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ПАЧУЦЦЁВА-ЭМПІРЫЧНАЯ БАЗА КАНЦЭПТУ 

‘КАХАННЕ / ЛЮБОЎ’ 

Пачуццёва-эмпірычную базу, або вобразны змест, канцэпту складаюць 

найперш асацыяцыі носьбітаў адпаведнай лінгвакультурнай супольнасці, таму 

для аналізу вобразнага складніка канцэпту мэтазгодна найперш звярнуцца да 

славянскага асацыятыўнага слоўніка [2]. 

Так, згодна са звесткамі названага вышэй слоўніка на слова каханне маем 

наступныя асацыяцыі: «шчасце 32; дзяўчына 31; першае 22; пачуццё, сэрца 18; 

любоў 17; вясна 15; моцнае, шчырае 13; вялiкае, секс 11; чыстае 10; вечнае, 

жыццё 9; радасць 8; дзяўчынка, нянавiсць, пацалунак, прыгожае, светлае 6; дзецi, 

жанчына, з першага погляду, прыгажосць, слёзы, смутак, узаемнае 5; боль, 

вечнасць, давер, да дзяўчыны, добра, здрада, кветкi, маладосць, мужчына, 

назаўсёды, няма, пачуццi 4; амур, вяселле, двое, замiлаванне, каханы, людзей, 

мацi, ноч, прыемна, пяшчота, спатканне, сустрэчы, сям’я, шлюб 3; адзiнае, 

асалода, вечна, да чалавека, доўгае, жанiцьба, з першага позiрку, каханы чалавек, 

кветка, красота, крылы, лёгка, любiмы, маё, мама, на ўсё жыццё, пакуты, 

разуменне, рэўнасць, сапраўднае, святло, смерць, сустрэча, счастье, усё, хлопец, 

цяпло, чувства, чысцiня, шчаслiвае, шчырасць, юнак, яна 2; абавязкi, адзiн дзень, 

адзiн раз у жыццi, апошняе, бацькi, безадказнае, бесклапотнасць, блiзкасць, брак, 

было, былое, вернасць, в книгах, влюбленность, возвышенное чувство, в 

прошлом, вясёлы, гармонiя, горыч, грэх, дабро, да сябра, дасягальнае, двух 
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людзей, дзве бярозы, дзяўчынка i хлопец, до гроба, думкi; думкi, клопаты; ён i 

яна, жизнь; жыццё, узнёсласць, чырвонае аб’ёмнае сэрца; заканчваецца дрэнна, 

засталося далёка, з лета, з першай лыжкi, iдэал, i крыж, iнстынкт, i шчасце i 

смутак, кальцо, каханая, каханне, кахаць, к мужчине, костер, красивое, кроў, 

крута, лася, лепшае пачуццё, лепшыя хвiлiны жыцця, лёс, ложак, ложь, любiмага, 

любiць, любимая, людзi; маё каханне, смутак мой, маладзецкае, маладых, 

маладых людзей, мара, марыць, Маша, мiмалётнае, мiф, многа, мой каханы, муж 

i жанчына, мужчына i жанчына, мы, навек, навекi, найвышэйшае, найлепшае 

пачуццё, настоящее, натхненне, не адданне, не бывае, не ведаю, не веру, не 

доўгае, нежность, незямное, не можа быць, ненавiдзець, не существует, 

нечалавечае, нiзкае?, нудота, нямiласць, ой, отдых, павага, паважаць, 

падабаецца, пакута, палёт, палёт пачуццяў, памiж людзьмi, пара, парень и 

девушка, пасцель (любоў), патаемнасць, патрэба; пацалунак, дзецi; пачуццё ў 

сэрцы, перажыванне, полет, поцелуй, прагнае, прайшло, прекрасное, прывычка, 

прыйдзе, птушка, пустата, Радзiма, развод, разлука, рака, рамантыка, 

расчараванне, родныя, ружа, ружовы з зялёным, ружы, самае найлепшае, 

свабоднае, свадьба, свет, светлае нешта, святое, складанасць, скончылася, солад, 

сорам, страта, страты, страшнае, сум, сумленне; сустрэчы да рання, дзяўчына, 

пачуццi, маладосць; сэнс жыцця, сэрца i страла, сяброўка, сяброўства, турботы, 

узаемаадносiны мужчыны i жанчыны, узаемаразуменне, хуткае, цяжкасць; 

цяпло, энергiя, жыццё; чалавек, час, чистота, чувство, чужы; чысты, белы колер; 

шуканне; шчасце, боль; шчасце, жанчына; шчасце, любоў; шчырае пачуццё, экс, 

это прекрасно, юнацтва, я i ён, яно i ёсць, 2-е пасля мацi 1» [2, с. 142]. 

На слова-стымул любоў у славянскім асацыятыўным слоўніку зафіксаваны 

наступныя рэакцыі: «каханне 34; да Радзiмы 31; радзiма 29; Радзiма, шчасце 19; 

дзяўчына 17; мацi 15; сям’я 14; да радзiмы, до гроба 9; нянавiсць 8; павага, 

пачуццё 7; жыццё, моцная 6; Бог, да мацi, секс, шчырая 5; вернасць, вялiкая, да 

бацькоў, кветкi, людзi, няма, светлая, сэрца, узаемная, чыстая 4; адданасць, 

бацькi, вечная, вясна, да блiжняга, да Бога, да дзяўчыны, да жывёл, да людзей, 

двое, и голуби, муж, пакуты, пачуццi, прыгажосць, святая, святло, чалавек 3; 

адносiны, амур, вера, вяселле, глыбока, голуб, грэе, да блiзкiх, да дзяцей, да 

жыцця, да каго-небудзь, да народа, да сябра, да ўсiх, дзецi, дзяўчынка, дом, душа, 

жанчына, звяры, здрада, зямля, к Родине, крэпкая, любоў, мая, мужчына, на ўсё 

жыццё, ноч, няма яе, пацалункi, першая, прыемнасць, пяшчота, родина, спакой, 

сяброўка, усе, хлопец, хлусня, чувства, шлюб, юнак 2; аблом, адзiн да аднаго, 

адказнасць, адкрытая, адчуваць, Андрэй, асалода, бацька, бацькоў, безаглядная, 

беззаветная, без-отказная, белы, блакiтнае неба, блiжнi, блiзкасць, боль, 

большая, брата, братэрская, будзе, бывае, бясконца, бясконцая, вецер, вечна, 

вечнасць, внимание, вольная, воля, выпрабаванне, галоўнае, грошы, да, да 

акадэмii, да бацькаўчшыны, да блiзкага свайго; да Бога, да людзей; дабро, давер, 

даверлiвасць, да ежы, да жанчыны, да жывёлы, да зямлi, да каго, да кнiгi, да 

кожнага, да краiны, да магiлы; да магiлы, да смерцi; да матулi, да родных; да 

родных, да жывога ўсяго; да сабакi, да салодкага, да свабоды, да сэрца, да сябе, 

да сям’i, да ўсяго, да цябе, да чалавека, да чалавека майго, девушка, дети, дзевяць 
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месяцаў, дзяўчына i юнак; дзяўчына, Радзiма; дзяўчынкi, дзяўчыны, добра, добра 

паесцi, добрая, добры настрой, доўгая, доўгi, другiх, друзья, дурасць, ежа, ён, 

ёсць, жаданне, жанiцьба, женщины, жорсткасць, жыве, забота, задавальненне, 

займацца, звер, зычлiвасць, зямная, iмкненне, и слёзы, казёл, казка; каханне, 

касцёр, полымя; каханы, кахаць, класс!, клетка, крепкая, крыўда, культура, 

купiдон, ласка, любимая, люблю, людзей, мама, мара, матуля, Мацi; мацi, бацькi; 

мiне, мiр, моя, мужчына i жанчына, мяса па-французску, навошта, навука, наша, 

не ведаю яшчэ, незямная, немагчымая, не мая, не состоялось, не сустракаўся, 

паветра, паводка, падабацца, падман, падтрымка, пакута, паняцце, пара, парень, 

патрыятызм; пачуццё, вялiкая; полет, поцелуй, праблемы, праменнi, праца, 

працэс, прекрасна; прекрасное, нежное, светлое; прыветлiвая, прывычка, 

прыемна, прыемнае пачуццё, прыемная туга, прыйшла, прырода, пылкая, 

радасць; радзiма, дом; разам, родная, родныя, сабака, сапраўдная, светла, смерць, 

смутак, солнце, сонейка, состояние души, спакуса, спатканне, спорт, спякота, 

сэнс, сябар, сяброўства, сябры, таксама ёсць, турма, узаемаразуменне, 

усеагульная, усё; усё, акрамя нянавiсцi; усiх, усюды i заўжды; у сэрцы, усякая, 

фота, футбол, хата, хлопец i дзяўчына, хлопца, цветы, цi каханне?, цяга да 

любiмай, цяжка знайсцi, цяпло, цеплыня, чакае; чалавек, радзiма; что-то 

непонятное, чысцiня, шчаслiвая; шчасце, людзi 1» [2, с. 138 – 139]. 

Цікавым падаецца факт, што ў славянскім асацыятыўным слоўніку на 

беларускае слова-стымул каханне пералічаны рэакцыі, прадстаўленыя не толькі 

беларускімі, але і рускімі лексемамі, якія падаюцца ў адным шэрагу. У прадмове 

да слоўніка адзначана, што адказы рэспандэнтаў захаваны ў тым выглядзе, як 

яны зафіксаваны ў анкетах, таму можна сцвярджаць, што падчас эксперымента 

беларускія інфарманты карысталіся сродкамі як рускай, так і беларускай мовы, 

што абумоўлена сітуацыяй беларускага дзяржаўнага двухмоўя. Аднак пры 

правядзенні ўласнага асацыятыўнага эксперымента было адзначана, што такія 

факты ў рэакцыях адсутнічаюць, паколькі ў якасці слоў-стымулаў студэнтам 

прапаноўваліся беларускія і рускія лексемы пачаргова. 

Згаданы вышэй слоўнік асацыяцый выйшаў з друку ў 2004 годзе, а гэта 

значыць, што за гэты час адбыліся пэўныя змены ў соцыуме, у адпаведнасці з 

якімі маглі змяніцца і ментальныя ўстаноўкі адносна аналізуемага паняцця і як 

вынік гэтага – змены ў семантычных сувязях слоў, што існуюць у псіхіцы 

носьбіта мовы. Таму для ўстанаўлення асацыятыўнага поля канцэпту 

‘каханне / любоў’ са студэнтамі філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта быў праведзены асацыятыўны эксперымент, які 

дазволіў выявіць спецыфіку адлюстравання даследуемага паняцця ў моўнай 

свядомасці рэспандэнтаў і прааналізаваць яго вобразную структуру «ў 

абноўленым варыянце». Варта дадаць, што вынікі асацыятыўнага эксперымента 

паспяхова выкарыстоўваюцца сучаснымі даследчыкамі не толькі для 

ўстанаўлення пачуццёва-эмпірычнай базы канцэптаў, але і для даследавання 

лексічнай сістэмнасці, для міжкультурных супастаўленняў, для вывучэння 

ўзаемадзеяння моў пры двухмоўі і г.д. 
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Асацыятыўнае поле канцэпту ўтвараецца сукупнасцю асацыятаў на 

стымул – ключавую лексему-рэпрэзентант. Атрыманыя рэакцыі інтэрпрэтуюцца 

як моўныя сродкі аб’ектывацыі тых або іншых кагнітыўных прымет канцэпту, 

названага стымулам. Так, падчас эксперымента ў якасці слоў-стымулаў 

выступілі беларускія назоўнікі любоў і каханне і дзеясловы кахаць і любіць, а 

таксама рускія лексемы любовь і любить. 

У ходзе даследавання былі апытаны 46 інфармантаў ва ўзросце ад 17 да 22 

гадоў, і па матэрыялах эксперымента пабудавана асацыятыўнае поле канцэпту 

‘каханне / любоў’. У артыкуле «асацыятыўнае поле», услед за Г. П. Кліменка, 

разглядаецца як усе словы-рэакцыі на зададзенае слова-стымул [1, с. 19]. Пад 

увагу прымалася тое, што любое асацыятыўнае поле мае пэўную структуру: 

ядро, блізкую, далёкую і крайнюю перыферыю.  

Перш чым перайсці да прэзентацыі вынікаў уласнага асацыятыўнага 

эксперымента, адзначым, што згодна са звесткамі славянскага асацыятыўнага 

слоўніка ядром асацыятыўнага поля на стымул каханне з’яўляюцца словы 

шчасце, дзяўчына, першае, пачуццё, сэрца, любоў, вясна, моцнае, шчырае, вялiкае 

і г.д. Ядро асацыятыўнага поля на стымул любоў складаюць асацыяты каханне, 

да Радзімы, радзіма, шчасце, дзяўчына, маці, сям’я, да гроба, нянавісць і г.д. Што 

да ядра асацыятыўнага поля на стымул любовь, то яно пададзена лексемамі 

счастье, зла, ненависть, чувство, жизнь, вечная, нежность, секс, верность, 

сердце, смерть і г.д. Усе асацыяты прыведзены ў парадку змяншэння частотнасці 

рэакцый. 

У ядро пабудаванага асацыятыўнага поля на стымул каханне ўвайшлі 

наступныя рэакцыі: шчасце 12; сям’я, чырвонае сэрца 6; пяшчота 5; давер, 

маладосць 4; жанчына, маці, радасць, кветкі, хлопец, цеплыня 3. Перыферыю 

асацыятыўнага поля канцэпту каханне склалі наступныя рэакцыі: пацалункі, 

пачуцці, вясна, ласкавасць, сэрца 2; абдымацца, адкрытасць, адносіны, 

акрыленасць, блізка, блуканне, вечнасць, выпрабаванні, вышэйшае, гора, 

дабрыня, дзеці, думкі, Зямля, клопат, любоў, моцнае, мы, натхненне, нешта 

незразумелае, падлеткавы ўзрост, падтрымка, праца, прыгажосць, рабіць, разам, 

светлае, Слодыч, сонейка, соплі, спатканне, узаемадапаўненне, 

узаемапаразуменне, узаемнае, узнёсласць, усеагульнае, усмешка, чалавек, 

чаканне 1. 

У выніку праведзенага асацыятыўнага эксперымента на слова-стымул 

любоў былі атрыманы наступныя рэакцыі: бацькі 10; сябры, радзіма 7; сям’я 5; 

дом 4; шчырасць 3; адданасць, святло, захапленне 3; людзі, шчасце, жыццё, 

зямля, падарожжа, пяшчота, пачуццё, адказнасць 2; работа, задавальненне, 

натхненне, актыўнасць, аптымізм, музыка, цяпло, птушкі, вечар, абдымаць, Бог, 

адносіны, погляд, моцнасць, кот, хлопец, радасць, давер, маладосць, зялёны, 

сусвет, сонейка, трава, хваляванне, патрэбнасцць, эмоцыі, падтрымка, цукеркі, 

кіно, тое, што зараз сутрэнеш вельмі рэдка; сэрца, пацалункі, час разам, смех, 

рука ў руцэ, прыемнасць, вера, боль, зацікаўленасць, да салодкага, давер, пара, 

разам, маці, Боская, прыгажосць 1. 
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Што да дзеяслова кахаць, то трэба адзначыць шматлікасць і 

разнастайнасць рэакцый на гэты стымул. Кахаць: мужчына, марыць 4; моцна, 

жадаць, давяраць, клапаціцца, паважаць 3; думаць, спяваць 2; аднаго, натхнёна, 

адказна, заўжды, нягледзячы ні на што, доўга, разумець, прадчуваць, узнёсласць, 

быць побач з каханым, гумно, гуляць, цалаваць, цярпець, быць адданым, весела, 

сварыцца, мірыцца, бацькі, не рабіць крыўды, сонейка, любіць, захапляцца, 

радавацца, чакаць, сэрца, сям’я, падтрымліваць, спадзявацца, дапамагаць, 

праводзіць час разам, захапіцца кім-небудзь, сумаваць, сустракаць, радавацца, 

адзін раз на усё жыццё, падтрымка, адчуваць, вар’яцтва, эмоцыі, дагажаць, 

прыносіць радасць, дужа, прыняць такім, які ёсць; аказваць паслугі; робячы горш 

сабе; пакутаваць, адчуваць 1. 

Вынікі эксперымента дазваляюць сцвярджаць думку, што рэакцыі на 

слова-стымул любіць таксама характарызуюцца шматграннасцю. Да ядра 

асацыятыўнага поля на стымул любіць можна аднесці наступныя лексемы: бацькі 

4; сяброў, быць аддананым 3. Перыферыя пададзена такімі лексічнымі адзінкамі, 

як дом, клапаціцца, паважаць, жыццё 2; справу жыцця, самаахвярна, усім сэрцам, 

адчуваць падтрымку, быць побач, родныя людзі, бескарыснасць, радасць 

адчуваць сябе на сваім месцы, ганарыцца, мама, фаршмак, баяцца, дыхаць, 

хвалявацца, адпачываць, хобі, мора, шчырасць, пяшчота, разумець, ахвяраваць, 

давяраць, паветра, свежасць, пара, запал, сям’я, тварыць, нешта, узнаўляць, 

гуляць, смяяцца, слухаць музыку, марыць, родны край, родная мова, быць разам, 

кветкі, сонца, асэнсоўваць, цікавіцца, захапляцца, адкрываць і адкрывацца ў 

адказ, падабацца, Бог, чытаць, размовы, прымаць так, як ёсць, захоўваць ў сэрцы, 

міла, радасна, захапленне, самае дарагое на зямлі, сэнс, сваю работу, усіх і 

кожнага, марожанае, падарожжа 1. 

Для паўнаты праведзенага эксперымента (беручы пад увагу беларускі 

дзяржаўны білінгвізм) інфармантам у якасці слова-стымула была прапанавана 

руская лексема любовь, якая атрымала наступныя рэакцыі: счастье 8; семья, 

радость 4; страсть, чувство, преданность, уважение, привязанность, улыбка 3; 

женское имя, доверие, нежность, еда, дети, смех, к близким 2; сильная, слабая, 

безответная, к любимому, искренностью, безумие, поступки волнение, 

прощение, работа над собой, совершенствование, честность, вдохновение, 

оптимизм, чувственность, близость, теплота, улыбки, уют, объятия, шоколад, 

свадьба, сахарная вата, ощущение гравитации, навсегда, близкие, встреча, 

эмоции, путешествие, ответственность, влечение, понимать, жертвовать, верить, 

красота, юноша, музыка, большая, молодость, разочарование, предательство, 

сила, беспокойство, забота, сердце, кино 1. 

Цікавымі рэакцыямі характарызуецца рускае слова-стымул любить: 

родители 4; доверять, чувствовать, дарить счастье, принимать таким, какой есть; 

отдаваться, понимать, думать, сильно 3; свет, восхищаться, свою работу, 

интересоваться, заботиться, помогать, поддерживать, переживать вместе 2; 

наполняться, парень, сестру, брата, шоколад, кино, хорошо,смысл, хотеть, быть 

счастливым, долго, очень, вместить в себя Вселенную, жить в едином потоке, 

всей душой, близких, хобби, занятия, жизнь, решать проблемы, быть рядом с 
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любимым человеком, уверенность, уступать, интересоваться, надежность, 

понимание, ревность, смех, быть вместе, уважать, гордиться, мечтать, не видеть 

недостатков в человеке, уметь жертвовать собой, вечно, творить, семья, счастье, 

жизненная необходимость, радость, суши, молодость, музыка, Италия, нравится, 

мучиться, защищать, держать, здоровью вредить 1. 

Такім чынам, прааналізаваўшы звесткі «Славянского ассоциативного 

словаря…» і атрыманыя падчас уласнага эксперымента рэакцыі на беларускія 

словы-стымулы каханне, любоў і рускую лексему любовь, можна зрабіць вывад, 

што гэтыя даныя часткова супадаюць і што для ўсіх асацыятыўных палёў, якія 

пабудаваны на матэрыяле беларускай і рускай моў, характэрна пэўная 

«раскіданасць» рэакцый. Вынікі праведзенага эксперымента дазваляюць 

сцвярджаць, што парадыгматычныя рэакцыі (назоўнік – назоўнік) пераважаюць 

над сінтагматычнымі. Сінтагматычныя рэакцыі пададзены невялікай колькасцю 

адзінак. Так, на слова каханне гэта лексемы вышэйшае, моцнае, нешта 

незразумелае, светлае, узаемнае, усеагульнае, на рускае слова-стымул любовь – 

сильная, слабая, безответная. Што да беларускага слова-стымула любоў, то на 

яго сінтагматычныя рэакцыі ўвогуле адсутнічаюць. 

Рэспандэнты праведзенага эксперымента звязваюць каханне са словамі 

(паняццямі) шчасце, пяшчота, давер, маладосць і г.д., а любоў – з сям’ёй, 

радзімай: бацькі, сябры, сям’я, радзіма, дом і г.д. Такі самы тып асацыяцый (хоць 

і ў меншым аб’ёме) назіраецца і ў слова-стымула любіць.  

У рэакцыях эксперымента на ўсе словы-стымулы, акрамя лексемы кахаць, 

інфарманты назвалі найменні ежы, ласункаў, забаўляльнай сферы і адпачынку: 

фаршмак, марожанае, цукеркі, Слодыч, мора, гуляць і рускія лексемы еда, 

шоколад, кино, сахарная вата, суши, путешествие. 

Асацыяты радзіма, родная мова, Бог прысутнічаюць толькі ў рэакцыях 

эксперымента, які праводзіўся на матэрыяле беларускай мовы. На рускія словы-

стымулы любовь і любить такія рэакцыі адсутнічаюць. 

Такім чынам, устаноўлена, што ў асацыятыўным полі канцэпту 

‘каханне / любоў’ паслядоўна рэалізуюцца яго ядзерныя сэнсы, зафіксаваныя ў 

дэфініцыях адпаведнай лексемы, а таксама ўвасабляюцца разнастайныя ацэнкі і 

пачуцці, што складаюць перыферыю ў структуры гэтага ментальнага ўтварэння. 

Аналіз матэрыялаў уласнага асацыятыўнага эксперымента і славянскага 

асацыятыўнага слоўніка дае магчымасць глыбей спасцігнуць механізм 

спараджэння маўленчай дзейнасці чалавека, прасачыць асаблівасці 

функцыянавання лексем, што вербалізуюць даследуемы канцэпт, і вызначыць 

характар сувязей ментальных адзінак, якія стаяць за імі ў свядомасці чалавека.  

Варта дадаць, што ў артыкуле не ставілася за мэту правесці 

супастаўляльны аналіз канцэптаў ‘каханне / любоў’ і ‘любовь’ у беларускай і 

рускай мовах. Даследаванне заклікана паказаць эфектыўнасць выкарыстання 

методыкі асацыятыўнага эксперымента ў вывучэнні нацыянальнай спецыфікі 

канцэптуальнага паняцця і яго семантычнай эвалюцыі ў часе. Зразумела, што 

эксперымент меў абмежаваны характар (падчас яго не была ахоплена вялікая 

колькасць рэспандэнтаў), і з гэтай прычыны на матэрыяле яго вынікаў нельга 
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прадэманстраваць вычарпальную, аб’ектыўную структуру асацыятыўнага поля 

канцэпту ‘каханне / любоў’ у свядомасці сённяшніх носьбітаў беларускай мовы, 

выразна вылучыўшы ў ім ядро, блізкую, далёкую і крайнюю перыферыю. Аднак 

нам ўсё ж хацелася зрабіць свой унёсак у справу вывучэння аднаго з 

асноватворчых канцэптаў кожнай нацыянальнай мовы і культуры і прадставіць 

спецыфіку эмпірычна-вобразнага яго ўспрыняцця ў асяроддзі студэнтаў 

філалагічнага факультэта БДУ. 

Варта таксама адзначыць, што аб’ектам вывучэння абраны канцэпт 

‘каханне / любоў’ у моўнай карціне свету беларусаў, аднак на розных 

структурных ўзроўнях абазначанага канцэпту паняцці каханне і любоў 

рэалізуюцца па-рознаму: асэнсоўваюцца як самастойныя адзінкі, перасякаюцца 

ў большай ці меншай ступені або не размяжоўваюцца ўвогуле. Менавіта на гэтай 

падставе яны названы як адно цэлае ў тэме артыкула. Так, паняційная база слоў 

каханне і любоў і дзеясловаў кахаць і любіць разыходзяцца, паколькі згодна з 

дэфініцыямі гэтых лексем у нарматыўных слоўніках сучаснай беларускай мовы 

аб’ектам кахання выступае асоба супрацьлеглага полу. Паняційнае поле лексем 

любоў і любіць выходзіць за межы адносін з супрацьлеглым полам. Любіць у 

адпаведнасці з тлумачальным слоўнікам беларускай мовы – гэта значыць: «1. 

Адчуваць глыбокую адданасць, прыхільнасць да каго, чаго-небудзь, быць 

адданым каму, чаму-небудзь. Любіць радзіму. Любіць сваіх дзяцей. 2. Адчуваць 

сардэчную прыхільнасць да асобы другога полу, кахаць. 3. Мець цягу, цікавасць 

да чаго-небудзь. Любіць музыку. 4. Патрабаваць якіх-небудзь умоў як найбольш 

спрыяльных для існавання, росту чаго-небудзь. (Лістоўніца) любіць чорную і 

камяністую глебу. Маўр» [3, т. 3, с. 67].  

Калі браць пад увагу наіўную карціну свету беларусаў (перадусім 

народную афарыстыку, часткова фразеалогію, побытавыя народныя ўяўленні), 

то названыя паняцці найчасцей не размяжоўваюцца, а лексемы каханне і любоў 

з’яўляюцца цалкам сінанімічнымі і ўзаемазамяняльнымі. Падобнае можна 

сказаць і пра паэтычны дыскурс, што можа быць прадыктавана суб’ектыўнымі 

перажываннямі паэтаў (напрыклад, кахаць радзіму) або рытмікай і рыфмай 

твора. Што да пачуццёва-эмпірычнай базы праналізаванага канцэпту, якая 

выяўляецца найперш праз асацыяцыі носьбітаў беларускай лінгвакультурнай 

супольнасці, то можна адзначыць наступнае. Паколькі рэспандэнтамі 

праведзенага ўласнымі намаганнямі асацыятыўнага эксперымента былі 

студэнты-філолагі, якія добра ведаюць пра разыходжанні дэфініцый лексем 

каханне і любоў у слоўніках, то і вобразны змест паняццяў каханне і любоў будзе 

адрознівацца. І таму у гэтым выпадку можна нават гаварыць пра кацэпты каханне 

і любоў як цалкам самастойныя адзінкі. Але гэта толькі на двух структурных 

узроўнях (паняційным і вобразным) і толькі адносна рэакцый студэнтаў-

філолагаў. 
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