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Аксиологични аспекти на концепта  

„любов” 

Проучването на основните ценности във всяка култура е задача на 

съвременната лингвокултурология, която по думите на В. Маслова е „област 

от лингвистиката, възникнала на границата на лингвистиката и 

културологията и изследваща проявите на културата на народа, отразили се и 

останали в езика”. В антропологичната лингвистика (етнолингвистика в 

славянските езици) днес съществуват много конкретни направления. 

Анализът на аксиологичните характеристики на концепта любов се съотнася 

най-вече с две от направленията. Първо, с разработките на С. Воркачов, 

според когото лингвоконцептологията може да тръгне по-пътя на все по-

детайлното изучаване на концептите чрез тяхната йерархизация или да 

разширява количеството на анализираните концепти. С. Воркачов разглежда 

детайлно основополагащи концепти като любов, щастие и др. Второ, с 

постиженията на Й. Бартмински, под чието ръководство се осъществява 

голям международен проект „Европейски образ на света” (EUROJOS), в 

който работят и учени от Софийския център за етнолингвистични 

изследвания. Този проект има за цел да реконструира ценностната система в 

традициите на славяните. В това проучване на любовта като ценност се 

разработват диахронният и паремиологичният профил.  

Анализът на семантичните и езиковите реализации на концепта любов 

в произведения от старобългарския период показва, че божествената любов, 

осмислена като любов на Бога и към Бога, е най-висшата ценност и път 

между сакралното битие на Бога и профанното битие на хората. 

Човеколюбието като своеобразно следване на модела на жертвата на Иисус 

също заема изключително високо място в ценностната система на 

средновековните българи. В същото време телесната любов се отхвърля като 

антиценност.  



Анализът на паремиологичните единици показва, че в българската 

традиционна култура се запазват някои от християнските признаци в 

осмислянето на любовта. В някои текстове тя се издига до сакралното, 

получава божествено одобрение. В същото време плътската любов се 

отхвърля, като се утвърждава само необходимостта от продължение на рода. 

Но в паремиите любовта е преди всичко човешка, тя не е отношение на Бога 

и към Бога, а е връзка между мъж и жена. И в тази връзка се оценяват като 

положителни както мъдростта, уважението и грижата за семейството на 

мъжа, така и ума, добрината и работността на жената. С положителни 

конотации се отличава моделът на любовта, при който се приемат 

несъвършенствата както на другия във връзката, така и на самата връзка. 

Освен този утилитарен пласт, аксиологичният подход към концепта 

любов откроява и един универсален общочовешки, който изтъква стойността 

на чувството, като го доближава до най-важните духовни ценности – добро, 

красота, първото като най-чисто. Много от паремиите обобщават наивните 

психологически знания на българите – в тях любовта е представена като 

неразумна стихия, като болест и като огън. Важно е също да се подчертае, че 

в традиционната култура ценностите често са амбимвалентни – приемат се 

едновременно две противоречиви характеристики. Следователно в 

българските паремии аксиологичните особености на концепта любов са 

много по-сложни и разнообразни отколкото в средновековните паметници.  

 


