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The paper examines the semantic realizations and verbalizations of the concept of 
love in the history of the Bulgarian language and in the traditional culture. The author 
has studied linguistic data found in Old Bulgarian manuscripts from the 9th–11th c. The 
system of words and phrases that represent the concept of love and its distribution in 
different cultural contexts are analyzed in relation to the Christian ideas of the Middle 
Ages. The most important features of the concept of love in the traditional culture are 
represented through axiological and linguistic analysis of Bulgarian proverbs.  
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Културата според Витгенщайн е система от ценности, които формират 
програмата на човешката дейност, а културологията е конкретна научна 
система от знания за тези ценности, за тяхното възникване и развитие. Кул-
турологичното знание е преди всичко аксиологично (Витгенщайн/Wittgen-
stein 1994). Проучването на езиковия статус на основните ценности във 
всяка култура е задача на съвременната лингвокултурология. 

 
Теоретико-методологичен контекст на проучването 
 

В антропологичната лингвистика (в славянското езикознание се използ-
ва терминът етнолингвистика) днес съществуват няколко направления. 
Анализът на аксиологичните характеристики на концепта любов се съот-
нася най-вече с три от тях. Първо, с разработките на С. Воркачов, според 
когото лингвоконцептологията може да тръгне по-пътя на все по-детайл-
ното изучаване на концептите чрез тяхната йерархизация или да разширя-
ва количеството на анализираните концепти. С. Воркачов разглежда де-
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тайлно основополагащи концепти като любов, щастие и др. (Воркачев/ 
Vorkachov 2013).  

Второ, с аксиологически ориентираната лингвистика на Е. Серебрен-
никова, която анализира общотеоретично и етноспецифично ценностите в 
различни култури (Серебренникова/Serebrennikova 2011). Трето, с пости-
женията 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. 
Проектът има за цел да реконструира ценностната система в традициите 
на славяните (Бартмински/Bartminski 2014: 406). Методологията на проек-
та се прилага и в настоящото проучване на любовта като ценност, като се 
разработват диахронният и паремиологичният профил.  

В българската наука П. Филкова въвежда понятието диахронна линг-
вокултурология. В тази област днес има вече публикувани монографии 
(Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 2011; Мичева/Micheva 2015; Ми-
чева/Micheva 2016; Мичева-Пейчева/Micheva-Peycheva 2016; Мичева-Пей-
чева/Micheva-Peycheva 2017). Широко се използва и материалът от паре-
миите при етнолингвистични изследвания (Китанова/Kitanova 2009; Кита-
нова/Kitanova 2010; Китанова/Kitanova 2015; Витанова/Vitanova 2012, Се-
дакова/Sedakova 2018). Интересни наблюдения върху любовта в българ-
ския език и култура се откриват и в публикациите на Фл. Бадаланова, Н. 
Михайлова-Сталянова и Ил. Генев-Пухлева (Бадаланова/Badalanova 1993; 
Михайлова-Сталянова, Генев-Пухалева/Mihaylova-Stalyanova, Genev-Puha-
leva 2005). 

 

1. Аксиологични аспекти в историческия профил на концепта любов 

Християнската културна парадигма се изгражда въз основа на любовта 
като свръхценност. Бог доказва любовта си към човешкия род чрез своя 
син Иисус, който изкупва човешките грехове със смъртта си. Затова и 
последователите на Христос са призвани да се приобщят именно към 
такава духовна и безкористна любов.  

Материалът за това проучване е ексцерпиран от Архива на Секцията за 
история на българския език към Института за български език, както и от 
съществуващите лексикографски източници (Старобългарски речник/Sta-
robalgarski rechnik I 1999, II 2009; Старославянский словарь/Staroslavianskii 
slovar’ 1999). Прилага се семантичен и контекстуален анализ на употре-
бите, както и лингвистично проучване на словообразувателните процеси и 
отношението към гръцките съответствия. 

 

1.1. Духовната любов като свръхценност 
В старобългарските класически произведения, написани или преписа-

ни през 9.–11. в., се изтъква стойността на обичта между хората, разбирана 
в християнския смисъл на приемане и подкрепа на всеки индивид. Запо-
ведта на Бога: ëþáèòå äð¹ãú äð¹ãà се открива в Мариинското, Зографско-
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то, Асеманиевото евангелие, в Савината книга и Синайския евхологий и 
др. А християнският постулат: áЃú ëþáû åñòú е засвидетелстван в текста на 
Енинския апостол (37а12).  

Съграждането на висше единство между хората, от една страна, и Бога, 
от друга, е възможно само на основата на любовта: àøå ëþáèì ñ áЃú âú 
íàñú ïðýáûâàåòú è ëþáû åãî ñúâðúøåíà åñòú Енински апостол 36б18. Го-
ляма част от засвидетелстваните употреби са свързани с любовта на Бога 
към хората: íýñòú áî íè÷òîæå òàêî áЃ¹ ëþáî ÿêîæå ¬æå îáüøòàãî ðàäè ¹ñ-
ïýõà æèòè Супрасълски сборник 379.2; или с любовта на хората към Бога и 
християнските ценности: áЃú áî âú ÷ëîâýöýõú ëþáèì ¬ñòú Супрасълски 
сборник 570.28; ñú âýðî« μ ëþáîâü« μ ¹ïúâàíèåìü ïðèªòè âý÷üíû æèâîòú 
Синайски евхологий 81b18.  

Много по-рядко се вербализира в текстовете човешката любов – съп-
ружеска, родителска, роднинска, приятелска. Например: μæå ëþáèòú îòЃöà 
ëè ìàòåðü ïà÷å ìåíå íýñòú ìåíå äîñòîèíú Мариинско евангелие Мт 10.37; 
¹âýøòàè ñ íàìú ïèîíè¬. ÿêî òåáå ëþáèìú Супрасълски сборник 129.26; è 
àêû îòüöü ëþáîâúíûè ïðè¬ìëåòú ÷äî ñâî¬ Супрасълски сборник 166.21. 
Най-високо в ценностната система на християните стои човешката любов, 
придобила религиозен смисъл, тоест любовта към ближния не като срод-
ник, а като духовно близък брат: âúçëþáèøè áëèæíÿãî ñâîåãî ÿêî · ñàìú ñ 
Савина книга Мт 22.39. В същия контекст от Евангелието на Матей тя се 
обединява с любовта към Бога: âúçëþáèøè ãЃà áЃà òâîåãî âüñýìú ñðЃäöåìú 
òâîèìú Мариинско евангелие Мт 22.37 и така се формира семантичното 
ядро на концепта любов. 

Чувството, което свързва Бога и хората в една духовна цялост, е свръх-
ценност според текстовете на старобългарските класически произведения. 

 
 
 

1.1.1. Езикови номинации на духовната любов 
Езиковите репрезентанти от корена -ëþá- са: съществителни за назова-

ване на чувството – ëþáû, ëþáëåíè¬, âúçëþáëåíè¬, ïðèëþáëåíè¬; съществи-
телно за назоваване на този, който обича – ëþáëåíèêú, както и субстанти-
вираното причастие ëþáè; съществителни за номинация на този, който е 
обичан – âúçëþáëåíèêú, както и субстантивираното прилагателно âúçëþ-
áëåíú; прилагателни за назоваване на качествата ‘обичан’ и ‘обичащ’ – ëþ-
áüíú, ëþáèâú, ëþáúâüíú, ëþáú, ëþáèìú, âúçëþáëåíú и глаголи за назова-
ване на действието – ëþáèòè, âúçëþáèòè, îáëþáèòè, ïðèëþáëÿòè, както и на 
взаимното действие: ëþáèòè ñ, âúçëþáèòè ñ. Според К. Първанов в сред-
нобългарските паметници се открива и глаголът ïîëþáèòè (Първанов/Par-
vanov 2017). Посочените от Л. Микова лексеми ëþáüöü, ëþáèòåëü, ëþáüìè, 
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¹ëþáèòè, ïðèëþáèòè (Микова/Mikova 2018) не се откриват в старобългар-
ските класически съчинения, а се извличат от по-късни преписи. Засвиде-
телстваните 20 лексеми, получени чрез афиксална деривация и субстан-
тивация като проява на парадигматична номинация, показват колко важно 
място заема любовта като ценност в езиковата картина на българската 
средновековна книжнина. 

Към тях можем да прибавим и някои от реализациите на ïðèëüïí©òè, 
ïðèëýïëÿòè ñ със значение ‘привържа се към някого’: ïðèëüïå äЃøà ìîý ïî 
òåáý Синайски псалтир 62.9; ìüíý æå ïð¶ëýïëýò¶ ñ áЃçý áëàãî åñòú Синай-
ски псалтир 72.28; също и на æåëàòè, õîòýòè със значение ‘стремя се към 
нещо, някого’: êúòî åñòú ÷ëЃêú õîòª¶ æèâîò¹ ëþáª äüíè âèäýòè äîáðû 
Синайски псалтир 33.13; òàêî æåëàåòú äЃøà ìîý êú òåáý áЃæå Синайски 
псалтир 41.2. 

 

1.1.2. Гръцки съответствия 
Анализът на гръцките съответствия на езиковите репрезентанти на 

концепта любов показва, че със старобългарските лексеми се превеждат по 
няколко гръцки и тяхната семантична структура не зависи от оригинал-
ните гръцки лексеми. Например с ëþáû се превеждат 11 гръцки думи с 
ëþáèòè – 6, с âúçëþáèòè – 8 (Старобългарски речник/Starobalgarski rechnik 
I 1999: 820, 824, 238). Наблюдава се известна независимост на превода, 
като гръцки композити се предават със съчетания на старобългарски при: 
ëþáèìú áîãîìü, ëþáè èñòèí©, ëþáùåè ì©÷åíèêû, ëþá ÷àðû, ëþáè 
æèçíü, ïðèëþáëåíè¬ íèùèõú. А изразът: òî òûª ïðèëþáüÿøå è êðüìüÿøå, 
който се отнася до езичниците, които имп. Юлиан Отстъпник обича и хра-
ни, като отхвърля християните, в Житието на св. Дометий в Супрасълския 
сборник е напълно независим от гръцкото съответствие – äïîÜæù със зна-
чение ‘прославям’. Тези езикови факти доказват, че материалът от старо-
българските класически паметници, които в по-голямата си част са пре-
водни, може да бъде надеждно свидетелство за средновековната българска 
езикова картина на света. 

 

1.2. Плътската любов като антиценност 
В средновековната ценностна система духовната любов (ëþáû) и плът-

ската любов (ïëúòüñêàÿ ëþáû) заемат съвсем различно място. Телесната 
любов и нейните отрицателни прояви – блудство, разврат, прелюбодения, 
се отричат в християнската парадигма. Те се съотнасят с други тежки 
грехове и разрушават единението между Бога и човека, сътворено чрез 
любовта: ëþáîäýàíè¬ æå ¶ âúñýêà íå÷¶ñòîòà âú âàñú äà íå ¶ìåí¹åòú ñ Кло-
цов сборник 2а32; îòú ñðäЃöà ÷ëâЃ÷êà ïîìûøëåíèý èñõîäòú. ïðýëþáîäýàíèý 
ëþáîäýàíèý. ¹áèèñòâà Мариинско евангелие Мк 7.21. В текстовете става 
дума за различни типове нерегламентирани полови връзки: връзка извън 
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осветеното от Бога съпружество: èçèäîõú êú íåè ... âú áë©äüí©« ïîãûáýëü 
âúïàäîõú. è ñúòâîðèâú ñ íå« áë©äú ... ¹áèâú « Супрасълски сборник 
526.1; àùå êîòîðúè ïðè÷åòüíèê áë©ä ñúòâîðèò. ñú ò¹æäå« æåíî«. ëè ñú 
äýâèöå«. âЌ ëýò äà ïîêàåTTòú Синайски евхологий 102b9; връзка за пари, 
проституиране: ñå ïîñúëàõú « íà áë©äú. äà ïðîèä©òú « âüñè õîò®øòåè Суп-
расълски сборник 4.17; връзка с животни, содомия: àùå êîòîðûè ïðè÷åòüííê. 
ñîäîìúñêû áë©äú ñúòâîðèò. ¶Ќ ëýò äà ïîêàåTTòú Синайски евхологий 102а21; 
разгаряне на страст и помисъл за страст: ãЃ¶ ¶ñЃõå áЃæå íàøú ... ñúõðàíè àïЃëû 
ñâîª îòú áë©äà. ¶ îòú ðàæäåæåíèý áë©äúíà è îòú ïîìûøëåíèý áë©äúíà 
Синайски евхологий 37а10, 11. За назоваването на този тежък грях, който 
трудно се изкупва и от който трябва да се пазят всички християни, се 
използват още две съществителни: áë©æäåíè¬, áë©äüíèòüñòâî. Налице е и 
специализирана лексема за публичен дом: áë©äèëèùå, именно там е наказа-
на да работи св. Юлиана поради нейната преданост към християнския Бог. 

 

Все пак християнската етика допуска телесната любов, когато тя е 
строго регламентирана и осветена в свещен съюз между мъжа и жената. 
Св. ап. Павел в Първото послание до коринтяните пише: „Но за да се из-
бягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има 
свой мъж. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената 
на мъжа си. … Недейте се лишава един от други – освен по съгласие за ня-
кое време, за да пребъдвате в пост и молитва, след това бъдете пак заедно, 
за да ви не изкушава сатаната“ гл. 7.2, 3, 5 (Библия/Biblia 1998: 1410–1411).  

 

1.2.1. Езикови номинации на плътската любов 
В старобългарските класически произведения съществуват много на-

чини за назоваването на този тип телесни грехове. С афиксална деривация 
са образувани лексемите с корен -áë©ä-; със средствата на лексикално-
синтактичната номинация се изграждат съчетанията ëþáû òâîðèòè, ëþáû 
ñúòâîðèòè, ëþáû äýÿòè със значение ‘блудствам, развратнича’; както и съ-
четанията ïðýëþáû äýÿòè, ïðýëþáû òâîðèòè, ïðýëþáû ñúòâîðèòè със зна-
чение ‘прелюбодействам, изневерявам’, а чрез композиция се оформят 
сложните думи: ëþáîäýè, ëþáîäýèöü, ëþáîäýèöà, ëþáîäýÿíè¬, ëþáîäýèñò-
âî, ïðýëþáîäýè същ. и прил., ïðýëþáû, ïðýëþáîäýèíú, ïðýëþáîäýèñòâî, 
ïðýëþáîäýèñòâüíú, ïðýëþáîäýÿíè¬, ïðýëþáîäýàòè (виж и Мичева/Micheva 
2017). Към това словообразувателно богатство можем да прибавим още 
два композита с втори корен -ëþá-. Лексемата áë©äîëþáè¬ е засвидетелст-
вана в Синайския евхологий със значение ‘любов към разврата, похотли-
вост’. А според Супрасълския сборник плътската страст се предизвиква от 
вселил се в човека ïëúòîëþáèâú áýñú. 
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Освен при лексемите с корен -ëþá- семантичен процес на преосмисля-
не протича и при репрезентантите с други корени. При глагола ïðèëýïëÿòè 
ñ (субстантивираното причастие ïðèëýïëÿè ñ) и при прилагателното 
ïðèëýïüíú се открива значение ‘който е осъществил полова връзка’: ïðè-
ëýïëÿ¶ ñ ëþáîäýèöè åäèíî òýëî åñòú Енински апостол 2б9–10. При съ-
ществителните æåëàíè¬ и õîòýíè¬ е засвидетелствано значение ‘похот’: è 
¹ëèÿíè« ïîâåëý ïîñòàâèòè íà áë©äèëèùè... è ÿêî îòú æåëàíèà êü èþëèÿíè· 
òå÷ààõ© íàðîäè âüñè Супрасълски сборник 3.7. При субстантивираното при-
частие от глагола õîòýòè се среща и семантика ‘този, който желае да встъ-
пи в полова връзка’: ñå ïîñúëàõú « íà áë©äú äà ïðîèä©òú âüñè õîòøòåè 
Супрасълски сборник 4.17. В Супрасълския сборник еднократно е упот-
ребено съществителното õîòü, което се тълкува като ‘сладострастие’ или 
‘любовник’.  

За плътските прегрешения, въпреки че са отрицателно маркирани, са 
налице голямо количество еднокоренни и двукоренни думи и съчетания. В 
старобългарския език се откриват 11 лексеми с корен -áë©ä-, 8 лексеми с 
ëþáîäýè и 8 с ïðýëþáîäýè, шест съчетания, още два композита, две нови 
значения на æåëàíè¬ и õîòýíè¬, ново значение на ïðèëýïëÿòè ñ, нова лек-
сема õîòü (Старобългарски речник/Starobalgarski rechnik I 1999, II 2009). В 
Речника на църковнославянския език са засвидетелствани 25 лексеми с 
корен -блуд- и 27 двукорении с -любодяй- (Бончев/Bonchev I 2002, II 2012). 
Подобен тип словообразуване може да се обясни с господстващото в 
християнството разбиране за греховете като антиценности, които трябва 
да се разпознават и избягват. Както и с доказаната тенденция отрицател-
ните концепти като нечисто, недобро да се реализират в езика с повече 
репрезентанти (Мичева-Пейчева/Micheva-Peycheva 2013).  

Фактът, че в съвременния език се използват само блудство и прелюбо-
деяние, и то предимно като юридически термини, доказва промяната в 
ценностните нагласи на българите. Днес телесната любов не се смята за 
нарушение на нормите.  

 

1.2.2. Гръцки съответствия 
Анализът на гръцките съответствия на езиковите репрезентанти на 

телесната любов показва, че всички сложни думи и шестте съчетания ëþ-
áû òâîðèòè, ëþáû ñúòâîðèòè, ëþáû äýÿòè, ïðýëþáû äýÿòè, ïðýëþáû òâî-
ðèòè, ïðýëþáû ñúòâîðèòè имат гръцки съответствия от корена ìïé÷-. Сле-
дователно те не зависят от гръцкия оригинал, в който няма нито компози-
ция, нито съчетания. Изключение от тази обща констатация правят съ-
ществителните ëþáîäýèöà с гръцко съответствие ðüñíç и ëþáîäýÿíè¬, за 
което са налице гръцките ðïñíåßá, êïßôç. Както се вижда, и те не са слож-
ни думи. Единствената калка от гръцки език в проучваната лексика е ко-
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локацията ñëîâî ïðýëþáîäýèíî/ëþáîäýèíî със значение ‘причина за любоде-
яние’. 

Аксиологичният подход към семантичните и езиковите реализации на 
любовта в произведения от старобългарския период показва, че божест-
вената 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 и се допуска само между съпрузи с цел продължение на 
рода.  

 

2. Аксиологични аспекти в паремиологичния профил на концепта 
любов 
Аксиологичните аспекти на концепта любов в традиционната култура 

могат да се проучат, като се анализират паремиитe. Според М. Арнаудов 
пословицата „сгъстява цялото съдържание на разказа и в едно едничко из-
речение, което по форма и по идея издава художествен вкус, сочи поети-
ческо откритие“ (Арнаудов/Arnaudov 1968: 634). В семиотиката на култу-
рата и в етнолингвистиката пословицата се определя като художествен 
текст и заедно с това като знак на вторична система – системата на култу-
рата. В лингвокултурологията паремията се мисли като прецедентен текст. 
Може да се приеме, че паремията е устойчив прецедентен художествен 
текст, който се характеризира с висока степен на обобщеност и изразява 
поука.  

За целите на това проучване е ексцерпиран материал от публикации на 
П. Р. Славейков (Славейков/Slaveykov 1972), М. Григоров, К. Кацаров 
(Григоров, Кацаров /Grigorov, Katsarov 1986), Р. Петрова (Петрова/Petrova 
2013) и П. Трендафилова (Трендафилова/Trendafilova 2014а; Трендафило-
ва/Trendafilova 2014б). Учените, които изследват паремиологичен матери-
ал, използват следните термини за назоваване на смисъла на текстовете: 
логеми, културеми, когнитеми. В тази разработка се прилага методът на 
М. Китанова за анализ на паремиите чрез извличане на основни когни-
теми. Когнитемите се определят като формално средство за лингвистичен 
анализ на значенията на езиковите единици (Китанова/Kitanova 2015: 81–
83). В паремиите, свързани с любовта, могат да се обособят следните 
когнитеми. 

 

2.1. Любовта е изключително ценна 
В българската традиционна култура Бог е най-голямата ценност, той е 

въплъщение на нравствения императив като справедлив съдия на човеш-
ките дела. Затова отъждествяването на любовта с присъствието на Бога 
според народния мироглед е доказателство за нейната свръхценност: Дето 
е любов, там е и Бог; Дето обич и любов, там и Господ е готов; Дето има 
мир и любов, там има и Бог. Свързването на човешката любов със сакрал-



Калина Мичева-Пейчева 
 

 48 

ното издига статута на любовта между хората и я дарява с благословията 
на Бог – където има любов, там има и Божия воля.  

 

2.2. Любовта е по-ценна от материалното богатство 
Съществуват няколко паремии, които са устойчиви в българския език 

и култура и показват, че любовта е по-голяма ценност от богатството: Лю-
бовта няма цена; Любовта не се купува с пари; Севда става на нямане и 
на боклука; Добра жена и от иманье по-добра. В тези конкретни текстове 
аксиологичните характеристика на концепта любов съответстват на исто-
рическото развитие на концепта добро (Мичева/Micheva 2012). Докато в 
по-ранните епохи доброто се отъждествява с материални блага, през веко-
вете постепенно – и под влияние на господстващата християнска парадиг-
ма – материалното се измества от духовното. Затова и в средновековната, 
и в модерната концептосфера доброто е преди всичко добри дела, правед-
ност, честност, любов и грижа за хората.  

 

2.3. Любовта е много силно чувство  
Силата на любовта се утвърждава чрез соматичния код на културата. 

Изборът на соматизми при разкриване на същността на любовта в кратки-
те фолклорни текстове е мотивиран от осмислянето на любовта като най-
важното човешко чувство, част от пространството на Аза. Според М. 
Китанова соматизмите се използват преди всичко при назоваване на 
своето (Китанова/Kitanova 2015). Любовта има свое вместилище – човеш-
кото сърце като център на емоциите: Лежи ми на сърцето; На сърцето не 
можеш да заповядаш. Същата културна нагласа личи и във фразеологиз-
мите: обичам с цялото си сърце, отдавам си сърцето, покорявам сърцето, 
грабвам сърцето, разбивам сърцето на някого (Ничева и др./Nicheva i dr. I 
1974, II 1975). Тя изпълва цялото тяло на човека: Влюбен до уши. Любовта 
влиза в човека, в сърцето му, през очите като прозорец на душата: От очи-
те влязва, от сърцето не излязва; Останаха му очите; Влязла му в очите; 
Поглъща я с очи.  

Силата на любовта може да бъде представена и чрез концептуалната 
метафора на огъня, която изследват Дж. Лейкъф и М. Джонсън (Лакофф, 
Джонсон/Lakoff, Johnson 2004). В паремиологичните единици любовта се 
сравнява с природна стихия, с огън и пожар, който обхваща човешката ду-
ша: Изгоря ми душата; Севда от огън по̀ па̀ри. Възприемането на любовта 
като огън е характерно не само за българската традиционна култура (срв. 
Воркачов/Vorkachov 2003). То е трайно и устойчиво и се запазва и в пост-
модерното общество като мотив в художествени текстове. 

 

2.4. Любовта е стремеж към свързаност 
Любовта се основава на взаимен стремеж към свързаност, тя не приз-

нава границите на пространството – За брата до море, за либе през море. 
Особено значима в този текст е опозицията брат – либе. Братът като сим-
вол на рода и кръвната връзка между хората се оказва по-маловажен от ли-
бето, което не е част от кръвното родство, но става обектът, около който се 
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формира новото семейство на Аза, новото свое. От аксиологична гледна 
точка новото свое е по-ценно от старото.  

Свързаността на мъжа и жената, тяхното несъвършенство един без друг 
са обобщени в паремията: Мъж без жена е като гърне без ръчка. 

 

2.5. Любовта е неразумна 
Специфично е отношението между любовта и разума на човека, назоан 

със соматизмите глава, ум, акъл. В паремиите тя се противопоставя на 
разума, подчинява го: Изгубих си ума по нея; Загубих си главата; Остана 
без ум; Вземам акъла на някого. Загубата на разума в народното световъз-
приемане води до лудост, а лудостта се възприема като тежка болест. В 
българския език – в някои паремиологични, фразеологични и метафорични 
употреби – се открива представата за любовта като лудост и болест: луд 
съм по някого, болен от любов, поболявам се по някого. 

 

2.6. Любовта е видима 
Според народната култура любовните отношения между мъжа и жена-

та са нещо лично, тайно, до което не трябва да се допускат чужди погледи. 
Защото любовта е застрашена от нечисти хора, а и от нечисти духове, кои-
то могат да урочасат младите, да ги разделят или убият. Този мотив при-
съства в народното творчество – песни и приказки, а оттам преминава и в 
художествената литература. В същото време паремиите утвърждават теза-
та, че любовта не може да бъде скрита: Любов и кашлица не се крият. 

 

2.7. Любовта надмогва противоречията  
В паремиологичната картина на света присъства прагматична предста-

ва за любовта – като смесица от радостни и нерадостни моменти. Кавгата 
се осмисля като част от любовните отношения: Нито рози без тръни, ни-
то обич без свада; Гюл без тръни и любов без пречка не биват; Къща без 
кавга не бива; Кавгата между мъж и жена трае, додето изсъхне една 
кърпа. В тези паремии липсва идеализация на любовта, но се утвърждава 
нейната устойчивост на изпитания.  

 

2.8. Любимият се приема с недостатъците му 
Характерно за осмислянето на любовта в паремиите е абсолютното 

приемане на личността на любимия: Трендафил без тръни и либе без кусур 
не бива; Либи либе с кусура му; Който иска либе без кусур, без либе ос-
тава. По своеобразен начин в текстовете се отразява вековната мъдрост, 
че безгрешни хора няма. Вербализирането обаче посредством турцизма 
кусур оттласква текстовете от християнската парадигма и ги полага в сфе-
рата на ежедневните отношения между хората. Така посланието става по-
разбираемо.  

 

2.9. Любовта е в основата на женитбата 
 Според българските кратки прецедентни текстове женитбата трябва да 

свързва хора, които се обичат: Жени се без любов, ходи без пушка на лов; 
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Дето сърцето бежи, там и окото лежи. Любовта свързва мъжа и жената 
в семейство, защото в основата ѝ стоят общите им ценности: Които си 
приличат, те се привличат; Търкулнало се гърнето, намерило си похлупа-
ка. Бракът по сметка се отхвърля, смята се, че носи лош късмет: Оженил 
си се за пари, продал си се на вяра; Женските пари не са хаирлии. 

Основаната на любов женитба може да бъде вечна според паремиите: 
С майка до време, а с мъж до век; До майка до време, до мъж до гроба. В 
тях е преосмислено християнското изискване към младоженците – да се 
отделят от родителите си и да се свържат помежду си.  

 

2.10. В отношенията след женитбата има йерархия 
В българската традиционна култура се утвърждават ценностите на 

патриархалното общество. Една от тях – първостепенната роля на мъжа в 
семейството – се вербализира и в паремиите: В една къща двама господари 
не биват; Мъжът е в къщи глава, а жената – душа. Мисленето на мъжа 
като Бог за жената категорично показва господството на патриархалната 
парадигма и подчиненото положение на съпругата спрямо съпруга: На 
жената Господ е мъжо. Срещат се и противоположни по значение паре-
мии, в които мъжът приема подчинена позиция, за да се съхрани хармони-
ята в брака: Тя е люта, аз съм кротък – ще поминем. 

 

2.11. Мъжът осигурява материалните средства след женитбата 
Според народния мироглед ролите на мъжа и жената в семейството са 

строго разпределени. Мъжът крепи дома и е длъжен да се грижи за пре-
храната: Ако влизаш с празни ръце вкъщи, не та познава жената; Ако вли-
заш с празни ръце вкъщи, не са имай мъж същи. Умният мъж, макар да 
осъзнава своето по-високо място в семейната йерархия, не злоупотребява с 
него: Умните мъже си почитат жените. Ролята на жената като духовен 
съюзник на мъжа се подчертава в текста: Мъжът се познава по жената.  

В българската паремиологична картина на света физическото насилие 
върху жената не се одобрява: Кой бие жена си, той бие снага си. По тази 
когнитема българските паремии се различават съществено от руските, в 
които побоят от любимия е приемлив (Воркачов/Vorkachov 2003).  

 

2.12. Жената крепи любовта след женитбата 
Жената като основен пазител на обичта, топлината и разбирателството 

в семейството се утвърждава в текстовете чрез концептуалната метафора 
на душата (Лакофф, Джонсон/Lakoff, Johnson 2004): Женица е душица; Мъ-
жът е в къщи глава, а жената – душа. Нейната роля се сакрализира чрез 
образа на рая, като в паремиите се диференцират две хипостази: добра же-
на, съотнесена с рая, и лоша жена, съотнесена с ада: Комуто е харна же-
ната, не му трябва рай; Добра жена – мъжу рай, лоша жена – мъжу ад. 

Засвидетелствани са немалко на брой паремии, посветени на жената: 
Не хвали лична жена, а умна; Умната жена струва повече от елмаз; Же-
на, която е умна и разумна, не оставя мъжа си да страда; Добрата булка 
и под вехто було се познава; Добрата жена е като желязна кошуля; Не 
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хвали ми хубавица, а хвали ми работница; Мързеливата жена къща запус-
тява. Кратките прецедентни текстове йерархизират качествата на любима-
та и невестата според народните представи: изтъква се не хубостта, а умът, 
добротата и работливостта. 

 

2.13. Любовта и семейството не зависят от красивата външност  
В народното съзнание е утвърдено схващането, че истинската любов 

не зависи от красивата външност – Любов хубост не гледа; На хората е 
сопол, а мене е сокол; Любовта е сляпа. Изборът на обекта на любовта е 
немотивиран и строго индивидуализиран, което според С. Воркачов отде-
ля любовта от другите положителни емоции (Воркачов/Vorkachov 2003).  

В българския фолклор красотата на българката е възхвалявана и почи-
тана като голям дар. Но красивата жена често се мисли за невярна. Голя-
мото мъжко внимание, с което тя е обградена, според традиционната кул-
тура не е добра основа за създаване на траен семеен съюз, докато за по-
грозната жена се вярва, че ще бъде напълно отдадена на дома си – Грозна 
булка дом бере, а хубавата сбор бере; Хубост къща не крепи; Гизда къща 
не гизди. Както при повечето феномени в културата, съществуват и еди-
нични текстове с противоположен смисъл: Мъжът държи къщата, а же-
ната я краси. 

 

2.14. Плътската любов погубва разума 
Отношението към плътската любов е отразено в редица паремии. В тях 

мъжът е представен като вечно разкъсващ се между здравия разум и нис-
ките страсти, като често телесното побеждава духовното: Долната глава 
изяда горната; Когато долната глава се вдигне, горната омеква; Горна-
та глава мъдрува, ама долната лудува. Прекалената сексуалност на мъжа, 
която изтласква разума и мъдростта, е с отрицателни конотации в кратките 
народни умотворения. Съществуват текстове и за прекалената сексуалност 
на жената: Жена само кога я ръве куче и кога минува дървен мост, тогаз 
може да не мисли за мъж.  

Въпреки това сексуалността на мъжа сама по себе си има стойност 
(Пази ме, Боже, от мъж, който не може), защото е свързана с най-важ-
ната ценност в родовото общество – продължението на рода.  

 
Заключение 
Аксиологичните характеристики на концепта любов в българската па-

ремиологична картина на света могат да се реконструират с помощта на 
следните когнитеми: любовта заема централно място в системата на лич-
ностните ценности, тя е проява на свързаност и абсолютно приемане на 
любимия. Любовта е по-ценна от материалното богатство. Тя е много сил-
но видимо чувство, което често е неразумно и не зависи от красотата на 
любимия. Женитба, основана на любов, е трайна и хармонична. В семей-
ството мъжът и жената имат различни роли, които общността предпоставя 
и одобрява. Спазването на тези роли предопределя надмогването на проти-
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воречията между мъжа и жената. Телесната любов се приема преди всичко 
като продължение на рода. 

Анализът на паремиологичните единици показва, че в българската тра-
диционна култура се запазват някои от християнските признаци в осмис-
лянето 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 паре-
миите любовта е преди всичко любов между мъж и жена, тя не е отноше-
ние на Бога и към Бога. И в тази връзка се оценяват като положителни как-
то мъдростта, уважението и грижата за семейството от страна на мъжа, та-
ка и умът, добрината и трудолюбието на жената.  

Много от паремиите обобщават наивните психологически представи 
на българите – в тях любовта е описана като неразумна стихия, като бо-
лест и като огън. Важно е също да се подчертае, че в традиционната култу-
ра ценностите често са амбивалентни.  

Анализът на аксиологичните аспекти на диахронния и паремиологич-
ния профил на концепта любов показва, че и в средновековната българска 
християнска книжнина, и в традиционната българска култура любовта се 
осъществява като най-висша ценност, като най-голямо благо за човека. 
Съществена отличителна черта на средновековния аксиологичен поглед е 
издигането на божествената любов над всичко. 
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РЕЗЮМЕ 
Статията представя семантичните и езикови реализации на концепта любов в 

историята на българския книжовен език и в традиционната култура. Ексцерпиран 
е материал от класическите старобългарски произведения от IХ–ХI в. Анализира-
на е системата от лексеми и словосъчетания, които са репрезентанти на концепта 
любов, а тяхното разпространение в различни културни контексти се съотнася с 
християнските идеи на Средновековието. Най-важните особености на концепта 
любов в традиционната култура са представени чрез лингвистичен и аксиологи-
чен анализ на български паремии, извлечени от различни източници.  

Ключови думи: история на българския език, християнство, традиционна кул-
тура 
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