е. Калужняцки 
(Kałužniacki 1901) .  

Лексемите с корен õðàáð- образуват голямо лексико-семантично гнездо: 
õðàáðú, õðàáðúíý, õðàáðúñêû, õðàáðúñòâîâàòè, õðàáðúñòâî, õðàáðúâàíè¬, õðàá-
ðúíèêú. В повечето случаи те вербализират воинската смелост и се съчета-
ват с лексеми с корен ì©æ-. Тя може да се отнася до исторически личнос-
ти като българските царе Калоян и Иван Асен II и техните воини или до 
имп. Константин Велики: áëЃãî÷üñò·â¥¸ æå öЃðü ¶Ѓw àñýíü ... ïàòð·àðõó âúñý 
âúð©÷¸. îñòàâëü ¸ òwìó ¸.ò.Ѓ ì©æåñòúâí¥a âw¸íú íà ïðîâîæDåí·å ñЃòìó ЖИР 
104а; òîãäà ¹áî òîãäà sýëw ñëàâí¥¸ êàëw¶wàííú öЃðü áëúãàðñê¥¸ ì©æüñê¥ 
íà ãðú÷üñê© ïðýïîàñà ñ äðúæàâ© ПслЙП 147а; ÿæå î ñåáý ñêàçà, åæå ñú 
ë¸ê¶í·åìü ïîøåñòâ·å. ÿæå íà áðàíåa ì©æüñòâà ¸ õðàáðîâàí·à. ÿæå âú åãv¨ïòý ¸ 
ïàëåñò¸íý ¸ ïî ¸í¥a áðàíí¥a ìýñòwa ПслКЕ 137б; ì©æåñòúâíà áî òîãî â¸äùå 
¸ õðàáðà âú áðàíåa íå ñúìýàõ© ÿâý ñâî© îáüÿâ¸ò¸ êúçíü íà ñ¸ëí¥ æå òîãî 
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ïîñ¸ëààõ© áðàí¸ ПслКЕ 137б. Храбростта в битка се приписва и на светеца 
воин Михаил, който се бие срещу агаряните и в защита на християните: 
âúñå ïîwñòð¸âü íà áðàíü âw¸íñòâî. ì©æüñê¥ õðàáwðñòâwâààõ© ¸ ì©æüñê¥ ïî-
áýæDààõ© ̧ æå ñú ì¸õà¸ëîìü ПслМВ 94а. Във всички контексти смелите воини 
са и предани християни, техните битки стават в името на Бога и с неговата 
подкрепа. Имп. Константин е описан като õðàáðú ä¹øå« и с ä¹øåâíî¬ 
ì©æüñòâî, защото олицетворява победата на християнството в Римската 
империя и е достоен образец за подражание.  

Лексемите с корен ì©æ-: ì©æüñòâî, ì©æüñêû, ì©æüñòüâíý, ì©æüñò-
âüíú, както се вижда от цитираните примери, се съотнасят преди всичко 
със смелостта в битка. „Душевно мъжество” обаче може да притежава и 
св. Неделя (Âèäý ëè êàêî íáT í¥èõü sâýçäú ìc íö ÿçâ¥ ÿñíýèø ñ©òú è ÷þ-
äíýèø, è ë¹÷üø© èìòü êðýïîñòü... ÿêîæå âú íýêîòîðýN íåêðàäîìýì ìýñ-
òý äЃøåâíîå ì©æüñòâî ëåæ©ùå, è íè æå ì©÷èòåëåè òî çðòú 5÷åñà. íè æå ì©-
÷èòåëåè ìwã©òú âúñõ¥òèòè ð©ê¥ ПслН 299б), защото изтърпява тежки из-
тезания с „мъжествени подвизи” (è ñëîâî §âëà÷èòü êú äîáëåñòè òî© õðàáwð-
ñòâú. 2ëìà íå âýìü êàêî ìíwã¥a ìèìîòå÷å òî© ïîäðîáí¹ ñêàçàòè ì©æåñòú-
âí¥ ïwäâèã¥ è æå 3 õЃý ñòðàDá¥ ПслН 288а).  

Семата ‘храброст в мъченичеството’ е типична за християнската пара-
дигма. Както в старобългарските класически произведения, така и в ори-
гиналните произведения на Патриарх Евтимий тя се вербализира най-чес-
то с лексеми с корен äîáë-: äîáëü, äîáëåñòüâíý, äîáëåñòüâíî, äîáëåñòü, äîá-
ëåñòüíú, äîáëåñòüâüíú. В текстовете изпъкват издръжливостта и волята на 
св. Неделя, която отстоява докрай своя избор да бъде християнка: ìђcòëü íå 
¸ìýàøå ÷òî ñúòâîð¸ò¸. íåäî¹ìý æå ¸ ¹ìîìü ¹ä¸âëý ñ ÿêî íå âúçìîæå 
ÿâ¸ò¸ ñ òàêwâ¥ì¸ ì©êàì¸ ¸ ðàíàì¸. äîáëåñòü ä Ѓøåâí© áëàæåí¥© ìђcíö© ïî-
ðàáîò¸ò¸ ПслН 298а. Специфична за съчиненията на търновския патриарх 
е смелостта в духовните подвизи на св. Иван Рилски. Беше споменато, че и 
в някои старобългарски жития постът, молитвите, бодърстването, тоест 
всички монашески усилия, се определят като доблестни. В Житието на св. 
Иван Рилски тези усилия се осмислят според исихасткото учение като 
деяния на праведник, устремен към видението, към срещата с божестве-
ното. Пустиножителството, съзнателното откъсване от света и от грижите 
за телесните потребности от храна и сън, заедно с непрестанните молитви 
съграждат образа на истинския християнин, надарен с такава доблест, че 
дяволът решава да се бори с него, подпомогнат от легион бесове: íåíà-
â¸ä¸ æå äwáðà ä·àâwëú íå ñúòðúïý íà ìíwsý òwë¸ê© äwáëåñòü ì©æà. í© 
ïîåìú ñú ñwáw© ëåãåwíú áýñwâú. ñóðwâý íà ñЃòãw ïð·¸äwø© ЖИР 99а. 

Нова сема в структурата на храбростта като ценност е ‘смелостта в 
борбата против ересите’. Както исихазмът е явление, типично за втората 
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половина на 14. в., така и противопоставянето на ересите става особено ак-
туално в епохата на Патриарх Евтимий. Като истински пастир на българ-
ския народ той се стреми да го защити от неверните религиозни учения и в 
съчиненията си представя исторически личности като Йоан Поливотски и 
Иларион Мъгленски, които се борят против ересите. Йоан Поливотски се 
противопоставя на иконоборството, той се възправя смело срещу имп. Лъв 
Исаврийски и доблестно защитава основните постулати на християнство-
то: í¸æå öЃðåâà ïðýùåí·à îyæàñå ñ. í¸ ïðýùåí·à í¸æå ì©êü. í© äîáëåñòúâíî© 
äЃøå© ñúïðîò¸âü ìђcòëþ ñòàâü. ¸ âúñå åãî íå÷üñò¸âîå ¸çüîáë¸÷¸ âåëýí·å ПслЙП 
139а. Светецът е описан не само като доблестен, но и като дръзновен, той 
с дръзновение изобличава еретическите убеждения на императора: ñú æå 
... è åðåòèñòâó©ùàà çàãðàäè óñòà. è öЃðý íå÷üñòâó©ùà ñú äðúçíîâëåí·åìü îáëè÷è 
ПслЙП 147б. По този начин Патриарх Евтимий подкрепя типичната за 
исихазма идея, че светските владетели също могат да грешат и се нуждаят 
от духовното наставничество на добрите свещенослужители.  

В житието на св. Иларион Мъгленски авторът описва неговата борба с 
арменската ерес. Последователно, смело Иларион доказва еретическата 
същност на Арцивурциевия пост: ñòЃ¥è æå îñêëàáëåíîìü ëèöåìü è äðúçíîâëå-
í°íîìü îá¥÷àåìü êü íèìü §âýùà. w íåñúì¥ñëúí·è è ì¹äí·è ñðDöåìü âýðîâàòè 
èñòèíý ЖИМ 141а. По същия начин той отхвърля и всички неверни посту-
лати на манихейската ерес. Според проучения материал тази сема в струк-
турата на храбростта като ценност се вербализира и с лексеми с корен 
äðüç-. В оригиналните произведения на Патриарх Евтимий те образуват 
богато словообразувателно гнездо: äðüçîñòü, äðüçí©òè¬, äðüçíîâåíè¬, äðü-
çîñòüíú, äðüçíîâåíú, äðüçíîâëåíüíú, äðüçíîâåíüíî, äðüçàòè, äðüçíîâàòè, äðüç-
í©òè. Често представят словесната дързост на мъчениците за християнска-
та вяра, когато застават пред поддръжниците на езичеството и смело изоб-
личават техните лъжливи вярвания. Особено последователно в това отно-
шение е описана св. Неделя: âúñòà ñú äðúçíîâåí·åìü è ÿêîæå áîëýçíåè çà-
á¥âøè. çà ïðýáåçìýðí¥ èæå êú ã Ѓó ëþá°âå. òàêîâàà ðå÷å êú ì©÷èòåëþ. ÷òî âú 
ñúìíýí·å ïðèâîäèòü áåçóìíàãî ПслН 297б; âúñý òî© óãwäíà ãЃâè. íà÷èíàí·à. 
õîæäåí·à. çàòw÷åí·à. ïîð©ãàí·à. ðàí¥. êú ì©÷èòåëåìü äðúçîñòü. áåç áîàçíè 
§âýòè ПслН 300а. Нейното поведение е характеризирано с изразите „дър-
зост пред мъчителите“ и „без страх отговори“, като се подчертава поло-
жителната оценка за подобен тип прояви, защото са „угодни на Господа“. 

Дръзките думи обаче могат да бъдат положени и в отрицателната 
аксиосфера, когато с тях се отричат основни християнски ценности. Такъв 
е случаят с Арий, който е създател на арианската ерес и дръзва да принизи 
Иисус Христос до другите Божии твари и да говори против единната 
същност на Бог Отец и Бог Син: ñЃíà áæЃ¶à è áЃà ãЃà íàøåãî ¶Ѓ¢v õЃà âú òâàðü ñú-
âåñòè äðúçí©âú ПслКЕ 145а; ñêâðúíí¥ìè óñò¥ èçðåùè äðúçí©âú. çàá¥âü  
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ðå ђcíîå è ñëîâî áý êú áЃó. è âúñý òýìü á¥ø. è áåç íåãî íè÷òîæå íå á¥ђ T åæå 
á¥ñòü ПслКЕ 145а. Такива са и последователите на манихейската ерес, 
които дръзват да твърдят, че Богочовекът Иисус е приел човешка плът не 
от св. Богородица, а от небето, и биват изобличени от св. Иларион 
Мъгленски: îèí áw õЃà ñЃíà äâàD èìåíîâàø©. â¥ æå òîãw ïëüU § íáЃñü ñúíåñøà 
áåçñò¹äíý äðúçàåòå ãëЃàòè ЖИМ 133б. 

Отношението човек – Бог, човешко – сакрално също може да се осмис-
ли различно от аксиологична гледна точка в творчеството на търновския 
патриарх. На истинските праведници и светци им е нужно дръзновение, за 
да се явят пред Бога или за да общуват с неговите пратеници. Но те ис-
крено и от цялото си сърце желаят това да се случи и тяхната смелост в 
подобни ситуации се оценява като почитание и благоговение пред вис-
шите божествени сили. Такъв е мотивът за смелостта пред божественото в 
Житието на св. Петка: í© ñïDáè ì ñú äðúçíîâëåí·åђN ïðDýñòàòè òâîåì¹ ñòðàø-
íîì¹ ïðýñòwë¹. ÿêî áë ђTâåíü åñè âú âýê¥ âýêwìü àìèí ЖП 78б; èõæå õðòTw-
ëþáèâ¥è îíú âèäýâú. ñòðàõwìú àá·å îáúòü á¥âú. íà çåìë ñåáå ïîâðúæå. íå 
ìîã¥ ñâýòëwñòü è êðàñwò© îíýa ñú äðúçíîâëåí·åђN çðýòè ЖП 79а. В същото 
време непочтителното, непремисленото и дори разрушителното докосване 
до сакралното се смята за недопустима дързост. Сакралното от древни 
времена се мисли за двойствено и досегът до него е табуиран (виж по-
подробно Мичева/Micheva 2006). В Посланието до Киприан се разказва 
историята на Озан, който се осмелил да пипне Светия кивот и бил умърт-
вен от Господ за тази дързост: îçàí° æå. âèäýâü ê·âwòü ã Ѓíü õîòåùü ïàñòè. 
ïðîñòðý ðóê¹ óäðúæàòè ê·âwòü. è àá·å óìðüòâè åãî ã Ѓü ... ñå¬ óáî áîåùå ñå 
áýä¥. õðàíèòè ñå ïîòðýáíî ìíþ § âúñàêîãî åæå êú ñòЃ¥ìü äðúçíóò·à ПК 
724б. Êàòî беззаконно посегателство се определят действията на 
мъчителите на св. Неделя, които дръзват да се допрат до нейната плът, 
защото тя се възприема като свещена: w äðúçí©ò·à áåçàêwíí¥èõü. ïî ëèöó 
ïðèíîñèòè òåáý çàóøåí·à ПслН 296б. Напълно се отхвърля като 
неприемлива и дързостта на дявола да се бие с арх. Михаил в Първото 
послание на Евтимий до Никодим Тисмански: àùå áw î ìîvñýwâý òýëåñè 
ä·àâwëü òîëèêî áåñòóä·å ïîêàçà. ÿêî è áðàòè ñå ñú àðõàããЃåëwN ìèõàèëwN äðúçíó. 
ìíîæàå ïà÷å íà ïîDðó÷í¥å áåñòîyDñòâóå äðúçíåòü 1ПН 719б. Следователно в 
съчиненията на Патриарх Евтимий се актуализира една архаична 
представа за сакралното и дръзкото отношение към него. 

 В оригиналните съчинения на Патриарх Евтимий са засвидетелствани 
същите езикови репрезентанти на храбростта, както в старобългарските 
класически произведения. Открива се една нова лексема áåñòðàøè¬ в текс-
та на Житието на св. Иларион Мъгленски, която днес е основен репре-
зентант на концепта храброст. Най-честите семи като ‘воинска храброст в  
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битки, подкрепени и посветени на Бога’ (лексеми с корен õðàáð-, ì©æü-) и 
‘смелост в изтърпяването на мъки в името на вярата’ (лексеми с корен 
ì©æü-, äîáëü, äðüç-) се запазват. Проявената на дело храброст на христия-
ните в усъвършенстването и приближаването до Бога се осмисля в рамки-
те на исихазма като водещо религиозно учение от втората половина на 14. 
в. и се представя като доблестно усърдие в исихастките деяния (лексеми с 
корен äîáëü-). Словесната дързост се оценява като положителна в спор с 
противниците на християнството и особено с последователите на ересите 
(лексеми с корен äðüç-, äîáëü-) и като отрицателна в проявите на еретиците 
(лексеми с корен äðüç-). Амбивалентно се представя храбростта в отноше-
нието човек – божествени сили. Според господстващата културна пара-
дигма дръзновението на истинските християни към Бога и пратениците му 
се определя като ценност, а посегателството над сакрални същности от 
езичници или от самия дявол се характеризира като неприемлива дързост, 
тоест антиценност (лексеми с корен äðüç-). Лексико-семантичният анализ 
на материала показва, че в творчеството на Патриарх Евтимий храбростта 
като ценност се обогатява с нови семи, които се вписват в рамките на 
християнската култура и са мотивирани от нови явления в края на 14. в.  

 
3. Храбростта като ценност в новобългарските дамаскини 

В новобългарските дамаскини от 17. в. се възстановява връзката между 
книжовния и говоримия език. Напълно закономерно в езика на дамаскин-
ската книжнина се наблюдават промени в лексиката, която вербализира 
храбростта като ценност. Не се откриват лексеми с корен храбр-, добл- и 
мъж-, тъй като в диалектите се утвърждават думи с корен юн-, които 
назовават смелостта. Тези лексеми са свързани със старобългарското þíú 
‘млад’, от същия корен са и старобългарските þíîøà, þíîøåñòâî, þíèöà. В 
българското езиково съзнание признакът ‘младост’ се съотнася с признака 
‘смелост’. Според историческия и житейски опит на българите точно мла-
дите хора проявяват най-голямо безстрашие в битки и сражения, затова 
лексемите с корен þí- в историята на българския език започват да назова-
ват юначни и смели хора. В новобългарските дамаскини – Тихонравов, 
Троянски, Ловешки – са засвидетелствани следните лексеми с корен юн-: 
юнак, юнашки, юнашьство, като юнашки нареч. и прил. се среща само в 
Тихонравовия. (Речник/Rechnik 2012: 1133–1134; Демина/Demina 1971; 
Иванова/Ivanova 1967; Младенова, Велчева/Mladenova, Velcheva 2013). Тe 
напълно изместват традиционните дoблестен, доблестно, доблест, мъ-
жествен, мъжествено, мъжество, храбрец, храбър, храбро, храброст.  

Лексемата юнак в езика на Тихонравовия дамаскин е с по-голяма чес-
тота (15 пъти) и с богата семантична структура. В три употреби юнак на-
зовава човек, който успява да победи всички в спортни игри (34.252, 9.65, 
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9.66). В тези контексти се вербализира античната представа за герой – 
победител в състезание. В Словото за св. Димитър любимецът на импера-
тора – Лио, надвива всички и ги убива. На тази езическа храброст се про-
тивопоставя християнското милосърдие и любов към хората. Те се олицет-
воряват от младия Нестор, който с благословията на св. Димитър успява да 
нарани смъртоносно Лио. Като признава своята вяра в християнския Бог, 
Нестор е обезглавен и по-късно е канонизиран като раннохристиянски мъ-
ченик. По този начин в текста се отхвърля юначеството в езическите игри 
и се утвърждава храбростта на истинския християнин.  

В няколко контекста става дума за воинска смелост, която се осъщест-
вява както в митологичен, така и в конкретно исторически план. Юнаци са 
наречени участниците в похода на Язон за златното руно, също и персите, 
които се готвят да превземат Цариград. Юнашко е поведението на бъл-
гарския цар Иван Асен II, когато тръгва на бой, според текста на Житието 
на св. Петка, преработка на Евтимиевия текст от 14. в.: áëЃãî÷üñòèâû öàðü 
¶wàííü àñýíþ ... ñêî÷è þíàøêûè ñúñü áæЃ·å ïîâåëýí·å è ïðýå ìàêåäîíñêà çåìëÿ 
8.59. Трябва да отбележим, че в оригиналния текст на Патриарх Евтимий 
на мястото на þíàøêè стои õðàáðúíý. Тази замяна е продиктувана от стре-
межа на съставителите на дамаскинските сборници да използват думи от 
говоримия език вместо книжовни. Както се вижда от цитирания текст, 
юначеството на царя е подкрепено от Божията воля. Такова съчетаване на 
християнските идеи и архаичните представи за смелост може да се открие 
и в словата за св. Евстатий и св. Георги. Военачалникът Плакида, който 
след кръщението си приема името Евстатий, в началото на наратива е 
описан според традицията като þíàêü è ¹ìåíü è § äîáðà ðîäà 5.28. Но тази 
характеристика веднага е вписана в християнската парадигма, като към 
юначеството се добавят най-важните християнски добродетели – правед-
ност, милосърдие, избягване на телесните грехове: è þíàêü, è ïðàâåäåíü, è 
ïàçýøå ñå îò êóðâîâñòâî è ìëЃñòûíÿ ÷èíýøå 5.28. Само така воинската храб-
рост добива истински смисъл. Тя е нужна на току-що покръстения Евста-
тий в борбата му срещу изкушенията на дявола. Бог очаква от него, както 
е бил храбър в битка, така да бъде þíàêü íà ä·àâîëà 5.31. Разказът за живота 
на св. Евстатий е образец за проява на храбростта като значима християн-
ска ценност – от воинска тя се превръща в мъченическа при изтърпяване 
на изпитанията и при приемането на смъртта като наказание за изповяд-
ването на християнска вяра.  

Св. Георги също е воин и притежава необходимите качества според 
текста на словото в новобългарските дамаскини. Той спасява царската дъ-
щеря и целия град от ëóêàâû çìåè ä·àâîëü. За своята смелост да се противо-
постави на змея с право е наречен от царската дъщеря þíà÷å (39.310б). Но 
неговата постъпка не е просто проява на воинска доблест, а част от добре 
премислено християнско поведение, което води до покръстването на жи-
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телите на града начело с царското семейство. Той извършва този подвиг в 
името и с помощта на християнския Бог, за да увеличи вярващите в него, и 
сам избира да признае пред имп. Диоклециан своята християнска вяра и да 
приеме мъченичество заради нея. Когато императорът се опитва да го из-
куши да почете езическите богове, той го прославя като надарен с ìëàäîñòü 
è ðàçóì è þíàøñòâî. Подобни контексти се откриват и в други жития на 
светци още от старобългарската епоха. Можем да говорим за литературен 
топос, но също така и за последователно отстояване на християнската цен-
ностна система, според която воинската храброст е по-маловажна от мъче-
ническата. Св. Георги не се поддава на ласкателствата на имп. Диоклециан 
и приема изтезанията с такава издръжливост, че дори враговете му са при-
нудени да признаят, че неговото поведение е þíàøúñòâî и þíàøêà ðàáîòà 
(39.299б, 39.302). 

По същия начин се осмисля юначеството и в текста на Ловешкия да-
маскин в „Речи избрани от древни мъже“. То е включено в триадата „най-
големи и добри“ християнски ценности – ïðàâäà è ëþáîâü è þíàøüñòâî, по-
долу в текста се разяснява смисълът им: à þíàøñòâî å ïàêü, åòî òâðüäý äà 
òðüïèø íà ïðàâäà áýäà è íàïàñòü áЃà ðàäè è ñúñ âåñåëî äà òðüïèø ñðЃäöå 
45б171. Става дума за търпение и издръжливост в беди и мъки в името на 
Бога.  

Християнската концепция за храбростта в новобългарските дамаскини 
не се отличава със специфични семантични признаци. И в тях, както в 
цялата средновековна книжнина, се утвърждава смелостта преди всичко 
когато е свързана със защита на християнството. Кръстът като символ на 
вярата осмисля подвизите – той е íà âîèíèöè áë Ѓãî÷üñòèâ·è íàäåæäà... íà þíà-
öè ñèëà 16.163. Без тази божествена санкция храбростта е преходна, тя мо-
же да изчезне и да бъде забравена много бързо: çà åäèíü ÷àñ ìó ñå èçêîðåíè 
ñèëàòà è þíàøüñòâîòî според Словото за покаяние душевно. Когато обаче 
се свърже с християнските императиви, тя е достоен модел за подражание 
и може да се съотнесе и със самия Христос. В Словото за погребение 
Христово Божият син при слизането си в ада след своята смърт е опреде-
лен като þíàêü ÿêû 35.263. Както видяхме, това е топос в средновековната 
литература – славянска и византийска – който се реализира и в паметници 
от 10. в., и в дамаскини от 17. в. Неговото възпроизвеждане е доказател-
ство за сакрализирането на храбростта като християнската ценност.  

Новите елементи в новобългарските дамаскини се откриват на равни-
ще езикови репрезентанти. Засвидетелствани са преди всичко лексеми с 
корен юн-. От останалите са налице само наследници на лексеми с корен 
дръз-. Но те са редки: дръзая (1 път в Тихонравовия и в Троянския дамас-
кин), дръзна (1 път само в Тихонравовия) и дръзновение (2 пъти в Тихон-
равовия). Глаголът дръзая представя смелите действия на св. Евстатий, ко-
гато отново трябва да стане военачалник, но вече като християнин. Глаго-
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лът дръзна се отнася до творческата смелост на средновековния писател да 
дръзне да опише подвизите на св. Николай. А дръзновение се приписва на 
праведниците в рая, когато смело ще могат да застанат срещу всички, кои-
то са ги оскърбили (12.118б), както и на ап. Йоан Богослов, който пропо-
вядва християнството и ó÷è ëþä·å ñúñ ãîëýìî äðúçíîâåí·å (6.43б). Анализът 
на контекстите показва, че лексемите с корен дръз- имат само положител-
ни конотации. Основни езикови репрезентанти на храбростта в новобъл-
гарските дамаскини са лексемите юнак и юнашъство и този факт може да 
се обясни със стратегията на съставителите и авторите на текстовете да 
използват разбираем за повече възприематели книжовен език. Тази стра-
тегия е част от идеите на Предвъзраждането в България през 17. в. В съв-
ременния ни език наследници на лексемите с корен юн- са: юнак, юна-
чество, юначност, юнакиня, юначага, юначина, юначен, юначно, юнашки, 
юнащина (РСБКЕ/RSBKE 1959: 671–672).  

Проучването на езиковите репрезентанти и семантиката на храбростта 
като ценност в историята на българския език и култура показва значи-
мостта ѝ в концептосферата на българите. Проявите на смелостта могат да 
се сакрализират и да се представят като най-висша ценност в действията 
на Божия Син, също така могат да се определят като омразна дързост и ан-
тиценност в постъпките на дявола. А между тези две крайности се полагат 
постъпките на праведниците и грешниците, оценявани според господства-
щата културна парадигма. В осмислянето на храбростта се съчетават древ-
ни и християнски нагласи, които се вербализират от различни лексеми и 
изрази, в по-голямата си част запазени в съвременния български език. 

 
СЪКРАЩЕНИЯ 

ЖИМ – Житие на св. Иларион Мъгленски;  
ЖИР – Житие на св. Иван Рилски,  
ЖП – Житие на св. Петка;  
ПК – Послание до Киприан;  
1ПН – Първо послание до Никодим;  
ПслЙП – Похвално слово за св. Йоан Поливотски;  
ПслКЕ – Похвално слово за св. св. Константин и Елена;  
ПслМВ – Похвално слово за св. Михаил воин;  
ПслН – Похвално слово за св. Неделя;  
С – Супрасълски сборник;  
СЕ – Синайски евхологий.  
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РЕЗЮМЕ 
Това изследване представя семантичните и езиковите реализации на храброст-

та като ценност в историята на българския език и култура. Анализиран е езиков 
материал от старобългарските класически произведения от IХ–ХI в., ориги-
налните съчинения на Патриарх Евтимий от ХIV в. и новобългарските дамаскини 
от ХVII в. Езиковите репрезентанти на храбростта – думи и словосъчетания – и 
тяхната употреба в различни културни контексти са проучени във връзка с хрис-
тиянските постулати на Средновековието, исихазма като богословско учение от 
втората половина на ХIV в. и новите идеи на Предвъзраждането през ХVII в. 

Ключови думи: история на българския език, християнска култура, вербална 
смелост, храброст на действията, смелост на мъчениците 
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