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ВСТУП  

Серед актуальних проблем сучасного мовознавства особливо варто 

відзначити  дослідження національної специфіки мовних і мовленнєвих явищ, 

що дає можливість проникнути в глибини ментальності, у свідомість, пізнати 

особливості мислення носіїв мови. Багато уваги вчені приділяють проблемі 

мовної картини світу, яку «розглядають у неперервному зв’язку з 

концептуальною картиною світу й позамовною дійсністю» [232, с.1]. Мовна 

картина світу – результат безперервної духовної лінгвотворчої діяльності 

людини, яка водночас є не лише її творцем, а й центром. У мові, її семантиці та 

прагматиці, відображені результати та особливості пізнання людиною як 

навколишнього світу, так і самої себе. Людина ж у духовній самосвідомості, як 

справедливо зазначає М. П. Одинцова, «центр двох всесвітів – зовнішнього, 

фізичного, і внутрішнього, духовного» [151, с.17]. 

Категорія «здоров’я» як значуща складова частина наївної та наукової 

картин світу була предметом дослідження багатьох фундаментальних 

дисциплін природничого циклу, а також низки порівняно нових наук 

гуманітарного профілю (деонтології, біоетики, біопсихології). Категорія 

«здоров’я» характеризується тісним зв’язком із категоріями екзистенціального 

порядку (такими, як життя і смерть), що зумовлює зв’язок  концепту 

ЗДОРОВ’Я не тільки зі сферою власне наукових знань, але і з широким колом 

етичних, моральних і світоглядних уявлень, які вирізняються 

лінгвокультурологічною специфікою. Тісний зв’язок із категоріями 

ментального, світоглядного, аксіологічного порядку дає змогу віднести концепт 

ЗДОРОВ’Я до ключових концептів культури, знання яких потребують усі, хто 

вивчає мову й культуру. 

Концепт ЗДОРОВ’Я маніфестує загальнолюдські цінності і є універсальним. 

Здоров’я для людини – первинна цінність, що не може не знайти відображення в 

мові. Концепт ЗДОРОВ’Я – одиниця когнітивного рівня мовної особистості, 

яка виражається певними лексичними засобами, характеризується 
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національною специфікою й має онтологічні, образні та аксіологічні ознаки, що 

зумовлюють багатовимірність і складність його структури [213, с. 5]. 

Здоров’я – категорія, яка протиставлена хворобі й смерті, основа 

благополуччя, умова вступу до шлюбу та продовження роду. Здоров’я людина 

зазвичай ставить понад усе [14, с.10]. 

Теоретичною базою дослідження стали праці провідних науковців, які 

присвячені: 

- лінгвокультурології, когнітивній лінгвістиці, методиці концептуального 

аналізу, семантиці та прагматиці (М. Ф. Алефіренко, Ю. Д. Апресян, І. В. Арнольд, 

Н. Д. Арутюнова, С. О. Аскольдов, А. П. Бабушкін, Н. Г. Багдасар’ян,  

А. Н. Баранов, М. М. Болдирев, Г. А. Брутян, Л. Ю. Буянова, А. Вежбицька, 

Є. М. Верещагін, С. Г. Воркачов, В. В. Воробйов, О. П. Воробйова, Г. В. Гафарова, 

І. О. Голубовська, В. З. Дем’янков, В. В. Жайворонок, О. О. Залевська, 

В. Л. Іващенко, В. І. Карасик, А. В. Карпенко, Н. К. Кравченко, О. С. Кубрякова, 

С. Х. Ляпін, В. А. Маслова, М. Мінський, М. В. Нікітін, С. Є. Нікітіна, 

М. В. Піменова, З. Д. Попова, Н. В. Попова, В. І. Постовалова, О. Г. Почепцов, 

С. В. Сидорков, Г. Г. Слишкін, Н. В. Слухай, Ю. І. Смирнов, О. М. Смирнова, 

Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, В. М. Телія, А. А. Уфімцева, Ч. Філлмор, Ch. Beny, 

S. Felix, J. Greenberg, R. Jackendoff, R. Langacker, J. Oakliill, Ph. Peterson, E. Rosh, 

C. Strauss, F. Ungerer). 

- дослідженню концепту ЗДОРОВ’Я на матеріалі сучасних мов 

(Н. Г. Архипова, Є. І. Кириленко, Л. О. Тимошенко, Л. В. Туленінова, 

О. М. Усачова, C. Airliihenbuwa, M. MacLaclilan). 

- вивченню концептосфери античних греків і римлян (Л. Л. Звонська, 

М. Н. Лазарева, А. С. Поліщук, А. Е. Сенцов, М. А. Таривердієва, 

В. М. Шовковий).  

Попри значні здобутки в дослідженні концептуальної картини світу давніх 

римлян, поза увагою залишається значна кількість концептів (зокрема концепт 

ЗДОРОВ’Я), які досі не були предметом спеціального всебічного і глибокого 

вивчення. 



11 

 

Актуальність дисертаційної роботи зумовлена переходом від 

системоцентризму до антропоцентризму в дослідженні класичних мов, що 

передбачає особливу увагу до відображених у мові відповідної лінгвокультури 

особистісного й соціокультурного аспектів, та посиленням у мовознавстві 

інтересу до вивчення мовної картини світу, опису її фрагментів, експлікованих 

концептами, що концентрують значний обсяг ментально-когнітивної та 

культурологічної інформації, зокрема світоглядно-філософської, аксіологічної, 

історичної, міфологічної. Дослідження мовної маніфестації екзистенціальних 

феноменів, до яких належить здоров’я, уможливлює розкриття особливостей 

етнічної й індивідуальної мовної свідомості, ментального світу представників 

певного мовного колективу. Здоров’я належить до глибинних основ системи 

цінностей, є найвищою людською аксіологемою, яка визначає фізичне 

існування людини та є основою її душевного стану.  У культурі Стародавнього 

Риму досліджуваний концепт становив одну з найважливіших особистісних та 

суспільних цінностей. Саме тому дослідження концепту ЗДОРОВ’Я дає змогу 

не лише експлікувати фрейм «здоровий/нездоровий стан людини», а й виявити 

уявлення давніх римлян про фізіологію людини, її спосіб здорового життя, 

цінність людини в античному світі, ставлення людини до самої себе, ставлення 

держави до людини, загалом систему вищих аксіологем людського буття. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми факультету 

іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка – 

«Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми германських, 

романських і класичних мов» (державний реєстраційний номер 0111U008010). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 9/2 від 27 лютого 

2013 р.). 

Метою дисертаційної роботи є дослідження номінативного і 

семантичного полів концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові та особливостей 

його репрезентації в різних типах дискурсу. 
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Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1. Обґрунтувати теоретичні засади лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурологічного вивчення концептосфери давніх римлян.   

2. Визначити місце концепту ЗДОРОВ’Я у класифікаційній матриці 

концептів. 

3. Дослідити феномен «здоров’я» в інтерпретації античних мислителів. 

4. Проаналізувати етимологію, дериваційне поле концепту ЗДОРОВ’Я, 

встановити синтагматичні та парадигматичні зв’язки лексем-вербалізаторів 

концепту ЗДОРОВ’Я у латинській мові. 

5. Змоделювати номінативне та семантичне поля досліджуваного концепту. 

6. Визначити поняттєві, образні та ціннісні характеристики концепту 

ЗДОРОВ’Я у латинській мові. 

7. Дослідити особливості репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я у різних 

типах дискурсу: медичному,  історичному, художньо-поетичному та в пареміях. 

Об’єкт дослідження – концепт ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

Предметом дослідження є особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я 

в латинській мові. 

Методологічною базою дослідження є лінгвофілософська концепція про 

взаємозв’язок та взаємозалежність мовних і позамовних явищ: мова розуміється 

як головний засіб акумуляції, зберігання, трансформації й трансляції знань 

людини про навколишній світ, мова інтерпретується як картина світу, яка 

виражена складною знаковою системою й відображає взаємодію з мисленням, 

культурою, позамовною дійсністю; а також теорія номінації, що передбачає 

виявлення номінативної функції мовних засобів у взаємозв’язку з когнітивно-

пізнавальною та комунікативною функціями. 

Матеріалом дослідження стали лексичні й фразеологічні одиниці, дібрані 

з двомовних латинсько-українських словників, збірок паремій, фрагменти 

оригінальних текстів, які містять вербальні та смислові вираження концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові (зокрема медичний трактат Авла Корнелія 

Цельса, «Історія Риму» Тіта Лівія, поетичні твори Катулла, Горація, Овідія, 
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Вергілія). У процесі дослідження проаналізовано близько 1400 контекстів 

вживання лексем salus, sanitas, valetudo та інших спільнокореневих слів, 

дібраних методом суцільної вибірки. 

Методи дослідження. Основні методи дослідження такі: метод 

концептуального аналізу – для формування цілісного й глибокого уявлення про 

досліджуваний концепт; описовий метод – для встановлення та інвентаризації 

засобів вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я у латинській мові; елементи історико-

етимологічного аналізу – для встановлення динаміки розвитку змісту концепту; 

контекстуальний аналіз – для виявлення контекстно-ситуативних ознак 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO в різних типах дискурсу; 

компонентний аналіз (дослідження лексичних значень слів-репрезентантів 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO); метод кількісного аналізу – для 

встановлення особливостей семантичної репрезентації субконцептів SALUS, 

SANITAS, VALETUDO та їхньої частотності в різних типах дискурсу.  

Наукові положення, які виносяться на захист: 

1. Лінгвістична, лінгвокогнітивна та лінгвокультурологічна класифікація 

визначає місце концепту ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці концептів, його 

статус у мовній картині світу давніх римлян, у культурі та цінностях античного 

суспільства. 

2. Концепт ЗДОРОВ’Я в латинській мові представлений трьома 

субконцептами – SALUS, SANITAS, VALETUDO, які об’єднані в номінативні 

поля з ядерною структурою, що моделюються внаслідок встановлення всіх 

засобів вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові.  

3. Дериваційний аналіз вербалізаторів концепту уможливлює визначення 

внутрішньосистемних зв’язків між компонентами (слотами та субслотами) його 

фреймово-пропозиційної  структури. 

4. Синтагматичні та парадигматичні зв’язки лексем-вербалізаторів трьох 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO експлікують їхнє значення, а 

визначення синонімічних, антонімічних та гіперо-гіпонімічних відносин, 
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пов’язаних з іменем концепту, виявляє додаткові когнітивні ознаки концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові.  

5. Вербалізацію концепту ЗДОРОВ’Я в різних типах дискурсу – 

медичному, наративному соціально-історичному, художньо-поетичному та в 

пареміях – по-різному у кількісному та якісному відношеннях представляють 

компоненти його структурної організації (суспільно-ціннісний, образний, 

асоціативний тощо). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що концепт 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові вперше введено у широкий контекст 

лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень; уточнено місце 

цього концепту в лінгвістичній, лінгвокогнітивній та лінгвокультурологічній 

класифікаційній матриці концептів; комплексно досліджено засоби 

вербалізації, семантичне поле, логіко-поняттєві, образні та ціннісні 

характеристики концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові; змодельовано 

словотвірні гнізда лексем з історичними основами *salu-/salv-, *san-, *val- та 

здійснено фреймово-пропозиційний аналіз цих словотвірних гнізд; визначено 

особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в різних типах дискурсу. Набув 

подальшого розвитку синкретичний підхід у дослідженні концептів (через 

призму лінгвокультурології та когнітивістики). 

Теоретичне значення роботи полягає в дослідженні нового сегмента 

мовної та концептуальної картин світу давніх римлян, у подальшому вивченні 

механізмів вербалізації мовної картини світу, насамперед засобами лексичного 

мовного рівня, в інтегрованому описі одного з найбільш значущих у культурно-

аксіологічному сенсі концептів давньоримської етносвідомості. Результати 

дисертаційного дослідження є внеском у розробку теоретичних засад 

дослідження концептів на матеріалі давніх мов, теоретичних аспектів 

лінгвоконцептології, лінгвокультурології, лінгвоаксіології.  

Практична цінність роботи полягає в укладенні на основі проведеного 

дослідження національних підручників у співавторстві «Латинська мова та основи 

медичної термінології» для студентів вищих медичних навчальних закладів IV 
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рівня акредитації. – К. : ВСВ «Медицина», 2016. – 472 с. і «Латинська мова та 

основи фармацевтичної термінології» для студентів вищих фармацевтичних і 

медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. – К. : ВСВ «Медицина», 2016. 

– 352 с., а також можливості використання результатів дослідження у лекційних 

і практичних курсах із когнітивістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, 

історії латинської мови, герменевтики латинськомовних текстів, у теорії та 

практиці перекладу античних творів, у лексикографічній роботі – під час 

укладання двомовних латинсько-українських словників, збірок паремій. 

Матеріали дисертації можуть бути використані у дослідницькій роботі та 

написанні наукових праць. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

результати дослідження оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, а саме: VII Міжнародній науково-

практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

2013),  Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: 

мова, література, фольклор» (Київ, 2013), ХІІІ Міжнародних славістичних 

читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 2013), 

Всеукраїнських наукових конференціях з участю молодих учених «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (Київ, 2013) та «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» 

(Київ, 2014), V Міжнародній науково-практичній конференції «Діалог культур: 

Україна – Греція (поліфонія діалогу у постсучасній культурі)» (Київ, 2014), 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Слово, знак, значення: 

проблеми, інновації, рішення» (Львів, 2014, 2015), щорічних наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2014–2016), 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Філологія, соціологія і 

культурологія. Наукові досягнення, розвиток, пропозиції на 2015 рік» 

(Варшава, 2015) та «Сучасна українська нація:  мова, історія, культура» (Львів, 

2016).  
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Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 

14 публікаціях, з-поміж них: шість – у наукових фахових виданнях, 

затверджених ДАК МОН України, одна – в зарубіжному фаховому виданні, 

п’ять – в інших українських та зарубіжних виданнях (усі публікації одноосібні), 

два – методичні видання (у співавторстві). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів з висновками до них, загальних висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 214 сторінок (186 – текстова 

частина, 28 – список використаних джерел, що налічує 257 найменувань, з-

поміж яких 24 – іноземними мовами). Дисертацію ілюстровано 15 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ В СУЧАСНІЙ 

ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

1.1. Мова й культура та їх взаємодія  

Мова – це надзвичайно складне, багатовимірне й багатоаспектне явище, 

це феномен людського суспільства, «це водночас і система та антисистема, і 

діяльність та продукт цієї діяльності, і дух та матерія, і об’єкт, який стихійно 

розвивається, і впорядковане явище, що самоврегульовується» [191, с. 7]. Мова 

не тільки відображає реальність, але інтерпретує її, створюючи особливу 

дійсність, в якій живе людина. Саме тому філософія  на межі  тисячоліть 

розвивається на базі використання досліджень мови. А. М. Гайдеґґер, видатний 

мислитель нашого часу, назвав мову «домом буття» [126]. Свого часу 

Вільгельм фон Гумбольдт зауважив: «Мова – це світ, що лежить між світом 

зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини»; «вивчення мови відкриває для 

нас, крім її використання, ще й аналогію між людиною і світом взагалі та 

кожною нацією, що самовиражається в мові»; «мова – вмістилище народного 

духу, культури»; «вивчення мов світу – це також всесвітня історія думок і 

почуттів людства» [65, c. 348].  

Однією з домінантних рис сучасної філології є її антропоцентрична 

орієнтованість, що спричинила нове розуміння значення як результату 

концептуалізації й категоризації досвіду людини [111, с. 1]. «Світ, – як зазначає 

В. В. Жайворонок, – це сама людина, коли йдеться про внутрішні її 

світовідчуття, переживання, розумову діяльність, невіддільну від мови як 

способу організації інформації про сам світ, а ширше — Всесвіт. Тому феномен 

світу, пізнаного через мову, постає для людини передусім таким, яким постає 

для неї її мова» [75]. 

Нова наукова парадигма ставить нові завдання в дослідженні мови, 

потребує нових методик її опису, нового порядку під час аналізу її одиниць і 
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категорій, виведення правил і закономірностей. Особливу увагу приділено 

питанням співвідношення мови й культури, мови й національного менталітету, 

мови й національної свідомості, а також національної специфіки й 

самобутності, «що дають змогу проникнути в глибини національного способу 

мислення, ментальності» [232, с 1].  

Вже не підлягає сумніву, що мова, культура й етнос нерозривно пов’язані 

між собою [178, с. 183]. Мова тісно пов’язана з культурою: мова «проростає» в 

неї, виражає її, «є обов’язковою передумовою розвитку культури загалом» [184, 

с. 223]. В. В. Воробйов мову закономірно розглядає як систему, через структуру 

якої об’єктивно інтерпретуються «соціально-культурні гештальти» — 

феномени культурних цінностей [55, с. 26]. 

Мова – найважливіший засіб не лише спілкування й вираження думки, 

але й акумуляції знань культури. Мова й культура тісно взаємопов’язані, 

оскільки мова не існує поза культурою, а виконує функцію віддзеркалення й 

збереження етноментального досвіду. Як складна знакова система, мова може 

бути засобом передання, зберігання, використання й перетворення інформації. 

Культура, як і мова, також знакова (семіотична) система, яка здатна передавати 

інформацію, але, на відміну від мови, не може самоорганізовуватися, оскільки 

культура – складна семіотична система, її основна функція – це пам’ять, а її 

основна риса – нагромадження [121, с. 227].  

Під поняттям культури, услід за В. В. Воробйовим, розумітимемо  

«організацію людського життя, особливий клас суспільних явищ; сукупність 

способів творчої діяльності особистості у сфері матеріального й духовного 

продукування; способи розподілу й споживання матеріальних і духовних 

цінностей, досягнення в галузі організації суспільних взаємовідносин, що 

сприяють прогресивному розвитку людства» [55, с. 14]. Культура – це не 

просто сукупність артефактів, тобто речового світу, який створений руками 

людини, це світ значень, що людина вкладає в продукти своєї діяльності й саму 

діяльність [126]. Водночас мова виступає знаряддям культури, вербалізуючи 

ключові поняття буття окремого народу, його національної самобутності, 
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менталітету, морально-ціннісних установок. Пізнання культурного простору 

етносу неможливе без мови, а, з другого боку, вивчення мови не відбувається 

без осмислення культурних фактів.  

Спілкування, діалог культур здійснюються через особистість, за 

посередництвом її унікальності та індивідуальності. Саме тому В. В. Воробйов  

«мову – націю (національну особистість) – культуру» називає центральною 

тріадою лінгвокультурології [55, с. 13]. 

Комплексною галуззю наукового знання про взаємозв’язок і взаємовплив 

мови й культури є лінгвокультурологія. Лінгвокультурологія вивчає мову як 

феномен культури: певне бачення світу крізь призму національної мови, коли 

мова виступає як виразник особливої національної ментальності [126]. У 

завдання лінгвокультурології входить вивчення і опис взаємовідношень мови та 

культури, мови й етносу, мови і народного менталітету [126, с. 28; 205, с. 216]. 

Об’єктом лінгвокультурології є дослідження взаємодії мови, яка є 

транслятором культурної інформації, культури (з її установками й 

преференціями) й людини, що створює цю культуру, користуючись мовою. 

Предметом дослідження цієї науки є одиниці мови, які набули символічного, 

еталонного, образно-метафоричного значення в культурі та які узагальнюють 

результати власне людської свідомості – архетипового й прототипового – 

зафіксовані у міфах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорних і релігійних 

дискурсах, поетичних і прозових художніх текстах, фразеологізмах і 

метафорах, символах і пареміях (прислів’ях і приказках) і т. д. [126]. 

Домінантною ціллю лінгвокультурологічних досліджень В. В. Воробйов 

вважає «не просте вивчення взаємодії мовних, етнокультурних й 

етнопсихологічних факторів або опору на предметно-понятійну сферу культури 

в навчальному описі та викладанні мови, а цілісне теоретико-описове 

дослідження об’єктів як функціональної системи культурних цінностей, 

відображених у мові, контрастивний аналіз лінгвокультурологічних сфер різних 

мов (народів) на основі теорії лінгвістичної відносності (гіпотеза Е. Сепіра – Б. 

Уорфа), концепції, згідно з якою структура мови й системна семантика її 
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одиниць корелюють зі структурою мислення й способом пізнання зовнішнього 

світу того або іншого народу» [55, с. 4-5]. 

В. Б. Яковлєва вважає, що лінгвокультурологія (як окрема дисципліна 

синхронного напряму) разом з етнолінгвістикою (як реконструктивний напрям 

наукових студій діахронічного спрямування) становлять окремий напрям 

мовознавчої науки – етнолінгвокультурологію, «що орієнтує дослідника на 

розгляд співвідношення і зв’язку мови й духовної культури, мови й народного 

менталітету, мови й народної творчості, їх взаємозалежності й кореспонденції» 

[232, с. 5].  

Ключовими поняттями лінгвокультурології є «картина світу», «мовна 

картина світу», «концептуальна картина світу». 

З допомогою мови як системи значущих одиниць відбувається певне 

національне «членування» дійсності на «сегменти». Людина неминуче формує 

певну «картину світу» [55, с. 24]. 

Поняття картини світу, на думку В. І. Постовалової, – це «цілісний 

глобальний образ світу, який лежить в основі світобачення людини, що 

репрезентує сутність якості світу в розумінні її носіїв і є результатом всієї 

духовної активності людини» [170, с. 21]. Картина світу – сформована у 

свідомості людини й словесно оформлена система відомостей у різних сферах 

навколишнього життя. Картина світу – це цілісна система знань й уявлень про 

світ, що виконують функцію орієнтовної основи дій людини. Ця система 

складається з побутових, наукових та інтуїтивних знань; розпадається на 

підсистеми, соціально значущі для людини: економічна картина світу, наукова 

картина світу, технічна картина світу, естетична картина світу і т. д. Кожна з 

цих підсистем спирається на свою систему понять, має свою структуру, історію 

й призначення. На основі картини світу та її окремих складників у кожної 

людини створюється своя концепція світу й людини в ньому, згідно з якою 

особистість живе, здійснюючи категоріальну поведінку [29, с. 358]. Картина 

світу – це сукупність взаємопов’язаних систематизованих уявлень про устрій 
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світу, Всесвіту, про місце в ньому людини, її пізнавальних і творчих 

можливостей [146, с. 190]. 

«Картина світу – це не дзеркальне відображення, а завжди якась 

інтерпретація» [185, с. 29]. Кожен індивід по-своєму неповторно відтворює світ. 

Індивіди ж суттєво відрізняються один від одного. Деякі дослідники пов’язують 

із концепцією картини світу вчення О. О. Потебні  про два типи значення слова 

(«народне» й «особисте») [171, с. 9]. В. П. Руднєв виділяє універсальну картину 

світу, властиву всьому людству, яка є, за його переконанням, надто 

абстрактною, картину світу певної соціальної групи, картину світу окремої 

особистості [175]. Індивідуальна картина світу – це єдність особистого й 

народного [69]. 

Розгляд питання про мовну картину світу становить важливу теоретичну 

передумову дослідження співвідношення мови й мислення, мови й культури. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки питання про дослідження 

мовної картини світу залишається відкритим [232, с. 1]. 

Поняття «(мовна) картина світу» і «проміжний світ», засновані на вченні 

В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови (слова), є, з одного боку, 

формою репрезентації певної національної культури, а, з другого – зіставною 

інтерференцією різних культур, відображених у різних національних мовах [55, 

с. 25-26]. 

Сучасні дослідники конкретизують поняття мовної картини світу. Так, 

О. О. Корнілов виділяє наукову картину світу (інваріант наукового знання 

людства про світ на певному історичному етапі), національно-наукову картину 

світу (інваріант наукового знання про світ у мовній оболонці конкретної 

національної мови, тобто наукова картина світу, відображена в 

терміносистемах окремої національної мови), мовну картину світу («мовне 

пізнання певної мовної спільноти, вербалізована система «матриць», у яких 

відображений національний спосіб інтерпретації світу, що формує й визначає 

національний характер», «джерело знань про національний характер і 

менталітет», «сукупність національно-специфічних відображень у певній мові 



22 

 

окремих фрагментів»), національну мовну картину світу (результат відображення 

об’єктивного світу «повсякденною» мовною свідомістю конкретного мовного 

суспільства, конкретного етносу), індивідуальну мовну картину світу (результат 

відображення об’єктивного світу «повсякденною» (мовною) свідомістю окремої 

людини – носія певної національної мови) [100, с. 112-113]. 

Услід за О. О. Корніловим, який вважає, що «мовна картина світу» – лише 

абстракція, реально ніде не існує; а реально існують і можуть аналізуватися 

лише мовні картини світу конкретних національних мов, тобто національні 

мовні картини світу [100, с. 4], у дослідженні оперуємо поняттям національно-

мовна картина світу. 

Національно-мовну картину світу, згідно з І. О. Голубовською, розуміємо 

як «виражене засобами певної мови світовідчуття і світосприйняття етносу, 

вербалізовану інтерпретацію мовним соціумом навколишнього світу й себе 

самого в цьому світі. Дослідити мовну картину певного народу – означає 

виявити етнічну спрямованість мовного значення та способи його маркування 

на всіх структурних рівнях мовної системи, що імплікує залучення до аналізу 

таких різнорідних мовних явищ, як внутрішня форма слова, культурні концепти 

(на лексичному рівні); загальні семантичні категорії оцінки, модальності, 

агентивності тощо» [62, с.2]. Національно-мовну картину світу, услід за 

В. А. Масловою, кваліфікуємо не як щось унікальне, неповторне, а лише як 

виражене мовними засобами специфічне забарвлення цього світу, зумовлене 

національною значущістю предметів, явищ, процесів, вибірковим ставленням 

до них, яке породжується специфікою діяльності, способом життя й 

національною культурою певного народу [126]. 

Лінгвісти розрізняють поняття наукової та наївної картини світу. Саме 

останнє поняття, на думку А. А. Залізняк, репрезентоване у мові [78]. Наївна 

картина світу відображає матеріальний і духовний досвід будь-якого народу, 

що говорить певною мовою. Наївна картина світу може істотно відрізнятися від 

наукової картини, яка не залежить від мови й може бути спільною для різних 

народів [31, с. 71]. Наївна картина світу, яка складається як відповідь на 
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практичні потреби людини, є неодмінною когнітивною основою її адаптації до 

світу [126]. Наївна картина світу формується під впливом культурних цінностей 

і традицій тієї чи іншої нації і знаходить своє відображення насамперед у мові – 

в її словах і формах. Використовуючи в мові слова, які своїми значеннями 

передають зміст, носій певної мови, не усвідомлюючи, приймає і поділяє 

певний погляд на світ [31, с. 71].  

Поняття наївної мовної картини світу «є відображеними у природній мові 

способами сприйняття та концептуалізації світу, коли основні концепти мови 

складаються в єдину систему поглядів, свого роду колективною філософією, 

яка нав’язується як обов’язкова всім носіям мови» [5, с. 39]. 

З огляду на це, дослідження лінгвокультурного концепту повинне 

здійснюватися в контексті наївної картини світу, що дасть можливість набагато 

глибше й ширше збагнути його ідею, пізнати його місце в матриці культури та 

свідомості носіїв мови, хоч «відображені в мові наївні уявлення аж ніяк не 

примітивні: у багатьох випадках вони не менш складні й цікаві, ніж наукові»  

[5, с. 48]. 

Серед  найголовніших компонентів мовної картни світу є лексичні явища 

– система значень лексем та пов’язана з нею типова сполучуваність. Крім того, 

дуже важливою частиною мовної картини світу, яка має стати складовою в 

дослідженні концепту ЗДОРОВ’Я, є семантичні конотації: це оцінки, емоції, які 

асоціюються з денотатами назв, що зафіксовані в певних мовних фактах [243]. 

Первинною щодо мовної картини світу є концептуальна картина світу. 

Концептуальну картину світу науковці визначають як інформаційну систему, 

що складається зі знань, уявлень, вірувань та є результатом пізнання людиною 

навколишнього світу, інтерпретації, позначення й утримання у свідомості 

властивостей світу у вигляді певної групи понять, структурованої як 

концептуальні сфери-локуси [71, c. 41; 92, с. 172; 97; 107]. Мовна картина світу 

експлікує різні картини світу людини й відображає загальну концептуальну 

картину світу [180, c. 47]. Концептуальна модель світу й мовна модель світу 

пов’язані між собою як первинне і вторинне, як ментальне явище і його 
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вербальне представлення, як зміст і засіб доступу до змісту, тобто до 

внутрішньої форми ментальної структури [66]. У процесі концептуалізації 

виділяється інформація, її осмислення та подальша трансформація в знання. 

Таким чином, з’являються знання як продукт переробки вербального і 

невербального досвіду, що формують концептуальну картину світу [180]. 

Концептуальна система становить сукупність знань, уявлень представників 

етносу, результатів людської діяльності і процесів дослідження та пізнання 

світу [232, с. 5]. 

Одиницею картини світу як «вихідного глобального образу світу, що 

лежить в основі світобачення людини, репрезентує сутнісні властивості світу в 

розумінні її носіїв і є результатом всієї духовної активності людини», є 

концепт [170, с. 21]. Концепти,  матеріалізовані у вигляді номінативних 

одиниць, входять у комунікацію та відбиваються в національній мовній картині 

світу [96, с. 7]. 

Спираючись на викладені теоретичні засади, концепт ЗДОРОВ’Я 

досліджуватимемо насамперед 1) як лінгвокультурний концепт, який 

відображає особливості національного менталітету, мови й національної 

свідомості, національної самобутності, духовної культури, системи цінностей, 

2) як концепт національної мовної картини світу, в якій віддзеркалений 

об’єктивний світ «повсякденною» мовною свідомістю конкретного мовного 

суспільства, конкретного етносу, система філософських поглядів, система 

цінностей, наукових та наївних знань, спосіб життя, національне значення  

феномену «здоров’я» в давньоримському суспільстві, метафоричне поле, 

культурні коди, 3) як концепт наукової та наївної картини світу (остання є 

домінувальною). 
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1.2. Концепт як ключове поняття лінгвокультурології та 

лінгвокогнітології 

У становленні антропоцентричної парадигми гуманітарного, зокрема 

лінгвістичного, знання відбулося виділення концепту як ментального утворення 

[178, с. 186]. 

У 90-х роках ХХ століття сталася зміна наукової парадигми гуманітарного 

знання. У мовознавстві системно-структурний підхід змінив 

антропоцентричний, який перевів інтереси дослідника з об’єкта пізнання на 

суб’єкт, тобто на аналіз людини в мові й мови в людині [126]. Це викликало 

потребу у створенні нового терміна, що синтезував би лексикографічну та 

енциклопедичну інформацію [105, с. 143], у семантиці якого поєднувалися б 

денотативне і конотативне значення, ядерне й периферійні значення слова, 

знання про світ і про суб’єкт, який його пізнає [21, с. 12]. І таким терміном став 

«концепт» – складний лінгвально-ментальний феномен, що на рівні семантики 

поєднує денотативний та оцінно-емотивний значеннєві плани, виявляє 

особливості мовомислення, поведінкових стереотипів людини як представника 

певного етносу, ставлення її до того чи іншого відображуваного об’єкта [176, с. 

5]; дискретна одиниця колективної свідомості, що відбиває предмети реального 

або ідеального світу та зберігається в пам’яті носіїв мови у вигляді вербального 

субстрату [20, с. 28]. 

На думку  В. А. Маслової,  «велика частина інформації про світ надходить 

до людини з лінгвістичного каналу, тому людина живе більше в світі концептів, 

створених нею ж для інтелектуальних, духовних, соціальних потреб, ніж у світі 

предметів і речей: значна частина інформації надходить до людини через 

слово» [126]. Мислення людини – невербальне, воно здійснюється за 

допомогою універсального предметного коду. Люди мислять концептами, 

кодованими одиницями цього коду. Упорядкована сукупність концептів у 

свідомості людини утворює її концептосферу [4, c.7]. 

Номінативний акт, – як вважає О. С. Колесник, – є результатом 
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поетапного переходу від сенсорної перцепції  до закріплення значення за 

знаком за такою схемою: дійсність (ситуація) → інваріантні образи → більш 

абстрактні поняття (концепти) → словесно-знакова символізація [96, с. 7]. 

На важливій ролі концепту в інтеграції особистості в культуру наголошує 

З. А. Ахметжанова: як концепт культура входить до ментального світу людини, 

але й людина за допомогою концепту входить в культуру, а іноді і впливає на 

неї. Через концепт людина інтегрується в культуру народів, у ментальний світ 

людей різних націй [16]. 

Про роль концептосфери у формуванні ментальної моделі дійсності 

влучно, на наш погляд, висловилася Н. В. Попова: «З моменту свого 

народження людина пізнає навколишній світ, вчиться впізнавати предмети, 

співвідносити їх один з одним, робити узагальнення, навчається обробляти й 

запам’ятовувати велику кількість інформації, висловлювати результати своєї 

пізнавальної діяльності з допомогою мови. Як наслідок – у людини формуються 

загальні поняття, які пізніше об’єднуються в систему знань про світ. Ця система 

складається з концептів різного рівня складності та абстракції, сформованих 

різними способами. Концептосфера або сукупність концептів, дає змогу 

твердити про ментальну модель дійсності, яка відбивається в мові загалом і в 

мовній свідомості конкретних носіїв мови зокрема» [168, с. 10]. 

Поняття «концепт», сформоване в автентичній латиномовній традиції  на 

позначення ментальної єдності інтелектуальних процесів у творах античної 

філософії й філології, розвинуте у філософсько-теологічному лексиконі 

середньовічної та новітньої когнітології, було залучено до терміносистеми 

сучасної лінгвістики [80, c.203]. Термін «концепт» у значенні, відмінному від 

терміна «поняття», використав у 1928 році С. О. Аскольдов (Алексєєв): 

«Концепт – уявне утворення, яке заміняє нам у процесі думки невизначену 

безліч предметів одного і того ж роду» [15, с. 269]. Дослідник наголошував на 

тому, що концепт має ієрархічно організовану структуру, кожен елемент якої 

прагне до більшого рівня абстракції; концепт становить одиницю мови й думки, 

яку можна піддати лінгвістичному аналізу й логічній обробці [15].  
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Про відмінність між концептом і поняттям Н. В. Попова пише таке: 

«Якщо порівняти концепт і поняття, то дійдемо висновку, що поняття 

відображає найбільш загальні, істотні й логічно сформовані ознаки предмета 

або явища, тоді як концепт може відображати один або кілька інших, не завжди 

істотних, ознак об’єкта. Слід підкреслити, що поняття й концепт пов’язані між 

собою. Поняттям можна назвати логічно осмислений концепт, який є 

результатом когніції» [168, с.13].  

На думку М. М. Ангелової, концепт відрізняється від поняття тим, що 

«концепт, на відміну від поняття, не тільки розуміється, але й переживається, а 

отже, об’єм концепту ширший, ніж об’єм поняття. Поняття є обов’язковим 

ядерним компонентом концепту» [2]. В. З. Дем’янков відмінність між поняттям 

і концептом вбачає у тому, що «про поняття люди домовляються, конструюючи 

їх для того, щоби «мати спільну мову» під час обговорення проблем. Концепти 

існують самі по собі, їх люди реконструюють з тим чи іншим ступенем 

(не)впевненості, – унаслідок цього з’являється дифузність, гіпотетичність, 

розмитість таких реконструкцій» [70, с. 27]. 

 О. О. Григор’єв дослідив і провів чітку дихотомію між поняттям та 

концептом: динамічність (варіативність) концепту й статичність 

(нормативність) поняття, сингулярність (одиничність) концепту й тотальність 

(загальність) поняття, суб’єктно-особистісний вимір концепту та безособово-

об’єктивувальний вимір поняття; концепт – процедура означення, поняття – 

оперування зі стійким значенням; концепт і поняття з різною інтенсивністю 

виражають зміст; концепт – інтенсіонал змісту, поняття – екстенсіонал змісту; 

концепт – герменевтичний, поняття – логічне; концепт – ейдетичний, поняття – 

логосне; концепт спрямований на миттєве охоплення змісту, поняття – на 

«об’єктивний стан справ» [64]. 

У сучасному лінгвістичному дискурсі фігурує велика кількість визначень 

концепту, питанню дослідження концептів присвячені десятки праць. Попри те 

ця проблематика досі актуальна, адже, як справедливо зазначає Ю. С. Степанов, 

«концепт – […] згусток культури у свідомості людини» [197, с. 43]. 
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Зацікавлення цією проблематикою, за словами О. В. Троць, «зумовлене 

характером кореляції між типом мислення, культурою та мовними засобами 

відтворення універсальних категорій в етнокультурному аспекті» [210, с. 3]. 

Концепт – базова одиниця для дослідження культури етносів на межі дотику 

культурної і мовної знакових систем [232, с. 8]; джерело пізнання культури, 

знань, мислення, цінностей носіїв мови.  

С. А. Юлтимірова, систематизувавши різні визначення концепту, 

визначила три основні підходи до його розуміння: лінгвістичний, 

когнітивний, культурологічний [229]. 

Представники лінгвістичного підходу розуміють концепт як весь спектр 

семантики слова разом із конотативним компонентом [15, 119, 203]. Когнітивна 

лінгвістика досліджує семантику одиниць, які репрезентують (об’єктивують, 

вербалізують, озовнішнюють) у мові певний концепт [4, c.7]. Представники 

когнітивного підходу визначають концепт як одиницю ментальних або 

психічних ресурсів нашої свідомості; оперативну змістову одиницю пам’яті, 

ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку (lingua mentalis), 

усієї картини світу, відбитої в людській психіці. У процесах мислення людина 

оперує концептами, які відображають зміст результатів людської діяльності й 

пізнання світу у вигляді певних «квантів» знання [87, 105]. 

Концепт – ключове поняття сучасної когнітивістики, «одна з поширених 

верифікувальних моделей усвідомлення фрагментів дійсності та мовної 

категоризації, оперативної одиниці пам’яті» [60, с.125]. Термін «концепт» 

когнітивісти застосовують для того, щоб об’єднати безліч різноманітних 

одиниць ментального словника певним родовим поняттям, що відповідає 

уявленням про ті значення, якими оперує людина в процесах мислення і які 

відображають зміст досвіду й знання, зміст результатів усієї людської 

діяльності й процесів пізнання світу у вигляді окремих квантів знання. 

Особливо слід зазначити, що, з погляду сучасної когнітивної науки, частина 

концептів має мовну «прив’язку», а інші концепти втілені в психіці особливими 

ментальними невербалізованими репрезентаціями: розумовими картинками, 
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образами, гештальтами, схемами [74, с. 98]. 

Д. С. Лихачов під поняттям «концепт» розуміє «узагальнену розумову 

одиницю, яка відображає й інтерпретує явища дійсності залежно від освіти, 

особистого досвіду, професійного й соціального досвіду носія мови»; 

«особистісне осмислення, інтерпретацію об’єктивного значення й поняття як 

змістового мінімуму значення» [119, с. 281]. В. І. Карасик визначає концепти як 

«ментальні утворення, які зберігають у пам’яті людини значущі усвідомлювані 

типізовані фрагменти досвіду, кванти пережитого знання» [86, с. 59]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін розглядають концепт як «дискретне ментальне 

утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, яка має 

порівняно упорядковану внутрішню структуру, що є результатом пізнавальної 

(когнітивної) діяльності особистості і суспільства та надає комплексну, 

енциклопедичну інформацію про предмет або явище, яке відображається, про 

інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю й ставлення суспільної 

свідомості до цього явища або предмета» [166, с. 34]. 

Погоджуючись із О. С. Кубряковою, яка основними ознаками концепту 

вважає оперативність, відображення змісту людської діяльності, наявність 

інваріантного  стрижня, гнучкість та рухливість, Г. В. Токарев акцентує увагу 

на першій ознаці,  що свідчить про суб’єктивний характер концепту (це ті 

значення, якими оперує певна людина) [208, с. 6-7]. Згідно з таким 

твердженням, «іманентних», «об’єктивно існуючих» концептів немає, і ступінь 

об’єктивності особистісних концептів залежить від того, наскільки вони 

збігаються з концептами членів соціуму, що об’єднуються спільністю 

життєвого досвіду [13, с.13]. 

Прихильники культурологічного підходу трактують концепт як 

ментальне утворення, зумовлене певною етносемантичною специфікою, як 

основний осередок культури в ментальному світі людини [10, 11, 12, 46, 47, 48, 

51, 52, 86, 90, 119, 122, 196, 197, 190, 191].  

Лінгвокультурологічні характеристики концепту окреслює 

Ю. С. Степанов: концепт – атрибут культури, згусток культури у свідомості 
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людини, багатовимірна глобальна структура, що складається з понять, 

емотивно-оцінного блоку, стислої історії та етимології, він – об’єктивний, 

історично детермінований, може мати статус константи культури, якщо існує 

постійно або тривалий час [197, с. 84]. 

Г. В. Токарев розмежовує ознаки, якими концепт як когнітивне утворення 

відрізняється від концепту як лінгвокультурологічного утворення. Когнітологія, 

на думку вченого, розглядає мислення в аспекті продукування дискурсу тим чи 

іншим індивідом. Лінгвокультурологія вивчає процеси становлення, розвитку, 

функціонування свідомості в культурно-історичному аспекті, тому базовими 

для когнітології ознаками концепту є оперативність, гнучкість і рухливість, 

суб’єктивність, неструктурованість; релевантними ознаками концепту в 

лінгвокультурології є інваріантність, змістове наповнення концепту (концепт 

відображає результати людської діяльності) [208, с. 8]. 

Згідно з В. Л. Іващенко, «концепт виявляє себе у двох площинах: 

горизонтальній – як складний конгломерат певним чином організованих 

елементарних смислів, що їх породжує психічна організація […] мовної 

особистості, соціальна реальність, життєвий досвід, а також природно-

кліматичні умови, в яких живе людина, на тому чи іншому синхронному зрізі; 

вертикальній – як ментальний простір, діапазон якого варіює від чистої 

ментальності […] до сфокусованої на якомусь одному з фрагментів дійсності 

гіперсемантики менталітету, або концептів етнокультури та епохи» [85, с. 59]. 

Багато вчених дотримуються синкретичних поглядів в інтерпретації 

концепту, поєднуючи постулати когнітології та лінгвокультурології [1, 15, 50, 

51, 52, 53, 54, 119, 166, 167]. Зокрема, М. Ф. Алефіренко визначає концепт як 

«широкий набір ментальних утворень, які кодують в найрізноманітніших 

конфігураціях культурно значущі смисли» [1, с. 225]. 

Концепт як ментальне утворення високого ступеня абстрактності інтегрує 

в собі всю комунікативно значущу інформацію: парадигматичні, синтагматичні 

й словотвірні зв’язки знака, що позначає концепт. У семантичний діапазон 

концепту інтегрується прагматична інформація мовного знака з його 
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експресивною та ілокутивною функціями. Ще одним компонентом семантики 

мовного концепту є смислові характеристики мовного знака, пов’язані з його 

одвічним призначенням і системою духовних цінностей носіїв мови [6, с. 56-59; 

205, с. 94-97]. Найбільш істотним компонентом семантики концепту 

М. М. Ангелова вважає культурно-етнічний компонент, що визначає специфіку 

семантики одиниць природної мови й відображає «мовну картину світу» його 

носіїв [2]. 

Ми поділяємо думку Г. В. Токарева, що «формування й функціонування 

того чи іншого фрагмента картини світу може бути здійснено тільки за 

реалізації лінгвокультурологічного підходу до концепту, який розглядає його 

(концепт) як глобальну, багатовимірну одиницю ментального рівня, для якої 

характерні такі ознаки: історичний детермінізм; широка екстенсіональність;  

структурованість інтенсіоналами наукових і повсякденних понять, уявлень, 

культурних установок, ідеологем, стереотипів; неоднорідність змісту, що 

виявляється в синтезі конкретного й абстрактного, раціонального й емоційного; 

різноманітність типів знакових репрезентацій» [208, с. 12].  

Унаслідок проаналізованої наукової літератури доходимо висновку, що 

концепт ЗДОРОВ’Я варто розглядати в синкретичному аспекті, однак із 

перевагою в бік культурології. Когнітивна складова частина описуваного 

концепту не може бути реалізована повною мірою через неможливість 

провести психологічний та асоціативний експерименти. Однак на матеріалі 

письмових текстів можемо дослідити концепт ЗДОРОВ’Я як фрейм, описавши 

його слоти, що значно, на нашу думку, розширить уявлення про 

лінгвокультурні обрії досліджуваного концепту.  

Тому, спираючись у представленому дисертаційному дослідженні на 

культурологічну домінанту концепту ЗДОРОВ’Я, поняття «концепт» будемо 

розуміти, услід за В. А. Масловою, як «семантичне утворення, що позначене 

лінгвокультурною специфікою, яке характеризує носії певної етнокультури та 

яке оточене емоційним, експресивним та оцінним ореолом» [126, с. 36]. 
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Дослідження семантики мовних одиниць, які об’єктивують концепти, дає 

змогу отримати доступ до змісту концептів як мисленнєвих одиниць [4, c. 7]. Під 

час вивчення концепту ЗДОРОВ’Я враховуємо те, що концепт може бути 

вербалізований різними способами (лексичними, фразеологічними, синтаксичними 

одиницями тощо), цілим комплексом мовних засобів, унаслідок систематизації й 

семантичного опису яких можна виділити когнітивні ознаки й когнітивні 

класифікатори, що можуть бути використані для моделювання концепту.  

Г. В. Токарев визначає трирівневу структуру концепту як 

лінгвокультурного явища. Загальнолюдський (універсальний) прошарок, який 

наповнюється інтенсіоналами наукових і частково наївних понять: переважно 

наукові й буденні поняття, культурні установки, ідеологеми й стереотипи, що 

відображають загальнолюдські цінності. Культурний (національний) прошарок 

з диктумною та модусною складовими частинами, який є ціннісно маркованим: 

уявлення і повсякденні поняття, культурні установки, ідеологеми і стереотипи, 

що відображають цінності тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти. Ядро 

культурного шару концепту становлять національно марковані уявлення та 

пов’язані з ними культурні установки й стереотипи. Субкультурний прошарок: 

уявлення, буденні поняття, культурні установки, стереотипи, орієнтовані на 

цінності того чи іншого соціуму [208, с. 26-39]. 

С. Г. Воркачов виділяє у складі лінгвокультурного концепту три 

компоненти: понятійний (ознаковий і дефініційний), образний (когнітивні 

метафори, що «підтримують концепт у мовній свідомості») і значеннєвий 

(місце, яке займає ім’я концепту в лексико-граматичній системі конкретної 

мови, а також його етимологічні та асоціативні характеристики) [53]. 

В. І. Карасик розрізняє в структурі концепту образно-перцептивний та 

понятійний (інформаційно-фактуальний) компоненти і ціннісну складову 

частину (оцінка та поведінкові норми) [91, с. 118]. 

Г. Г. Слишкін виокремлює в структурі концепту чотири зони – дві основні 

(інтразону, яка охоплює ознаки концепту, що відображають власні ознаки 

денотата, та екстразону, до якої належать ознаки, що добуваються з паремій і 



33 

 

переносних значень) і дві додаткові – квазіінтразону й квазіекстразону,  пов’язані 

з формальними асоціаціями, що виникають унаслідок співзвуччя імені концепту з 

іншим словом, використанням евфемізмів тощо [190, с. 9]. 

Семантика мовного концепту, на думку багатьох дослідників,  крім пред- 

метного відношення, охоплює всю комунікативно значущу та прагматичну 

інформацію мовного знака, когнітивну пам’ять слова та  культурно-етнічний 

компонент. Семантичний бік концепту (у його лінгвістичному розумінні) 

включає семи, спільні для всіх мовних реалізацій концепту та семантичні 

ознаки, спільні хоча б для якоїсь частини його реалізацій, які позначені 

лінгвокультурною, етносемантичною специфікою та пов’язані з ментальністю 

носіїв мови або з менталітетом національної мовної особистості [53; 85, с. 61]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін наголошують на розмежуванні змісту та 

структури концепту. Зміст концепту внутрішньо впорядкований за польовим 

принципом – ядро, ближня, дальня й крайня периферії. Опис здійснюється як 

перелік ознак від ядра до периферії за ступенем зменшення яскравості ознаки. 

Структура концепту включає такі компоненти: чуттєвий образ, зміст та 

інтерпретаційне поле, й описується як перелік когнітивних ознак, що належать 

до кожного з цих структурних компонентів концепту [166, с. 106-115]. 

На думку Ю. С. Степанова, концепт має такі компоненти: 1) основна, 

актуальна ознака (відома носіям певної мови та культури, має вербальне 

вираження і є засобом комунікації певної етнічної спільноти, нації, народу); 2) 

додаткова або кілька додаткових, пасивних ознак, які актуальні для представників 

певної соціальної групи, для конкретного мікросоціуму; 3) внутрішня форма, 

зазвичай не усвідомлювана, закарбована у зовнішній словесній формі 

(етимологічна ознака, внутрішня форма, історія життя слова, які найменш 

актуальні для концептоносіїв певної лінгвокультури) [197, с. 40-43].  

Отже, концепт ЗДОРОВ’Я розглядатимемо насамперед як 

лінгвокультурний феномен з виділенням його загальнолюдського, культурного, 

понятійного, образного, значеннєвого прошарків, актуальної, додаткової ознак 

та внутрішньої форми.  
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1.3. Концепт ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці концептів 

Концепт – багатовимірне ментальне утворення, що відображає знання й 

досвід людини і є цілісним відтворенням факту дійсності. Для глибшого 

пізнання сутності феномену «концепт» треба проаналізувати класифікаційну 

матрицю концептів, а також знайти місце концепту ЗДОРОВ’Я в цій матриці, 

що дасть змогу визначити основні аспекти подальшого нашого дослідження. 

Внаслідок аналізу теоретичних праць доходимо висновку, що науковці 

розуміють концепт як лінгвістичний, лінгвокогнітивний і 

лінгвокультурологічний феномен, а отже, можна виділити умовно 

лінгвістичний,  лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний підходи до 

класифікації концептів. 

Лінгвістична класифікація концептів 

 В аспекті лінгвістичного підходу концепти класифікують за такими 

критеріями: а) за участю мови: вербалізовані, або стійкі (концепти, для яких 

існують регулярні мовні засоби вираження) та невербалізовані, або приховані, 

нестійкі (концепти, які не вербалізуються, або вербалізуються штучно лише в 

умовах спеціально поставленого завдання) [165, с. 28]. Відтак концепт 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові вербалізований, оскільки має регулярні засоби 

вираження – лексеми salus, sanitas, valetudo. 

О. П. Воробйова класифікує концепти за форматом їх репрезентації. Це: 

1) одиничні концепти (ЛЮБОВ, ЖИТТЯ); 2) подвійні гештальтні, які можуть 

вживатися як одиничниі концепти, проте завжди мають корелятивну пару, 

формуючи з неї цілісний гештальт (ЖИТТЯ/СМЕРТЬ, ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ, 

ЧОЛОВІК/ЖІНКА); 3) кластерні – концепти, які не мають у конкретній мові 

назви з одного слова, але сприймаються як ментальна єдність;  4) кумулятивні 

концепти як конгломерат концептуальних рис, інтегрованих в єдине ціле 

шляхом їх нагромадження, акумуляції (SAVOIR VIVRE «МИСТЕЦТВО 

ЖИТИ»); 5) картинні – ті, які легше візуалізувати, ніж описати словесно 

(ЗОЛОТА ОСІНЬ); 6) параболічні – концепти, що містять в максимально 
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згорнутому вигляді якусь історію або мотив (ЄВРОМАЙДАН, АРАБСЬКА 

ВЕСНА); 7) картинно-параболічні,  представлені не тільки вербально, але і за 

допомогою якоїсь візуальної емблеми (ПОСМІШКА ЧЕШИРСЬКОГО КОТА); 

8) есеїстичні – концепти, які, будуючись за принципом мінімалізації, 

зберігають у компресованому вигляді великий обсяг філософської і/чи 

культурологічної інформації (СЕНТИМЕНТАЛІЗМ, СИМУЛЯКР) [118, с. 22-

23]. У межах запропонованої схеми концепт ЗДОРОВ’Я слід інтерпретувати як 

подвійний гештальтний концепт у форматі корелятивної пари 

ЗДОРОВ’Я/ХВОРОБА: саме завдяки опозиції можна глибше й повніше описати 

концепт ЗДОРОВ’Я.  

За критерієм «конкретність – абстрактність» концепти поділяють на: а) 

конкретні (море, людина) та абстрактні (любов, щастя); б) за лінгвальним 

оформленням: лексичні, фразеологічні, граматичні, синтаксичні; в) прості 

концепти (виражені одним словом) і складні концепти (виражені 

словосполученнями та реченнями) [221, c. 218]. За класифікацією 

Д. Д. Хайрулліної, концепт ЗДОРОВ’Я – абстрактний, лексичний, простий.  

Концепти, з погляду дискурсу, класифікують на: обігові (концепти, які 

вживаються у повсякденному побутовому мовленні), художні (одиниці 

свідомості поета чи письменника, які отримують свою репрезентацію в 

художньому творі або сукупності творів і виражають індивідуально-авторське 

осмислення сутності предметів або явищ), наукові (концепти, що 

відображають наукові знання як результат наукового пізнання навколишньої 

дійсності) [163, с. 7]. З погляду дискурсу, концепт ЗДОРОВ’Я розглядатимемо 

як обіговий, оскільки саме такий формат (на відміну від інших, тобто розгляду 

названого концепту як художнього чи наукового) дасть змогу глибше 

проникнути в наївну картину світу, пізнати його місце в матриці культури та 

свідомості носіїв мови, що є головним завданням нашого дослідження.  

За внутрішнім змістом виділяють параметричні концепти (ті, які 

класифікують категорії для зіставлення реальних характеристик об’єктів: 

простір, час, кількість, якість) і непараметричні (концепти, що мають 
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предметний зміст: сумління, мораль, дружба, гріх) [90, с. 30]. Концепт 

ЗДОРОВ’Я має предметний зміст і є непараметричним. 

За лінгвістичними характеристиками концепт ЗДОРОВ’Я можна 

інтерпретувати як вербалізований, подвійний гештальтний, абстрактний, 

лексичний, простий, обіговий, непараметричний. 

Лінгвокогнітивна класифікація концептів 

У сучасній когнітології є різні підходи до класифікації концептів. Згідно з 

класифікацією концептів за способом їх вираження та репрезентацією, де 

виділяються вербальні та невербальні, конкретні та абстрактні, а з огляду на 

лінгвістичне оформлення – лексичні, фразеологічні, граматичні та синтаксичні 

концепти [221, с. 218], концепт ЗДОРОВ’Я є лексичним концептом 

абстрактного імені. 

Характеризуючи концепт з огляду на семантичні параметри у контексті 

праць А. Вежбицької,  можна говорити про виокремлення концепту-мінімуму і 

концепту-максимуму [48]. Концепт-мінімум характеризує неповне володіння 

змістом слова, властиве пересічному носієві мови, який знає відповідну реалію, 

але вона перебуває на периферії  його життєвої діяльності. Концепт-максимум 

передбачає володіння змістом слова у повному обсязі, розширюючись 

додатковою інформацією. Таким чином, концепт ЗДОРОВ’Я можна трактувати 

як концепт-максимум, який перебуває в центрі повсякденної життєдіяльності 

кожної людини. У кожного індивіда є «набір» знань, які належать до змісту 

слова «здоров’я».  

З. Д. Попова, з погляду структури, розрізняє три групи концептів: 

однорівневі (мають лише чуттєве ядро: чашка, ложка), багаторівневі (містять 

кілька когнітивних прошарків, які відрізняться рівнем абстракції: грамотність, 

традиція) й сегментні (складаються з базового чуттєвого шару та інших 

прошарків, рівноправних за ступенем абстракції: толерантність) [165, с. 34]. 

Концепт ЗДОРОВ’Я розглядатимемо як багаторівневий концепт, що містить 

кілька когнітивних прошарків, зокрема здоров’я-благо, здоров’я фізичне, 

здоров’я душевне. 
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А. П. Бабушкін класифікує концепти з погляду змісту чи ступеня 

відображення у них фрагментів дійсності (з когнітивною домінантою): 1) 

мисленнєві картинки, або конкретні зорові образи; 2) схеми; 3) гіпероніми; 4) 

фрейми; 5) інсайти; 6) сценарії; 7) калейдоскопічні концепти [21, c. 43-67]. 

Згідно з М. М. Болдиревим,  концепти можуть охоплювати дев’ять різних 

форматів знань: 1) конкретно-чуттєвий образ; 2) уявлення (розумова картинка); 

3) схема; 4) поняття; 5) прототип; 6) пропозиціональна структура або 

пропозиція; 7) фрейми; 8) сценарії, або скрипти; 9) гештальт [34, c. 36-38]. 

Концепт ЗДОРОВ’Я цікавий для нашого дослідження як концепт-фрейм, як 

структура репрезентації знань, у якій відображено набуту шляхом досвіду 

інформацію про деяку стереотипну ситуацію, сукупність збережених у пам’яті 

асоціацій; як сукупність слотів [181, с. 645]. 

З огляду на лінгвокогнітивний аспект концепт ЗДОРОВ’Я трактується як 

багаторівневий концепт-максимум, концепт-фрейм. 

Лінгвокультурологічна класифікація концептів 

За критерієм належності до певних груп носіїв мови розрізняють 

універсальні (загальнолюдські), етнічні (національні), цивілізаційні, групові 

(мікро- і макрогрупові; а також вікові, гендерні, професійні) й індивідуальні 

концепти [221]. Поняття «здоров’я» властиве кожній людині, тому описуваний 

нами концепт універсальний. Однак ЗДОРОВ’Я, як і більша частина концептів, 

має етнічний маркер, який особливо виразний у приядерній та периферійній 

зонах, у перцептивно-образному та ціннісному прошарках. Саме тому концепт 

ЗДОРОВ’Я варто розглядати як універсально-етнічний. 

За ступенем інтеграції семантичних структур виділяються 

суперконцепти, макроконцепти, базові концепти й мікроконцепти [20; 

212]. Суперконцепт – глобальна семантична категорія, яка лежить в основі 

функціонально-семантичних сфер мови, є семантичним потенціалом одиниці до 

її реалізації в мовленні й отримує то стислу, то розгорнуту репрезентацію в 

різних мовних одиницях; суперконцепт узагальнює значення всіх слів певного 

смислового простору й виступає як семантична категорія з найбільшим 
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ступенем абстракції [58, с. 85]. Макроконцепт – багаторівневе утворення, до 

складу якого входять інші концепти та мікроконцепти [141, с. 7]. Базові 

концепти  формують ядро уявлень про те чи інше явище навколишньої 

дійсності. Сукупність базових концептів становить макроконцепт [103, с. 19]. 

Мікроконцепти (малі концепти) розуміють як необхідне оточення основного 

концепту, вони відіграють роль конкретизаторів. «Це закритий набір слів, 

пов’язаних з основним концептом загальним (єдиним) поняттям, але своїм 

лексичним значенням доповнюють це поняття якимись суттєвими елементами» 

[224, с. 508]. Т. Г. Пімонова для позначення сегментів концепту оперує 

поняттям субконцепт [159, с. 215].  

Концепт ЗДОРОВ’Я в латинській мові можемо визначити як базовий 

концепт, який є складовою частиною макроконцепту BONUM і складається з 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO. 

В. А. Маслова концепти культури об’єднує у три групи: універсальні 

категорії культури (час, простір, причина, зміна, рух), соціальні категорії, 

або культурні категорії (свобода, право, справедливість, праця, багатство, 

власність); категорії національної культури (для російської культури це – 

воля, доля, інтелігентність, соборність тощо) [126]. 

М. В. Піменова класифікує концепти за ознакою появи їх: споконвічні 

(князь, богатир, Русь) та запозичені (імператор, президент); за ознакою 

розвитку структури: ті, які розвиваються (серце), і застиглі (богатир); за 

характеристикою первинності: первинні, тобто основні (думка), і похідні 

(задум, зимисел, умисел, вигадка, намір); за ознакою актуальності: провідні, 

або ключові (душа, земля, сонце) і другорядні (чиновник, консультант, 

демонстрація), а також постійно актуальні, неактуальні і змінні, розуміючи 

під останніми концепти, які періодично стають актуальними або неактуальними  

[157, с. 143-145]. В іншій монографії дослідниця  розподіляє концепти на: 

образи (Русь, мати), ідеї (соціалізм) і символи (лебідь), а також концепти 

культури, які поділяються на кілька груп: універсальні категорії – рух, 

кількість, якість; соціально-культурні категорії – справедливість, праця, 
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багатство; категорії національної культури – воля, доля, душа, дух; етичні 

категорії – добро, зло, обов’язок, правда, істина; міфологічні категорії – боги, 

ангел [155, с. 8-10]. Концепт ЗДОРОВ’Я споконвічний, застиглий в античній 

лінгвокультурі, первинний, провідний і, згідно з наведеною класифікацією, 

може бути інтерпретований як концепт культури, який виражає універсальну 

категорію. 

В. А. Маслова подає класифікацію концептів за лексико-семантичним 

критерієм, об’єднуючи їх у такі групи: 1) світ: простір, час; 2) стихії й природа: 

вода, вогонь, дерево; 3) уявлення про людину – інтелігент; 4) моральні 

концепти – істина, сумління; 5) соціальні поняття й відносини – свобода, війна; 

6) емоційні – щастя, любов; 7) світ артефактів – будинок, свічка; 8) 

концептосфера наукового знання – філософія, філологія; 9) концептосфера 

мистецтва – музика, танець [125, с. 75]. У класифікації концептів за лексико-

семантичним критерієм ми вбачаємо концепт ЗДОРОВ’Я в семантичній групі, 

яка позначає психо-соматичний стан людини. До цієї групи можна також 

віднести концепти ХВОРОБА, СИЛА, БЕЗСИЛЛЯ та інші. 

Н. В. Попова наголошує на наявності онтологічних, не обмежених ні 

сферою вживання, ні метою використання, і прагматичних концептів, які є 

інструментом пізнання, виконуючи гносеологічну функцію [168, с. 5]. Концепт 

ЗДОРОВ’Я онтологічний, функціонує в екзистенційному просторі людини. 

У лінгвокультурологічній класифікаційній матриці концепт ЗДОРОВ’Я 

розглядатимемо як базовий, універсально-етнічний, споконвічний, провідний, 

застиглий, первинний, ключовий, онтологічний, концепт культури, який 

виражає універсальну категорію.  
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1.4. Концептуальний аналіз як основний метод дослідження концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові 

У лінгвістиці розроблено декілька методик дослідження концептів. 

Найбільш актуальний нині концептуальний аналіз, який спрямований на 

виявлення парадигми культурно значущих концептів й опис їхньої  

концептосфери [17, с.80]. Його мету О. В. Гофман визначив так: «Для 

створення культурно-лінгвістичного портрета слова слід не просто описувати 

історію його вживання та інтерпретації. Зіставлення етимологічного значення, 

семантики й прагматики слова має розкрити глибинні процеси, що 

відбуваються всередині його; з другого боку, зіставлення «розкритого» 

механізму породження слова з реальними значеннями, словотлумаченням дає 

можливість простежити особливості мислення, світовідчуття людини, народу, 

особливості формування й розвитку культури» [63, с. 214]. Об’єктом 

дослідження під час концептуального аналізу є значення, що передаються 

окремими словами, граматичними категоріями або текстами [207].  

У науковій літературі метод концептуального аналізу визначають як «всі 

дії дослідника, так чи інакше спрямовані на вивчення концепту шляхом 

звернення до мовних даних» [193, с. 248]. Таким чином, концептуальний аналіз 

передбачає аналіз семантичної структури та прагматики окремого слова, яке 

розглядається як культурне явище зі своєю унікальною історією. 

Згідно з В. І. Карасиком, опис концепту становлять спеціальні 

дослідницькі процедури тлумачення значення його імені й найближчих 

позначень. До таких процедур належать: 1) дефініювання (виділення смислових 

ознак); 2) контекстуальний аналіз (виділення асоціативно пов’язаних смислових 

ознак); 3) етимологічний аналіз; 4) пареміологічний аналіз; 5) інтерв’ювання, 

анкетування, коментування [91, с. 131]. 

Опираючись на дослідження З. Д. Попової, І. А. Стерніна, В. І. Карасика, 

В. А. Маслової, Н. С. Болотнової та інших і систематизуючи набутий досвід у 
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методиці дослідження концептів, С. О. Тимощенко виділяє два основні підходи 

– відсистемний та відтекстовий. 

Відсистемний підхід полягає в лексикографічному описі ключових слів-

експлікаторів концепту, а також у дослідженні відношень між експлікаторами в 

межах контексту. Такий підхід охоплює п’ять аспектів: 1) аналіз значень 

ключового слова на основі словникових тлумачень; 2) вивчення 

багатозначності слів у процесі їхнього розвитку; 3) побудова й вивчення різних 

полів, роль назви яких відіграє основний лексичний засіб репрезентації 

концепту; 4) аналіз фразеологічних і пареміологічних одиниць, до яких 

належить досліджуване ключове слово, що дає змогу охарактеризувати наївні 

уявлення про явище, представити бачення світу, національну культуру; 5) 

психолінгвістичні експерименти [207]. 

 Відтекстовий підхід охоплює аналіз концепту в художньому тексті і 

розв’язання таких завдань: 1) виявлення кола лексичної сполучуваності 

ключового слова шляхом суцільної вибірки для встановлення найважливіших 

рис відповідного концепту; 2) виявлення індивідуально-авторських концептів 

та опис їх; 3) побудова текстових полів, у яких втілюється концепт; 4) аналіз 

семантичного розвитку слів-репрезентантів концепту [207]. 

О. М. Смирнова моделює особливу методику дослідження концептів – через 

поєднання концептуального аналізу з контрастивним, оскільки «саме в дзеркалі 

іншої мови можна помітити такі ознаки «рідного» концепту, які раніше були поза 

увагою, чіткіше виявити національну специфіку концептів» [193, с. 251]. На думку 

дослідниці, здійснення концептуального аналізу передбачає виконання 

дванадцяти операцій: 1) визначення ключового слова, що представляє певний 

концепт у мові, імені концепту; 2) побудова й аналіз семантеми ключового слова, 

яке вербалізує концепт у мові (аналіз тлумачень поняття у словниках різних 

типів); 3) аналіз лексичної сполучуваності ключового слова (для встановлення 

найважливіших рис концепту); 4) вивчення багатозначності слова в процесі його 

розвитку (для з’ясування чинників, які впливали на розвиток концепту); 5) 

побудова лексико-фразеологічного поля ключового слова: аналіз синонімів й 
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антонімів ключового слова, визначення його гіперонімів і гіпонімів; 6) 

дослідження дериваційного поля ключової лексеми; 7) побудова лексико-

граматичного поля ключового слова; 8) застосування експериментальних методик; 

9) аналіз паремій та афоризмів, до яких належить досліджуване ключове слово 

(для вивчення народного осмислення певного явища); 10) аналіз художніх текстів 

для виявлення ознак, які набули у складі концепту символічного змісту; 11) аналіз 

усного, розмовного слововживання; 12) опис концепту як набору ознак, що 

потрібні і достатні для віднесення його до якогось логічного класу (наприклад, 

клас дерев або клас птахів) [193, с. 250]. 

С. О. Тимощенко під час вивчення концептів застосовує алгоритм, який 

складається з трьох операцій. На першому етапі дослідниця пропонує 

провести аналіз інформації про головну лексему на позначення концепту з 

використанням тлумачних та асоціативних словників, а також збірок прислів’їв 

і приказок. С. О. Тимощенко обґрунтовує таку послідовність операцій: 1) 

розглянути на матеріалі словників значення лексеми на позначення концепту; 

2) проаналізувати фразеологічні та пареміологічні одиниці, до яких належить 

ключове слово на позначення концепту; 3) виділити власне-лінгвістичні й 

невласне-лінгвістичні способи представлення концептуальної інформації; 4) 

встановити основні концептуальні прошарки (з виділенням дальньої та 

ближньої периферії), змоделювавши на основі інформації з різних словників 

семантичне поле лексеми, що називає концепт. Другий етап спрямований на 

опис структури й змісту концепту (на матеріалі певного жанру) і передбачає: 1) 

складання картотеки контекстів, у яких реалізується лексема на позначення 

концепту в різних її значеннях; 2) розгляд лексичної сполучуваності ключового 

слова; 3) побудова текстових полів, у яких втілюється концепт; 4) опис власне-

лінгвістичних і невласне-лінгвістичних способів подання концептуально 

важливої інформації (в заявленому жанрі); 5) аналіз семантичного розвитку 

слів-репрезентантів концепту. На третьому етапі запропоновано аналіз 

текстового індивідуально-авторського концепту. Цей аналіз передбачає 

послідовне розв’язання таких завдань: 1) шляхом суцільної вибірки скласти 
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картотеку контекстів, у яких реалізується лексема на позначення 

досліджуваного концепту у різних його значеннях; 2) визначити лексичну 

сполучуваність ключового слова й описати комунікативний потенціал лексеми 

на позначення досліджуваного концепту в текстовій парадигмі; 3) виявити 

провідні текстові смисли, що ускладнюють образ, позначений досліджуваним 

концептом у поезії конкретного автора, шляхом аналізу парадигматичних 

відношень лексеми; 4) сформувати асоціативно-змістове поле на основі 

лексико-семантичних варіантів лексеми-назви концепту й виявлених 

експлікаторів досліджуваного концепту з урахуванням усіх відношень 

всередині компонентів поля; 5) розглянути ділянки, суміжні з іншими полями; 

6) зіставити структуру авторського концепту й лексеми-назви концепту; 7) 

реконструювати змістову структуру досліджуваного концепту, описавши кожен 

прошарок; визначити ядерні й периферійні смислові зони концепту; 8) виявити 

специфіку світобачення автора шляхом зіставлення фрагментів індивідуальної 

й колективної картин світу [207]. 

Методика дослідження концептів, яку розробила С. О. Тимощенко, 

відповідає цілям нашого дослідження лише на першому й другому етапах.  З 

третього етапу можна задіяти лише окремі операції, які не стосуються 

індивідуально-авторської прив’язки концепту, оскільки тут охоплено різні 

жанри й простежено функціонування концепту у творах різних авторів. Це 

дасть нам змогу окреслити більш широкий і більш повний образ феномену 

«здоров’я» у свідомості давніх римлян.  

О. П. Воробйова, узагальнивши досвід методики дослідження концептів, 

виділила такі послідовні етапи аналізу: 1) встановлення способів і засобів 

входження, або «входу в концепт» з мовної, дискурсної чи текстової тканини; 2) 

метамовне (вербальне) титулування концепту; 3) етимологічний та/або 

компонентний аналіз; 4) понятійний аналіз за довідковими й енциклопедичними 

джерелами; 5) побудова синонімічних або семіотичних рядів; 6) реконструкція 

перцептивно-образного шару концепту з допомогою маркерів вербалізованої 

сенсорики та концептуальних тропів; 7) визначення ціннісної й значеннєвої 
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складових частин концепту; 8) встановлення асоціативних зв’язків між 

концептами шляхом побудови їхньої мережі в межах концептуальної / художньої / 

індивідуально-авторської картин світу, що реконструюються, у тексті/дискурсі 

або на їхніх окремих ділянках [118, с. 25-26]. 

Н. В. Крючкова пропонує такі методики аналізу концептів: 1) виявлення 

семного складу ключового слова шляхом аналізу тлумачення базової лексичної 

репрезентації концепту в різних тлумачних словниках (із залученням  

етимологічних відомостей про розвиток і становлення значення ключової лексеми);  

2) аналіз лексичних парадигм різного обсягу й типу, які вербалізують концепт 

(синонімічного ряду ключового слова; лексико-семантичного, лексико-

фразеологічного, асоціативно-семантичного поля ключового слова; дериваційного 

поля ключового слова); 3) аналіз паремій та афоризмів для вивчення національно-

культурної своєрідності концепту, специфіки їхнього змісту в концептосфері носія 

певної культури; 4) аналіз лексичної сполучуваності слів-репрезентантів концепту; 

5) експериментальні методики: метод вільного асоціативного експерименту, метод 

рецептивного експерименту [104]. 

«У багатьох працях, присвячених аналізові концептів, – пише 

Н. В. Крючкова, – використано одночасно декілька методів. Це пов’язано з 

уявленням про природу концепту як «кванта знання», різні ознаки якого 

можуть експлікуватися в мові та мовленні. Застосування комплексної методики 

дослідження концептів найбільш доцільне, оскільки багатоаспектний опис 

мовних репрезентацій концепту та їхнього текстового функціонування дає 

змогу найбільш повно дослідити зміст і структуру досліджуваного концепту» 

[104]. Ми погоджуємося з таким баченням методики дослідження концепту і 

вважаємо за доцільне застосувати комплексну методику в аналізі концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

Аналіз наукової літератури дав змогу окреслити методику аналізу 

концепту, яка передбачає: 

1. Визначення ключового слова, що позначає концепт у національній 

мовній картині світу.  
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2. Встановлення усіх засобів вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я та 

моделювання лексико-семантичного поля концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові.  

3. З’ясування найближчих синонімів до ключового слова-концепту з  

метою глибшого розкриття його значення під час аналізу. 

4. Аналіз словникових дефініцій основних мовних маніфестацій (ядерних 

компонентів лексико-семантичного поля концепту). З огляду на брак дефініцій 

феномену «здоров’я» в античності, до аналізу варто залучити висловлювання 

про здоров’я у філософсько-етичній літературі античних греків та римлян і 

наукові дослідження, присвячені концепції ЗДОРОВ’Я в античному світі. 

5. Здійснення етимологічного аналізу ключового слова концепту та 

синонімічних засобів вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я для встановлення 

механізмів його початкового формування. 

6. Дослідження дериваційного поля ключового слова та синонімів, які 

реалізують концепт ЗДОРОВ’Я, і семантики виявлених дериватів. 

7. Аналіз семантики антонімів, гіперонімів, гіпонімів ключового слова для 

з’ясування додаткових когнітивних ознак концепту. 

8. Відбір текстового матеріалу, який містить референти концепту 

ЗДОРОВ’Я, здійснено методом суцільної вибірки, встановлення частотності 

вживання різних значень цих референтів і визначення ядра та периферії 

досліджуваного концепту шляхом поєднання даних про частотність вживання зі 

словниковими дефініціями, результатами етимологічного аналізу, 

семантичного аналізу синонімів, антонімів, гіперонімів та гіпонімів. 

9. Вибір текстів, які найповніше репрезентуватимуть когнітивно-

семантичну складову частину концепту ЗДОРОВ’Я у мовній картині світу. 

10. Визначення лексичного значення репрезентантів концепту ЗДОРОВ’Я 

через сполучуваність їх з іншими лексемами. 

11. Дослідження асоціативно-метафоричного та оцінно-ціннісного 

компонентів семантики концепту ЗДОРОВ’Я.  

12. Встановлення значущості  аналізованого концепту та його статусу у 

національній мовній картині світу. 
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Висновки до розділу 1 

Аналіз теоретичних праць з лінгвокогнітології, лінгвокультурології та 

концептології дав змогу зробити такі висновки. 

1. Сучасний вектор лінгвістичних досліджень спрямований на вивчення 

питань співвідношення мови й культури, мови й національного менталітету, 

мови й національної свідомості, національної специфіки й самобутності; мова є 

одним із засобів акумуляції знань культури, виразником особливої національної 

ментальності, фізичної та духовної активності нації. Образ світу через призму 

мовної свідомості представлений у мовній картині світу, одиницями якої є 

омовлені концепти, носії певної колективної етнофілософії, які утворюють 

основу етнічної ментальності. 

2. Концепт ЗДОРОВ’Я є лінгвокультурним концептом, елементом 

етномовної картини світу, в якій об’єктивний світ відображено «повсякденною» 

мовною свідомістю конкретного етносу. Цей концепт має дотик до системи 

філософських поглядів, цінностей, наївних уявлень, способу життя в 

давньоримському суспільстві. 

3. Вивчати певний фрагмент картини світу можна лише за умов реалізації 

лінгвокультурологічного підходу до дослідження концепту, у межах якого концепт 

представлено у свідомості однієї особи чи усього етнічного колективу, 

інтегрованих у певний культурно-етнічний простір. Семантику концепту 

ЗДОРОВ’Я можна моделювати за польовим принципом, який передбачає 

виокремлення ядра, приядерної зони, ближньої й дальньої периферій. Структуру 

концепту можна також досліджувати на основі виділення понятійного 

(інформаційно-фактуального), образно-перцептивного і ціннісного компонентів. 

4. За лінгвістичними характеристиками концепт ЗДОРОВ’Я є 

вербалізованим, подвійним гештальтним, абстрактним, лексичним, простим, 

обіговим, непараметричним; за лінгвокогнітивними – багаторівневим 

концептом-максимумом, концептом-фреймом. У лінгвокультурологічній 

класифікаційній матриці концепт ЗДОРОВ’Я є базовим, універсально-етнічним, 
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споконвічним, провідним, застиглим, первинним, ключовим, онтологічним, 

концептом культури, який належить до універсальних категорій.  

5. Основним методом дослідження концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові 

є концептуальний аналіз, який передбачає аналіз словникових дефініцій, 

визначення етимології ключового слова, встановлення синонімічних, 

антонімічних, гіперо-гіпонімічних, дериваційних зв’язків; особливостей 

семантики його асоціативно-метафоричного та оцінно-ціннісного компонентів, 

дослідження специфіки репрезентації цього концепту в різних типах дискурсу. 

Результати дослідження, які представлено у першому розділі, висвітлено у 

чотирьох публікаціях [129, 131, 132, 140]. 
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РОЗДІЛ 2  

НОМІНАТИВНЕ ТА СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ ЗДОРОВ’Я В 

ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ  

 2.1. Концепція ЗДОРОВ’Я в античному світі 

У сучасному розумінні здоров’я – стан організму, при якому нормально 

функціонують усі його органи; той чи інший стан, самопочуття людини [187] 

(пор.: здоров’я – стан живого тіла (або рослини), коли всі життєві процеси 

проходять злагоджено; брак недуги, хвороби [67, с. 599]). Під поняттям 

«здоров’я» В. І. Мельников розуміє стан організму, при якому всі його системи, 

органи та елементи перебувають у гармонійній взаємодії як між собою, так й у 

взаємодії зі середовищем. При цьому умовою здоров’я вважається динамічна 

рівновага всіх структур організму і його функцій з відповідними чинниками 

цього середовища [128]. У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони 

здоров’я записано: «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного й 

соціального благополуччя, а не тільки брак хвороб і фізичних дефектів» [214]. 

В. А. Фролов здоров’ям називає природний стан організму, що 

характеризується його рівновагою з навколишнім середовищем та браком будь-

яких хворобливих змін. Учений вважає, що поняття «здоров’я» є дещо умовним 

та об’єктивно встановлюється за сукупністю антропометричних, клінічних, 

фізіологічних і біохімічних показників, що визначаються із урахуванням 

статевого, вікового факторів, а також кліматичних та географічних умов. Стан 

здоров’я не виключає наявності в організмі хвороботвірного начала, яке ще не 

виявилося, або суб’єктивних коливань у самопочутті людини. У зв’язку з цими 

особливостями виникло поняття «практично здорова людина», яке означає 

стан, при якому патологічні зміни в організмі людини не позначаються на 

самопочутті і не відбиваються на працездатності людини [220]. Серед інших 

підходів до визначення поняття «здоров’я» можна згадати розуміння здоров’я 
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як брак хвороб, хороше самопочуття, енергійність, отримання задоволення і 

навіть насолоди від життя [128]. 

В античну добу проблемами здоров’я насамперед цікавилася й працювала 

над ними медицина. Антична медицина сягає давніх часів і пов’язана з 

медициною стародавніх культур Сходу – єгипетською, вавилонською, 

індійською. Свідчення про лікарську справу знаходимо в давньогрецьких 

міфах, в епічних поемах Гомера «Іліада» та «Одіссея», в яких описано способи 

надання першої допомоги під час поранень. В античні часи закладено основи 

анатомічної термінології. 

Для полісного періоду давньогрецької історії (VIII—VI ст. до н. е.)  

характерним було формування матеріалістичної філософії у VII ст. до н. е., а 

також  становлення храмового лікування (лікування у храмах), що пов’язане із 

посиленням позицій релігії. Мінеральні джерела, води яких наповнені 

природними лікувальними властивостями, були обов’язковими орієнтирами під 

час вибору в Стародавній Греції місць для спорудження храму [195]. Тож 

полісний період характеризувався поєднанням матеріалістичного 

(натурфілософського) і релігійного начал у медицині. 

У класичний період історії Давньої Греції (V–IV ст. до н. е.) сформувалися 

дві основні класичні системи античної філософії: природничо-наукове 

(матеріалістичне) атомістичне вчення, яке виклав у своїх працях Демокрит, й 

об’єктивний ідеалізм, що створив Платон. Обидві системи вплинули на 

формування теоретичних засад і принципів медицини. Уже в VI ст. до н. е. були 

сформовані перші медичні школи, серед яких особливого розквіту досягла 

Кротонська лікарська школа, до якої належав Алкмеон. Саме Алкмеону 

приписують одну з найбільш ранніх дефініцій «здоров’я», характерних для 

західного світогляду. На початку V ст. до н. е. Алкмеон визначив здоров’я як 

гармонію або рівновагу протилежних сил: сухого й вологого, теплого й 

холодного, солодкого й гіркого (ἰσονομία τῶν δυνάμεων); панування однієї з цих 

сил є причиною хвороби [195]. 
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Кнідська лікарська школа (засновник Еврифон із Кніда) розвинула вчення 

про чотири тілесні соки (кров, слиз, світла жовч і чорна жовч): здоров’я 

трактували як результат їх сприятливого змішання (εὐκρασία), а несприятливе 

змішання соків вважали причиною хвороб. На основі вчення про соки організму 

пізніше сформувалася гуморальна теорія в медицині [195]. Лікарі косської 

школи, які наслідували натурфілософські погляди, а також учення 

представників кнідської школи, сприймали людину, її здоров'я й хвороби в 

тісному зв’язку з навколишнім світом, прагнули підтримувати наявні в 

організмі природні цілющі сили (φύσις). Хвороба в їхньому розумінні – не 

покарання богів, а результат впливів усього навколишнього й порушень 

харчування. Лікарі косської школи активно розвивали вчення про чотири 

тілесні соки й чотири темпераменти. Головний представник косської медичної 

школи Гіппократ (бл. 460 р. до н. е. – між 377 і 356 рр. до н. е.) визначав 

здоров’я як «правильне змішування соків (або гуморів) людського організму». 

Гіппократ вважав, що «якби людина була єдиною, вона би не хворіла». Всі 

хвороби виникають з неупорядкованого з’єднання чотирьох основних 

першоелементів, які входять до складу людського тіла (це кров, флегма, світла 

й чорна жовч) [59, с. 197]. 

Здоров’я в античному світі вважалося однією з найвищих аксіологем: у 

майбутніх лікарів виховували ставлення до людського здоров’я як найвищої 

цінності. Так, Гіппократ писав: «Турбуючись про здоров’я хворого, лікар не 

повинен починати з турботи про свій гонорар (винагороду)», оскільки «звертати 

на це увагу шкідливо для хворого». Більш того, «іноді личить лікувати 

безплатно, вважаючи вдячну пам’ять вище хвилинної слави. Якщо ж випаде 

нагода надати допомогу чужоземцеві або біднякові, то їм особливо слід її 

надати» [59,с. 120-121]. 

Згідно з Платоном (428/427 рр. до н. е. — 348/347 рр. до н. е.), здоров’я, як 

і краса («прекрасне»), визначається домірністю, потребує «злагоди 

протилежностей» і виражається у співмірному співвідношенні душевного й 

тілесного [160,с. 512]. Здоров’я у платонівському розумінні може бути 
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співвіднесене з багатозначним поняттям «калокагатія», яке є фундаментальною 

характеристикою «благородної», «прекрасної» й «досконалої» людини 

(калокагата). У калокагатії, у цьому складному синкретичному понятті, 

сплелися такі різні смислові компоненти, як благородство, доброчесність, 

мудрість, знання, самостійне влаштування власного життя, чесне ставлення до 

справи, сила, мужність. До цього конгломерату належать також здоров’я й 

краса [45, с. 17]. За О. Ф. Лосєвим, калокагатія у Платона узагальнено 

визначається як  «сфера, де зливаються й ототожнюються стихії душі й тіла» 

[120, с. 426]. 

Платонівське розуміння здоров’я охоплює обидва полюси людського єства, 

виявляючи найбільш загальну ідею, яка (так чи інакше) наявна майже в усіх 

відомих нам античних дефініціях здоров’я. У цьому випадку йдеться про 

внутрішню будову людини, яка підкоряється принципу внутрішньої узгодженості 

(або пропорційності) всіх частин, і саме в цьому принципі полягає єдиний для всіх 

закон здорового функціонування. Для того, щоб бути прекрасним і здоровим, в 

античному розумінні, недостатньо тільки вдосконалювати своє тіло або 

гармонізувати душу, треба насамперед піклуватися про їхнє оптимальне 

співвідношення [45, с. 18]. 

Найбільш ранніми писемними свідченнями уваги громадян Давнього Риму 

до санітарії та охорони здоров’я є «Закони ХІІ таблиць», у яких акцентовано 

увагу на захисті фізичного здоров’я та життя вільних громадян, а також на 

санітарії міста як головної запоруки здоров’я [233, с. 939].  

Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito (Leg. XII 

VIII. 3). «Якщо рукою чи палицею хтось переб’є кістку вільній людині, нехай 

заплатить штраф у 300 асів, якщо рабу – 150 асів»
2
.  

Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito (Leg. XII X. 1). «Нехай 

небіжчика не ховають і не спалюють у місті».  

Rogum bustumve novum vetat propius LX pedes adigi aedes alienas invito 

domino (Leg. XII X. 1). «Закон забороняє без згоди власника влаштовувати 

                                           
2
Тут і далі переклад наш 



52 

 

похоронне багаття або могилу на відстані ближче, ніж 60 футів від будівлі, яка 

йому належить». 

У царський період, як зазначає Т. С. Сорокіна, у Римі лікарів-

професіоналів не було. Лікували вдома народними засобами: травами, 

відварами, настоями. Часто лікування супроводжувалося магічними 

замовляннями. Період Республіки (кінець VI ст. до н. е. – 31 р. до н. е.) 

характеризується розвитком санітарного законодавства, будівництвом 

санітарно-технічних споруд, появою лікарів-професіоналів, становленням і 

розвитком медичної справи й елементів її державної регламентації. Ще з 

раннього періоду становлення римської цивілізації римляни розуміли 

важливість гігієни та санітарії. Про це свідчить актуальність постачання чистої 

питної води до Міста, яка була запорукою здоров’я [195]. 

Медицина у Давньому Римі почала розвиватися з ІІ ст. до н. е., після 

завоювання Греції. Джерелом медичних знань і майстерності були 

давньогрецькі раби, яких господарі часто відпускали на вільні заробітки. Так, 

першим вільним лікарем у Римі вважався пелопоннесець Архагат (Аrchagathos), 

який приїхав до Риму в 219 р.;  вже тоді Архагат проводив хірургічні операції 

[195]. 

У 46 р. до н. е. едикт Юлія Цезаря надав почесне право римського 

громадянства як приїжджим лікарям (з Греції, Малої Азії, Єгипту), так і 

місцевим мешканцям, які знали медичну справу. А майже через чотири століття 

(337 р.) імператор Костянтин звільнив від будь-яких повинностей ремісників 

понад 30 професій (серед них були й лікарі), оскільки для опанування ремесла 

потрібен був вільний час [195]. 

Філософською основою медицини Давнього Риму було атомістичне 

вчення, яке створили видатні грецькі філософи Левкіпп, Демокрит та Епікур. 

Це вчення відображено у творах філософа та поета Тіта Лукреція Кара («De 

rerum natura»), який заклав основи міазматичної та контагіозної концепції 

передання заразного начала, та відомого грецького лікаря Асклепіада із Пруси в 

Віфінії, який у своєму вченні об’єднав гуморальне й солідарне уявлення про 
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причини хвороби (як результат застою твердих частинок у порах і як розлад 

руху соків і пневми). Асклепіад надавав великого значення правильному 

потовиділенню й диханню шкірних покривів (perspiratio insensibilis). Його 

лікування було спрямоване на відновлення порушених функцій і складалося з 

простих і природних методів: розумної дієти, дотримання чистоти шкіри, 

водолікування, масажу, ванн і найрізноманітніших рухів. Учення Асклепіада 

справило значний вплив на пізніший розвиток медичних уявлень у Давньому 

Римі [195]. 

Особливого розвитку набула медицина в період Імперії, коли влада 

римських імператорів мала військовий характер та опиралася на армію. Тоді у 

військах з’явилися медичні служби та лікарі-професіонали (medici). У кожному 

легіоні був легіонний лікар – mеdicus legionis, кожна когорта мала чотирьох 

лікарів – medici cohortis. Були в армії і фахівці з лікування ран. Саме для 

лікування солдатів було організовано перші військові установи – валетудинарії 

(по одній на кожні три-чотири легіони); у той час медицину починають 

викладати [195]. 

У Давньому Римі лікарі були привілейованим прошарком суспільства: 

вони мали більше прав, ніж інші мешканці, були звільнені від низки 

повинностей, мали пільги, навіть під час війни лікарі та їхні сини звільнялися 

від військових зобов’язань. 

Заповідь «Живи згідно з природою» була своєрідною догмою, якої 

дотримувалися всі великі філософи-стоїки, від Зенона (бл. 490 р. до н. е. — бл. 

430 р. до н. е.) до Сенеки (4 р. до н. е. — 65 р.) і Марка Аврелія (121 р. — 180 

р.). Зенон стверджував, що жити згідно з природою – основна мета людини, і це 

те саме, що жити згідно з доброчесністю, бо сама природа веде нас до 

добропорядності. Як випливає з поглядів римських стоїків, злагода з природою 

лежить в основі  доброчинності й щасливого життя, оскільки в цьому полягає 

загальне благо [123, с. 49; 182]. Мудра, здорова й доброчесна людина активно 

працює над тим, щоб дати розкритися в собі самій природі. Не ухилятися від 
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природи, керуватися її законами, брати з неї приклад – у цьому й полягає 

мудрість [182]. 

Людина, яка живе у злагоді з природою, за вченням Сенеки, щаслива. І 

таке щасливе життя «можливе лише в тому випадку, якщо, по-перше, людина 

постійно перебуває у здоровому глузді; пізніше, якщо її дух мужній та 

енергійний, шляхетний, витривалий і підготовлений до найрізноманітніших 

обставин...». Живучи в гармонії з природою, людина буде задоволена життям і 

матиме позитивний емоційний настрій. «Людина, що стоїть на такому твердому 

ґрунті, – пише Сенека, – неодмінно має постійно відчувати веселий настрій і 

приємне відчуття повного задоволення, яке йде з глибини душі» [182]. Здорова 

й благополучна людина, яка живе в злагоді з природою, вирізняється «здоровим 

розумом», розсудливістю. 

Видатним представником медицини періоду Імперії був лікар, хірург, 

філософ грецького походження Гален (129/131 pp. – 200/217 рp.), автор 146 

медичних та етико-філософських праць. Гален походив із Малої Азії (Пергам) і 

пройшов шлях «від лікаря гладіаторів до лікаря імператорів». Філософ 

розвинув вчення Гіппократа про існування чотирьох гуморів, додавши до нього 

деякі постулати піфагорійської теорії чотирьох елементів (земля, повітря, 

вогонь, вода). Гален також зводив усі хвороби до порушення балансу між 

чотирма гуморами й відповідними їм елементами, а також вважав, що людський 

організм не може бути зведений до простої сукупності складових його частин, 

оскільки передбачає наявність першопочатку – цілого, що контролює окремі 

частини [45, с. 16-17]. Великий вплив на формування світогляду Галена мала 

філософія Платона, яка поряд з космологічним дуалізмом (ідеї й матерії) 

визнавала антропологічний дуалізм (тіла й душі). Виходячи з учення Платона 

про пневму, Гален вважав, що в організмі «пневма» існує в різних видах: у 

мозку – «душевна пневма» (spiritus animalis), у серці – «життєва пневма» 

(spiritus vitalis), у печінці – «природна пневма» (spiritus naturalis). Усі життєві 

процеси він пояснював дією нематеріальних «сил», які утворюються під час 

розкладання пневми: нерви дають «душевну силу» (vis animalis), печінка дає 
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крові «природну силу» (vis naturalis), пульс виникає під дією «пульсуючої 

сили» (vis pulsitiva). Отже, багато процесів в організмі Гален трактував 

ідеалістично [195].  

Античне світосприйняття знаходить цілісність і своєрідність в 

універсальному понятті порядку – упорядкованості, узгодженості та 

пропорційності; це і є єдиний античний «космос». Космос як порядок і 

узгодженість – першопринцип, який у вищих сферах буття виражається в 

єдиному понятті блага, в рамках поліса – як єдиний для всіх закон, а в 

індивідуальному існуванні – як мудрість, калокагатія, здоров’я, краса [45, с. 25]. 

Здоров’я в античній філософії вважалося найвищим людським благом. Благо – 

у філософії найбільш загальне поняття для узагальненого позначення цінності; 

предмет або явище, що задовольняють певну людську потребу, і відповідають 

інтересам, цілям та прагненням людей [218, с. 67]. БЛАГО (ἀγαθόν, bonum) – 

стан й умова досконалості, буття [149]. БЛАГО у філософії – кінцевий предмет 

прагнення, а також усе, що сприяє його досягненню [36]. З другої половини 

ХІХ ст. поняття «благо» безпосередньо пов’язують з поняттям цінності. У 

більш вузькому, етичному значенні поняття «благо» збігається з поняттям 

«добро» [217]. 

В. К. Шохін вважає, що поняття «благо» слід відрізняти від поняття 

«цінність»: те, що належить до категорії цінності насамперед переживається 

серцем, а те, що належить до категорії блага, визнається розумом; цінність 

означає щось невід’ємно особисте, тоді як благо – щось загальновизнане; 

цінність залишається принципово «суб’єктивною», тоді як благо, за будь-якого 

ступеня його індивідуалізованої інтеріоризації – «об’єктивним» [149]. 

В античній філософії благо спочатку трактувалося як відносне поняття. 

Початок такої інтерпретації поклали софісти, які вважали, що немає нічого 

самого по собі хорошого й поганого: що для одного добре, для іншого – погане 

[3, с. 690]. 

Згодом в античній філософії з’явилися й інші інтерпретації блага: як 

насолода (кіренська школа, епікуреїзм), як утримання від пристрастей (кініки), 
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як чеснота в сенсі панування вищої розумної природи над нижчою (Аристотель, 

стоїцизм) [219].  

Грецький ідеалізм вклав у концепцію блага містичний досвід занурення в 

просвітлену суть речей як у середовище, найбільш рідне й близьке людській 

істоті; безкорисливе інтелектуальне споглядання виявлялося найбільш міцним і 

цінним. Платон ставив благо на вищий щабель в ієрархії буття; благо 

опромінює істину, його осягнути так само важко, як і побачити сонце, бо благо 

не є предметом, який можна осягнути розумом, а швидше джерелом 

пізнаваності ідей [219]. 

Платон у діалозі «Закони» визначає два види благ: божественні й людські. 

Людські залежать від божественних. Найголовніше з божественних благ – це 

розуміння; на другому місці Платон ставив супутній розуму здоровий стан 

душі; третє благо – справедливість; четверту позицію Платон відводить  

мужності. На чолі людських благ Платон ставив здоров’я, на другому місці – 

красу, на третьому – фізичну силу, на четвертому – багатство [160, с. 99-100]. 

Послідовники Платона (Плотин, Прокл), підкреслюючи принципову 

непізнаваність блага як початку всього сущого і називаючи першооснову 

благом, вважали, що благо, як мета всезагального прагнення саме по собі нічого 

не потребує і є цілком самодостатнім (Plot. Enn. V 3. 13). Першопочаток є 

благом, оскільки, створюючи світ, він (першопочаток) з безмежною щедрістю 

віддає себе зовні і сам стає світом. Першопочаток є благом ще й тому, що буття 

визнається кращим, ніж небуття. За Проклом, для будь-якої речі благом є те, що 

зберігає її сутність і таким чином підтримує її в бутті [173]. 

Аристотель вважав, що природу блага можна віднайти не шляхом 

абстрактного міркування, а через установку, яку в реальному житті люди 

ставлять перед собою. Така мета і є найвище досяжне благо. Згідно з 

Аристотелем, благом є евдемонія, яка, в розумінні греків, була саме тією 

досконалістю особистості або досягненням того оптимуму, якого людина за 

своєю природою може досягти. Найвищим благом, за Аристотелем, не є ні 

ідеальне благо, ні зовнішнє, ні громадське, – це виключно досконалість 



57 

 

особистості [150]. Аристотель підкреслив у блага телеологічний аспект 

оптимального статусу, в якому все прагне досконалості. Аристотель розрізняв 

блага трьох родів: тілесні (здоров’я, силу, красу, темперамент), зовнішні 

(багатство, честь, славу) і духовні (гостроту розуму, моральну доброчесність 

тощо) [219, с. 55]. 

В елліністичній філософії найбільш впливовим було вчення стоїків, які 

ототожнювали благо, моральну досконалість (чесноти) і кінцеву мету. Блага 

тотожні чеснотам, а чесноти – достатня умова щастя. Крім блага і зла, все інше 

(життя й смерть, здоров’я й хвороба, краса й потворність, сила, багатство, 

слава) байдуже, оскільки в моральному аспекті не є ані корисним, ані 

шкідливим. У стоїків головною філософською проблемою стає вже не 

громадянська позиція й суспільна значущість, а турбота про людину, про 

власну душу, яка повинна бути вільною й незалежною від усього зовнішнього: 

як матеріального, так і соціального. Ідеальним станом духу, до досягнення 

якого треба завжди прагнути, стоїки вважали стан здорової поміркованості – 

атараксії [45, с. 27]. 

Ціцерон, близький у поглядах до стоїків, визначив здоров’я як правильне 

співвідношення саме душевних станів, не беручи до уваги тіло – суто зовнішній і 

матеріальний атрибут людського існування. У «Тускуланських бесідах» він піддав 

критиці гуморальну концепцію ЗДОРОВ’Я Гіппократа, який бачив причину 

меланхолії лише в надлишку чорної жовчі в організмі, ігноруючи суто 

психологічні фактори цього душевного стану. Ціцерон вбачав причину недуги, що 

викликала неприборканість пристрастей, в порушенні спокою [223]. 

Сенека наголошував на тому, що здоров’я розуму значно більшою мірою, 

ніж здоров’я тіла, забезпечує благоденство людини, розумно впорядковуючи її 

життя. Під поняттям «здоров’я» Сенека розумів здоровий розум, задоволений і 

впевнений у собі, коли він усвідомлює: все, про що благають люди, всі 

благодіяння, до яких вони прагнуть, абсолютно не потрібні для щастя [72, с. 

329-330].  
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Отже, античну систему цінностей увінчувало тілесне здоров’я і здоровий 

стан душі, які вважали найвищими благами. 

Дуже влучно, на наш погляд, античну картину здорового існування 

окреслюють О. С. Васильєва та Ф. Р. Філатов, називаючи її «мозаїкою смислів і 

значень, які шикуються в складний і дивовижний семантичний візерунок 

навколо центрального поняття «здоров’я»: «гармонія» й «домірність», «краса» 

й «калокагатія», «злагода з власною природою» й «підпорядкування природі 

цілого», «розсудливість» і «самовладання», «осягнення Вищого Блага» й 

«набрання блага у власній душі»». Розсудливість, що ґрунтується на знанні 

того, в чому полягає «Вище Благо», і духовна свобода, незалежність від 

минущих зовнішніх благ, – становлять фундамент здоров’я, незворушності й 

стійкості духу [45, с. 25]. 

Таким чином, аналіз філософських поглядів, присвячених концепції 

ЗДОРОВ’Я в античності, дав можливість встановити, що здоров’я визначалося 

найбільшою аксіологемою в системі цінностей античного світу; античні 

філософи розрізняли здоров’я фізичне й душевне; здоров’я (фізичне й душевне) 

– найвище з усіх благ;  благо, за Платоном, стоїть на вищому щаблі в ієрархії 

буття, воно є станом й умовою досконалості буття, насолодою (кіренська 

школа, епікуреїзм), утриманням від пристрастей (кініки), чеснотою в сенсі 

панування вищої розумної природи над нижчою (стоїки), досконалістю 

особистості (за Аристотелем); античні філософи розглядали переважно 

внутрішньоособистісний аспект «здоров’я» як злагоду тілесних і душевних 

проявів людини, як гармонію й пропорційність, оптимальне співвідношення 

тілесних і душевних складників; основними душевними якостями здорової 

людини є розсудливість і самовладання; життя згідно з природою, яке веде 

людину до доброчесності; щасливе життя полягає у володінні людиною 

здоровим глуздом, розсудливістю. 
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2.2. Номінативне поле концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові 

Одним із першочергових завдань у дослідженні концепту є одержання 

найбільш повного списку мовних одиниць, які вербалізують цей концепт [32, с. 

11]. «Сукупність мовних одиниць, що об’єктивують зміст концепту в певний 

період розвитку суспільства, визначається як номінативне поле концепту» 

[164, с. 47]. 

Номінативне поле відрізняється від усіх інших структурних угруповань 

лексики насамперед тим, що воно комплексне, до його складу входять групи 

таких типів: лексико-семантичне поле, лексико-фразеологічне поле, 

синонімічний ряд тощо, але водночас не виступає як структурне угруповання в 

системі мови, а є виявленою і впорядкованою сукупністю номінативних 

одиниць [143]. Складовою частиною поля є слово; значення слова визначає 

його місце в лексико-семантичному полі [257, c. 165]. 

Номінативне поле концепту принципово неоднорідне: воно містить як 

прямі номінації безпосередньо самого концепту, що утворює ядро 

номінативного поля, так і номінації окремих когнітивних ознак концепту, що 

розкривають зміст концепту й відношення до нього в різних комунікативних 

ситуаціях, утворюючи периферію номінативного поля [166, с. 66-67]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін наводять вичерпний перелік мовних засобів, 

які можуть належати до номінативного поля концепту та забезпечувати його 

опис у процесі лінгвокогнітивного дослідження [166, с. 68]: прямі номінації 

концепту (ключове слово – репрезентант концепту – яке обирає дослідник як 

ім’я концепту та ім’я номінативного поля, і його системні синоніми); похідні, 

переносні номінації концепту; спільнокореневі слова, одиниці різних частин 

мови, дериваційно пов’язані з основними лексичними засобами вербалізації 

концепту; симіляри; контекстуальні синоніми; оказіональні індивідуально-

авторські номінації; стійкі поєднання слів, синонімічні ключовому слову; 

фразеосполучення, до яких входять ім’я концепту; паремії (прислів’я, приказки 

та афоризми); метафоричні номінації; стійкі порівняння з ключовим словом; 
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вільні словосполучення, які номінують певні ознаки, що характеризують 

концепт; асоціативне поле, отримане внаслідок експерименту зі словом-

стимулом, що іменує концепт; суб’єктивні словесні дефініції, запропоновані 

учасниками експерименту як тлумачення запропонованого їм концепту; 

словникові тлумачення мовних одиниць, що об’єктивують концепт; словникові 

статті в енциклопедіях або довідниках (інформаційно-експлікативні тексти); 

тематичні тексти (наукові або науково-популярні, що розкривають зміст 

концепту); публіцистичні або художні тексти, які розкривають зміст концепту 

властивими їм засобами; сукупність текстів (за потреби експлікації або 

обговорення змісту складних, абстрактних чи індивідуально-авторських 

концептів). 

Ключове слово (лексична одиниця, яка найбільш повно номінує 

досліджуваний концепт) і його синоніми утворюють ядро номінативного поля. 

До ядра номінативного поля, услід за Л. М. Михайловою [143], віднесемо 

лексеми, які відзначаються: а) високою частотністю вживання; б) найбільшою 

узагальненістю за своєю семантикою у прямому значенні; в) стилістично та 

експресивно нейтральні.  

У структурі концептосфери є ядро (когнітивно-пропозиційна структура 

концепту), приядерна зона (інші лексичні репрезентації концепту, його 

синоніми тощо) і периферія (асоціативно-образні репрезентації). Ядро й 

приядерна зона переважно репрезентують універсальні й загальнонаціональні 

знання, а периферія – індивідуальні [125, с. 35]. 

У латинській мові є кілька ключових лексем для номінації ЗДОРОВ’Я, які 

певною мірою відрізняються значенням, а саме називають різні стани 

ЗДОРОВ’Я: SALUS, SANITAS, VALETUDO. Саме тому вважаємо за доцільне 

розглядати концепт ЗДОРОВ’Я у форматі трьох субконцептів: SALUS, 

SANITAS, VALETUDO. 
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2.2.1. Номінативне поле субконцепту SALUS 

Аналіз лексикографічного матеріалу, фрагментів оригінальних текстів, 

етимології та дериваційного поля лексем з історичною основою *salu-/salv-, 

*san-, *val- дав можливість зробити певні узагальнення. 

Історична основа *salu-/salv- мотивується первинним значенням «цілий», 

«весь», «цілісний», «неушкоджений», «міцний». За авторитетними 

лексикографічними виданнями з латинської мови [68, 240, 241] встановлено 

лексико-семантичний діапазон слова SALUS: «порятунок, спасіння» (24,2%), 

«особиста безпека, брак насилля» (19%), «безпека держави» (16,5%), «форма 

привітання» (14,5%),  «фізичний добробут, благополуччя, здоров’я, здоровий 

стан» (12%), «продовження існування, безпека життя» (8,6%), 

«непошкодженість, безпека майна» (5,2%). Прикметник salvus: 

«незруйнований», «незниклий» (27%), «непошкоджений» (23%), «цілісний» 

(18%), «живий», «здоровий» (12%), «благополучний, щасливий» (7%), 

«законний» (6%), «у задовільному стані» (4%), «врятований» (3%). Дієслово 

salvere має такі основні значення: «бути здоровим», «добре себе почуватися».  

 Отже, субконцепт SALUS є ментальною одиницею, яка відображає у 

свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я насамперед як «фізичну 

неушкодженість», «брак руйнівного впливу на людину», «хороше 

самопочуття загалом, фізичне благополуччя організму, брак негативних 

чинників впливу на людину». Тож інтегрованою семою субконцепту SALUS 

вважатимемо «брак впливу негативних фізичних чинників». Отже, ядром 

номінативного поля субконцепту SALUS є іменник salus, прикметник salvus та 

дієслово salvere.  

Приядерну зону становлять номени, які близькі за значенням до лексеми-

імені концепту, мають високу частотність вживання, сема «здоров’я» є прямим 

значенням цих слів і набувається у стилістично нейтральному мовленні [143].  

Л. А. Базилова до приядерної зони відносить ядра мікрополів, які входять у 

структуру концепту й репрезентанти яких відображають парадигматичні 

відношення слова-імені концепту [24, с. 12]. У структурі субконцепту SALUS 
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можна виділити два мікрополя, які мотивуються інтегрованою cемою та 

семантикою історичної основи слова-імені концепту: 1) «цілющість, зцілення»; 

2) «порятунок, спасіння».  

Мікрополе «цілющість, зцілення» репрезентоване такими 

вербалізаторами: 

- прикметники: saluber, bris, bre «корисний для здоров’я, благодатний», 

«рятівний», «цілющий»; salutifer, fera, ferum «цілющий, рятівний», «той, хто дає 

здоров’я»; salutaris, e «корисний для здоров’я, цілющий», «корисний, 

рятівний»;  

- іменник salubritas, atis, f «здоров’я, здоровий стан», «цілющість», 

«благотворність, добродійність»; 

- прислівник salubriter «корисно для здоров’я», «вигідно, для хорошого 

ефекту».  

Мікрополе «порятунок, спасіння» об’єктивується лексемами:  

- дієслова: salvo, avi, atum, are «рятувати», resalvo, -, -, are «рятувати 

знову», salvifico, -, -, are «рятувати», «позбавляти поганого»; 

-  прикметник: salutiger, gera, gerum «той, хто несе спасіння, рятівний»; 

- іменники: salvator, oris, m «рятівник, спаситель», salvatio, onis, f 

«порятунок, спасіння».  

Вербалізатори мікрополів часто є полісемантичними й здатними 

репрезентувати одразу два мікрополя (наприклад, salutaris, e «корисний для 

здоров’я», «цілющий», «рятівний»). Віднесення лексем до певного мікрополя 

здійснюється за принципом домінувальної семи. 

Основними ознаками мовних одиниць, що належать до ближньої 

периферії, є одиниці з меншою, порівняно з ядром, частотністю й 

стилістичною нейтральністю, а також мінімальною залежністю від контексту 

[143]. До ближньої периферії відносимо лексичні одиниці, у семантиці яких 

узуально наявна сема «здоров’я». Це слова, які входять до структури інших 

субконцептів – SANITAS, VALETUDO, однак семантично перебувають на 

периферії. Зазвичай, вони репрезентовані певними контекстами: прикметники 
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sanus, a, um: sanum corpus (Cels. 2, 1) – здорове тіло, sanum fieri (Cato Agr. 157, 

8) – одужати; ad sanum coire (Prop. 3, 24, 17) – гоїтися; sanabilis, e: sanabilе 

vulnus (Ovid. Epist. 2, 2, 57) – виліковна рана; validus, a, um: valida medicamenta 

(Cels. 5б 28) – дієві (цілющі) ліки; valens, entis: valens medicamentum (Cels. 1, 3) – 

дієві (цілющі) ліки; дієслова sano, avi, atum, are: ad sanandum me (Nep. Att. 21, 

5) – для мого лікування, sanare tumorem (Cic. Tusc. 4, 37, 81) – лікувати пухлину; 

sanare vulnus (Plin. Nat. 24, 99) – загоювати рану; sanesco, -, -, ere: puer sanescit 

(Cels. 5, 26) – дитина одужує; potest vulnus sanescere (Cels. 8, 10) – рана може 

загоїтись; persano, avi, atum, are: persanata ulcera (Sen. Ep. 8, 2) – повністю 

вилікувані виразки; consano, avi, atum, are: consanare cicatricem (Colum. R. R. 4, 

29) – загоїти шрам; consanesco, sanui, -, ere: ulcera consanescunt (Colum. 8, 2) – 

виразки гояться; valeo, lui, itum, ere: valere recte (Cic Fam. 11, 24, 1) – добре 

почуватися, valere optime (Cic. Fin. 2, 13, 43;) – дуже добре себе почувати; 

convalesco, lui, -, ere: convalescere ex morbo (Cic.  Fat. 28) – видужати від 

хвороби, convalescere de vulnere (Ov. Ep. 21, 209) – вилікуватись від рани; 

іменник sanatio, onis, f: sanatio corporum (Cic. Tusc. 3, 3, 5) – лікування тіл. 

Дальня периферія представлена лексичними одиницями, у семантиці 

яких узуальної семи «здоров’я» немає, однак контекстуально ці одиниці 

номінують ЗДОРОВ’Я. 

До номенів дальньої периферії належать такі лексеми: causatio, onis, f – 

самопочуття (погане), commodus, a, um – у значенні «здоровий»: aliquem 

commodiorem esse simulare (Plin. Ep. 3, 16, 4) – робити вигляд буцімто хтось 

одужав; emendatio, onis, f – цілющий засіб: si malorum causa bellum est, erit 

emendatio pax (Quint. Inst. 5, 10, 73) – якщо війна – причина лих, то мир буде 

їхнім зціленням; auxilior, atus sum, ari – зцілювати: auxiliari formidatis aquis 

(Ov. Pont. 1, 3, 19) – виліковувати водобоязнь, auxiliari contra serpentium ictus 

(Plin. Nat. 27, 124) – зцілювати від зміїних укусів, vis auxiliandi (Plin. Nat. 23, 53) 

– цілющий засіб; recreo, avi, atum, are – відроджувати, відновлювати: recreari e 

gravi morbo (Cic. Post red. 4) – оговтатися від важкої хвороби.  
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До дальньої периферії належать також стійкі словосполучення: sui 

conservandi causa (Cic. Pis. 34) – для власного порятунку; subvenire vitae (Caes. 

Gal.7, 50) – рятувати життя; restituere a limine mortis (Catul. 68, 4), a morte 

reducere (Verg. A.4, 373),  adimere leto (Hor. Carm. 3, 22, 3) – врятувати від 

смерті; aliquem salvum praestare (Cic. Man. 55) – врятувати кого-небудь; 

expedire salutem (Cic. Mil. 10) – забезпечити безпеку, врятувати життя; vivere 

vitam tutiorem (Cic. Verr. 2, 2, 118) – прожити життя в повній безпеці; 

defunctus jam sum (Ter. Eu. 114)  – тепер я в безпеці. 

 

2.2.2. Номінативне поле субконцепту SANITAS 

Історична основа *san-, за деякими припущеннями, сягає 

праіндоєвропейської основи *sŭa-/sa: і.-є.*si-sə-mai«втішати, заспокоювати». 

Лексикографічні видання [68, 240, 241] дали змогу встановити лексико-

семантичний діапазон слова SANITAS: «здоровий глузд, розсудливість, 

розумність», «тверезість, спокій, урівноваженість» (50%), «здоров’я, здоровий 

стан» (40%), «міцність, надійність, правильність» (10%); прикметник sanus: 

«психічно/розумово здоровий» (30,3%), «фізично здоровий» (21,2%),  «вільний 

від пристрастей, від афектів, розважливий» (19,8%), «тямущий, солідний» (9%), 

«цілющий» (7,6%), «непошкоджений, у гарному стані» (7,6%),  «характерний 

для здорового стану» (4,5%). Дериваційний аналіз дав можливість виявити, що 

більша частина дериватів має основне лексичне значення – «психічне здоров’я, 

психічний стан». Отже, субконцепт SANITAS є ментальною одиницею, яка 

відображає у свідомості давніх римлян уявлення про «психічне здоров’я», 

«нормальний психічний стан», «психічну урівноваженість, відповідність 

психічних реакцій обставинам і ситуаціям», «здатність до саморегуляції 

поведінки відповідно до соціальних норм та правил». Тож інтегрованою 

семою субконцепту SANITAS вважатимемо «адекватний психічний стан». 

Ядром номінативного поля субконцепту SANITAS є іменник sanitas «здоровий 

глузд, розсудливість, розумність», «тверезість, спокій, урівноваженість», 

прикметник sanus «психічно/розумово здоровий», «вільний від пристрастей, від 
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афектів, розсудливий», прислівник sane «розумно, розсудливо, при здоровому 

глузді»; дієслово sanare «лікувати, зцілювати  (душу), «напоумити когось, 

утішати». 

У приядерній зоні субконцепту SANITAS можна виділити три мікрополя, 

які близькі до інтегрованої семи: 1) «брак різного роду афектів, адекватність 

поведінки»; 2) «душевне зцілення»; 3) «розсудливість, поміркованість, 

здоровий глузд».  

Мікрополе «браку різного роду афектів, адекватної поведінки» поєднує 

слова, лексичне значення яких «стриманість, урівноваженість, 

поміркованість, самовладання»: tenere cupiditates suas (Cіс. Verr. 2, 3, 3) – 

стримувати свої пристрасті; moderatio, onis, f – обмеження, самовладання, 

стриманість: moderatio cupiditatum (Cic. Fin. 2, 19), moderatio ardorum (Cіс. N. D. 

2, 92) – приборкання пристрастей; moderatio animi (Rhet. Her. 1, 1, 1) – 

стриманість, самовладання, урівноваженість; requies, etis, f – спочинок: 

requies animi (Tac. Ann. 2, 33, 3) - душевне задоволення; quies, etis, f – спокій, 

відпочинок: quies animi (Vell.  2, 6, 2) – душевний спокій; modestia, ae, f – 

поміркованість, стриманість: modestia dolendi (Sen. Dial. 6, 2, 4) – самовладання, 

приборкання пристрастей: modestia ac moderatio (Sen. Ep. 88, 30) – 

поміркованість і стриманість; temperantia, ae, f – поміркованість, 

стриманість, самовладання; continentia, ae, f – стриманість, самовладання; 

parsimonia, ae, f – стриманість, тверезість; sobrietas, atis, f – тверезість, 

стриманість, поміркованість. 

Мікрополе «душевного зцілення» поєднує лексеми із семантикою 

«зцілення – позбавлення станів афекту, утішання, заспокоєння, 

полегшення страждань»: sanabilis, e – виліковний, цілющий: 

душевно/фізично, позбавлений афектних станів; cura doloris (Сіс. Fam. 5, 16, 5) 

– утішання в скорботі; cura lacrimis (Prop.1, 3, 46) – заспокоєння від сліз; 

consolor, atus sum, ari – утішати, полегшувати, пом’якшувати; solor, atus sum, 

ari – утішати, заспокоювати; resedo, ––, ––, are –– полегшити, зцілити; relevo, 

avi, atum, are – полегшити, заспокоїти, втішити; consolatio, onis, f – втішання, 
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заспокоєння; consolamen, inis, n – утішання; paregoria, ae, f – заспокоєння, 

втішання, полегшення; mitigatio, onis, f – заспокоєння, втішання; sedamen, inis, 

n – заспокійливий засіб, утішання, заспокоєння; sedatio, onis, f, placatio, onis, f 

– заспокоєння; avocamentum, i, n – заспокоєння, утішання. 

Мікрополе «розсудливості, поміркованості, здорового глузду» об’єднує 

лексеми із семантикою «розсудливості, поміркованості, розважливості, 

розумності, здорового глузду»: resanesco, sanui, -, ere – братися за розум, 

отямитися, mens, mentis, f – розсудливість, поміркованість; mens animi (Lucr. 4, 

757) – розум;  bona mens (Liv. 39, 16, 5) – здоровий глузд; sapiens, entis – 

розумний, розважливий, розсудливий; sapientia, ae, f – розсудливість, здоровий 

глузд; sapienter – мудро, розсудливо; sapio, ii (ivi, ui), ––, ere – бути розумним, 

розсудливим; ratio, onis, f – розум, здоровий глузд, розважливість: in gyrum 

rationis ducere (Cic. Off. 1, 26, 90) – напоумити; sensus, us, m – відчуття, 

сприйняття, свідомість, відчуття; розум, розсудливість: homo celer sensu (Vell. 2, 

118, 2) – кмітлива людина; sensus communis (Hor. Serm. 1, 3, 63; Sen. Ben. 1, 12, 

3) – здоровий глузд; imi sensus (Hor. Epod. 14, 1) – глибина свідомості; animo 

stare (Hor. Serm. 2, 3, 211) – зберігати здоровий глузд; resipisco, ivi (ii) / ui, ––, 

ere – знову прийти до тями, отямитися, схаменутися; ad sanitatem reverti (Caes. 

D. G. 1, 42), ad sanitatem redire (Cic. Fam. 12, 10, 1) – отямитися, схаменутися. 

Ближня периферія об’єднує слова, лексичне значення яких «психічне 

здоров’я, брак афектів, адекватність поведінки, душевне зцілення, 

розсудливість, поміркованість, здоровий глузд» не є головним, але 

умотивоване основним лексичним значенням (наприклад, пряме значення 

іменника cerebrum, i, n – мозок, оскільки мозок є «осередком» розуму, це слово 

набуло цілком умотивованих значень «розум, розсудливість»): cerebrum, i, n 

– головний мозок, розум, розсудливість; consilium, i, n – розумність, 

розсудливість: simul consilium cum re amisisti? (Ter. Eu. 241) – невже разом з 

грішми ти втратив розум?; bono consilio facere (Pl. Aul. 476; Cic. Off. 1, 33, 

120) – зробити при здоровому глузді; miscere stultitiam consiliis brevem (Hor. 

Carm. 4, 12, 125) – домішувати до розсудливості деяку частку глупоти; nullius 
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consilii esse (Cіс. Sest. 36) - бути безрозсудливим, некмітливим; intellectus, us, m 

– розуміння; розсудливість: intellectus animi (Quint. Inst. 10, 1, 14) – 

розсудливість; intellegentia, ae, f – розуміння; розсудливість: intellegentia 

communis (Cіс. De or. 1, 249) – здоровий глузд; sinceritas, atis, f – збереженість, 

неушкодженість: sinceritas et animi et corporis (Val. Max. 2, 6, 8) – здоров’я душі 

й тіла; сonfirmatio, onis, f – зміцнення, укріплення:  сonfirmatio animi – душевне 

заспокоєння, утішання; mulceo, mulsi, mulsum, ere – заспокоювати, 

полегшувати: mulcere dolorem (Plin. Nat. 30, 58) – полегшувати біль, 

страждання; mitigo, avi, atum, are – полегшувати, приборкувати:  mitigare 

odium precibus (Cic. Red. pop. 23) – приборкувати ненависть благаннями; 

mitigare dolorem (Cic. Fin. 2, 29, 95) – полегшувати страждання; mitigare 

animum (Tac. Hist. 1, 69, 28) – заспокоювати душу,  mitigare iram (Ov. Trist. 4, 6, 

13) – вгамовувати гнів; sublevo, avi, atum, are – послаблювати, полегшувати: 

sublevare metum (Tac. Ann. 14, 4, 4) – зменшити страх; potens sui (Hor. Carm. 3, 

29, 41) – той, хто опановує себе; in potestate mentis esse (Cic. Tusc. 3, 5, 11) – 

володіти собою, бути при здоровому глузді; sensus convaluere mei (Ov. Trist. 1, 

3, 13) – я оговтався; compos sui esse (Liv. 8, 18, 11) – бути при повній 

свідомості; aequo animo esse (Cato Agr. 2, 5.) – байдуже, безпристрасно; 

medicabilis, e – виліковний (який лікує душевні хвороби, афекти); valetudo, inis, 

f – здоровʼя: valetudo ei neque corporis neque animi constitit (Suet. Calig. 50, 2) – у 

нього не збереглося ні тілесного, ні душевного здоров’я. 

Дальня периферія об’єднує вербалізатори, які набувають у певному 

контексті значень «психічне здоров’я, брак афектів, адекватність поведінки, 

душевне зцілення, розсудливість, поміркованість, здоровий глузд», проте ці 

семи не умотивовані основним лексичним значенням слова: cor habere (Pl. Persa 

623; Petr. 63, 8) – розумно, розсудливо; corde conspicere (Pl. Pseud. 767) – 

розуміти; non  absone (Gel. 15, 25, 1) – розумно, розсудливо; non excidere sibi 

(Quint. Inst. 11, 2, 45.) – не втрачати контролю над собою; non concuti (Sen. Ep. 

71, 25) – залишатися незворушним; de lana sua cogitare (Оv. Ars 2, 683) – 

думати лише про свої справи, залишатися незворушним; nil admirari (Hor. Ep. 1, 
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6, 1) – нічим не вражатися, бути незворушним; tenere iram (Curt. 4, 2, 5.) – 

стримувати гнів; reprimere iracundiam (Ter. Ad. 794) – стримувати 

роздратування; temperare iras (Verg. A.1, 55) – стримувати гнів, temperare 

amori suo (Petr. 83, 5) – вгамовувати свою пристрасть; allevare animum maerore 

(Curt. 4, 15, 11) – утішати душу від смутку; animum recipere (Liv. 21, 58, 10) – 

опритомніти, опанувати себе; expergefactum caput erigere (Lucr. 5, 1204) – 

одуматися; vincere animos iramque (Ov. Ep. 3, 85) – приборкати свій запал і 

гнів; dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus (Verg. A.4, 333) - поки я в 

повній свідомості, поки душа управляє цим (моїм) тілом; ex animo scrupulum 

evellere (Cic. S. Rosc. 6) – утішати серце (душу); sermone recreare (Petr. 65, 6) – 

заспокоювати розмовою; judicium, i, n – розсудливість, розум, поміркованість: 

judicio facere (Cіс. Fam. 10, 27, 2) – робити розсудливо; pectus, oris, n – серце, 

розум, розсудливість: toto pectore cogitare (Cіс. Att. 13, 12, 4) – мислити 

росудливо,  de summo pectore dicere (Gell. 17, 13, 7) / hiscere (Apul. Fl. 9) – 

говорити необдумано; sal, salis, m – сіль, метафорично – розум: salem habere 

(Ter. Eu. 399) – бути розумним; usurpatio bonae mentis (V.  Max. 4, 4) – володіння 

здоровим глуздом. 

 

2.2.3. Номінативне поле субконцепту VALETUDO 

Історична основа *val- умотивована семами «мати силу», «здужати», 

«могти». На підставі словників [68, 240, 241] виявлено лексико-семантичний 

діапазон слова VALETUDO: «стан здоров’я» (45%), «хвороба, нездоров’я, 

нездоровий стан» (35%), «здоров’я фізичне/зрідка – психічне» (20%). Більша 

частина дериватів має семи: «бути сильним, міцним», «бути могутнім», «мати 

силу, здужати, годитися». Отже, субконцепт VALETUDO є ментальною 

одиницею, яка відображає у свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я як 

«наявність фізичної міці». Саме цю сему вважатимемо інтегрованою семою 

субконцепту VALETUDO. Ядром номінативного поля субконцепту 

VALETUDO є іменник valetudo «здоровий стан, фізичне здоров’я», 

прикметники valens «здоровий», «сильний, міцний», «дієвий, сильно дієвий, 
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живильний», validus «сильний, міцний», «здоровий», «зміцнювальний, 

живильний», «сильнодійний, дієвий», «активний, енергійний»; дієслова valere 

«бути сильним, міцним», «бути могутнім», «бути спритним», «бути здоровим»; 

revalescere «знову одужувати», «поправлятися», «набиратися сил, міцніти», 

convalescere «видужувати», «оговтуватися, приходити до тями». 

У приядерній зоні субконцепту VALETUDO можна виділити два 

мікрополя, які мотивуються семантикою історичної оcнови слова-імені 

концепту: 1) «наявність/набуття фізичної сили»; 2) «енергійність, життєва 

енергія». 

Мікрополе «наявність/набуття фізичної сили» репрезентоване 

номенами, які мають основні лексичні значення «сила, могутність, міць»: 

pollentia, ae, f – сила, могутність; polleo, ui, -, ere – мати силу; potentia, ae, f - 

сила, могутність; potestas, atis, f – сила, могутність; valens, entis – здоровий, 

сильний, міцний; vis, f – сила, мужність, відвага: vis corporis (Sal. Jug. 2, 2) – 

фізична сила, vis animi (Sal. Jug. 33, 2) – душевна сила, енергія; viriosus, a, um – 

сильний, міцний; virilitas, atis, f – змужнілість, чоловіча сила; pervaleo, valui, -, 

ere – бути дуже сильним, invaleo, ––, ––, ere – підсилюватися, supervaleo, ––, ––

, ere – бути занадто могутнім, valentia, ae, f – сила, міць, praevalentia, ae, f – 

перевага, перевершеність, valentulus, a, um – досить сильний, міцний, valenter 

– сильно, енергійно, з силою, valesco, lui, -, ere, evalesco, valui, -, ere – ставати 

сильним, міцніти, invalеsco, valui, -, ere – ставати сильнішим, посилюватися, 

praevalesco, ––, ––, ere – ставати дуже міцним, міцніти, praevalidus, a, um – 

дуже сильний, дуже міцний, досить потужний, могутній, pervalidus, a, um – 

дуже сильний, могутній, praevalide – занадто сильно, validitas, atis, f – сила, 

міць, valde – сильно, дуже. 

Мікрополе «енергійність, життєва енергія» об’єднує слова, основними 

лексичними значеннями яких є «енергійність, бадьорість, життєва енергія», і 

представлене такими номенами: alacritas, atis, f – бадьорість: alacritas animi 

(Cic. Q. fr. 3, 5, 4) – душевний підйом; energia, ae, f – енергія, активність; virtus, 

utis, f – мужність, відвага: virtus animi/corporis (Cic. Fin. 5, 13, 38) – 
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душевна/фізична сила, енергія; intentus, a, um – сильний, енергійний: intentus 

proelio (Liv. 5, 26, 7 ) – готовий до сутички; recreo, avi, atum, are – збадьорити, 

підкріпити, освіжити: se recreare (recreari) – одужати, зміцніти; vigor, oris, m – 

життєдайне начало, життєва сила; енергія; vigoratus, a, um – сильний, міцний, 

здоровий: vigoratus  juvenis (Apul. Met. 9, 21) - міцний юнак; vivacitas, atis, f – 

живучість, життєвість; vitalitas, atis, f – життєва сила, життєве начало, життя; 

vegetamen, inis, n – життєдайне начало, життєва сила; vividus, a, um – живий, 

сповнений життя: corpus vividum (Plin. Ep. 3, 1, 10) – сповнене життя тіло;  

vivida senectus (Tac. Ann. 6, 27, 2) – енергійна старість, vividus animus (Plin. 

Pan. 44, 6), vividum ingenium (V.  Max. 3, 3, 7), vividum pectus (Liv. 6, 22, 7) – 

бадьорий дух; vegetus, a, um – міцний, повний сил, бадьорий: vegeta mens (Cic. 

Tusc. 1, 17, 41) – діяльна душа; strenuus, a, um – міцний, сильний:  strenuo 

corpore (Gell. 3, 1, 12) – з міцним тілом. 

Ближню периферію утворюють слова, у яких семи «бути здоровим, 

міцним, мати силу, бути діяльним, бадьорим, енергійним» не основні, проте 

мотивуються основною семою слова, вжитого у прямому значенні, процес 

метафоризації експліцитний (наприклад, прикметник fortis, e має основні 

лексичні значення «твердий, міцний, могутній» у процесі метафоризації набув 

значень стосовно людини «кремезний, сильний, енергійний»): agitatus, us, m 

– імпульс, активність, діяльність: agitatus mentis (Var. L. 6, 6, 42) – розумова 

діяльність; animosus, a, um – мужній, сміливий, відважний, сильний, 

наполегливий, старанний: vir animosus (Cic. Tusc. 2, 24, 57) – діяльний муж; 

fortis, e – міцний, кремезний, сильний, енергійний: animus fortis (Cіс. Off. 1, 20, 

66) – енергійний дух, vir fortis (Liv. 4, 3, 16) – відважний муж; fortitudo, inis, f – 

сила: fortitudo corporis (Macr. 7, 9, 5) – фізична сила; durus, a, um – 

загартований, витривалий; здатний переносити, терпеливий, стійкий; firmus, a, 

um – сильний, міцний, могутній; той, який укріплює: cibus firmus (Var. R.  2, 11, 

2) – живильна страва; patiens, entis – витривалий: patiens frigoris (Col. 7, 4) / 

laboris (Quint. Inst. 1, prooem. 27) – терплячий до холоду/труднощів,  patiens in 

laboribus (Cіс. Cael. 13) – здатний зносити труд; praedurus, a, um – дуже 
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міцний, витривалий: corpora praedura (Verg. G. 2, 527) – витривалі тіла; 

commodus, a, um – належний, хороший, здоровий: commoda statura (Pl. Asin. 

400) – високий на зріст; commoda valetudo (Caes. Civ.3, 62, 4; Fro. Amic. 1, 15, 3) 

– хороше здоров’я; infragilis, e – твердий, незламний, сильний: vox infragilis 

(Ov. Trist. 1, 5b, 9) – твердий голос, animus infragilis (Sen. Vita 9, 4) – незламний 

дух; integer, gra, grum – неушкоджений, цілий: vires integrae (Caes. Gal.3, 4, 2; 

Liv. 10, 14, 18) – невиснажені сили, valetudo integra (Cic. Fin. 2, 20, 64) – 

бездоганне здоровʼя; integer aevi (Verg. A.9, 253) – у розквіті віку; solidus, a, um 

– масивний, міцний: corpus solidum  (Ter. Eu. 317)  - міцна статура; spiritus, us, 

m – життєва сила, життя: de re publica spiritum reddere (Velol. Pat. 2, 22, 2.) – 

віддати життя за державу; severus, a, um – суворий, загартований, міцний; 

prolixus, a, um – великий; сильний, міцний, кремезний: corpus prolixum (Suet.  

Div. Claud. 30, 1) – міцна статура. 

Дальня периферія включає слова, які набули сем «бути здоровим, міцним, 

мати силу, бути діяльним, бадьорим, енергійним», не умотивованих основним 

лексичним значенням слова, а означена семантика є результатом асоціативного 

ряду (наприклад, juvenilis, e «юнацький, молодий, юний» набуло значень 

«міцний, сильний», оскільки сила притаманна молодим): acrimonia, ae, f – 

життєва енергія, бадьорість; juvenilis, e – молодий, юний, міцний, сильний: 

corpus juvenile (Cels. 5, 26) – молоде тіло; juventa, ae, f – молодість, юність: 

virtus et juventa (Liv. 5, 40, 1) – доблесть і молодеча сила; manus, us, f – рука, 

сила, міць, хоробрість; medullatus, a, um – повний кісткового мозку, тобто 

здоровий, міцний; nervosus, a, um – жилавий, м’язистий, міцний; сильний, 

енергійний; pubens, entis – здоровий,  міцний, у розквіті; pubertas, atis, f – 

змужнілість, статева зрілість, чоловіча сила; robur, oris, n – бадьорість, сила: 

crescere et robora sumere (Lucr. 5, 820) – зростати і набувати сили; robur 

juventae (Liv. 33, 33, 2) – молодеча сила; robur animi (Cic. Cael. 39) – душевне 

завзяття; robustus, a, um – сильний, міцний, могутній: corpus robustum (Quint. 

Inst. 5, 10, 82) – міцне тіло, vox robusta (Sen. Contr. 1, praef. 16) – сильний голос, 

animus robustus (Cic. Fin. 1, 15, 49) – могутній дух; sanguis, inis, m – життєва 
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сила, життя; testiculus, i, m – чоловіча сила; viridis, e – молодий, юний, свіжий, 

бадьорий, сильний, могутній: juventa viridis (Verg. A.5, 293, Apul. Fl. 7) – у 

розквіті років, senectus viridis  (Verg. A.6, 302) – бадьора старість; lacertosus, 

a, um – м’язистий, сильний: vir robustus et lacertosus (Sen. Ep. 66, 24) – муж 

сильний і мʼязистий; lacertus, i, m – чоловіча сила, виразність, міць. 

Отже, концепт ЗДОРОВ’Я представлений трьома субконцептами – SALUS, 

SANITAS, VALETUDO, кожен з яких має своє номінативне ядро, приядерну 

зону, ближню й дальню периферії. Ядро номінативних полів утворюють 

відповідні іменники salus, sanitas, valetudo, похідні від них прикметники та 

дієслова. Кожен субконцепт має дві-три приядерні зони, які включають 

вербалізатори з близькою до лексеми-імені концепту семантикою, сема 

«здоров’я» є прямим значенням цих слів і набувається в стилістично 

нейтральному мовленні, до ближньої периферії було віднесено лексеми, у 

семантиці яких узуально наявна сема «здоров’я». До дальньої периферії – 

лексичні одиниці, у семантиці яких узуальної семи «здоров’я» немає, однак 

контекстуально ці одиниці номінують ЗДОРОВ’Я. 

2.3. Етимологія та дериваційне поле концепту ЗДОРОВ’Я в латинській 

мові 

На думку Ю. С. Степанова, аналіз концепту слід розпочинати з етимології, 

зі звернення до праформи в мові й визначення джерела появи слова й способу 

його утворення. Для  визначення внутрішньої форми концепту слід звернутися 

до стану культури на момент його (концепту) зародження, тобто вивчати 

народні обряди, повір’я, звичаї, архетипи, світогляд, часткою яких є це 

ментальне утворення. Далі слід розглядати історію концепту, яка будується як 

спадкоємність концептів [197, с. 45-50]. 

Етимологія розкриває доволі повно асоціативні зв’язки, що закріпилися у 

свідомості людей. Вона часто пов’язана з міфологією, оскільки відображає 

уявлення людей, їхню вдачу, звичаї, вірування [177, с. 7-9].  
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Етимологічний аналіз дає змогу простежити ранню історію концепту та 

динаміку утворення нових або зникнення семантичних ознак, які існували 

раніше, що становлять його зміст, а також визначити внутрішню форму його 

імені. Етимологія є складовою частиною змістового мінімуму концепту [43, с. 

156]. Етимологічний аналіз слів-репрезентантів концепту дає можливість 

виділити їхні етимони (etymon) – вихідні слова або кореневі морфеми, від яких 

походять слова, що існують у мові в певний період її розвитку [98]. 

Етимологічний аналіз спрямований насамперед на з’ясування походження 

слова-імені концепту, виявлення початкових значень етимона, дослідження 

історії значення/значень слова, оскільки «наявність у слова етимологічної 

перспективи, з одного боку, може сприяти багатовимірності його сприйняття, а 

з другого – розширенню можливості його вживання, згідно з етимологічним 

спектром значень» [231, с. 65]. Проводячи етимологічні дослідження мовних 

фактів, на думку Т. М. Ільської, можна отримати відповідь на питання про 

способи й специфіку світосприйняття й ментальні процедури, які характерні 

для представників певної епохи [84, с. 19]. 

Аналіз дериваційних можливостей ключових лексем, що реалізують 

концепт, і семантики виявлених дериватів дає змогу дослідити низку 

додаткових когнітивних ознак досліджуваного концепту. Значення слова 

науковці розглядають як контекст, що є результатом інтегрування 

мотивувальної основи та афіксів, що належать до складу слова [237, с. 127]. 

Під дериваційним потенціалом концепту розуміють його здатність 

розвиватися за рахунок елементів та ознак, які в ньому містяться. Процес 

реалізації потенціалу концепту розглядається як концептуальна деривація. 

Дериваційний потенціал – це явище не мовного, а концептуального рівня, 

оскільки дериваційні процеси в мовних одиницях зумовлюються тією 

«потужністю», яка закладена в концептах, що вербалізуються цими мовними 

одиницями [25, с. 4]. 

Дериваційні зв’язки між похідними словами одного гнізда, які наявні у 

свідомості носія мови, відображаються в цілеспрямованому вживанні 
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спільнокореневих слів у тексті, в утворенні нових слів. Під час аналізу 

семантичної структури словотвірного гнізда немає принципового значення, у 

якому порядоку утворенні похідні слова, словотвірне гніздо має «ситуативний» 

характер людського світобачення. Словотвірне гніздо як комплексна мовна 

одиниця відображає структуру національно-культурного уявлення про світ як 

про певні стереотипні ситуації [57; 153]. 

Деривація є головним мовним механізмом та інструментом формування 

концепту як мовної сутності. Дериваційний аналіз відбиває все багатство й 

різноманіття мовної концептуалізації світу за допомогою постійного розвитку, 

семантико-асоціативного «розгалуження» спільнокореневих слів [152]. Кожна 

спільнокоренева лексема у словотвірному континуумі виконує функцію 

репрезентації нової культурної інформації, сприяє створенню єдиної 

словотвірної мережі (дериваційного каркаса) мовної картини світу, кожен 

фрагмент є словотвірною «родиною» спільнокореневих одиниць і відображає 

семантико-культурні тенденції й напрями розвитку всіх релевантних для 

культури й соціуму одиниць мови з урахуванням їхньої національно-етнічної 

значущості й ментальної цінності [39]. 

Концептуальна деривація є когнітивним процесом, який шляхом 

об’єднання концептів, наявних у концептуальній системі людини, забезпечує 

появу нових структур знання. Концепти, які постають під час пізнавальної 

діяльності, об’єктивуються в мові та стають невід’ємною частиною 

концептуальної системи; але водночас «вони зберігають дериваційний зв’язок із 

вихідними структурами та стають основою для подальшого розвитку системи» 

[18, с. 503]. 

 

2.3.1. Словотвірне гніздо з eтимологічною основою *salu-/salv- 

Лексема salus, яка є вершиною словотвірного гнізда іменників із цим 

коренем, має твірну основу salv- (пор. д.-гр. ὃλος), у якій останній звук [v] перед 

приголосними вокалізувався: salus, salutis, saluber, saluto, а перед голосними 

консонантизувався: salvatio, salvo, salveo. 
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Основа salu-/salv- сягає праіндоєвропейської основи *səl-ŭo-/səlo-ŭo-/səle-

ŭo- (корінь se-/so – «один, разом»: лат. semel, д.-гр. εἷς < *sems). Ця основа 

засвідчена у низці індоєвропейських мов, зокрема в оск. salavs, д.-гр. ὃλος – 

цілий, цілісний, повний, завершений;д.-інд. sarvaḥ – неушкоджений, цілий, 

весь; ав. haurva - неушкоджений, цілий; вірм. ol – здоровий, цілий, 

непошкоджений [256, c. 472]. 

У вторинній номінації основа *se-lo-, so-lo- має таку рецепцію: в лат. solor, 

гот. sels (добрий, хороший, придатний), пн.-герм. sæll - щасливий, англ.-сакс. 

sælra – кращий, sælig – хороший, щасливий,  д.-в.-н. salida – добро, благо, 

щастя, здоров’я. 

Основа *səl-ŭo-/səlo-ŭo-/səle-ŭo- спільна з основою латинських 

прикметників solidus, soldus – цілісний, завершений, весь, міцний, якісний; а 

також solus – лише один, єдиний, сам. 

Отже, семантика латинських слів з основою *salu-/salv- мотивується 

первинним значенням «цілий», «весь», яке логічно набуває сем 

«неушкоджений», «міцний». У вторинній номінації слова з цією основою 

(зокрема в італійських та германських мовах) набули семантики «добро», 

«щастя», «здоров’я», «благо». Ключовим мотивом такої метафоризації, на нашу 

думку, є «фізична неушкодженість», яка була основою фізичного існування 

людини та всього, що її оточувало. 

Етимологічною основою словотвірного гнізда, на вершині якого 

перебуває слово salus, є основа salu-/salv-. Від цієї основи утворені інші 

похідні: 

- іменники (salus, utis, f, salubritas, atis, f, salutare, is, n, salutatio, onis, f, 

salutator, oris, m, salutatrix, icis, f, salutatorium, i, n, salutiger, geri, m, persalutatio, 

onis, f, resalutatio, onis, f, consalutatio, onis, f); 

- прикметники (saluber, bris, bre, salutaris, e, salutifer, fera, ferum, salutiger, 

gera, gerum, insalubris, e, insalutatus, a, um, salvus, a, um);  

- дієслова (saluto, avi, atum, are, persaluto, avi, atum, are, salvifico, –, –, are, 

salveo, –, –, ere, resalvo, – , –, are, resaluto, –, –, are, consaluto, avi, atum, are);  
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- прислівники (salubriter, salve). 

Непохідним є прикметник salvus, a, um, основа якого збігається з 

етимологічною основою salv-/salu-. Основні лексичні значення цього 

прикметника (за словниками [68, 240, 241] є «незруйнований», «не зниклий» 

(27%), «непошкоджений» (23%), «цілісний» (18%), «живий», «здоровий» (12%), 

«благополучний, щасливий» (7%),  «законний» (6%), «у задовільному стані» 

(4%), «урятований» (3%). Отже, основними лексичними значеннями є 

«цілісний», «непошкоджений», «незруйнований», «не зниклий» (разом 68% 

випадків вживання цього слова), які мотивовані семантикою етимологічної 

основи. Варто зазначити, що семи «непошкоджений», «урятований», «у 

задовільному стані» часто мають семантичний відтінок «благополучно»; 

наприклад: tu quando Romam salvus ut spero venisti, videbis, ut soles, omnia quae 

intelleges nostra interesse, imprimis de Tullia mea, cuius de condicione quid mihi 

placeret scripsi ad Terentiam cum tu in Graecia esses; deinde de honore nostro (Cic. 

Att. 6.4.2). «Коли ти, як сподіваюся, благополучно приїдеш до Риму, то, як ти 

звик, дізнаєшся про все, що, як ти зрозумієш, для мене важливо, насамперед – 

про мою Туллію, щодо заміжжя якої я повідомив Теренції свої міркування, коли 

ти був у Греції; потім щодо почестей для мене».  

Семи «здоровий», «урятований», «благополучний», «законний»: salvis 

legіbus (Cіс. Fam. 1, 2, 4) «не порушуючи законів» – є наслідком вторинної 

номінації й поєднані значенням «не зазнавати шкоди, руйнівного впливу, 

негативних чинників». Salvus «здоровий» означає «той, який не зазнав тілесної 

руйнівної шкоди». 

Прикметник saluber, bris, bre утворений від основи salu-/salv- за 

допомогою суфікса -br/-ber (який вказує на властиву ознаку прикметника) – 

«корисний, благодатний» (55%), «рятівний», «цілющий» (27%), «нормальний, 

задовільний» (18%). Усі виділені семи пов’язані наскрізними значеннями 

«збереження цілісності, невразливості, брак руйнівного впливу, благополуччя». 

Прикметник insalubris, e утворений від основи salubr- шляхом додавання 

префікса in-, який надає заперечного значення: «нездоровий, шкідливий для 
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здоров’я». Прикметник рідковживаний і набув значення, яке пов’язане із семою 

«здоров’я». 

Іменник salubritas, atis, f утворений від прикметникової основи salubr- та 

суфікса -itas, який вказує на певну якість, стан. Іменник salubritas має значення 

«здоров’я, здоровий стан», «цілющість», «благодійність, доброчинність». Отже, 

він зберіг семантику прикметника saluber. Утворений за допомогою суфікса -

iter прислівник salubriter має значення «корисно для здоров’я», «вигідно, для 

хорошого ефекту, доцільно», «гаразд, щасно».  

Дієслово salvifico, –, –, are, утворене шляхом основоскладання, набуло 

значення «рятувати», «позбавляти поганого», таким чином зберігає сему 

«неушкодженість». 

Отже, у словотвірному мікрогнізді з вершиною salvus, що походить від 

прикметникової основи, спостерігається поступова втрата семантичних 

відтінків «цілісний», «непошкоджений», «урятований», «незруйнований», «не 

зниклий», «живий», натомість розвиваються значення «здоров’я», «добробут, 

благополуччя», «користь». 

Іменник salus (*saluts), utis, f утворений шляхом приєднання суфікса -t до 

основи salu-/salv-, який надає слову ознаки предметності (тобто утворює 

іменник); порівняймо: *dots посаг (від do давати). Іменник salus має такі 

значення: «порятунок, спасіння» (24,2%), «особиста безпека, брак насилля» 

(19%), «безпека держави» (16,5%), «форма привітання» (14,5%), «фізичний 

добробут, благополуччя, здоров’я, здоровий стан» (12%), «продовження 

існування, життя» (8,6%), «непошкодженість, безпека майна» (5,2%). Усі 

зазначені семи пов’язані спільною – «невразливість, брак руйнівного впливу, 

фізичне існування, благополуччя, яке можна інтерпретувати браком негативних 

чинників, насамперед фізичних». У 14,5% випадків іменник salus набуває 

іншого значення – стає формою привітання. Це мотивується семантикою 

первинної основи: побажання здоров’я й добробуту, а відтак відсутності 

загрози життю, негативного фізичного впливу на людину, побажання безпеки, 

спокою. 
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Прикметник salutaris, e утворюється від іменникової основи salut- шляхом 

додавання суфікса -ar-, який надає значення «зв’язок із чимось, властивість». 

Семантичне ядро прикметника salutaris складають семи «корисний для 

здоров’я, цілющий» (60%), «корисний, рятівний» (40%), в поодиноких випадках 

трапляються семи «бездоганний», «доброчесний». Усі окреслені семи пов’язані 

наскрізними значеннями «збереження цілісності, невразливості, брак 

руйнівного впливу, благополуччя». Від прикметника salutaris утворений 

іменник salutare, is, n (субстантивація), який означає «рятівний або цілющий 

засіб». Отже, іменник майже повністю дублює лексичну семантику 

прикметника. 

Від іменникової основи salut- утворене за допомогою суфікса -а- дієслово 

saluto, avi, atum, are. Таке дериваційне утворення (відіменникове дієслово iз 

суфіксом -а-) належить, згідно з Й. М. Тронським, до пізнього продуктивного 

словотворення [209, с. 216]. Дієслово цілком втратило семантичний зв’язок із 

етимологічною основою й набуло значень «вітати, посилати вітання», 

«ушановувати, засвідчувати повагу», «здійснювати візит». Це свідчить про те, 

що поступово зникає зв’язок слів salus/salutо із семою «брак негативних 

фізичних впливів», а з’являється значення «здоров’я», «благополуччя, 

добробут». Утворені префіксальним різновидом морфологічного способу 

дієслова resaluto, –, –, are «відповідати на уклін, на привітання», consaluto, avi, 

atum, are «вітати», «вітати один одного», persaluto, avi, atum, are «вітати всіх 

по черзі» зберігають лексико-семантичний зв’язок із дієсловом saluto «вітати, 

ушановувати». 

Прикметник insalutatus, a, um утворений за допомогою додавання 

заперечного префікса in- до основи супіна дієслова saluto (вітати, ушановувати, 

бажати здоров’я, прощатися). Прикметник набув значення «той, з яким не 

попрощалися». Від тієї самої основи утворилися іменники salutatorium, i, n 

«зала для прийомів», salutator, oris, m «той, хто вітає, кланяється», «візитер», 

salutatrix, icis, f «та, що вітає, кланяється», «візитерка». Отже, поступово 
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словотвірний ряд продовжує розвивати семантику дієслова й закріплює за 

собою значення «вітання, привітання, ушанування, здійснення візиту». 

Іменник salutatio, onis, f утворений від дієслівної основи saluta- за допомогою 

додавання суфікса -tion-, що надає семи «процесу/результату дії». Лексичне 

значення іменника salutatio мотивоване семантикою дієслова saluto: «вітання, 

привітання», «уклін, ушанування», «візит, відвідування». Зберігають семантику 

«вітання» й деривати, утворені за допомогою префіксів: resalutatio, onis, f 

«відповідь на привітання, поклiн у відповідь», consalutatio, оnis, f «масове 

привітання, вітальні вигуки», persalutatio, оnis, f «привітання по черзі».  

Прикметник salutiger, gera, gerum утворений основоскладанням: основа 

іменника salut- та основа дієслова ger- (gerere – нести), набуває значень «той, 

хто несе спасіння, рятівний», «вітальний». Похідний прикметник salutigerulus, 

a, um утворений шляхом додавання суфікса -ul- до прикметника salutiger, 

цілковито втрачає первинну семантику, зберігаючи єдине значення «той, хто 

приносить вітання, передає поклiн». Іменник salutiger, geri, m, який є 

наслідком субстантивації прикметника salutiger, має лише одне значення 

«гінець з привітом». 

Прикметник salutifer, fera, ferum утворений основоскладанням: основа 

іменника salut- та основа дієслова fer- (ferre – нести), набуває значень «цілющий, 

рятівний», «той, хто дає здоров’я». Схожі значення має іменник salutificator, oris, 

m «рятівник, спаситель». Семи обох слів пов’язані значеннями «збереження 

невразливості, брак руйнівного впливу, благополуччя».  

Дієслово salveo, –, –, ere, утворене приєднанням суфікса -е- до основи salu-

/salv-, має значення «бути здоровим», «гарно почуватися»; «вітати, бажати 

здоров’я, добробуту». Ця основа не має похідних слів. 

Дієслово salvo, avi, atum, are, утворене за допомогою суфікса -а-, є 

вершиною мікрогнізда з твірною основою salva-: salvator, oris, m, salvatio, onis, 

f. Семантичний діапазон дієслова salvo – «рятувати», «визволяти»; salvator – 

«рятівник, спаситель»; salvatio - «порятунок», «визволення». 
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 Словотвірне гніздо з етимологічною основою *salu-/salv- подано на 

рисунку 2.1. 

Рисунок 2.1 

Словотвірне гніздо з етимологічною основою *salu-/salv- 

 

Дериваційний аналіз слів з етимологічною основою *salu-/salv- дав 

можливість виявити  таке: 1) від зазначеної основи утворено 32 слова: 18 – 

суфіксальним різновидом морфологічного способу, вісім – префіксальним, три 

– основоскладанням, два – субстантивацією; 2) семантика дериватів 

умотивована значенням історичної основи – «цілий, цілісний, 

непошкоджений», яка згодом розвинулася у семи «здоров’я», «цілющість», 

«благо, добробут», «порятунок, спасіння, безпека», «користь»; 3) за лексемою 

salus поступово закріплюються семи «фізична неушкодженість», «благополучне 

життя», яке, очевидно, можливе лише в гармонії фізичного та душевного, що 

призвело до поступової інтеграції сем «фізичного здоров’я» та «психічного 
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здоров’я» в одну лексему; це простежується і в сучасних романських мовах; 4) 

дієслово saluto максимально втратило семантичний зв’язок з етимологічною 

основою: набуло значення «вітати, вшановувати», такого ж значення набули й 

похідні від saluto іменники, прикметники та дієслова, означена семантика 

мотивується побажанням добробуту та здоров’я; дієслово salveo набуло 

семантики «бути здоровим», «гарно почуватися»; найповніше архаїчні риси 

семантики зберегли слова з основою salva-, у яких наявна сема «порятунку, 

збереження фізичної неушкодженості, збереження життя». 

«Процес концептуальної деривації забезпечує поєднання концептів у 

концептуальну структуру, яка лежить в основі семантики похідного слова та 

має вигляд пропозиції, де кожне спільнокореневе слово в мовленнєво-

мисленнєвій діяльності перебуває з іншим словом гнізда в рольових 

відношеннях, ізоморфних зв’язках компонентів денотативної ситуації. Повний 

опис таких потенційно типових рольових зв’язків між спільнокореневими 

словами дає змогу представити гніздо як комплексну ситуацію або фрейм (у 

значенні «структура репрезентації знань, у якій відображено набуту досвідним 

шляхом інформацію про певну стереотипну ситуацію»)» [181, с. 615]. 

Такий підхід дасть підставу відтворити внутрішньосистемні зв’язки між 

компонентами (слотами та субслотами) його фреймової структури, визначити 

вектори, за якими відбувається творення похідних одиниць, що його вербалізують, 

відображаючи відповідну «прототипну ситуацію» [112, с. 108]. У фреймово-

пропозиційному аналізі словотвірних гнізд, услід за М. А. Осадчим [153], 

виділятимемо такі пропозиції: 

Назва Символ Функція 

Суб’єкт  S Виконавець дії 

Об’єкт  О Об’єкт спрямування дії 

Непрямий об’єкт   O’ Об’єкт паралельного впливу 

Предикат Р Дія  

Модус M Спосіб виконання дії 

Інструмент І Засіб, знаряддя виконання дії 



82 

 

Матеріал М Матеріал дії, спрямованої на одержання 

продукту 

Локус L Місце виконання дії 

Темпус T Час виконання дії 

Результат R Ефект виконання дії 

Продукт Prod Матеріал, продукт, на отримання якого 

спрямована дія 

Кон’юнктор  К Умовна одиниця, що символізує ситуацію 

загалом 

 

Фреймова структура субконцепту SALUS представлена такими слотами:  

Слот 1. Наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного): 

salveo, salubriter, salve, salubritas. 

Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Предикат P Модус M Кон’юнктор K 

salveo salubriter 

salve 

salubritas 

salus 

 

Слот 2. Процес надання здоров’я (соматичного/психічного) – 

лікування: salvifico, salus, salutaris, salutare, salutaber, salutiger subst., salutiger 

adj., insalutabris. 

Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Суб’єкт S  Предикат P Об’єкт O Результат R Кон’юнктор K 

salutiger subst. 

salutificator 

salvator 

salvifico 

salvo 

salutare salutaris 

saluber  

insalubris 

salubritas 

salus 

salvatio 

 

Слот 3. Адресація здоров’я/блага (побажання): saluto, resaluto, consaluto, 

persaluto, salveo, salutator, salutatrix, salutatorium, salutatio, consalutatio, 

resalutatio, persalutatio, salutigerulus. 
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Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Суб’єкт S Предикат P Об’єкт O Локус L Кон’юнктор K 

salutator 

salutatrix 

salutigerulus 

saluto  

resaluto 

consaluto 

persaluto 

salveo 

 salutatorium salutatio 

consalutatio 

resalutatio 

persalutatio 

 

2.3.2. Словотвірне гніздо з етимологічною основою *san- 

Дослідники етимології латинської лексики не вказують на точне 

походження цього кореня [236, 238, 250]. 

А. Вальде вважає, що лексема sanus сягає праіндоєвропейської основи *sŭa-

/sa. Грецьке ἰάομαι походить від і.-є.*si-sə-mai, ἰαίνω «втішати, заспокоювати, 

пом’якшувати» повʼязане з  давньоіндійським işaņyáti. Від цієї основи походить д.-

гр. σάος, σόος, σώς цілий, здоровий, неушкоджений [256, c. 476].  

Етимологічною основою словотвірного гнізда, на вершині якого 

перебуває слово sanus, є основа san-. Від цієї основи утворені інші похідні: 

- іменники (insania, ae, f, vesania, ae, f, sanatio, onis, f); 

- прикметники (sanus, a, um, insanus, a, um, vesanus, a, um, sanabilis, e, 

insanabilis, e); 

- дієслова (sano, avi, atum, are, persano, avi, atum, are, resano, –, –, are, 

praesano, (avi), atum, are, consano, avi, atum, are, sanesco, –, –, ere, 

praesanesco, sanui, –, ere, resanesco, sanui, –, ere, consanesco, sanui, –, ere, 

insanio, ivi, itum, ire, vesanio, –, –, ire); 

- прислівники (insanum, sane, insane).  

Твірною основою досліджуваного словотвірного гнізда є san-. Твірну 

основу має прикметник sanus, a, um. Основними лексичними значеннями цього 

прикметника, за даними словників [68, 240, 241], є «психічно/розумово 

здоровий» (30,3%), «фізично здоровий» (21,2%),  «вільний від пристрастей, від 

афектів, розсудливий» (19,8%), «тямущий, солідний» (9%), «цілющий» (7,6%), 
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«непошкоджений, у гарному стані» (7,6%),  «характерний для здорового стану» 

(4,5%). Іменник sanitas, atis, f: «здоровий глузд, розсудливість, розумність», 

«тверезість, спокій, урівноваженість» (50%), «здоров’я, здоровий стан» (40%),  

«міцність, надійність, правильність» (10%) відтворює майже весь семантичний 

діапазон (за винятком окремих семантичних відтінків) прикметника sanus; 

рідковживаний іменник іnsanitas, atis, f «нездоров’я, нездоровий стан» поєднує 

семи «фізичного та психічного здоров’я». Отже, хоча сема «психічного 

здоров’я» є домінувальною, прикметник sanus та іменник sanitas інтегрують у 

собі ще й сему «фізичне здоров’я». 

Прикметник insanus, a, um має значення «психічнохворий, нерозсудливий, 

божевільний, біснуватий», «екстатичний», «захоплений, натхненний», 

«навідний божевілля, той, що позбавляє розуму», «шалений, бурхливий», 

«надзвичайний, надмірний, величезний, жахливий». Похідний прикметник 

vesanus, a, um має аналогічну семантику: «шалений, несамовитий», «лютий», 

«скажений, розлючений», «жорстокий», «неприборканий, нездоланний».  

Прислівник sane, утворений суфіксальним різновидом морфологічного 

способу, має значення «розумно, розсудливо, при здоровому глузді», «дуже, 

надзвичайно», «палко, міцно», а також виражає семантичні відтінки 

суб’єктивної модальності: «згода: нехай, гаразд, звичайно», «достовірність: 

дійсно, справді», «ступінь розумового осягнення мовцем інформації: зрозуміло, 

цілком, абсолютно». Всі наведені значення об’єднані тим, що вони так чи 

інакше стосуються сфери психіки, розумової діяльності. Похідний прислівник 

insane, утворений префіксальним різновидом морфологічного способу, означає 

«безумно, дико, неймовірно». Прислівник маловживаний (унаслідок суцільної 

вибірки випливає, що він трапляється всього 22 рази на противагу прислівнику 

sane, який зафіксований 247 разів), очевидно тому його семантичний діапазон 

значно вужчий, ніж у sane, проте він зберіг ядерну сему – «психічне здоров’я, 

психічний стан». Похідний прислівник insanum, утворений шляхом 

адвербіалізації прикметника середнього роду insanum, має аналогічні значення: 

«безумно», «неймовірно, дуже», таким чином визначає психічний стан або 



85 

 

суб’єктивну модальність. Семантичне ядро «психічне здоров’я/ психічний 

стан» зберігають інші деривати – іменники та дієслова, утворені за допомогою 

префіксів та суфіксів від прикметника sanus: insania, ae, f «безумство, 

божевілля», «безумні витівки, навіжені дії», «божевільна розкіш, надзвичайна 

пишність, надмірність», «несамовитість, захопленість, екстаз, натхненність»; 

vesania, ae, f «безумство»; дієслово insanio, ivi, itum, ire «бути божевільним, 

шаленіти, божеволіти», «хворіти на сказ», «шаленіти, втрачати розум», «бути 

без тями від радості», «бути одержимим пристрастю», дієслово vesanio, -, -, ire 

має значення «божеволіти, біснуватися». 

Від основи *san- з’явилося словотвірне гніздо з вершиною-дієсловом sano, 

avi, atum, are. Sanare, утворене приєднанням суфікса -а- до етимологічної основи 

san-, має значення: «лікувати, вилікувати, зцілювати фізично людину, її органи, 

рани» (45%), «позбавити(ся) різного роду афектів: напоумити когось, вгамовувати 

афекти, утішати» (45%), «відшкодовувати, спокутувати, поправляти» (10%). 

Похідний іменник sanatio, onis, f, прикметник sanabilis, e утворені від дієслівної 

основи sana-, мають спільні семи «лікування, зцілення; відповідно, виліковний, 

цілющий (у плані душевному та фізичному), позбавлення від афектних станів»; 

для прикладу: nullis amor est sanabilis herbis (Ov. Met. 1.523) «любов не лікується 

ніякою травою». Утворений з допомогою додавання заперечного префікса in- 

прикметник insanabilis, e «невиліковний, не цілющий», «невиправний, невтішний, 

непоправний» так само зберігає означені семи.  

За віддієслівними дериватами з префіксальним утворенням закріплюється 

сема «виліковувати, зцілювати» без диференціації психічно/соматично: 

persano, avi, atum, are «цілковито виліковувати», praesano, (avi), atum, are 

«загоювати, зцілювати раніше звичайного», resano, –, –, are «виліковувати», 

«виправляти», consano, avi, atum, are «заліковувати, загоювати, зцілювати». 

Означені деривати вживаються у більш пізній період розвитку латинської мови 

і є не часто вживаними, тому недостатньо матеріалу для простеження усього 

їхнього семантичного діапазону.  
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Дієслово sanesco, –, –, ere, утворене від етимологічної основи *san-, набуло 

значень «видужувати», «загоювати», деривати від sanesco – resanesco, sanui, —, 

ere «знову видужувати, поправлятися», «братися за розум, опам’ятатися», 

consanesco, sanui, –, ere «одужувати», «загоювати» інтегрують сему «фізичного 

здоров’я». Варто зауважити, що ці дієслова є маловживаними і їхня семантика 

значно обмежена. У текстах класичної доби вони ще зберігають сему «психічного 

здоров’я», однак пізніше поступово набувають семи «фізичного здоров’я».  

Словотвірне гніздо з етимологічною основою *san- подано на рисунку 2.2. 

Рисунок 2.2 

Словотвірне гніздо з етимологічною основою *san- 
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Отже, аналіз дериватів з етимологічною основою *san- показав: 1) 13 

дериватів із 26 мають лише сему «психічне здоров’я, психічний стан», сім 

дериватів інтегрують семи «фізичне здоров’я/стан» та «психічне здоров’я/стан» 

і шість дериватів – лише сему «фізичне здоров’я/стан», з-поміж них п’ять 

дериватів маловживані й трапляються переважно у творах післякласичної доби; 

2) у 28% випадків лексеми-деривати з етимологічною основою *san- набувають 

семи «фізичне здоров’я/стан», 25% дериватів набувають семи «психічне 

здоров’я», 40% – «психічний стан» і 7% – інші значення 

(помірності/надмірності, суб’єктивної модальності); 3) етимологічна основа 

*san- семантично виражає «психічний стан/здоров’я», який суттєво відрізнявся 

від соматичного стану/здоров’я, тому логічно, що на позначення душевного 

стану людини застосовувалися окремі лексеми; 4) у контексті концепції 

синкретизму соматичного і психічного здоров’я, яка з’явилася в античну добу, 

відбулася поступова інтеграція сем «фізичного стану/здоров’я» та «психічного 

стану/здоров’я» в одній лексемі, адже античні вважали здоровою ту людину, в 

якій панує гармонія фізичного й душевного. Внаслідок цієї інтеграції відбулося 

поступове витіснення семою «фізичний стан/здоров’я» семи «психічний 

стан/здоров’я» у дієсловах у післякласичну добу; 5) інтеграція названих сем 

простежується в сучасних романських мовах, де на позначення фізичного й 

психічного здоров’я використовується спільна лексема, до того ж в одних 

мовах розвинулася етимологічна основа *san-, а в інших *salu-/salv-, що 

підтверджує процес інтеграції й семантичного взаємозаміщення: фр. santé 

здоров’я, sain, salubre здоровий, santé mentale психічне здоров’я, іт. salute 

здоров’я, благополуччя, щастя, порятунок, salutare, salubre, sano здоровий, salute 

mentale психічне здоров’я, ісп. salud здоров’я, sano, saludable здоровий, salud 

mental психічне здоров’я, рум. sănătate здоров’я, sănătos здоровий, sănătate 

mintală психічне здоров’я, порт. saúde здоров’я, saudável здоровий, saúde mental 

психічне здоров’я, катал. salut здоров’я, sa здоровий, salut mental психічне 

здоров’я. 
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В аспекті пропозиційно-фреймового аналізу словотвірної парадигми слів з 

основою san- виділено такі слоти фреймової структури субконцепту SANITAS. 

Слот 1. Наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного): 

sanus, sane, sanitas, insanus, insanum, insania, insanio, vesanus, vesania, vesanio, 

insane, insanitas. 

Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Предикат P Модус M Кон’юнктор K 

insanio 

vesanio 

sane 

insanum 

insane 

sanitas 

insanitas 

insania 

vesania 

Прикметники sanus, insanus, vesanus у поєднанні з іменниками можуть 

репрезентувати різні пропозиції: суб’єкта, об’єкта, предиката, локуса, 

результату тощо. 

 

Слот 2. Процес набуття здоров’я (соматичного/психічного) – 

одужання: sanesco, resanesco, consanesco, praesanesco. 

Цей слот представлений однією пропозицією – предикатом (P). 

 

Слот 3. Процес надання здоров’я (соматичного/психічного) – 

лікування: sano, resano, consano, praesano, persano, sanator, sanabilis, insanabilis, 

sanatio. 

Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Суб’єкт S Предикат P Результат R Кон’юнктор K 

sanator sano 

resano 

consano 

praesano 

persano 

sanabilis 

insanabilis 

sanatio 
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2.3.3. Словотвірне гніздо з етимологічною основою *val- 

 Етимологічна основа *val- має низку відповідників в інших 

індоєвропейських мовах. Наприклад, лит. galiu, galeti могти, бути в стані; д.-ірл. 

flaith (ŭlati-), гал. vlatos господар; лит. valdyti вести, керувати, управляти. Отже, 

первісно праіндоєвропейська основа *ŭl-ņt або ŭlə-ņt. мала значення «мати силу, 

здужати, могти» [256, c. 727]. 

Від етимологічної основи *val- утворюється за допомогою суфікса -e- 

дієслово valeo, lui, itum, ere що є вершиною мікрогнізда – слів, які походять від 

дієслівної основи vale-. Дієслово valeo охоплює низку сем, поєднаних спільним 

значенням «мати силу»: «бути сильним, міцним», «бути могутнім», «бути 

спритним» (35%), «бути здоровим», «бути впливовим» (35%), «сприяти», 

«отримувати перевагу» (10%), «вступати в силу, набувати значення», «мати 

силу, здужати, могти» (10%), «бути дійсним» (4%), «допомагати», «мати 

стосунок», «поширюватися», «коштувати» (6%). Віддієслівні деривати, 

утворені префіксальним різновидом морфологічного способу, зберігають та 

інтенсифікують інтегровану сему «мати силу»: pervaleo, valuі, –, ere «бути 

дуже сильним», invaleo, –, –, ere «підсилюватися», supervaleo, –, –, ere «бути 

занадто могутнім». Іменник valetudo, inis, f утворений за допомогою суфікса -

tudo-, набуває значення «здоровий стан, здоров’я фізичне/психічне», «хвороба, 

нездужання, нездоровий стан». Похідні іменники від valetudo (valetudinarium, 

i, n «лікарня, кімната хворого», valetudinarius, i, m «хворий, пацієнт») 

паралельно розвивають обидві семи «здоров’я», «хвороба, нездужання». Сема 

«хвороба, хворий» часто мотивується значенням «прагнути одужати, прагнути 

здоров’я» або «стан організму, який не дає змоги щось робити, тобто 

нездужання»: valetudinarium «лікарня» (місце, де можна «отримати» здоров’я), 

valetudinarius «пацієнт» (людина, яка прагне «отримати» здоров’я). 

Від граматичної форми participium praesentis activi valens морфолого-

синтаксичним способом (ад’єктивація) утворився прикметник valens, entis 

«здоровий», «сильний, міцний» (40%), «дієвий, сильно дієвий, живильний» 

(25%), «впливовий, важливий, значний», «вагомий» (25%), «затятий», «товстий, 
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щільний» (10%). Іменник valentia, ae, f утворений від дієприкметникової 

основи, набув значень «сила, міць». Семантика префіксальних дериватів 

invalentia, ae, f «слабкість, нездужання», praevalentia, ae, f «перевага, 

вищість», а також суфіксальних дериватів valentulus, a, um «досить сильний, 

міцний», valenter «сильно, енергійно, iз силою» умотивована семами «мати 

силу (фізичну/душевну)». 

Від етимологічної основи *val- утворюється за допомогою суфікса -esc- 

(який надає семи інхоативності) дієслово valesco, lui, –, ere «ставати сильним, 

міцніти», яке є вершиною мікрогнізда – дієслів, утворених від цієї основи за 

допомогою префіксів. Сема «набувати сили» як у прямому, так і в переносному 

значенні є основною в похідних дієсловах: evalesco, valui, – , ere «ставати 

сильним, міцніти, зміцнюватися», «посилюватися», «отримати перевагу», 

«здужати, могти» (80%), «цінуватися, коштувати», «входити в ужиток», 

«вкорінюватися» (20%), invalesco, valui, –, ere «ставати сильнішим, 

посилюватися», «входити в ужиток»,  revalesco, valui, –, ere «знову 

одужувати», «поправлятися», «знову посилюватися», «набиратися сил, 

міцніти», «знову досягати впливу», «набувати значення», «ставати знову 

дійсним», praevalesco, –, –, ere «ставати дуже міцним, міцніти», convalesco, lui, 

–, ere «видужувати», «оговтатися, отямитися», «посилюватися», «розгоратися», 

«рости, розростатися», «зміцнюватися, утверджуватися, вкорінюватися», 

«міцніти», «набувати законної сили». 

Вершиною третього мікрогнізда з етимологічною основою *val- є 

прикметник, утворений за допомогою суфікса -id-: validus, a, um «сильний, 

міцний», «могутній, потужний» (30%), «здоровий» (25%), «сильнодійний, дієвий» 

(15%), «активний, енергійний» (15%), «той, що зміцнює, живильний» (5%), 

«впливовий» (4%), «великий, огрядний» (3%), «переважний», «придатний, 

здатний» (3%). Загалом, усі значення ад’єктива validus поєднані інтегрованою 

семою «мати силу», яка зберігається і в префіксальних, і в суфіксальних 

дериватах: praevalidus, a, um «дуже сильний, дуже міцний, досить потужний, 

могутній», у вторинній номінації: «славний, великий», «гучний, дуже родючий», 
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«укорінений»; pervalidus, a, um «дуже сильний, могутній»,  praevalide «занадто 

сильно», invalidus, a, um «безсилий, слабкий, слабосильний», «недійсний, 

недієвий», «ледь помітний», validitas, atis, f «сила, міць», valde «сильно», у 

вторинній номінації: «занадто, дуже, вкрай»,  модальне значення: «звичайно». 

Утворений лексико-синтаксичним способом (зрощенням) дериват valedico, dixi, –, 

ere «говорити «vale», прощатися», тобто побажання залишатися здоровим і при 

силі, має семантику, умотивовану семою «бути сильним». 

Словотвірне гніздо з етимологічною основою *val- подано на рисунку 2.3. 

Рисунок 2.3 

Словотвірне гніздо з етимологічною основою *val- 
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Отже, дериваційний аналіз 27 слів з етимологічною основою *val- дав 

змогу виявити: 1) усі деривати пов’язані між собою семою «мати силу», «бути 

при силі»; 2) 10 із 27 дериватів мають сему «здоровий», це дає підстави 

припустити, що маніфестація «здоров’я» лексемою valetudo та похідними є 

наслідком вторинної номінації; 3) у романських мовах слова з основою *val- не 

набули семи «здоров’я», що підтверджує припущення про те, що основним 

значенням цих слів не було «здоров’я»; 4) лексема valetudo та похідні 

позначають у більшій частині випадків соматичне здоров’я як наявність у 

людини фізичних сил; 5) лексема valetudo та похідні у переносному значенні 

могли позначати «психічне здоров’я/стан», поєднуючись в словосполучення з 

іменниками anima, animus, mens. 

Фреймова структура субконцепту VALETUDO представлена такими 

слотами:  

Слот 1. Наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного): 

valeo, pervaleo, invaleo, supervaleo, valetudo, valentia, invalentia, praevalentia, 

valenter. 

Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Предикат P Модус M Кон’юнктор K 

valeo,  

pervaleo,  

invaleo,  

supervaleo 

valenter valetudo,  

valentia,  

invalentia, 

praevalentia 

 

Слот 2. Процес набуття здоров’я (соматичного/психічного): valesco, 

revalesco, convalesco, praevalesco, evalesco, invalesco. 

Цей слот представлений однією пропозицією – предикатом (P). 

 

Слот 3. Процес надання здоров’я (соматичного/психічного) – 

лікування: valido, valetudinarium, valetudinarius, validus, praevalidus, invalidus, 

validitas. 
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Цей слот представлений такими пропозиціями: 

Предикат P Об’єкт O Модус M Локус L Кон’юнктор K 

valido valetudinarius praevalide 

valіde 

valetudinarium validitas 

Прикметники valens, valentulus, praevalidus, validus, можуть представляти 

різні пропозиції. Прикметники valens, valentulus належать до першого та 

другого слотів. 

Отже, дериваційний аналіз дав можливість виявити такі пропозиції у 

фреймових структурах субконцептів. Фреймова структура субконцепту SALUS 

представлена трьома пропозиціями: 1) P – M – K; 2) S – P – O – R – K; 3) S – P – 

O – L – K. Фреймова структура субконцепту SANITAS представлена трьома 

пропозиціями: 1) P – M – K; 2) P; 3) S – P – R – K. Фреймова структура 

субконцепту VALETUDO представлена трьома пропозиціями: 1) P – M – K; 2) 

P; 3) P – O – M – L – K. 

2.4. Синтагматичні зв’язки лексем-вербалізаторів концепту ЗДОРОВ’Я 

Експлікація смислу концепту ЗДОРОВ’Я відбувається за допомогою 

розгалужених синтагматичних зв’язків лексем-вербалізаторів цього концепту. 

Синтагматика вивчає лінійний план відношень між досліджуваними 

одиницями мови, розглядає ці одиниці під час одночасної реалізації їх в 

мовленні чи тексті; відношення між одиницями мови «по горизонталі» [117]. 

Синтагматика є універсальним способом дослідження концепту; вона має 

здатність актуалізувати концептуальну інформацію в тих обсягах, які задіяні 

класифікаційними одиницями мови [44]. 

 

2.4.1. Синтагматичні зв’язки вербалізаторів субконцепту SALUS 

Іменник salus, прикметники saluber, salvus, дієслово salvo та інші похідні 

слова набувають групи сем «стан здоров’я» здебільшого у контексті: 1) у 

реченні зі суб’єктом «лікар», 2) у поєднанні з іменником corpus, який може 

виступати як означуване слово до прикметника зі значенням «здоровий», так і 
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неузгодженим означенням до іменників salus, salubritas; 3) прикметник зі 

значенням «здоровий» є означенням до іменника, що позначає особу. 

У межах групи сем «стан здоров’я» можна виділити такі семи:  

- «набуття здорового стану/одужання»: coeperunt certam medici spondere 

salutem (Mart. 12. 90) «лікарі почали обіцяти справжнє здоров’я (що хворий 

повинен одужати)». 

- «стан здоров’я тіла та його частин»: corpus salubre (Sal. Jug. 17, 6; Liv.  3, 

8, 1) – здорове тіло; salubritas corporum (Tac. Ann. 2, 33, 3) - здоров’я, здоровий 

стан тіл; ad requiem animi aut salubritatem corporum (Tac. Ann. 2.33,3) – для 

душевного спокою і тілесного здоров’я; virili stirpe salva (Liv. 1.40.3) – за 

здорового чоловічого потомства. 

Прикметник salvus має сему «стан гарного самопочуття», коли є 

означенням до іменників-назв осіб: salva Terentia (Cic. Att. 1, 2, 1) – Теренція 

здорова. 

Сема «цілющі властивості, цілющі функції» (прямий вплив на об’єкт 

зцілення) реалізується у поєднанні прикметників та іменників зі значенням 

«здоров’я» з іменниками, які позначають предмети та процеси безпосереднього 

впливу на особу: remedium, herba, vis, fons та інші: fons medicae salubritatis 

(Plin. Nat. 5.28) – цілюще джерело; salutare remedium (Liv. 42. 40. 3) – рятівний, 

або цілющий засіб; herba salutaris (Ov. Rem. 45) – цілюща трава; salubris vis 

(Tac. Hist. 4, 81, 2) – цілюща сила; salubris ambrosiae sucos (Ov. Fast. 6. 754–755) 

– соки цілющої амброзії. 

Сему «користь для здоров’я» мають іменники й прикметники зі значенням 

«здоров’я» у поєднанні з іменниками, які не позначають  прямого впливу на 

об’єкт: іменники з семами простору, фізичного стану, емоційної 

характеристики: locus saluber – місце, корисне для здоров’я; somnus saluber – 

сон, корисний для здоров’я; verba salubria dixit (Ov. Fast. 6, 754-755) – магічно-

цілющі слова промовив; salubritas loci (Plin. Nat. 18, 27) / caeli (Plin. Ep. 8, 1, 3) – 

здоровий характер місця/неба; salubritati magis conducere (Tac. Ann. 15, 43, 5) – 

бути більш сприятливим для здоров’я. 
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Група сем «благополуччя» конкретизується у співвіднношенні іменника 

salus та прикметника salvus з іменником на позначення конкретної особи та з 

особовим займенником, набуваючи семи «благополуччя окремої людини»: 

quaerentique viro 'satin salve?' 'minime' inquit; 'quid enim salvi est mulieri amissa 

pudicitia? (Liv. 1.58.7) – і на запитання чоловіка: «Чи добре живеш?» – вона 

відповідає: «Гірше не буває. Що хорошого лишається жінці після втрати 

цнотливості?»; quod cum salute ejus fiat (Ter. Ad. 518) – тільки б це йому пішло 

на користь; tu quando Romam salvus ut spero venisti (Cic. Att. 6.4.2) коли ти, як 

сподіваюся, благополучно прибув до Риму. 

Сема «благополуччя народу, держави» виникає, коли іменник salus та 

прикметник salvus співвідносяться з іменниками зі значенням «держава, 

народ»: summa salus rei publicae (Cic. Catil. 1.5) – загальна безпека держави; 

salus patriae (Cic. Att. 1.16, 5) – благо вітчизни; salus populi (Cic. Leg. 3.8) – 

благополуччя (спасіння) народу; non est salus rei publicae periclitanda (Cic. Catil. 

1.5) – добробутом держави не слід ризикувати; si (rex) saluam esse uellet 

Romam (Liv. 2.15.4) – якщо б, (цар) хотів благополуччя (добра) для Риму; Nulla 

salus  bello (Verg. A.11. 362) – немає добра (благополуччя) від війни; augurium 

salutis (Tac. Ann. 12. 23, 1) – віщування на благо (ворожіння на те, чи можна 

молитися за благо народу); salus nostrae vitae, fortunae, memoriae, nominis (Cic. 

Red. Pop. 5) – благополуччя нашого життя, долі, памʼяті, народу; omnium 

civium salus, vita, libertas, arae (Cic. Dom. 1) – усіх громадян добробут, життя, 

свобода, вівтарі. 

Сему «стан задоволення, приємний стан» має прикметник saluber як 

означення до іменників-назв неістот, які мають безпосередній вплив на людину: 

fluvio mersare salubri (Verg. G. 1. 268) – занурити в благодатну (життєдайну) 

ріку; mota salubre purpura venit frigus (Mart. 10.30.11) – коли махає благодатною 

багряницею, настає холод. 

Сема «порятунок від неприємностей» з’являється в реченні, в якому 

додатками виступають слова mendacium, res aegra, captio, gravitas, incommodum, 

molestia: pro salute fit mendacium (Pub. Sent. U, 8) – брехня заради спасіння; 



96 

 

aegris nil movisse salus rebus (Sil. 7.396) – іноді у важких обставинах порятунок 

потребує бездіяльності; salutares leges (Cic. Phil.1, 22) – корисні, рятівні 

закони; salubri mendacio (Liv. 2. 64.6) рятівним обманом. 

Група сем «збереження життя» 

Сему «лікування» детермінують іменники ars, custos, дієслово reduco: ars 

salutaris (Hor. Carm. Sec. 61) лікарська справа, медицина; ad salutem reducere 

(Cic. Red. pop.15) вилікувати; custos salutis (Curt. 3, 6, 1) особистий лікар. 

Сема «порятунок, спасіння життя» експлікується, коли іменник salus 

виступає неузгодженим означенням до іменників spes, fiducia, via, fuga, vita, 

mors, anima, а також додатком до дієслів repero, affero, peto, certo, іноді 

визначається лише з широкого контексту: una salus haec est (Cat. 76, 15) – це 

єдиний порятунок; absumpta salus (Verg.Aen. 1, 551) – утрачена надія на 

порятунок; quae spes salutis (Sen. Oct. 72) – яка надія на спасіння; Lentulus salus 

nostrae vitae (Cic. Red. pop. 5) – Лентул – порятунок нашого життя; spes nulla 

salutis (Cic. Verr. 2, 3, 168) – жодної надії на порятунок; ad communem salutem 

vocare (Cic. Mur. 5) – закликати до спільного порятунку; fuga salutem petere 

(Caes. Gal. 3.15, 2) – рятуватися втечею; certare cum hostibus pro salute, non pro 

gloria (Sal. Jug. 114) – боротися з ворогами не для слави, а для порятунку; ergo 

una est salus erumpere hinc atque abire (Liv. 7.35.9) – отже єдиний порятунок– 

прорватися звідси й піти геть; Messala noster salvus (Cic. Q. fr. 3.3, 2) – наш 

Мессала врятований. 

Дуже часто межу між семами «порятунок життя» і «благо» провести вкрай 

важко. Іноді для цього навіть недостатній широкий контекст: […] ei viro autem 

mors parabatur, cuius in vita nitebatur salus civitatis […] (Cic. Mil. 19) […] тому 

мужеві готували смерть, від життя якого залежав порятунок (благо) 

держави […]. Таке семантичне єднання можна пояснити тим, що у свідомості 

давніх римлян життя громадянина й держави було найвищою цінністю, і тому 

врятувати життя, залишитися живим було найвищим благом. 

Сему «збереження життя» має іменник salus у керуванні дієслова dare, у 

співвідношенні з іменниками remedia, medicamenta тощо, а також в окремих 
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культурно маркованих виразах: salutem dare (reddere) (Cic. De or. 1, 32; Sest. 

122) – дарувати кому-небудь життя; salutis causa (medici) tristiora remedia 

adhibent (Liv. 43.40.3) – заради збереження життя (лікарі) вживають сильніші 

засоби; saluos consules esse (Liv. 27.51.4) – консули живі; littera salutaris (Cic. 

Mil. 6) – рятівний лист; digitus salutaris (Suet. Aug. 80, 1) – вказівний палець 

(рятівний). 

Група сем «ушанування» є семантично спорідненою з групою сем 

«благополуччя». 

Сема «побажання благополуччя (добра, здоров’я) у формулах етикету», яка 

не є формальним привітанням, а має модальність щирого бажання добробуту й 

здоров’я, виражається лексемою salveo, що співвідноситься з іменниками та 

займенниками у вокативі: salutem vale, mi Tiro, vale, vale et salve. Lepta tibi 

salutem dicit et omnes. Vale (Cic. Fam. 16.4.4). – Будь здоровим, мій Тироне, будь 

здоровим і неушкодженим. Лепта разом з усіма шле тобі привітання. Будь 

здоровий. 

Сема «привітання (з модальним відтінком захоплення, задивування 

чимось, почуття радості від побаченого, згаданого)» з’являється у дієслова 

salveo у співвіднесенні з іменниками у вокативі на позначення неживих 

об’єктів: salve, o venusta Sirmio (Catul. 31.12) – вітаю, прекрасний Серміоне 

(півострів); Erilis patria, salve (Pl. Bacch. 170) – вітаю тебе, вітчизно хазяїв. 

Сему «привітання/прощання як форма етикету» має дієслово salveo, коли 

співвідноситься з іменником (займенником) у вокативі; іменник salus у функції 

об’єкта до дієслів dico, do, nuntio, jubeo (передавати вітання); дієслово 

consaluto з додатками – назвами осіб: sedulus occurram nautae, dictaque salute, // 

quid veniat, quaeram, quisve quibusve locis (Ov. Tr. 3. 12. 33). – Уважний, я 

підбіжу до моряка і, привітавши, спитаю, чому він прийшов, і хто він, і з яких 

місць. Periplectomenus: Hic noster architectust. Acroteleutium: Salve, architecte. 

Palestrio: Salva sis. sed dic mihi, ecquid hic te oneravit praeceptis? (Pl. Mil. 901– 

902) – Періплектомен: Це наш архітектор. Акротелевтіон: Вітаю, 

архітекторе! Палестріон: Ну, вітаю й тебе, а скажи-но мені, він багато вчив 
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тебе? Qui cum inter se […] amicissime consalutassent […] Crassus […] inquit […] 

(Cic. De or. 2, 13) – Коли вони […] щонайдружніше привітали один одного[…] 

Крас[…] сказав […]. 

Сему «прощання» дієслово має у поєднанні з vale: vale atque salve (Pl. Capt. 

744) – бувай здоров і прощавай. 

Сема «вияв глибокої пошани, почестей» експлікується у поєднанні  

дієслова saluto, іменника salutatio з іменниками у функції об’єкта на 

позначення осіб, що обіймають високі державні посади – imperator, consul, 

praetor, propraetor, magister та інші, мають особливі заслуги перед державою – 

debellator, superator, triumphator, victor, відомих політичних, культурних діячів: 

non salutabant modo uniuersi circumfusi, sed contingere pro se quisque uictrices 

dextras consulum cupientes (Liv. 28.9.6). – Ті, хто зібралися навколо, не лише 

вітали їх: кожен хотів доторкнутися до переможної десниці консулів. Ubi 

salutatio defluxit, litteris me involvo (Cic. Fam. 9.20.3). – Як тільки привітання 

закінчилось, я поринув у літературні заняття. 

Сему «ушанування пам’яті померлих» має дієслово salveo в поєднанні з 

іменниками у функції суб’єкта cinis, fatum, caedes, funus: salve, sancte parens: 

iterum salvete, recepti // nequiquam cineres, animaeque umbraeque paternae (Verg. 

A.5.78) – Вітаю, святий батьку, ще раз вітаю даремно врятований прах твій, 

батькові  тіні і душі. 

Сему «поклоніння богам, ідолам» має слово salutо у співвідношенні з 

іменниками deus, idolon, staticulum, signum, simulacrum, власними іменами 

богів, божеств: signa manus dextras ostendunt attenuari // Sæpe salutantum tactu 

(Lucr. 1.318). – І праві руки у статуй постійно худіють від припадання до них 

(від доторкання тих, хто вшановує).  

Сполучуваність лексеми salus показала, що SALUS властиві насамперед 

онтологічні характеристики (salus est, salus non est, nulla salus est), фінальні 

характеристики (pro salute, causa salutis, ad salutem), об’єктно-адресатні 

характеристики (salutem dare); характеристика належності (mea salus), 

характеристика релятивності (salus rei publicae, salus corporis); натомість SALUS 
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не має якісних, оцінних, процесуальних характеристик: SALUS не є 

амбівалентним, не може бути хорошим чи поганим, воно є ідеальним, благом, 

вершиною людського існування, в нього експліцитно закладена позитивна 

якісно-оцінна характеристика, до нього можна і слід прагнути; це стан, який або 

існує, або не існує, а людина чи частини її тіла, чи група осіб можуть 

перебувати або не перебувати в цьому стані. 

Аналіз синтагматики слів, які вербалізують субконцепт SALUS, дав 

можливість визначити, що інтегрованою семою цього субконцепту є «брак 

впливу негативних фізичних чинників». Змоделюємо семантичне поле 

субконцепту SALUS, в основу якого покладено принцип семантичної 

близькості/віддаленості від інтегрованої семи та частотність набуття певних 

значень номенів концепту. 

Ядро семантичного поля субконцепту SALUS становлять семи, які 

цілковито дублюють інтегровану сему: «набуття здорового стану/одужання»; 

«стан здоров’я тіла загалом та частин тіла»; «стан гарного самопочуття»;  

«благополуччя людини»; «благополуччя народу». 

Приядерну зону становлять семи, у яких яскраво виявляється інтегрована 

сема, однак вона має певні семантичні звуження або розширення: «цілющі 

властивості, цілющі функції»; «користь для здоров’я»; «лікування»; 

«порятунок, спасіння життя»; «збереження життя». 

До ближньої периферії належать семи, у яких інтегрована сема набула 

ознак вторинної номінації: «стан задоволення, приємний стан»; «порятунок від 

неприємностей», «неушкодженість». 

До дальньої периферії входять семи, які втратили зв’язок з інтегрованою 

семою: «ушанування»: «побажання благополуччя (добра, здоров’я) у формулах 

етикету», «вітання з модальним відтінком захоплення, задивування чимось, 

почуття радості від побаченого, згаданого», «привітання/прощання як норма 

етикету», «вияв глибокої пошани, почестей», «ушанування пам’яті померлих», 

«поклоніння богам, ідолам». 
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2.4.2. Синтагматичні зв’язки вербалізаторів субконцепту SANITAS 

Насамперед розглянемо групу сем «фізичне здоров’я». 

Сему «здоровий стан організму» має прикметник sanus у функції атрибута 

до іменників homo, corpus, назв частин тіла людини та їхніх функцій; означену 

сему виявлено в іменника sanitas, який виступає об’єктом дієслова promitto: 

sanus homo, qui bene valet (Cels.1, 1) – здорова людина, яка гарно почувається; 

corpus sanum (Cels.2, 1) – здорове тіло; sanus utrisque auribus atque oculis (Hor. 

Serm. 2. 3. 284-285) – зі здоровим зором і слухом; sanitatem aegris medicina 

promittit (Cels. 1. prooem) – медицина обіцяє хворим здоров’я. Якісних  

характеристик семі «здоров’я» прикметника sanus надають прислівники bene i 

male: Invitat […] vera ratio bene sanos ad iustitiam, aequitatem, fidem […] (Cic.Fin 1, 

16, 52) – Істинний розум […] запроошує цілком здорових до справедливості, 

рівності, вірності […] цілком здоровий; […] sic […] adloquitur male sana sororem 

[…] (Verg. A.4, 6) - […] так […] звертається недужа (= Дідона) до сестри […].  

Сема «одужання, зцілення» актуалізується у дієслова sanesco, при якому 

суб’єктом дії виступають іменники corpus, vulnus; у прикметника sanabilis, який 

виступає у функції додатка до іменника vulnus, у дієслова sano з додатками 

vulnus, tumor та іншими, що вербалізують хвороби, в іменника sanitas у функції 

суб’єкта до дієслова venio; у прикметника sanus в поєднанні з дієсловами fio, 

maneo, impedio, coёo, дієслів sano, sanesco:  vulnera sanescunt (Col. 6, 7) – рани 

гояться; vulnus sanabile (Ov. Rem. 101) – виліковна рана; radix (rosmarini) vulnera 

sanat (Plin. Nat. 24, 99) – корінь (розмарину) лікує рани; tumor sanatur (Cic. Tusc. 4, 

37, 81) – пухлина лікується; donec sanitas veniat (Cels.8, 25 ) – поки не настане 

одужання; pars sanitatis velle sanari fuit  (Sen. Phaed. 248) – бажання зцілитися 

було частиною здоров’я. Ista te res et sanatum manet; cum convalueris, non mortem, 

sed valetudinem effugies (Sen. Ep. 78.6). – Така сама доля чекає й тебе, що одужав: 

одужавши, ти уникнув не смерті, а нездужання; sanum fieri/facere (Cato Agr. 157, 

8) – одужати/лікувати;  vulnera ad sanum nunc coiere mea. (Prop. 3, 24, 17) – мої 

рани тепер загоїлись; nihil aeque sanitatem impedit quam remediorum crebra mutatio 

(Sen. Ep. 2. 3) – ніщо так не шкодить здоров’ю, як часта зміна ліків. 
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Розглянемо групу сем «психічна адекватність». 

Сема «психічне здоров’я, здоровий глузд» актуалізується у прикметника 

sanus у ролі атрибута до іменників caput, mens, consilium, в іменника sanitas у 

поєднанні з прикметником vacans, а також контекстуально за змістом:  non tibi // 

sanumst, adulescens,  sinciput […] (Pl. Men. 504-505) – ти не при своєму розумі, 

юначе, […]; sanitate vacans (Cic.Tusc. 3, 5, 11) – безглуздий, нерозважливий; mens 

sana (Сic. Cat. 2, 25) – здоровий глузд; consilia saniora (Curt.4, 1, 9 ) – більша 

поміркованість; nil ego contulerim iucundo sanus amico (Hor. Sat. 1. 5. 44–47) – поки 

я здоровий (при здоровому глузді), нічого я не зрівняю з милим другом. 

Сема «брак афектів» експлікується у дієслова sano, іменника sanitas у 

поєднанні зі словами, які називають емоційні стани людини dolor, sensus, ira, 

commodum:  Valde me momorderunt epistulae tuae de Attica nostra; eaedem tamen 

sanaverunt (Cic. Att. 13, 12, 1) – твої листи з нашої Аттіки дуже мене вразили, 

однак вони ж мене втішили; coniugis ut magicis sanos avertere sacris experiar 

sensus nihil hic nisi carmina desunt (Verg. Ecl. 8, 67) – спробую запаморочити 

чаклунством здоровий глузд коханця: все є – не вистачає тільки заклинань. 

Іtaque castris se tenebant, tam ancipiti periculo auersi: diem tempusque forsitan 

ipsum leniturum iras sanitatemque animis allaturum (Liv. 2.45.1). – Зважаючи на 

цю подвійну небезпеку, вони відсиджувалися в таборі, очікуючи, що, можливо, 

час й обставини самі собою пом’якшать гнів і протверезять душі. Id tamen se 

celeriter maioribus commodis sanaturum (Caes. B. G. 7.29.4). – Однак він скоро 

вилікує це ще більшими успіхами. Quod ratio non quit saepe sanavit mora (Sen. 

Ag. 130). – Де розум безсилий, часто лікує тривалий час.  

Сему «душевне зцілення» мають прикметники sanabilis, sanus та дієслово 

sano у поєднанні зі словами-назвами емоційних станів: nullis amor est sanabilis 

herbis (Ov. Met. 1.523) – любов не лікують жодні трави; si nostri oblita taceret, 

sana esset (Cat. Carm. 83) – якби вона перестала згадувати мене, вона б 

одужала (зцілилася душевно); reliqua quae ad eorum sanandas mentes pertinere 

arbitrabatur commemorat (Caes. B.C. 1, 35, 2) - (Цезар) пригадав все інше, що, як 

вважалось, стосувалось заспокоєння їхніх думок. 



102 

 

Проаналізуємо групу сем «конструктивність дій, вчинків, стану». 

Сема «правильний, поміркований лад, порядок» експлікується у 

прикметника sanus у синтагматиці з іменниками respublica, civitas, дієслова 

sano – з іменниками discordia, simultas, injuria: […] nullam partem […] sanae et 

salvae rei publicae gustare potuisti (Cic. Fam. 12, 23, 3) - […] ти не міг пізнати 

[…] жодної частини цілої і здорової держави; alius se commemorat […] sanata 

simultate […] amicos ex infensis reddidisse (Apul. Fl. 6–7) – інший згадує, що 

він[…],  залагодивши ворожість […], повернув друзів і зробив колишніх ворогів 

друзями. Iuppiter optimus maximus, Iuno regina et Minerua, alii di deaeque 

obsidentur; castra seruorum publicos uestros penates tenent; haec uobis forma sanae 

ciuitatis uidetur? (Liv. 3. 17. 3) – В облозі й Юпітер всеблагий і всемогутній, і 

цариця Юнона, й Мінерва, й інші боги і богині: табір рабів займає місце ваших 

пенатів. Отже, так, по-вашому, має виглядати квітуча держава? Huic meae 

voluntati, in qua inest aliqua vis desideri ad sanandum vulnus iniuriae (Сic. Fam. 15, 

4, 14). – Наполегливо прошу сприяти й допомагати здійсненню цього мого 

бажання, в якому є деяке прагнення залікувати рану несправедливості. Eo anno 

cum et foris quieta omnia a bello essent et domi sanata discordia (Liv. 2. 34.1).  – 

Коли того року на кордонах настав спокій від воєн і вдома припинилися чвари. 

Сему «розсудливість, поміркованість дій» набувають іменник sanitas у 

конструкції ad sanitatem + дієслова redire, reverti, flectere; прикметник sanus у 

поєднанні з іменником initio: ad sanitatem redire (Cic. Fam. 12, 10, 1) / reverti 

(Caes. Gal.1, 42, 2) – схаменутися; inter aliarum parua principia rerum ludorum 

quoque prima origo ponenda uisa est, ut appareret quam ab sano initio res in hanc 

uix opulentis regnis tolerabilem insaniam uenerit (Liv. 7.2.13). – Щоб стало 

зрозуміло, від яких здорових начал справа дійшла до безумної пристрасті, на 

яку ледь вистачає засобів і в могутніх державах. Neque horum bona mens, bona 

fortuna ad sanitatem flectere (Liv. 40.8.16). – Ані їхній здоровий глузд, ані хороша 

доля не спрямували до  розсудливості. Non respuit condicionem Caesar iamque 

eum ad sanitatem reverti arbitrabatur (Caes. B.G. 1, 42, 2). – Цезар не відкинув цієї 

пропозиції і вже думав, що він (Аріовіст) готовий схаменутися. 
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Сема «урівноваженість, брак надмірних емоцій» експлікується в іменника 

sanitas у синтагматиці з іменником oratio: insulsitatem […] et insolentiam 

tamquam insaniam quandam orationis odit, sanitatem autem et integritatem […] 

probat. (Cic. Brut. 284) – ненавидить несмак […] і  надмірність, ніби якусь 

хворобу промови, але […] схвалює врівноваженість і цілісність.  

Сема «брак вад» актуалізується у дієслова sano в поєднанні з іменниками, 

що називають людські вади: sanare curas (Tib.2, 3, 11; Prop.1, 10, 15) – усувати 

турботи; morte sanandum est scelus (Sen. Her. F. 1261) – смертю слід 

спокутувати злочин; sanare voluntates consceleratas (Cic. Sul. 9) – напоумити 

нечестиві помисли. 

У фразі sanum genus dicendi (Cic. Brut. 80) – гарний ораторський стиль 

виявляється сема «розумність, солідність».  

Як означення до назв предметів прикметник sanus може означати «фізичну 

непошкодженість»: armamenta […] sana et salva sunt (Pl. Merс. 174) – 

корабельне обладнання […] непошкоджене і ціле. 

Сема «спокійний стан, фізична урівноваженість» актуалізується в 

прикметника sanus у ролі означення до іменників-назв явищ та стихій природи: 

eadem dementia sani // gurgitis inmensum deducit in ostia Gangen (Claud. Carm. 17, 

231–232)  – саме ця шаленість спокійного водовороту з силою закидає у  гирло 

Ганг. 

Сема «надійність, беззаперечність» експлікується у словосполученні: 

sanitas victoriae (Tac. Hist. 2, 28, 2) – повнота перемоги.  

Сполучуваність лексеми sanitas свідчить, що SANITAS властиві 

насамперед онтологічні характеристики (sanitas venit, sanitate valens), фінальні 

характеристики (ad sanitatem), якісні характеристики (bene, male sanus) 

емоційно-оцінні характеристики (sanitas victoriae, orationis); характеристика 

релятивності (sanus auribus), процесуальна характеристика (sanitatem impedit), 

характеристика належності (sua sanitas). 

Аналіз синтагматичних зв’язків вербалізаторів субконцепту SANITAS, 

його дериваційного поля (у процесі якого було визначено тенденцію до 
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поєднання сем «фізичне здоров’я» та «душевне здоров’я»), його інтегрованої 

семи «адекватний психічний стан» дав можливість визначити ядро 

семантичного поля субконцепту SANITAS: «психічне здоров’я, здоровий 

глузд»; «здоровий стан організму»; «одужання, зцілення».  

Приядерну зону становлять семи, які розширюють/звужують сему 

«адекватний психічний стан»: «брак афектів», «урівноваженість, брак 

надмірних емоцій», «розсудливість, поміркованість дій».  

До ближньої периферії належать семи, які пов’язані з інтегрованою семою 

внутрішнім змістом і є наслідком вторинної номінації: «правильний, 

поміркований лад, порядок», «брак вад», «спокійний стан, фізична 

урівноваженість». 

Дальня периферія об’єднує семи, які втратили зв’язок з інтегрованою 

семою (позбавлені семантичного відтінку «психічна адекватність»): 

«надійність, беззаперечність», «фізична непошкодженість», «розумність, 

солідність».  

 

2.4.3. Синтагматичні зв’язки вербалізаторів субконцепту VALETUDO 

Проаналізуємо групу сем «здоров’я, самопочуття». 

Сема «здоров’я частин тіла» експлікується у поєднанні дієслова valeo з 

іменниками в аблятиві, які позначають частини тіла людини: pedibus valere 

(Nep. Phoc. 4, 1) мати міцні ноги; valere stomacho (Juv. 6, 98) – мати здоровий 

шлунок. 

Сему «здоровий стан організму» має іменник valetudo у поєднанні з 

прикметниками, які визначають позитивні якісні характеристики integer, 

inoffensus, bonus тощо; є додатками до дієслів  amittere, parcere тощо: 

inconcussa valetudo (Sen. Ep. 66, 40) – бездоганне здоров’я; inoffensa valetudo 

(Gell. 2, 1, 4) – бездоганне здоров’я; integra valetudo (Cic. Fin. 2, 20, 64) – 

бездоганне здоров’я; prospera valetudo (Suet. Iul. 45, 1) – квітуче здоров’я; 

valetudinem amittere (Suet. Claud. 26, 1) – втратити здоров’я; valetudini parcere 

(Cic.Fam. 11, 27, 1) – берегти своє здоров’я.  
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Сему «хороше самопочуття» має дієслово valeo, якщо воно має у функції 

суб’єкта якусь особу, що може і не вербалізуватися; найчастіше вживається в 

усталених виразах: sanus homo, qui bene valet (Cels. 1, 1) – здорова людина, яка 

добре почувається; ut vales? (Pl. Epid. 9), ut valetur? (Pl. Persa 309) – як твоє 

здоров’я?; recte valere (Cic. Fam.11, 24, 1) – добре почуватися;  optime valere (Cic. 

Fin. 2, 13, 43) – дуже добре почуватися. Si vales, bene est, ego valeo. valetudinem 

tuam velim cures diligentissime (Cic. Fam. 14. 8, 1). – Якщо ти гарно почуваєшся, 

це добре; я добре почуваюсь. Будь ласка, уважно дбай про своє здоров’я. 

Сему «нездоров’я, нездужання; нездоровий стан організму» актуалізують 

прикметники зі значенням «поганий», які виступають означенням до іменника 

valetudo. Іноді сема «нездужання» інтерпретується за контекстом: у поєднанні з 

дієсловами, які мають заперечну семантику: minus commoda valetudo (Caes. Civ. 

3, 62, 4) – не надто міцне здоровʼя; adversa valetudo (Liv. 10. 32, 3) – 

нездужання; aegra valetudo (Cіс. Brut 180) нездоров’я; minus valere (Cic. Att. 4, 

14, 1) – почуватися недобре; incommoda valetudo (Cіс. Att. 5, 8, 1) – нездужання, 

нездоров’я; infirma valetudo (Cіс. Clu. 47) – слабке здоров’я; infensa valetudo 

(Tac. Ann. 14, 56, 3) – здоров’я, яке погіршилося; perdita valetudo (Cic. Tusc. 5, 

10, 29) – зовсім підірване здоров’я; tenuis valetudo (Caes. Gal. 5, 40, 7) – слабке 

здоров’я; mala valetudo (Cic. Tusc. 4, 37, 80) – погане здоров’я; affectus valetudine 

(Caes. Civ. 1, 31, 3) – той, у кого ослабло здоров’я; valetudines graves et 

periculosae (Suet. Aug. 81, 1) – важкі і небезпечні хвороби; excusatione te uti 

valetudinis (Cic. Pis. 6.13) – ти виправдовуєшся станом здоров’я. C. Trebativs, 

familiaris meus, ad me scripsit te ex se quaesisse, quibus in locis essem, molesteque 

te ferre, quod me propter valetudinem tuam, cum ad urbem accessissem, non vidisses 

[…] (Cic. Fam. 4.1, 1). – Мій близький друг Гай Требацій написав мені, що ти 

його питав, де я, і що ти засмучений тим, що стан здоров’я (тобто,  хвороба – 

О. М.) не дав змоги тобі побачитися зі мною, коли я під’їхав до Риму […] . 

Сему «душевне здоров’я» надає іменнику valetudo неузгоджене означення 

animus, mens: valetudo ei neque corporis neque animi constitit (Suet. Calig. 50, 2) 

він (=Калігула) – не зберіг ні тілесного, ні душевного здоров’я; valetudo animi 
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(Cic. Тusc. 4, 37, 80) – душевне здоров’я; valetudo mentis (Suet. Calig. 50, 2) – 

недоумство. 

Сема «цілющість» з’являється у співвідношенні дієслова valeo, 

прикметника validus з іменниками, що позначають лікувальні засоби  

medicamentum, remedium, venenum тощо: valet contra serpentium genus unum, 

quod amphisbaenas vocant (Plin. Nat. 20, 216) – проти зміїних укусів дієвий один 

рід (змій), який називають «амфісбена»; medicamentum validum (Cels. 5, 28) – 

дієві, сильні, сильнодійні ліки. 

Сема «користь для здоров’я» з’являється у прикметника validus, коли він 

виступає означенням до іменника cibus: cibus valens (Cels. 3, 21) або cibus 

validus (Cels. 3, 19) – здорова (живильна) їжа. 

Розглянемо групу сем «фізична сила». 

Сему «володіння фізичною силою» має дієслово valeo, при суб’єкті-істоті, 

яка має фізичну силу, а також іншому дієслові, що виражений формою герундія 

чи інфінітива, з семантичної групи динамічного впливу суб’єкта на об’єкт, 

безпосереднього впливу на об’єкт [110]: quantum equorum vires ad persequendum 

dextraeque ad caedendum valent, tantum eo proelio interficiunt (Caes. B. G. 8,29, 3) 

– поки вистачало сили у коней для переслідування, а у людей – для завдання 

ударів; homo valens (Cic. Cluet. 175) – здорова, сильна людина. 

Сему «мати силу, здужати, могти» набуває дієслово valeo, коли має 

суб’єкта-істоту, що є носієм стану фізичної сили, а також інше дієслово з 

семантичної групи «психічна діяльність» або дієслово, що виражає 

опосередкований вплив на об’єкт дії [110]: quae enumerare vales (Verg. A.4, 333) 

– все, що ти можеш перерахувати. Quotienscumque filium tuum video (video autem 

fere cotidie), polliceor ei studium quidem meum et operam sine ulla exceptione aut 

laboris aut occupationis aut temporis, gratiam autem atque auctoritatem cum hac 

exceptione, quantum valeam quantumque possim (Cic. Fam. 6, 5, 1). – Щоразу, коли я 

бачу твого сина (а бачу я його майже щодня), я обіцяю йому своє завзяття і 

сприяння без всякого застереження щодо праці та зайнятості або часу, але вплив 

і авторитет – з таким застереженням: наскільки я здужаю і наскільки можу. 
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Сему «могутність, вагомість» має дієслово valeo у поєднанні з іменниками, 

що називають структурні реалї державного рівня: haec civitas equitatu valet 

magnasque habet copias (Caes. Gal.5, 3, 1) – це державне обʼєднання (треверів. – 

О. М.) має могутню кінноту й велике військо. […] auctoritas quoque in bellis 

administrandis multum atque imperio militari valet […] (Cic. Man. 43) […] 

авторитет також має велике значення для організації війни й для військової 

влади […]; tantum Italicum bellum propter iudiciorum metum excitatum, tanta 

sublatis legibus et iudiciis expilatio direptioque sociorum, ut imbecillitate aliorum, 

non nostra virtute valeamus (Cic. Off. 2.75). Така важка Італійська війна була 

викликана страхом перед правосуддям; таким великим було пограбування й 

розорення союзників після знищення законів і правосуддя, що ми такі могутні 

через слабкість інших, а не завдяки своїй власній доблесті. 

Сема «життєва енергія, енергійність» випливає з контексту: […] non a 

stirpe valent (vites) caesaeque reverti // possunt atque ima similes revirescere terra 

(Verg. G. 2. 312–313) - […] лози там не буяють, і відрізані від кореневища не 

можуть піднятись із глибин землі і знову зазеленіти, як раніше. Non lingua 

valet, non corpore notae sufficiunt vires (Verg. A.12. 909–910). – Язик не має сили, 

і в тілі не вистачає звичних сил; valenter dicere (Sen. Contr. 10, Praef. 11) – 

енергійно говорити. 

Сему «міцність» має дієприкметник valens у функції атрибута до назв 

неістот: truncus valens (Verg. G. 2, 426) – міцний стовбур; tunica valens (Ov. Ars. 

3, 107) – щільна (міцна) туніка. 

Сема «великий, огрядний, громіздкий»  з’являється у прикметника validus 

у ролі означення до іменників moles, pondus, solum: […] Aeacides [… ]validam 

circumfert […] molem (V.  Fl. 6, 346) […] син Еака […] виносить […] велику 

брилу; […] valido[… ] sub pondere […] (Verg. G.3, 166 ) […] під[…] великим 

тягарем[…] 

Група сем «впливовість, значущість» виражає процеси і стани, які 

перебувають поза сферою людини – її соматикою та духовністю, а стосуються 

соціальних  процесів. 
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Сема «сила закону, законність» актуалізується іменниками lex, 

constitutum: num etiam in deos immortales inauspicatam legem valuisse? (Liv. 7. 6. 

11) – Але хіба для безсмертних богів мав силу закон без належних ауспіцій? 

Сему «впливовість» набуває дієслово valeo в поєднанні з іменниками 

populus, exercitus, classis, legio, pedes, auctoritas, maiestas, potestas, suffragatio 

або означена сема актуалізується контекстуально: valere apud populum (Cic. Off. 

2, 18, 64) – бути впливовим, мати вагу серед народу, valere apud exercitum (Nep. 

Cimon 2, 1) – мати вагу серед війська. Etiam auctoritate iam plus valerent (Cic. 

Fam. 1. 7. 10). – Вони вже сильніші навіть своїм авторитетом. His ille rebus ita 

convaluit ut nunc in uno civi spes ad resistendum sit; qui mallem tantas ei viris non 

dedisset quam nunc tam valenti resisteret (Cic. Att., 7. 3. 4). – Внаслідок цього він 

так зміцнів, що тепер від одного громадянина залежить надія на протидію. Я 

волів би, щоб він раніше не дав йому цих сил, а не протидіяв йому тепер, коли 

він такий сильний. Nec potestas nec suffragatio horum valuit, quin, quorum patres 

avosque consules viderant, eos nobilitate praeferrent. furere omnes tribuni plebi (Liv. 

4. 44. 2). – (Представникам плебеїв) не допомогла ні їхня могутність, ні 

підтримка під час голосування: замість них віддали перевагу знатним, тим, 

чиїх батьків і дідів бачили консулами. Сum uxor non iam ut ante blanditiis, satis 

potentibus ad animum amantis, sed precibus et misericordia valuisset, plena 

lacrimarum obtestans (Liv. 30. 7. 9). – Його знову переконала дружина, але тепер 

уже не ласками, якими улещують коханого, а умиваючись гіркими сльозами. 

Сему «успіх, успішність» має дієслово valeo у поєднанні з іменниками 

accessio, eventus, exitus, profectus, secundum, conscientia та іншими: valuitque 

ea legatio, non tam quia pacem volebant Samnites quam quia nondum parati erant ad 

bellum (Liv. 8. 19, 3). – Успіх такого посольства пояснюється не стільки 

миролюбністю самнітів, скільки тим, що вони ще не були готові до війни. 

Сема «сильний емоційний вплив» виникає у дієслова valeo за умови 

наявності у функції суб’єкта іменників-назв станів афекту або іменників, які 

називають поняття, предмети, явища, здатні викликати різні стани афекту: 

metus, exspectatio, formido, horror, gaudium, furor, clamor, arma та інші: 
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Multum ad terrendos nostros valet clamor (Caes. Gal.7, 84, 4) – крик дуже лякає 

наших; hic postulat se Romae absolve […], qui plus existimet apud lectissimos 

senatores pecuniam quam apud tres negotiatores metum valere! (Cic. Verr. 2, 3, 138) – 

той (=Веррес) наполягає, щоб його звільнили у Римі […], хто більше думав, що  у 

найобраніших сенаторів  більше важать  гроші, ніж у трьох купців страх. 

Сема «значущість, значення» визначається в поєднанні дієслова valeo з 

іменниками verbum, celeritas, contagio, factio, а також коли дієслово керує 

суб’єктом із прийменником sine: […] haec querella vestra […] quid valet? (Cic. 

Lig. 23) – […] що […] означає ця ваша скарга[…]? Res plus valent, quam verba 

(Sal. Hist. 6) – факти важливіші за слова; sine justitia nihil valebit prudentia (Cic. 

Off. 2, 9, 34) – без правосуддя розсудливість нічого не важить; etiam in 

praeterіtum valet (Quint. Inst. 9, 2, 20) – поширюється й на минуле; argumentum 

validum (Quint. Inst. 7, 2, 34) – вагомий аргумент. 

Сема «матеріальна цінність» виникає у поєднанні дієслова valeo з 

додатками, вираженими сполученнями числівників з іменниками на позначення 

ціни, вартості: unus aureus pro decem argenteis valet (Liv. 38. 11. 8) – один 

золотий коштує десять срібних; […] cum ipsa margarita centies sestertium […] 

valuisset […] (Macr. 3, 17, 17) – […] тому сама перлина коштувала […] сто 

сестерціїв […] 

Сема «завершеність, результативність» актуалізується у синтагматиці з 

іменниками зі значенням «очікування»: promissum, pollicitum, promissio, 

appetіtio, votum, cupitum, optatio: […] Clotho iussit promissa valere (Ov. Ibis 

243) – […] Клото наказала виконати обіцянки; si mea vota valent […] (Ov. Am. 

1,4) – якщо мої бажання збуваються […] 

Дослідимо групу сем «прощання». 

Сема «прощання як форма етикету» експлікується дієсловом valeo у 

комунікативній ситуації завершення розмови, листування, часто поєднується 

сурядним зв’язком із дієсловами salveo, vivo, facio у формі наказового способу, 

що широко представлено у римській літературі, напр., vale (Pl. Amph. 1037), 

valeas (Ov. Fasti 6, 415), bene vale (Ter. Hec. 197), fac valeas (Cic. Fam. 14, 1, 5) –
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будь здоровий, прощавай; vale atque salve (Pl. Capt. 744) – прощавай і будь 

здоровий; vive valeque (Hor. Serm. 2, 2, 110) – живи і будь здоровий. 

Сему «прощання з померлими» має форма наказового способу дієслова 

valeo (vale) в поєднанні з прикметником supremum, виразом in perpetuum: 

supremumque vale […] // vix dixit […] (Ov. Met. 6. 502–503) – ледве зміг він 

промовити […] «останнє прощай»[…] .[…] in perpetuum, frater, ave atque vale 

(Catul 101) – […] назавжди прийми привіт, брате, і прощавай.  

Сема «прогнання» актуалізується у комунікативній ситуації з негативним 

емоційним маркером: Valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas (Pl. Amph. 928) –

залиш мене у спокої, бери своє, мені віддай моє.  

Сполучуваність лексеми valetudo свідчить, що VALETUDO властиві якісні 

(commoda valetudo), якісно-емоційні (perprospera valetudo), онтологічні 

(valetudinem promittere), процесуальні (valetudini suae parcere), посесивні (sua 

valetudo), релятивні (valetudo corporis, animi), а в значенні «хвороба», на відміну 

від salus та sanitas, часові (perseverans valetudo), причинові (excusatione te uti 

valetudinis) характеристики. 

Внаслідок аналізу синтагматики слів, які вербалізують субконцепт 

VALETUDO, визначено, що інтегрованою семою цього субконцепту є 

«наявність фізичної міці». Змоделюємо семантичне поле субконцепту 

VALETUDO, в основу якого покладемо принцип семантичної 

близькості/віддаленості від інтегрованої семи та частотність набуття словами-

назвами субконцепту VALETUDO певних значень. 

Ядро семантичного поля субконцепту VALETUDO становлять такі семи: 

«здоров’я частин тіла»; «здоровий стан організму»; «володіння фізичною 

силою». 

Приядерну зону становлять семи, у яких сема «наявність фізичної міці» 

має певні семантичні звуження або розширення: «могутність»; «життєва 

енергія, енергійність»; «хороше самопочуття». 

До ближньої периферії належать семи, які пов’язані з семою «наявність 

фізичної міці» внутрішнім змістом: «цілющість», «користь для здоров’я», «мати 
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силу закону, бути чинним», «впливовість», «успіх, успішність», «мати силу, 

здужати, могти», «душевне здоров’я», «значущість, значення», «сильний 

емоційний вплив», «міцність», «великий, огрядний, громіздкий». 

До дальньої периферії належать семи, які втратили прямий зв’язок із 

семою «наявність фізичної міці»: «матеріальна цінність»; «завершеність, 

результативність»; «прощання як форма етикету»; «прощання з померлими»; 

«прогнання». 

2.5. Парадигматичні зв’язки імені концепту ЗДОРОВ’Я 

До головних характеристик концепту науковці відносять семантичний опис 

синтагматичних та парадигматичних зв’язків слова-імені концепту, побудову 

синонімічного, антонімічного та гіпо-гіперонімічного рядів імені концепту [124]. 

Парадигматика – тип зв’язків у мовній системі, які встановлюються на підставі 

варіативності, подібності, протилежності, похідності, внесення, субкатегоризації 

мовних одиниць. На лексичному рівні  парадигматика представлена синонімією, 

антонімією, гіперо-гіпонімією [181, с. 442–443].  

Важливу роль у тлумаченні інформації, акумульованої в концепті, відіграє 

визначення гіперо-гіпонімічних зв’язків, що дає змогу вивчити в досить 

широкому діапазоні представлені відомості культурно-історичного характеру 

[109, с. 181–182]. Гіпероніми й гіпоніми – слова, які мають родо-видові 

відношення, що часто, але не завжди,  ґрунтуються на принципі «ціле-частина». 

Специфікою цього типу відношень є те, що значення гіпонімів складніше 

порівняно зі значенням гіперонімів, а клас позначуваних ними обʼєктів вужчий.   

При цьому відбувається особливого виду активація концепту – уточнення 

референтного характерування [230, с. 6]. 

З огляду на те, що здоров’я в античному світі було однією з найвищих 

аксіологем у системі цінностей античного світу, найвищим людським благом, 

стояло на найвищому щаблі в ієрархії буття, було станом й умовою 

досконалості буття, людським щастям, визначаємо лексему BONUM 

гіперонімічною. BONUM – добро, благо, добробут (summum bonum (Cic. De or. 
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3, 78) – найвище благо; bonum publicum (Sal. Jug. 25, 3) – суспільне благо;  

bonum – протилежне; malum – зло, лихо: una tecum bona mala tolerabimus. (Ter. 

Phorm. 556 ) – ділитимемо з тобою разом щастя і лихо). Відповідно, 

гіпонімами будуть назви різних благ, серед яких такі: SALUS, SANITAS, 

VALETUDO «здоров’я», UTILITAS «користь», RATIO «розум», VITA «життя», 

DECUS «краса», GLORIA «слава», HONOR «честь», HONESTAS 

«доброчинність», VIRTUS «хоробрість» та інші. Тож BONUM є 

суперконцептом, а SALUS, SANITAS, VALETUDO – субконцептами. 

Концепт об’єктивується через широку мережу синонімів до його імені, які 

розподіляють на три групи: абсолютні, семантичні та стилістичні [194], та 

антонімів, серед яких, за ступенем залежності від контексту виділяють 

узуальні та оказіональні. Узуальними антонімами є слова, протилежне значення 

яких можливе в ізольованому вигляді. Оказіональні антоніми – слова, 

протилежне значення яких визначається лише в контексті [181]. Розглянемо 

групи синонімів та антонімів, які об’єктивують досліджувані субконцепти за 

семами, що становлять ядро й приядерну зону семантичних полів 

досліджуваних субконцептів. 

Усі три субконцепти SALUS, SANITAS, VALETUDO мають спільні семи, 

представлені синонімами:  

Лексико-семантична група синонімів з інтегрованою семою «здоров’я тіла, 

здоров’я частин тіла» має семантичні синоніми: saluber, bris, bre – здоровий, 

salutaris, e – корисний для здоров’я, здоровий, рятівний; valens, entis – 

здоровий, сильний, міцний, validus, a, um – сильний, міцний, здоровий; sanus, 

a, um – здоровий; integer, gra, grum – незайманий, непорушений, 

неушкоджений, здоровий, persanus, a, um – абсолютно здоровий; vigoratus, a, 

um – сильний, міцний, здоровий; commodus, a, um – належний, хороший, 

здоровий,  наприклад, corpus integrum (Cels. 1, 2) – здорове тіло, validi nervi 

(Cels. 1, Prooem.) – міцні нерви тощо; стилістичні синоніми: pubens, entis –

здоровий, міцний, квітучий; sincerus, a, um – справжній, непідробний, 
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невинний, цнотливий, незайманий; здоровий, цілий, неушкоджений, напр.,  

corpus sincerum (Scrib. 113) – здорове тіло. 

Лексико-семантична група антонімів з інтегрованою семою «хвороба тіла 

(душі), хвороба частин тіла» – узуальні антоніми: aeger, gra, grum – хворий: 

corpus aegrum (Liv. 24, 29, 3) – недуже тіло; aegrotus, a, um – хворий, 

стражденний: animus aegrotus (Ter Andr. 192) – хвора душа; causarius, a, um –

хворобливий, хворий, слабкий: corpus causarium (Sen. Nat. 1, Praef. 4) –

хворобливе тіло; causarii dentes (Plin. Nat. 23, 75) – хворі зуби; corruptus, a, um 

– зіпсований, хворий corruptum corpus (Cels. 5, 28) – хворе тіло; corruptus dens  

(Cels. 6, 13) – хворий зуб; infirmus, a, um – безсилий, слабосильний; слабкий,  

хворобливий, хворий: homo infirmus (Cic. Q. fr. 2, 9, 2) – хвора людина, infirmum 

corpus (Liv. 5, 48, 5) – слабосильне тіло; morbidus, a, um – хворий, болючий, 

нездоровий: morbidus corpore (Sen. Ep. 78, 25) – тілеснохворий; оказіональні 

антоніми: vitiosus, a, um – зіпсований, пошкоджений, поганий; хворий, 

виснажений: vitiosa corpora (Vitr. 1, 6, 3.)  – хворі тіла; cruciatus, us, m – 

страждання, біль: animi cruciatus et corporis (Cic. Cat. 4, 10) – душевний і 

фізичний біль; crux, ucis, f – хрест, страждання, біда, горе, лихо: quae te mala 

crux agitat? (Pl. Aul. 630) – яка біда тебе мучить?; poena, ae, f – кара, 

страждання: pariendi poenae (Plin. Nat. 9, 13) – пологові страждання; dolor, 

oris, m – біль, страждання: dolor corporis (Cic. Tusc. 3, 25, 61) – фізичний біль.  

 Лексико-семантична група синонімів з інтегрованою семою «стан гарного 

самопочуття»: salus, utis, f – здоров’я; salubritas, atis, f – здоров’я, здоровий 

стан, цілющість; valetudo, inis, f – здоров’я, здоровий стан; sanitas, atis, f – 

здоров’я, поміркованість. 

Лексико-семантична група антонімів з інтегрованою семою «стан поганого 

самопочуття» – узуальні антоніми: aegritudo, inis, f – слабкість, нездужання, 

хвороба; печаль, скорбота, смуток; commotiuncula, ae, f – нездужання, 

слабкість; gravitudo, inis, f – нездужання, слабкість; infirmitas, atis, f – 

знесилення, слабкість, немічність, нездужання; invalentia, ae, f – нездужання, 

слабкість; saucietas, atis, f – нездужання, слабкість; inutilitas, atis, f –
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хворобливість, непридатність; шкідливість, пагубність. Оказіональні антоніми: 

causatio, onis, f – привід, посилання; погане самопочуття, хвороба, скарга; 

vitiosus, a, um – зіпсований; неправильний; пошкоджений, трухлявий; з вадами, 

поганий; хворий, виснажений, хворобливий; помилковий, хибний; розпусний; 

гнітючий; нездоровий, шкідливий; offensio, onis, f – удар, забій; перешкода, 

нерівність; відраза, незадоволення, розпач, обурення, образа; нездужання, 

недуга, хвороба: offensiones corporis (Cic. Tusc. 4, 14, 31) – хвороби тіла; offensio 

gravis (Cic. Att. 11, 7, 3) – важка хвороба; querela, ae, f – скарга, жалібний крик; 

судова скарга, хвороба, недуга: pulmonis ac viscerum querelae (Sen. Nat. 3, 1, 2) – 

хвороби легень і нутрощів; querimonia, ae, f – скарга; тужіння, нарікання; 

нездужання, слабкість. 

Лексико-семантична група синонімів з інтегрованою семою «одужання, 

зцілення»: convalescentia, ae, f – одужання, recreatio, onis, f – поновлення сил, 

одужання; sanatio, onis, f – лікування, одужання, зцілення; salus, utis, f – 

здоров’я, одужання. 

Лексико-семантична група антонімів з інтегрованою семою 

«захворювання»: узуальні антоніми: morbus, i, m – хвороба, слабкість, погане 

самопочуття; хворобливий потяг, пристрасть; смуток; morbosus, a, um – 

хворий, хворобливий, нездоровий, шкідливий для здоров’я; розбещений; 

пристрасно захоплений. Оказіональні антоніми: inquietudo, inis, f – тривога; 

нездужання, захворювання. 

Субконцепти SALUS, SANITAS інтегровані спільною семою  «цілющий 

характер, цілющі властивості»: salubritas, atis, f – здоров’я, здоровий стан, 

цілющість, sanatio, onis, f – лікування, зцілення, оздоровлення; 

medicamentosus, a, um – цілющий; medicatus, a, um – лікувальний, цілющий; 

salutifer, fera, ferum – цілющий, рятівний, sanabilis, e – цілющий, той, що 

підлягає лікуванню; medicosus, a, um – лікувальний, цілющий. 

Лексико-семантична група антонімів з інтегрованою семою «шкідливий, 

руйнівний для здоров’я» має узуальні антоніми: nocuus, a, um – шкідливий; 

pestifer (pestiferus), fera, ferum – згубний, небезпечний, шкідливий, 
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смертельний; cibdelus, a, um  – нездоровий, шкідливий для здоров’я; nocens, 

entis – шкідливий, злочинний; nocivus, a, um – шкідливий. Оказіональні 

антоніми: gravis, e – важкий, великоваговий; важко навантажений; великий, 

численний; огрядний, гладкий; нездоровий, шкідливий; inutilis, e – 

непридатний, некорисний; шкідливий, небезпечний, згубний; maleficus, a, um – 

злочинний, нечестивий; шкідливий, небезпечний; ворожий, несприятливий. 

Аналіз синтагматичних та парадигматичних відношень трьох субконцептів 

SALUS, SANITAS, VALETUDO дав можливість з’ясувати спільні слоти, 

конкретизувати їх, визначивши субслоти, та виявити знання, які ці субслоти 

відображають. 

Слот «наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного)» 

складається із таких субслотів:  

–  «здоров’я тіла, здоров’я частин тіла» відображає такі знання: наявність 

фізичної сили, неушкодженість тіла та його частин, хороший, належний стан тіла 

та його частин, здатність кожної частини тіла виконувати свої функції; брак 

хвороби окремих частин тіла, нездужання, виснаженості, слабкості організму 

загалом, брак болю, ушкодження окремих частин тіла, брак страждань. 

–  «стан гарного самопочуття» відображає такі знання: наявність фізичних 

та емоційних сил, хорошого настрою, молодого віку, гармонії душевного й 

фізичного самопочуття; брак хвороб, поганого самопочуття, нездужання, 

слабкості, безсилля, знесилення, немічі, хворобливості, шкідливих та пагубних 

чинників, шкоди організмові, пригніченості, розбалансування фізичного й 

душевного станів, хворобливого потягу, пристрасного захоплення, 

виснаженості, гнітючості, смутку, незадоволення, розпачу, тужіння. 

Слот «процес надання здоров’я (соматичного/психічного)» представлений  

спільним для всіх трьох субконцептів субслотом  «цілющість», який  інтегрує такі 

знання: наявність цілющих властивостей, зцілення ран, оздоровлення всього 

організму та його частин; брак шкідливого, небезпечного, згубного для здоров’я, 

смертоносного, занадто важкого, нечестивого, ворожого, неприємного. 
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Розглянемо семи, слоти, субслоти та знання, які диференціюють 

субконцепти SALUS, SANITAS, VALETUDO.  

2.5.1. Парадигматичні зв’язки імен субконцепту SALUS 

Лексема-назва субконцепту SALUS, яка обʼєднує значення «здоров’я, 

гарне самопочуття, фізичне благополуччя, безпека», є полісемантичною. У 

латинській мові не вдалося відшукати лексеми, яка б інтегрувала всі названі 

семи. Лексеми sanitas, valetudo називають дещо інші стани людського 

організму, з огляду на що можна констатувати брак абсолютних синонімів. 

Семантичними синонімами до лексеми SALUS вважатимемо слова, які 

передають хоча б одну із сем імені субконцепту SALUS у прямому значенні. 

Семантичні синоніми можна класифікувати на такі лексико-семантичні групи: 

– «благополуччя людини, благополуччя народу»: sinceritas, atis, f –  

збереженість, непошкодженість, здоров’я, благополуччя; faustitas, atis, f щастя, 

благополуччя; felicitas, atis, f – плодючість, щастя, благополуччя, добробут; 

profectus, us, m – успіх, благополуччя; prosperitas, atis, f – благополуччя, 

процвітання, щастя; securitas, atis, f – безпека, душевний спокій, 

безтурботність, байдужість; tutum, i, n – безпека; 

– «лікування»: curatio, onis, f – догляд, лікування, опіка; medella, ae, f – 

цілющий засіб, лікування; medicatio, onis, f, remediatio, onis, f – лікування; 

sanatio, onis, f – лікування, зцілення, оздоровлення; 

– «порятунок, спасіння життя»: salvatio, onis, f – порятунок, спасіння; 

conservatio, onis, f – збереження, порятунок. 

Стилістичні синоніми –  слова, які набувають інтегрованої семи «здоров’я, 

гарне самопочуття, фізичне благополуччя, безпека» у контексті: bene (se) habere 

(Pl. Merc. 549) – добре почуватись; sucus palaestricus (Apul. Apol. 63) – фізичне 

здоров’я, свіжість; tempestivitas totius corporis (Plin. Nat. 29, 120) – належний 

стан здоров’я; sui conservandi causa (Cic. Pis. 34) – для власного порятунку; 

vitae subvenire (Caes. Gal.7, 50) – рятувати життя; restituere a limine mortis 

(Catul. 68, 4), a morte reducere (Verg. A.4, 373), adimere leto (Hor. Carm. 3, 22, 3) 
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– врятувати від смерті; salvum praestare (Cic. Man. 55) – урятувати; expedire 

salutem (Cic. Mil. 10) – забезпечити безпеку, врятувати життя; efficere vitam 

tutiorem (Cic. Fin. 1, 16, 53) – робити  життя безпечнішим; defunctus jam sum 

(Ter. Eu. 114) – тепер я в безпеці. 

Антонімами до імені субконцепту SALUS є слова, об’єднані в семантичні 

групи, протилежні за значенням семантичним групам, які утворюють 

семантичне ядро й приядерну зону субконцепту: «благополуччя людини, 

благополуччя народу / лихо, нещастя»; «лікування / зараження»; «порятунок, 

спасіння життя / загибель».  

Лексична група антонімів з інтегрованою семою «благополуччя людини, 

благополуччя народу / лихо, нещастя» представлена лексемами: calamitas, atis, 

f – біда, нещастя, занепад, збитки; clades, is, f – нещастя, біда, занепад, збитки; 

каліцтво; руйнування; поразка; diritas, atis, f – жахи, страхіття; лихо, нещастя, 

жорстокість; infortunitas, atis, f – нещастя, лихо; infortunium, i, n – нещастя, 

лихо, кара; malum, i, n – зло, лихо; недолік, вада; біда, нещастя, страждання; 

шкода, збитки; miseria, ae, f – горе, біда, нещастя; труднощі, обтяжливість; 

страх; miseritudo, inis, f – горе, біда, нещастя; res adversae (afflictae, miserae) – 

важке становище, нещастя; damnosus, a, um – шкідливий, згубний, 

небезпечний, руйнівний; збитковий; detrimentosus, a, um – шкідливий, 

згубний; dispendiosus, a, um – збитковий, шкідливий; gravitas, atis, f – 

ваговитість, важкість; обтяжливість, турботи, труднощі; небезпека; нездужання, 

слабкість; мерзенність, неприємність; incommodum, i, n – незручність, 

неприємність, тягота (incommodae vitae, incommodаe corporum) – фізична 

слабкість, хвороби; шкода, збитки. Оказіональні антоніми: fortuna  adversa – 

нещастя, негаразди; infelicitas, atis, f – безпліддя, убогість, нужденність; 

нещастя, недоля; intemperies, ei, f – надмірність, нестриманість; нещастя: […] 

intemperies […] in nostram advenit domum (Pl. Capt. 911) – […] нещастя […] 

прийшло до нашого дому; nubes, is, f – хмара; пустота, примарність; маса, 

натовп, велика кількість; скорбота, печаль; горе, біда, нещастя, смута; nimbus, i, 

m – хмара, туман, вітер, буря; маса, натовп, велика кількість; німб, ореол; 
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раптове лихо, біда, нещастя; aerumna, ae, f – важка праця; горе, страждання: 

incidere in aerumnam (Cic. Att. 3, 14, 1) – потрапити в біду; scaevitas, atis, f – 

неумілість, бездарність; неудача, нещастя; utraque fortuna (Cic. Caec. 104; Nep. 

Attic. 14, 2) – щастя й нещастя; piaculum, i, n – жертва для умилостивлення, 

спокутування; покарання, кара; біда, нещастя; tempestas, atis, f – час, проміжок 

часу, період;  погода, непогода, буря, гроза; біда, лихо, нещастя; detrimentum, i, 

n – спад, збиток, втрата; нещастя, шкода, поразка: capere (accipere, facere) 

detrimentum – зазнати шкоди. 

Лексична група антонімів з інтегрованою семою «лікування / зараження» 

представлена лексемами: lues, is, f – моровиця, зараза; загибель, лихо; 

pestilentia, ae, f – чума, зараза, шкідливість; несприятливість; отрута; pestibilis, 

e – зачумлений, шкідливий для здоров’я; pestilens, entis – заражений, чумний, 

нездоровий, згубний; pestis, is, f – чума, зараза; загибель, розруха. Оказіональні 

антоніми: tabes, is, f – розкладання, тління, гниття; рідота; руйнівна хвороба, 

слабкість; епідемія, виразка; quassatio, onis, f – потрясіння, качання; удари; 

моровиця; contaminatio, onis, f – змішання, доторкання, злиття; оскверніння, 

зганьблення; зараза, моровиця, хвороба. 

Лексична група з інтегрованою семою «порятунок, спасіння життя / 

загибель» представлена узуальними антонімами: excidium, i, n – падіння, 

руйнування, розорення, знищення; руїна; загибель; exitium, i, n – загибель, 

падіння, катастрофа, руйнування; exterminium, i, n – знищення, винищення, 

загибель. Оказіональні антоніми: scelus, eris, n – злодіяння, злочин; 

розбещеність, підступність, злість; біда, лихо, нещастя; ruina, ae, f – падіння, 

обвал, розруха; напад, набіг; розорення, поразка; нещастя, лихо, загибель; 

fatum, i, n – воля богів, пророцтво, доля, талан; невідворотне нещастя, загибель, 

omen fati (Cic. Phil. 9, 9) – передчуття загибелі; casus, us, m – падіння; крах; 

загибель, смерть; помилка, похибка; deflagratio, onis, f – згорання дотла, масова 

пожежа, загибель; diluvium, і, n – потоп, паводок; загибель, катастрофа; 

incendium, i, n – пожежа, полум’я; небезпека, нещастя, загибель; labes, is, f – 

осідання, обвал, провал, падіння; згуба, загибель, поразка; слабкість. 



119 

 

Оскільки більша частина антонімів градуальні, їхня належність до певної 

семантичної групи є доволі умовною: вони можуть входити до інших 

семантичних груп. 

Синонімічні та антонімічні ряди дали можливість конкретизувати семи, які 

складають семантичне поле субконцепту SALUS, виділити такі слоти та 

субслоти субконцепту SALUS. 

У межах слоту «наявність певного стану здоров’я 

(соматичного/психічного)» можна виділити субслот «благополуччя людини, 

народу, держави», який відображає такі знання: наявність таких характеристик, 

як фізична непошкодженість, щастя, добробут, процвітання, безпека, душевний 

спокій, безтурботність; брак лиха, нещастя, занепаду, збитків; поразки; 

покарань, вад; труднощів, обтяжливості; важкого становища, шкідливих, 

згубних, руйнівних впливів; небезпеки; нездужання, слабкості; тягот, убогості, 

нужденності; недолі; скорботи, печалі, смутку; важкої праці, страждання, 

природних катаклізмів. 

Слот «процес надання здоров’я (соматичного/психічного)» 

представлений субслотами:  

– «лікування», що відображає такі знання – наявність догляду, опіки, 

використання цілющих засобів, ліків, що призводить до зцілення та 

оздоровлення; брак заразних чинників – моровиці, зарази, загибелі, чогось 

шкідливого,  розрухи, епідемії, виразки. Римляни мали уявлення про заразний 

характер окремих хвороб. 

– «порятунок, спасіння життя» охоплює такі знання: збереження життя, 

безпека життя, мир, природна гармонія; брак занепаду, руйнування, розорення, 

знищення, руїни; загибелі, катастрофи, злочинів, розбещеності, підступності, 

злості; лиха, нещасть, розорень, нападів, набігів, смерті, пожеж, повеней, 

катастроф.  

До слота «адресація здоров’я/блага (побажання)» належать такі знання: 

побажання благополуччя, добра, здоров’я, привітання (з відтінком захоплення, 
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почуття радості від побаченого, згаданого), прощання, вияв глибокої пошани, 

почестей, ушанування, поклоніння.  

Культурними символами добробуту є vita – життя, felicitas – плодючість, 

fortuna – щастя, serenitas – ясність, безхмарність, quietum – тиха погода. 

 

2.5.2. Парадигматичні зв’язки імен субконцепту SANITAS 

Лексема-назва субконцепту SANITAS є полісемантичною: «здоров’я, 

здоровий глузд, поміркованість, розсудливість, тверезість, урівноваженість: 

адекватний психічний стан». У латинській мові не вдалося відшукати лексеми, 

яка б інтегрувала усі названі семи. Лексеми salus, valetudo називають дещо інші 

стани людського організму. Тому абсолютних синонімів нам не вдалося 

віднайти.  

Семантичними синонімами до лексеми SANITAS вважаємо слова, які 

передають хоча б одну із сем імені субконцепту SANITAS у прямому значенні. 

Семантичні синоніми поділяємо на такі лексико-семантичні групи: 

–  «психічно здоровий, при своєму розумі»: cerebrum habere – мати розум, 

розсудливість; mens, mentis, f – розум, мислення, розсудливість; suae mentis 

compos (Curt. 6, 3, 15) – при здоровому глузді; suae mentis esse (Cіс. Piso 50), sana 

mente esse (Cic. Phil. 2, 51) – бути при здоровому глузді; mente captus (Cic. Cat. 3, 

21), mente lapsus (Suet. Aug. 48, 1) – божевільний, недоумкуватий; sapientia, ae, 

f – поміркованість, розум, розсудливість; sensus, us, m – відчуття, сприйняття; 

свідомість, поміркованість, розум, розсудливість;  caput, pitis, n – голова; 

розум, розсудливість; cerebrum, i, n – головний мозок, розум, розсудливість;  

intellegentia, ae, f – розуміння, розсудливість, intellеgentia communis (Cic. Leg. 1, 

44) – здоровий глузд; 

–  «брак афектів, стриманість, самовладання»: tenere cupiditates suas (Cіс. 

Verr. 2, 3, 3) – стримувати свої пристрасті; moderatio, onis, f – обмеження, 

стриманість: moderatio cupiditatum (Cic. Fin. 2, 19) – приборкання пристрастей; 

moderatio animi (Rhet. Her. 1, 1,1) – стриманість, самовладання, 

урівноваженість; sobrietas, atis, f – тверезість, помірність, стриманість, 
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розсудливість; moderatio, onis, f – обмеження, стриманість; requies animi – 

душевне задоволення; quies animi – стриманість; modestia, ae, f – 

поміркованість, стриманість; temperantia, ae, f – поміркованість, стриманість, 

самовладання; continentia, ae, f – стриманість, самовладання; parsimonia, ae, f – 

стриманість, тверезість; 

– «урівноваженість, брак надмірних емоцій, незворушність, байдужість»: 

aequanimitas, atis, f – душевний спокій, байдужість, незворушність, терпимість, 

поблажливість; aequitas, atis, f – рівномірність, співмірність, безпристрасність, 

справедливість, гуманність, спокій, байдужість, незворушність; aequitas animi 

(Cic. Att. 4, 19, 1) – спокій, незворушність душі; aequitas orationis (Cic. Verr. 2, 

1, 135) – спокійний тон; securitas, atis, f – безтурботність, душевний спокій, 

байдужість, безпечність; tranquillitas, atis, f – спокій, тиша, мир, безвітря, 

tranquillitas animi (Cic. Fin. 5, 8, 23) – душевний спокій, безтурботність; 

parsimonia, ae, f – бережливіть, стриманість, тверезість, поміркованість; 

– «душевне зцілення»: consolatio, onis, f – утішання, заспокоєння; 

consolamen, inis, n – утішання; paregoria, ae, f – заспокоєння, утішання, 

полегшення; mitigatio, onis, f – заспокоєння, утішання; sedamen, inis, n – 

заспокійливий засіб, утішання, заспокоєння; sedatio, onis, f – заспокоєння; 

avocamentum, i, n – заспокоєння, утішання; placatio, onis, f: placatio animi (Cic. 

Tusc. 4, 28, 60) – заспокоєння душі, cura doloris (Сіс. Fam. 5, 16, 5) – утішання в 

скорботі; 

– «розсудливість, поміркованість дій»: considerantia, ae, f – 

поміркованість, обачливість; mens, mentis, f – розум, розсудливість, 

розважливість; prudentia, ae, f – знання, розсудливість, розважливість; 

sapientia, ae, f – мудрість, розум, розсудливість, розважливість; ratio, onis, f – 

розум, здоровий глузд, розважливість; sensus, us, m – відчуття, сприйняття, 

свідомість, відчуття; розум, розсудливість. 

Стилістичні синоніми – слова, які набувають інтегрованої семи «здоров’я, 

адекватний психічний стан» у контексті: cor, cordis, n – серце, розсудливість; 

pectus, oris, n – груди, мужність, сміливість, душа, серце, розум, розсудливість; 
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sagacitas, atis, f – тонке чуття; дотепність, проникливість, розум; sal, salis, m – 

сіль, морська вода, море; гострота розуму, гумор, salem habere (Ter. Eu. 399) – 

мати розум; judicium, i, n – судочинство, суд, судова справа, судовий процес, 

судове рішення; поміркованість, обдуманість; laxitas, atis, f – простір, 

обширність, спокій, байдужість, холоднокровність, в’ялість; animi laxitas (Sen. 

Ep. 66, 14) – байдужість душі; lenitas, atis, f – ніжність, легкість, ласкавість, 

м’якість, повільність, lenitas verbi (Cic. Off. 1, 12, 37) – спокійне слово, спокійна 

мова; pax, pacis, f – мир; мирний договір; pax animi (Ov. Met. 11, 616) – 

душевний спокій; remissio, onis, f – зворотня відправка, звільнення, відкидання, 

опускання, зниження, припинення, remissio animi (Cic. Fam. 5, 2, 9) – спокій, 

незворушність душі; serenitas, atis, f – ясність, безхмарність, ясна погода; 

спокій, безтурботність; silentium, i, n – німота, мовчання, тиша, спокій, 

бездіяльність. 

Антоніми до імені субконцепту SANITAS об’єднано у такі лексико-

семантичні групи: 

– «психічно здоровий, при своєму розумі / божевільний, не при своєму 

розумі»: узуальні антоніми – amentia, ae, f  – безумство, нерозсудливість; 

dementia, ae, f – безумство, божевілля; desipientia, ae, f – нерозсудливість, 

безумство; insania, ae, f – безумство, божевілля; несамовитість, захопленість, 

екстаз, натхненність; delirium, i, n – безумство, божевілля; lymphaticum, i, n – 

безумство, божевілля; lymphatio, onis, f – божевілля, марення; maenomenos, on 

– той, що зводить з розуму, наводить безумство; phrenesis, is, f – божевілля, 

безумство; mania, ae, f – божевілля, безумство; vesania, ae, f – безумство; 

оказіональні антоніми: deliratio, onis, f – відхилення від колії; верзіння, 

нісенітниця, безглуздість; безумство, божевілля; intemperiae, arum, f – буря, 

гроза, непогода; безумство; 

– «брак афектів / наявність афектів»: узуальні антоніми: furia, ae, f – лють, 

любовна пристрасть, натхнення, екстаз; шалена, скажена людина; furor, oris, m 

– сказ, лють, шаленство; біснуватість, несамовитість, натхненна захопленість, 

екстаз: vaticini furores (Ov. Met. 2, 640) – палка пристрасть; засліплення, 
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безумство; ecstasis, is, f – несамовитість, захопленість, екстаз;  оказіональні 

антоніми: bacchаtio, оnis, f – галасливий бенкет на честь Вакха, оргія; 

шаленство, несамовитість; subductio, onis, f – витягування на берег; підрахунок, 

обчислення; захопленість, екстаз;  

– «урівноваженість, брак надмірних емоцій / неврівноваженість, надмірна 

емоційність»: узуальні антоніми: affectus, us, m – стан, настрій, почуття; 

переживання, душевне хвилювання, пристрасть, афект; aestuatio, onis, f – 

хвилювання, збентеження; conturbatio, onis, f – розлад, розгубленість, душевне 

сум’яття, хвилювання; rutuba, ae, f – сум’яття, тривога; оказіональні антоніми: 

concursatio, onis, f – збіг, зіткнення, зустріч, сутичка; їзда, метушня; сум’яття, 

хвилювання; aestuatio, onis, f – хвилювання, збентеження; concitatio, onis, f – 

швидкий рух; збудження, хвилювання; роздратування, збудження, обурення; 

запал, пристрасність; jactatio, onis, f – кидання на всі боки, гойдання; рухи, 

жестикуляція; сум’яття, хвилювання, коливання; permotio, onis, f – рух, 

хвилювання; душевний рух, афект, натхнення; excitatio, onis, f – збудження, 

підбадьорення; 

– «душевне зцілення (заспокоєння) / роздратування, виклик негативних 

емоцій, неадекватних реакцій»: узуальні антоніми – irritatio, onis, f – 

роздратування, збудження; озлоблення, пристрасть, спокуса; perturbatio, onis, f 

– розлад, потрясіння, збентеження, ніяковіння, perturbatio animi (Cic. Brut. 278) 

– душевне хвилювання, сильна пристрасть; turba, ae, f – збентеження, 

розгубленість, безлад, лайка, бунт, збудження; turbamentum, i, n – збудження, 

обурення; vegetatio, onis, f – збудження; exacerbatio, onis, f – роздратування; 

озлобленість; indignatio, onis, f – обурення, хвороблива роздратованість; ira, ae, 

f – гнів, роздратованість, злоба; жорстокість, лють; оказіональні антоніми: 

concitatio, onis, f – швидкий рух, збудження, хвилювання (animi), 

роздратування, пристрасть; consternatio, onis, f – збентеження, переляк, жах; 

збудження, розлюченість, нарікання; exsuscitatio, onis, f – пробудження, 

збудження, привертання уваги; incitatio, onis, f – швидкий рух, швидкість, 

стрімкість; збудження, прагнення; instigatio, onis, f – спонукання, збудження; 
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motus, us, m – рух, коливання, від’їзд, відхід, жест, маневр, танець; збудження, 

хвилювання, пристрасть: motus animi (Cic. De or. 3, 216) – душевне збудження; 

titillatio, onis, f – лоскотання, збудження; animatio, onis, f – одухотвореність, 

жива істота; збудженість, роздратованість; scabitudo, inis, f – сверблячка, 

зараза, проказа; роздратованість; seditio, onis, f – суперечність, спір; бунт, 

повстання, обурення; роздратованість, хвилювання; exasperatio, onis, f – 

хрипіння, хрипота; роздратованість, озлобленість; exulceratio, onis, f – поява 

виразок; роздратованість; 

– «розсудливість, поміркованість дій / нерозсудливість, непоміркованість 

дій»: узуальні антоніми: inconsiderantia, ae, f – необдуманість, нерозсудливість, 

нерозважливість; incogitantia, ae, f – необдуманість, необачність, 

нерозважливість; inconsultum, i, n – необдуманість, необачність, irrecogitatio, 

onis, f – необдуманість, необачність, alogia, ae, f – нерозсудливість, безумство; 

amentia, ae, f – нерозсудливість, безумство; desipientia, ae, f – нерозсудливість, 

безумство; ineptiola, ae, f – глупота, дурниця; inscitia, ae, f – незнання, 

недосвідченість, неуміння; глупота; insipientia, ae, f – нерозумність, глупота; 

stoliditas, atis, f – глупота, нерозсудливість; stultitia, ae, f – глупота, 

нерозумність, недоумство; stupiditas, atis, f – тупоумство, обмеженість, 

глупота; vecordia, ae, f – нерозумність, нерозсудливість, безумство; 

оказіональні антоніми: temeritas, atis, f – випадковість, ненавмисність, збіг 

обставин; необдуманість, необачність, нерозважливість; stupor, oris, m – 

ціпеніння, незграбність, збентеженість, ніяковіння; недоумство, нетямущість. 

Синонімічні та антонімічні ряди дали можливість конкретизувати семи, які 

становлять семантичне поле субконцепту SANITAS, виділити наступні слоти та 

субслоти субконцепту SANITAS. 

Слот «наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного)» 

включає такі субслоти: 

– «психічно здоровий, при своєму розумі» інтегрує знання: наявність 

розуму, розсудливості, здатності мислення, мудрості, поміркованості, 

свідомості, здатності адекватно відчувати й сприймати навколишній світ, мати 
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здоровий глузд, спокійну поведінку; брак безумства, божевілля, 

нерозсудливості, несамовитості, надмірної захопленості, марення, маніакальної 

залежності, безглуздого мовлення;  

– «брак афектів, стриманість, самовладання» інтегрує такі знання: 

стриманість від пристрастей, стриманість в емоціях, почуттях, приборкання 

почуттів, емоцій, пристрастей, самовладання, урівноваженість; тверезість, 

помірність; брак екстазу, шаленства, несамовитості, біснування, палкої 

пристрасті, засліплення, надмірної захопленості; 

– «урівноваженість, брак надмірних емоцій, незворушність, байдужість» 

відображає такі знання: наявність душевного спокою, байдужості, 

незворушності, терпимості, поблажливості; безпристрасності, безтурботності, 

душевного спокою, безпечності; стриманості, тверезості, поміркованості; брак 

афектів, переживань, душевного хвилювання, пристрастей,   збентеження; 

душевного сум’яття, тривоги; метушні; збудження; 

– «розсудливість, поміркованість дій» представлений у вигляді таких 

знань: поміркованість, обачливість; розсудливість, розважливість; наявність 

певних знань, мудрості, розуму; адекватного сприйняття, свідомого підходу до 

дій та вчинків; брак необдуманості, нерозсудливості, нерозважливості, 

необачності, безумних неконтрольованих дій та вчинків, недоумства, глупоти, 

обмеженості, випадкових вчинків, незграбних дій, безглуздих слів. 

Слот «процес надання здоров’я (соматичного/психічного)» охоплює 

субслот: 

– «душевне зцілення», який представлений у вигляді кумуляції таких 

субслотів: утішання, заспокоєння за наявності негативних афектів; брак 

роздратування, збудження; озлоблення, пристрасті, потрясіння, збентеження, 

ніяковіння, душевного хвилювання, розгубленості, люті, злості; хвилювання. 

Аналіз засобів вербалізації семи «душевне зцілення» свідчить про брак у давніх 

римлян знань про конкретні методи і засоби впливу на психічне здоров’я 

людини (окрім заспокійливих засобів). Саме поняття «душевне зцілення» 



126 

 

фігурує у мовній картині світу не як лікування душевних хвороб, а лише як 

виведення людини зі станів афекту. 

Ознаками психічного здоров’я, розуму, розсудливості людини в свідомості 

давніх римлян є cerebrum – мозок та caput – голова; показником афектів, 

емоцій людини є cor – серце, pectus – руди, animus – душа.  

Культурними символами розуму, поміркованості є sal – сіль, яка 

символізує гостроту розуму, дотепність, розсудливість; символами душевного 

спокою, рівноваги є pax – мир, serenitas – ясність, безхмарність. 

 

2.5.3. Парадигматичні зв’язки імен субконцепту VALETUDO 

Лексема-назва субконцепту VALETUDO «здоров’я, наявність фізичної міці, 

фізичної сили» полісемантична. У латинській мові так само не вдалося відшукати 

лексеми, яка б інтегрувала всі названі семи. Лексеми salus, sanitas називають дещо 

інші стани людського організму, отже, абсолютних синонімів немає.  

Семантичними синонімами до лексеми VALETUDO вважатимемо слова, 

які передають хоча б одну із сем імені субконцепту VALETUDO у прямому 

значенні. Семантичні синоніми можна класифікувати на такі лексико-

семантичні групи: 

– «наявність/набуття фізичної сили»: pollentia, ae, f – сила, могутність; 

potentia, ae, f – сила, могутність; potestas, atis, f – сила, могутність; vis, f – 

мужність, відвага, міць, енергія; valentia, ae, f – сила, міць; praevalentia, ae, f – 

перевага, перевершеність, nervositas, atis, f – сила, міць; artus, us, m – суглоб, 

член, тіло, сила, міць; flatura, ae, f – дихання, віяння, виплавка, загартованість, 

сила; fortitudo, inis, f – міцність, сила, fortitudo corporis (Macr. 7, 9, 5)  – 

хоробрість, відвага; manus, us, f – рука, сила, міць, хоробрість; 

– «сила духу»: vis animi – душевна сила; ferocitas, atis, f – мужність, 

хоробрість, відважність;  confidentia, ae, f – довіра, упевненість у собі, відвага; 

fiducia, ae, f – упевненість у собі, самовпевненість, надійність; fidentia, ae, f – 

упевненість у собі, сміливість, мужність; pectus, oris, n – груди, мужність, 

сміливість, vir, viri, m – чоловік, мужня людина, мужність, сила; virtus, utis, f – 
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мужність, хоробрість, стійкість, енергія, сила: virtus animi (Sal. Cat. 2, 3, 3) – 

сила духу; cor, cordis, n – серце; душа, дух; мужність; animositas, atis, f – 

мужність, твердість; spiritus, us, m – віяння, дихання, вдихання, зітхання, 

життєва сила, життя, душа, дух; 

– «життєва енергія, енергійність»: vigor, oris, m – життєдайне начало, 

життєва сила, міць, енергія; alacritas, atis, f – бадьорість: alacritas animi (Cic. Q. 

fr. 3, 5, 4) – душевний підйом; energia, ae, f – енергія, активність; virtus, utis, f – 

мужність, відвага: virtus corporis (Cic. Fin. 5, 13, 38) – фізична сила; vivacitas, 

atis, f – живучість, життєвість; vitalitas, atis, f – життєва сила, життєве начало, 

життя; vegetamen, inis, n – життєдайне начало, життєва сила; juventa, ae, f – 

молодість, юність, юнацька сила, розквіт молодої сили. 

Антоніми до імені субконцепту VALETUDO об’єднано в такі лексико-

семантичні групи: 

– «наявність / набуття фізичної сили // брак / втрата фізичної сили»: 

debilitas, atis, f – розслабленість, слабкість, безсилля, дряхлість; defectio, onis, f 

– відпадіння, зменшення, зникнення, нестача; dissolutio, onis, f – розкладання, 

розпад, знищення, недбальство: dissolutio stomachi (Plin. Nat. 27, 130) – 

слабкість шлунка; gelu, us, n – мороз, холоднеча, лід; стареча слабкість, спад 

життєвих сил; hebetatio, onis, f – притупленість, слабкість: hebetatio oculorum 

(Plin. Nat. 28, 58) – слабкість зору; impotentia, ae, f – слабкість, безсилля; 

infirmitas, atis, f – безсилля, слабкість, немічність, безпомічність; invalentia, ae, 

f – слабкість, безсилля; pigritia stomachi (Sen. Prov. 3, 6) – слабкість шлунка; 

resolutio, onis, f – розслабленість, анулювання, слабкість: resolutio oculorum 

(Cels. 4, 2)/nervorum (Cels. 2, 1)/alvi (Cels. 2, 7) – слабкість очей/нервів/живота; 

vitium, i, n – фізична вада, нестача, дефект, недолік: vitium corporis (Cic. De or. 

2, 266) – тілесна вада: appellant […] vitium, cum partes corporis se dissident [...] 

integra valetudine (Cic. Tusc. 4, 13, 28) – «вадою» […] називають порушення 

відповідностей між частинами тіла […] при непорушеному здоров’ї; malum, i, 

n – зло, вада, недосконалість: malum corporis (Cels. 3, 12) – вада тіла; 
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– «сила духу / слабодухість»: defectio animae (Cels. 7, 33) – 

знепритомнення, смуток, слабодухість; gravitas mentis (Sen. Ep. 28, 1) – 

душевна пригніченість; imbecillitas, atis, f – слабкість, безсилля, немічність, 

в’ялість: imbecillitas mentis, imbecillitas animi; impotentia, ae, f – слабкість, 

безсилля: impotentia animi (Cic. Tusc. 4, 15, 34) – душевна слабість; ignavia, ae, f 

– в’ялість, нестача енергії, боягузливість, слабкість; infirmitas, atis, f – 

безсилля, слабкість, немічність, безпомічність: infirmitas animi (Ps.-Quint. Decl. 

min. 260, 2) – душевне безсилля; vitium, i, n – вада, недуга, хвороба: vitium 

memoriae (Curt. 7, 1, 9) – слабкість пам’яті, vitium mentis (Quint. Inst. 12, 1, 32) – 

душевна вада; robigo, inis, f – іржа, бездіяльність, вада: robigo animorum (Sen. 

Ep. 95, 36) – душевна вада;  

– «життєва енергія / кволість, спад сили»: defectio, onis, f – зменшення, 

нестача, брак: defectio virium (Cic. Cato  29) – брак сили; gravitas, atis, f – 

важкість, труднощі, турботи, небезпека, нездоров’я, слабкість, кволість; gravitas 

corporis (Cic. Tusc. 3, 1, 1) – кволість тіла, gravitas senilis (Ov. Met. 7, 475) – 

стареча слабкість; imbecillitas, atis, f – слабкість, безсилля, немічність, 

в’ялість: imbecillitas corporis (Cic. Att. 11, 6, 4) – фізична слабкість,  imbecillitas 

virium (Cic. Brut. 202) – втрата сили; languor, oris, m – утома, розслабленість, 

слабкість, втрата сили: languor corporis (Cic. Div. 2, 128) – тілесна слабкість; 

mori languore (Ps.-Quin. Decl. maj. 8, 18 ) – померти від втрати сили; pigritia, 

ae, f – в’ялість, лінь, слабкість; tenuitas, atis, f – тонкість, ніжність, 

вишуканість, худорлявість, бідність, кволість, слабкість. 

Отже, субконцепт VALETUDO має наступні слоти та субслоти. 

Слот «наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного)» 

представлений такими субслотами: 

- «фізична сила» відображає знання: наявність сили, могутності, переваги, 

міці, загартованості, хоробрості, відваги; хороша робота органів та частин тіла; 

брак слабкості, безсилля, дряхлості, старезності, хворобливості органів тіла, 

фізичних вад, дефектів, хиб; 
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- «сила духу» інтегрує такі знання: наявність душевних сил, хоробрості, 

відважності, упевненості в собі, самовпевненості, стійкості, незламності, 

твердості, енергії, брак слабодухості, смутку, пригніченості, в’ялості, безсилля, 

безпомічності, бездіяльності, інтелектуальної слабкості, душевних вад, 

неприборканості пристрастей; 

- «життєва енергія, енергійність» відображає знання: наявність фізичної 

сили, міці, енергії, бадьорості, душевного підйому, активності, відваги, 

мужності, молодості; брак слабкості, важкості, труднощів, турбот, кволості, 

немічності, в’ялості, безсилля, утоми, розслабленості, байдужості, 

бездіяльності, ледачості, розманіженості. 

Для давніх римлян свідченням фізичної сили були такі: testiculus – 

чоловіча статева залоза, medulla – кістковий мозок, artus – суглоб, член, manus 

– рука; душевної сили: sanguis – кров, pectus – груди,  cor – серце, anima – 

душа, mens – думка, душа. Три останні іменники у певному контексті також  

набувають значення «сила духу».  

Культурними символами фізичної сили є juventus – молодість, pubertas – 

змужнілість, статева зрілість, чоловіча сила, vir – чоловік, robur – дуб, gelu – 

мороз, холод, стареча слабкість. 

Висновки до розділу 2 

1. Аналіз філософських творів, присвячених концепції ЗДОРОВ’Я в 

античності, дав змогу встановити, що здоров’я мало найвищий аксіологічний 

статус у системі цінностей античного світу; воно було найвищим благом, 

умовою досконалості буття та особистості. Античні філософи розрізняли 

здоров’я фізичне й душевне; здоров’ям філософи вважали злагоду, оптимальне 

співвідношення тілесних і душевних проявів людини. 

2. Аналіз лексичного матеріалу дав можливість виявити, що концепт 

ЗДОРОВ’Я представлений трьома субконцептами – SALUS, SANITAS, 

VALETUDO, які об’єктивують різні боки фізичного та психічного стану 

людини. 
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3. Визначено, що субконцепт SALUS є такою ментальною одиницею, яка 

відображає у свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я як насамперед 

«фізичну неушкодженість», «брак руйнівного впливу на людину», «хороше 

самопочуття загалом, фізичне благополуччя організму». Обґрунтовано, що 

інтегральною семою семантичного поля субконцепту SALUS є «брак впливу 

негативних фізичних чинників». Ядром номінативного поля субконцепту 

SALUS є іменник salus, прикметник salvus та дієслово salvere. Приядерну зону 

утворюють мікрополя: 1) «цілющість, зцілення»; 2) «порятунок, спасіння».  

4. Доведено, що субконцепт SANITAS є такою ментальною одиницею, яка 

відображала у свідомості давніх римлян уявлення про «психічне здоров’я», 

«адекватний психічний стан», «психічну урівноваженість, відповідність 

психічних реакцій до обставин і ситуацій», «здатність до саморегуляції 

поведінки згідно із соціальними нормами та правилами». Інтегральною семою 

субконцепту SANITAS є «адекватний психічний стан». Ядром номінативного 

поля субконцепту SANITAS є іменник sanitas, прикметник sanus, прислівник 

sane, дієслово sanare. Приядерну зону утворюють мікрополя: 1) «брак різного 

роду афектів, адекватність поведінки»; 2) «душевне зцілення»; 3) 

«розсудливість, поміркованість, здоровий глузд». 

5. Обґрунтовано, що субконцепт VALETUDO є такою ментальною 

одиницею, яка відображає у свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я як 

«наявність фізичної міці». Сема «наявність фізичної міці» є інтегральною 

семою цього субконцепту. Ядром номінативного поля субконцепту 

VALETUDO є іменник valetudo, прикметники valens, validus, дієсловa valere, 

revalescere, convalescere. До приядерної зони належать мікрополя: 1) 

«наявність/набуття фізичної міці»; 2) «енергійність, життєва енергія». 

6. До ближньої периферії номінативного поля віднесено лексичні одиниці, у 

семантиці яких узуально наявна сема «здоров’я». Дальня периферія представлена 

лексичними одиницями, у семантиці яких узуальної семи «здоров’я» немає, однак 

контекстуально ці одиниці причетні до семантезацї ЗДОРОВ’Я. 
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7. Аналіз синтагматичних та парадигматичних відношень імен 

досліджуваних субконцептів дав можливість визначити їхній семантичний 

потенціал і структурувати в семантичні поля. 

7.1. Встановлено, що ядро семантичного поля субконцепту SALUS 

становлять семи: «набуття здорового стану/одужання»; «стан здоров’я тіла 

загалом та частин тіла»; «стан гарного самопочуття»; «благополуччя людини»; 

«благополуччя народу». Приядерну зону становлять семи: «цілющі властивості, 

цілющі функції»; «користь для здоров’я»; «лікування»; «порятунок, спасіння 

життя»; «збереження життя». До ближньої периферії належать семи: «стан 

задоволення, приємний стан»; «порятунок від неприємностей», 

«неушкодженість». До дальньої периферії – семи, які втратили зв’язок з 

інтегральною семою: «ушанування», «побажання благополуччя (добра, 

здоров’я) у формах етикету», «вітання з модальним відтінком захоплення, 

здивування чимось, почуття радості від побаченого, згаданого», 

«привітання/прощання як форма етикету», «вияв глибокої пошани, почестей», 

«ушанування пам’яті померлих», «поклоніння богам, ідолам». 

7.2. Виявлено, що ядро семантичного поля субконцепту SANITAS 

становлять семи: «психічне здоров’я, здоровий глузд»; «здоровий стан 

організму»; «одужання, зцілення». До приядерної зони належать семи: «брак 

афектів», «урівноваженість, брак надмірних емоцій», «душевне зцілення», 

«розсудливість, поміркованість дій». До ближньої периферії належать семи: 

«правильний, поміркований лад, порядок», «брак вад», «спокійний стан, психо-

фізична урівноваженість». Дальня периферія об’єднує семи: «надійність, 

беззаперечність», «фізична неушкодженість», «розумність, солідність».  

7.3. Встановлено, що ядро семантичного поля субконцепту VALETUDO 

становлять такі семи: «здоров’я частин тіла»; «здоровий стан організму»; 

«наявність фізичної міці». Приядерну зону утворюють семи: «могутність»; 

«життєва енергія, енергійність»; «хороше самопочуття». До ближньої периферії 

належать семи: «цілющість», «користь для здоров’я», «сила закону, 

законність», «впливовість», «успіх, успішність», «мати силу, здужати, могти», 
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«душевне здоров’я», «значущість, значення», «сильний емоційний вплив», 

«міцність», «великий, огрядний, громіздкий». До дальньої периферії належать 

семи, які втратили прямий зв’язок із семою «наявність фізичної міці»: 

«матеріальна цінність»; «завершеність, результативність»; «прощання як форма 

етикету»; «прощання з померлими»; «проганяння». 

8. Етимологічний та дериваційний аналіз слів з етимологічною основою 

*salu-/salv-, *san-, *val-, а також виявлення їхньої семантики в сучасних 

романських мовах дав змогу встановити таке: 1) відбулася поступова інтеграція 

сем «фізичного стану/здоров’я» та «психічного стану/здоров’я» в одній лексемі, 

що відповідало світоглядній інтерпретації «здорової людини» в античному 

світі; аналогічне явище простежується в сучасних романських мовах, де на 

позначення фізичного й психічного здоров’я є спільна лексема, до того ж в 

одних мовах розвинулася етимологічна основа *san-, а в інших *salu-/salv-, що 

підтверджує процес інтеграції означених сем і їх взаємозаміщення; 2) поступова 

втрата семи «здоров’я» у слів з етимологічною основою *val-. 

Дериваційний аналіз дав можливість виявити такі пропозиції у фреймових 

структурах субконцептів: фреймова структура субконцепту SALUS  

представлена трьома пропозиціями: 1) P – M – K; 2) S – P – O – R – K; 3) S – P – 

O – L – K; фреймова структура субконцепту SANITAS представлена трьома 

пропозиціями: 1) P – M – K; 2) P; 3) S – P – R – K; фреймова структура 

субконцепту VALETUDO представлена трьома пропозиціями: 1) P – M – K; 2) 

P; 3) P – O – M – L – K. 

Результати дослідження, які розглянуто у другому розділі, висвітлено у 

чотирьох публікаціях [115, 116, 135, 139]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗДОРОВ’Я В РІЗНИХ ТИПАХ 

ДИСКУРСУ 

3.1. Репрезентація концепту ЗДОРОВ’Я в медичному дискурсі  

У сучасному мовознавстві є велика кількість дефініцій поняття 

«дискурс». У представленому дисертаційному дослідженні, оперуючи поняттям 

«дискурс», трактуємо його, згідно з Н. Д. Арутюновою, як «зв’язний текст у 

його сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, 

психолінгвістичними та іншими чинниками; мовлення, що розглядається як 

цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаєминах людей 

та в механізмах їхньої свідомості» [117]. 

Згідно з дослідженнями сучасних філософів та культурологів, різні типи 

дискурсу можна визначати відповідно до тієї сфери, в якій вони функціонують, 

можна навіть сказати, що різновидів дискурсу стільки, скільки видів діяльності 

людини, оскільки кожен вид діяльності породжує власний різновид дискурсу з 

притаманною йому лексикою й стилістикою [95, с. 7]. Відповідно до каналів 

інформації, І. Р. Корольов наводить понад 70 типів дискурсу, що ґрунтуються 

на основі різних типів семіотичних знаків (художній, науковий, поетичний, 

фольклорний, магічний, дипломатичний, етикетний тощо) [101, с. 294-296]. 

Широкий діапазон, у якому вживається термін «дискурс», дає підстави 

говорити про «розмитість» його поняттєвих меж [28, с. 137]. 

Трактат Корнелія Цельса «De medicina» містить знання з медицини, які 

були актуальними у перші десятиліття нашої ери й відображали стан наукових 

уявлень у цій галузі. 

Н. О. Мішанкіна виділяє такі складові частини наукового дискурсу: 

система онтологізованих знань (наукова картина світу), наукова комунікація 

(наукова взаємодія), система наукових текстів (вербалізація наукових знань 
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згідно з правилами наукової комунікації) [144, с. 11–12]. Основні риси 

наукового стилю – це абстрактність (понятійність), логічність, однозначність, 

нейтральність [101, с. 298]. Змістом наукового тексту є вербалізовані знання, а 

процеси текстотворення в науковому дискурсі відображають закономірності 

пізнавального процесу [23]. У науковому дискурсі репрезентується наукова 

картина світу і він як результат пізнавальної діяльності структурується згідно з 

авторською концепцією, яка є частиною концептуальної картини світу, 

охоплює базові концепти та концепції та здатна уявити цілісну наукову картину 

світу як сукупність наукових знань [174, с. 10]. 

Відповідно до розглянутих визначень та характеристик наукового 

дискурсу, трактат Корнелія Цельса «De medicina» має ознаки наукового 

медичного дискурсу. Отже, аналіз концепту ЗДОРОВ’Я у медичному трактаті 

Корнелія Цельса дасть можливість наблизитися до системи онтологізованих 

знань, які інтегруються в поняттєвій складовій частині концепту й розкривають 

фрагмент наукової картини світу давніх римлян. 

Субконцепти SALUS, SANITAS, VALETUDO представлені в медичному 

дискурсі Корнелія Цельса 288 лексемами-вербалізаторами у такому 

відсотковому співвідношенні: SALUS – 13%, SANITAS – 40%, VALETUDO – 

47%. Тож домінувальну позицію займають субконцепти SANITAS та 

VALETUDO, за якими закріплюється група сем «стан здоров’я» і які 

витісняють субконцепт SALUS. 

Субконцепт SANITAS 

Семантичний діапазон субконцепту SANITAS є найбільш обмеженим, 

однак найбільш конкретизованим: його становлять лише три семи: «одужання, 

зцілення» (60%), «здоровий стан організму» (33%), «психічне здоров’я, 

здоровий глузд» (7%). Домінування семи «одужання, зцілення» зумовлене 

насамперед головною прагматичною функцією трактату «De medicina» – 

визначити й описати всілякі способи й методи лікування людей. 

У межах семантичної групи «одужання, зцілення» можна виділити 

кілька сем: 1) «зцілення, виліковування» як результат медичного впливу на 
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людину: neque enim sanat emissus umor, sed medicinae locum facit, quam intus 

inclusus impedit (Cels. 3.21.15). Зрештою, спускання рідини не виліковує, але воно 

звільняє місце для медичного впливу, якому заважали води, що там містилися; 2) 

«лікування» як процес медичного впливу на людину: Atque etiam praeter hos 

quartum est, quod neque acutum dici potest, quia non peremit, quod neque utique 

longum, quia, si occurritur, facile sanatur (Cels. 3.1.3). Крім цих видів, є навіть 

четвертий (вид), який не може бути названий ані гострим, тому що не 

призводить до смерті, ані тривалим, оскільки, якщо вчасно надати допомогу, 

легко підлягає лікуванню. Neque ignoro displicuisse Erasistrato hanc curandi viam: 

morbum enim hunc iocineris putavit: ita illud esse sanandum (Cels. 3.21.15). Я добре 

знаю, що Еразистрату не подобався цей спосіб лікування, бо він вважав, що 

водянка – це хвороба печінки, так що лікувати слід саме печінку; 3) «одужання» 

як процес, який відбувається без зовнішнього втручання іншого суб’єкта: Omnibus 

vero sic adfectis somnus et difficilis et praecipue necessarius est: sub hoc enim plerique 

sanescunt (Cels. 3.18.12). Усім таким хворим особливо потрібен сон, хоча вони 

засинають важко, адже більшість одужує завдяки йому; 4) «загоєння»: At arteria 

incisa neque coit neque sanescit (Cels. 2.10.15). Якщо поранити артерію, то вона не 

закривається й не загоюється.  

Сема «здоровий стан організму» є другою за частотністю вживання, її 

набуває переважно прикметник sanus, зрідка іменник sanitas: Sanus homo, qui et 

bene valet et suae spontis est, nullis obligare se legibus debet, ac neque medico neque  

iatrolipta  egere (Cels. 1.1.1). Здорова людина, яка добре почувається й ні від кого 

не залежить, не повинна обмежуватися ніякими приписами: вона не потребує ані 

лікаря, ані масажиста. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui 

datur, non semper aegris prodesse, semper sanis nocere (Cels. 2.13.3). Слід знати 

таке: будь-які такі ліки в рідкому вигляді не завжди дають користь, але завжди 

шкідливі здоровим. Quod si musculus laesus videbitur, praecidendus erit: nam 

percussus mortiferus est, praecisus sanitatem recipit (Cels. 5.25.22). Якщо буде видно 

пошкоджений м’яз, то його треба відрізати, тому що, пошкоджений, він 

призведе до смертельної небезпеки, а після його видалення повернеться здоров’я.   
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Найменш частотною є сема «психічне здоров’я, здоровий глузд» (7%), що 

пояснюється змістом та метою трактату – опис соматичних хвороб, а психічним 

хворобам присвячені лише окремі абзаци різних книг трактату та XVIII глава 

ІІІ книги «Про три види божевілля»: Ergo protinus insania timenda est, ubi 

expeditior alicuius, quam sani fuit, sermo subitaque loquacitas orta est (Cels. 2.7.24). 

Отже, слід остерігатися раптового божевілля, коли мовлення хворого стає 

більш швидким, ніж було в нього при здоровому стані, коли з’являється 

раптова балакучість. 

Таким чином, семантичне поле субконцепту SANITAS у трактаті Корнелія 

Цельса має лише ядерні семи з семантичної групи «здоров’я» й позбавлене 

будь-яких периферійних сем. Аналіз досліджуваного субконцепту показав не 

тільки інтеграцію сем «соматичне здоров’я» та «психічне здоров’я», а й 

систематичне набуття цим концептом семи «соматичне здоров’я» (зцілення, 

лікування, загоєння тілесних хвороб, ран). 

Семантичне поле субконцепту SANITAS у трактаті Корнелія Цельса 

представлене у вигляді діаграми (див. рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 

 Семантичне поле субконцепту SANITAS у трактаті Корнелія Цельса 
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Субконцепт VALETUDO 

Семантичний діапазон субконцепту VALETUDO становлять такі, об’єднані 

макросемою «здоров’я» семи: «цілющість» – 26%, «хвороба» – 25%, «користь 

для здоров’я» – 20%, «здоровий стан організму» – 11%, «хороше самопочуття» – 

8%, «наявність фізичної міці» – 7%, «здоров’я частин тіла» – 3%. 

Найбільш часто вживаною є семантична група «цілющість», яка 

представлена такими семами: 1) «одужання» як процес, який відбувається без 

зовнішнього втручання іншого суб’єкта: In pulmonis morbo si sputo ipso levatur dolor, 

quamvis id purulentum est tamen aeger facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non 

difficulter fert, potest ei secunda valetudo contingere (Cels. 2.8.2). Якщо при запаленні 

легенів лише кашель (хоча й з гнійними мокротами, але завдає полегшення), а 

хворий дихає легко, вільно відкашлює й сама хвороба протікає без ускладнень, то 

його очікує повне одужання; 2) «загоєння»: ideoque protinus brachium deligandum 

habendumque ita est, donec valens cicatricula sit; quae celerrime in vena confirmatur 

(Cels. 2.10.19). Тому руку слід відразу ж забинтувати й тримати в такому вигляді, 

доки рана не загоїться (з венами це відбувається дуже швидко); 3) «цілюща 

властивість, позитивна дієвість на організм»: Si parum sic sanguis conquiescit, saepius 

linamenta mutanda sunt, et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt (Cels. 

5.25.21). Якщо при цьому кров погано зупиняється, слід частіше міняти пов’язку, і 

якщо вона погано допомагає в сухому вигляді, то її потрібно намочити в оцті. 

Paulo etiam longius processit; idem purgationes quoque eodem volumine expulit: et sunt 

eae perniciosae, si nimis valentius medicamentis fiunt (Cels. 1.3.17). Однак він 

(=Асклепіад) пішов трохи далі: у тому ж творі він виступає також проти 

проносних засобів, вважаючи їх небезпечними, якщо вони є сильнодійними. 

Високої частотності набуває сема «хвороба», яка експлікується у 70% 

випадків у поєднанні з прикметником adversus (протилежний, несприятливий, 

поганий): valetudo adversa: […] cum proposuerim signa, quae in omni adversa 

valetudine communia esse consuerunt eo quoque transibo, ut quas aliquis in singulis 

morborum generibus habere possit notas, indicem (Cels. 2.7.1). Оскільки я виклав 

загальні ознаки, властиві будь-якій хворобі, перейду також до того, щоб 
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показати, як хтось може розпізнати окремі види хвороб. Ergo numquam in 

adversa valetudine medicamentum eius rei causa recte datur, nisi ubi is morbus sine 

febre est (Cels. 2.12.1). Отже, якщо людина хвора, вдаватися до ліків для 

очищення шлунка зазвичай ніколи не слід, крім випадків, коли хвороба протікає 

без лихоманки. Часто сема «хвороба» може інтерпретуватися як «стан 

організму» (тоді valetudo є атрибутом до іменника genus): suntque valetudinis 

genera, quibus ex lacte purgatio convenit (Cels. 2.12.1). Є такі види захворювань 

(види станів організму), при яких допомагає клізма з молока. Sed curiose 

prospiciendum, ne tempus remissionis decipiat: saepe enim in hoc quoque genere 

valetudinis iam minui febris videtur, et rursus intenditur (Cels. 3.11.3). Але треба 

пильно стежити, щоб не пропустити моменту ремісії, бо при такому виді 

захворювання часто може здаватися, що лихоманка слабшає, а вона, навпаки, 

посилюється. Пор.: Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in 

curanda febre praeceptum est (Cels. 3.18.2). Цей вид хвороби не потребує інших 

ліків, крім тих, які застосовують під час лікування лихоманки.   

Давні римляни вважали, що одним із головних чинників здоров’я є їжа, її 

енергетичні властивості, живильний характер, правильне харчування. Тому 

сема «користь для здоров’я» часто експлікується в семі «поживний характер» у 

синтагматиці з іменником cibus (їжа) та іншими іменниками, що позначають 

різновиди їжі: Scire igitur oportet omnia legumina, quaeque ex frumentis panificia 

sunt, generis valentissimi esse (valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est) (Cels. 

2.18.2). Отже, треба знати, що всі стручкові і всі види печеного хліба належать 

до найбільш поживних різновидів їжі: найкращим я вважаю той різновид їжі, 

який містить найбільше поживних речовин. Deinde post febrem oportebit ungui et 

vehementer perfricari, cibum et validum et fortiter adsumere […] (Cels. 3.15.4). Далі, 

після нападу, хворого слід буде намастити мазями і при цьому сильно розтирати, 

їжу давати поживну й у великій кількості […]. 

Сема «здоровий стан організму» трапляється приблизно в 11% випадків і 

належить до периферії: At firmus puer et robustus senex et gravida mulier valens 

tutuo curatur (Cels. 2.10.3). Навпаки, здорова дитина, міцний старий, здорова 
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вагітна жінка можуть безпечно пройти таке лікування. Haec firmis 

servanda sunt, cavendumque ne in secunda valetudine adversae praesidia 

consumantur (Cels. 1.1.4). Усього цього повинні дотримуватись люди фізично 

сильні, при цьому потрібно остерігатися, щоб, будучи в гарному здоров’ї, не 

витрачати сил, потрібних на випадок нездужання.  

Периферійними за частотністю вживання є семи «хороше самопочуття» 

(8%): Quod ad aetates vero pertinet, pueri proximique his vero optime valent, et aestate 

prima tutissimi sunt, senes aestate et autumni prima parte (Cels. 2.1.17). Щодо вікових 

особливостей, то навесні й на початку літа чудово почуваються й несхильні до 

захворювань діти та юнаки; старі ж – влітку й на початку осені; «наявність 

фізичної міці» (7%): Interest etiam inter valens corpus et obesum, inter tenue et infirmum 

(Cels. 2.10.5). Точно так само існує різниця між сильним тілом і повним, між тілом 

худим і слабким; «здоров’я окремих частин тіла» (3%): Si quis itaque hoc parum valet, 

palmulas pomaque et similia melius primo cibo adsumit (Cels. 1.2.1) Тому, в кого 

шлунок нездоровий, першою стравою краще вживати фініки й інші схожі плоди.  

Семантичне поле субконцепту VALETUDO у трактаті Корнелія Цельса 

представлене у вигляді діаграми (див. рисунок 3.2). 

Рисунок 3.2 

Семантичне поле субконцепту VALETUDO у трактаті Корнелія Цельса 
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Субконцепт SALUS 

Субконцепт SALUS найменш вживаний у медичному трактаті Корнелія 

Цельса (не більше 13%), – це свідчить про те, що сема «здоров’я» закріпилася 

за субконцептами SANITAS та VALETUDO. Семантичний діапазон 

субконцепту SALUS становлять такі об’єднані макросемою «здоров’я» семи: 

«користь для здоров’я» – 34%, «стан задоволення, приємний стан, полегшення» 

– 18%, «набуття здорового стану/одужання» – 18%, «цілющий характер, цілющі 

функції» – 12%, «порятунок, спасіння життя» – 12%, «стан гарного 

самопочуття» – 6%. 

Сема «користь для здоров’я» є домінувальною: субконцепт SALUS 

набуває її у третині випадків свого вживання. Означену сему експлікує 

зазвичай прикметник saluber у поєднанні з іменниками locus (місцевість), dies 

(день), ventus (вітер): Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in 

salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem prima hieme, ex gravi in eum, 

qui salubris est, prima aestate transire melius est (Cels. 1.3.1). Так, переїзд із 

сприятливої для здоров’я місцевості у несприятливу, і навпаки, є небезпечним. 

Сприятливу для здоров’я місцевість на несприятливу краще змінювати на 

початку зими, а несприятливу на сприятливу – на початку літа. Nam fere 
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ventus ubique a mediterraneis regionibus veniens salubris, a mari gravis est. Neque 

solum in bono tempestatium habitu certior valetudo est (Cels. 2.1.4). Річ у тім, що 

вітер, який віє з суші, майже всюди корисний, а з моря – шкідливий. Міцність 

здоров’я залежить не лише від хорошої погоди. 

Сем «стан задоволення, приємний стан, полегшення» та «набуття 

здорового стану, одужання» набувають іменник salus та прикметники salutaris, 

salvus: Aestiva quartana fere brevis est. Cui calor et tremor est, saluti delirium est. 

(Cels. 2.8.16). Чотириденна лихоманка зазвичай буває короткою. Марення 

приносить полегшення тому, у кого жар й озноб. In eodem morbo periculosa sunt 

tussis, destillatio, etiam quod alias salutare habetur, sternumentum; 

periculosissimumque est, si haec secuta subita deiectio est (Cels. 2.8.22). При цій 

хворобі небезпечні кашель, нежить і навіть чхання, яке вважається при інших 

захворюваннях сприятливим. «Набуття здорового стану, одужання»: Si in 

iocinere vomica est, et ex ea fertur pus purum et album, salus facilis est: id enim 

malum in tunica est (Cels. 2.17.3). Якщо при абсцесі печінки настає рвота й 

виділяється разом з нею чистий та білий гній, одужання для хворого буде 

легким: адже вся проблема була в оболонці печінки. At in tabe eius, qui salvus 

futurus est, sputum esse debet album, aequale totum, eiusdemque coloris, sine pituita 

(Cels. 2.8.6). При туберкульозі мокроти хворого, який почав одужувати, 

бувають білими, одноманітними, одного кольору, без слизу. 

Менш вживані такі семи, як «порятунок, спасіння життя» – 12%, «цілющий 

характер, цілющі функції» – 12%, яких набувають іменник salus та 

прикметники salutaris, salutaber: Neque tamen ignorare oportet in acutis morbis 

fallaces magis notas esse et salutis et mortis (Cels. 2.6.18). Однак не слід забувати 

того, що при гострих захворюваннях бувають хибні ознаки й порятунку, й 

смерті. Ac si qua nota est, tum demum dare potui aquam calidam, cuius salubris 

effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit (Cels. 3.6.8). І якщо наявний 

який-небудь симптом, то лише в цьому випадку слід дати випити теплої води, 

дія якої цілюща, якщо вона викликає піт по всьому тілу. In his frictio quoque ex 
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oleo et sale salubris videtur (Cels. 3.9.1). У подібних випадках, можна 

припустити, корисне також натирання маслом із сіллю. 

Найнижчу частотність вживання (6%) становить сема «стан гарного 

самопочуття»: Qua vero moderatione utendum sit, ut, quantum fieri potest, omnia 

ista contingant prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum 

considerandum erit (Cels. 3.4.1). Треба визначати з конкретних етапів лікування, 

якого саме обмеження варто дотримуватися, щоб досягнути, наскільки це 

можливо,  всіх зазначених вимог, адже збереження здоров’я (гарного 

самопочуття) завжди було на першому плані.  

Семантичне поле субконцепту SALUS у трактаті Корнелія Цельса 

представлене у вигляді діаграми (див. рисунок 3.3 (наст.стор.)). 

 

 

Рисунок 3.3 

Семантичне поле субконцепту SALUS у трактаті Корнелія Цельса 

 

Аналіз засобів маніфестації концепту ЗДОРОВ’Я у трактаті Корнелія 

Цельса дав можливість зробити такі висновки: 

1) основними субконцептами, які репрезентують соматико-психічний 

стан здоров’я є SANITAS та VALETUDO, а субконцепт SALUS і за частотністю 
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вживання (13%) щодо двох інших субконцептів, і за семантичним наповненням  

залишається на периферії семантичного поля концепту ЗДОРОВ’Я; 

2) субконцепт SANITAS найповніше інтегрував ядерні семи концепту 

ЗДОРОВ’Я – «здоровий стан організму (психічний, соматичний)», «одужання, 

зцілення», «зцілення, виліковування», «лікування», «загоєння», тоді як інші 

субконцепти виражають семи приядерної та периферійних зон; це підтверджує 

те, що субконцепт SANITAS був домінувальним для позначення стану 

соматичного та психічного здоров’я в мовній картині світу давніх римлян;  

3) у семантичному полі всіх трьох субконцептів домінує пропозиція 

«результату» (досягнення людиною здорового стану), яка реалізується через 

семи «зцілення, одужання» (SANITAS), «цілющість» (VALETUDO), «користь 

для здоров’я» (SALUS), що є головними у семантичних полях кожного 

субконцепту, проте у субконцептові SANITAS вона є домінувальною (60% 

вживань); VALETUDO – 46% вживань (семи «цілющість» – 26%, «користь для 

здоров’я» – 20%), SALUS – 46% (у межах субконцепту це невисока частка: 

«користь для здоров’я» – 34%, «цілющий характер, цілющі функції» – 12%); 

4) пропозиція «результату» репрезентована через контактний вплив на 

організм людини (властиво субконцептам SANITAS, VALETUDO) – лікування 

(процес), виліковування (результат), дистанктний вплив на організм людини 

(характерно для субконцепту SALUS) – сприяння, користь для здоров’я 

(наприклад, місцевість, клімат); а також через саморекреацію (притаманно 

субконцептам SANITAS, VALETUDO) – «одужання, загоєння» (результат). 

5) пропозиція «стану» (стану здоров’я, стану певного самопочуття) також 

характерна для усіх трьох субконцептів, однак репрезентована різною мірою: 

домінувальною є у субконцепта VALETUDO – семи «хвороба» (як брак 

здоров’я), «здоровий стан організму», «хороше самопочуття» разом становлять 

43% усіх вживань вербалізаторів субконцепту VALETUDO; у субконцепта 

SANITAS – 33%, у SALUS («стан задоволення, приємний стан, полегшення», 

«стан гарного самопочуття») – 24%; 



144 

 

6) вживання лексем-вербалізаторів субконцептів SANITAS та 

VALETUDO часто синонімічне, наприклад: At firmus puer et robustus senex et 

gravida mulier valens tutuo curatur (Cels. 2.10.3) – навпаки, здорова дитина, 

міцний старий, здорова вагітна жінка можуть безпечно проходити таке 

лікування. Sanus homo, qui et bene valet et suae spontis est (Cels. 1.1.1) – здоровою є  

людина, яка гарно почувається й живе за своєю волею. Таким чином: 

– сема «здоровий стан організму» може виражатися синонімами sanitas, 

valetudo; проте похідні прикметники sanus, validus не є синонімами; 

– семи «гарне самопочуття», «одужання», «загоєння» можуть 

вербалізуватися синонімами valetudo, salus; 

– сема «позитивна дієвість на організм» маніфестована прикметниками 

saluber i validus, проте saluber може називати як дистанктний вплив на 

організм людини, так і контактний, validus – тільки контактний; 

– сема «одужання» вербалізується синонімами sanitas, valetudo, salus; 

– сема «загоєння» виражається синонімами sanitas, valetudo; 

7) поняттєвий складник концепту ЗДОРОВ’Я, за Корнелієм Цельсом, 

містить такі знання: брак соматичних і психічних хвороб (безумства), 

соматичне здоров’я домінує над психічним; гарне самопочуття; нема потреби в 

лікарях; брак явних фізичних пошкоджень; нормальне функціонування всіх 

органів, які забезпечують життєдіяльність людини; важливим чинником впливу 

на здоров’я є природні стихії, хороше і правильне харчування, ліки на 

природній основі. 

3.2. Репрезентація концепту ЗДОРОВ’Я в прозовому історичному дискурсі 

Період І ст. до н. е. – І ст. н. е. – один з найвизначніших моментів розвитку 

давньоримського суспільства, період розквіту римської літератури –є собою 

яскравою лінгвокультурною ситуацією для осягнення етноментальності та 

дослідження аксіологічного простору римської культури. 

Історичний трактат Тіта Лівія «Ab Urbe condita» є зразком історичного 

(соціально-історичного) прозового наративного дискурсу. Наративний дискурс, 
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услід за Н. В. Єгошиною, розглядатимемо як «форму соціальної дії, яка завжди 

визначається конкретними цінностями й соціальними нормами, умовностями й 

соціальною практикою, завжди перебуває під впливом конкретних 

інституційних структур у соціумі й реальних історичних (тимчасових) процесів. 

Внесення історично-соціальної перспективи до обсягу поняття наративного 

дискурсу дає змогу більшою мірою відобразити динаміку соціальної природи 

мовного знака (мова в дії) на будь-якому рівні й розглядати його як результат 

соціальних процесів, мотивованих єдністю форми та значення» [73, с. 5-6].  

Дослідження концепту на матеріалі історичного дискурсу дає можливість 

поглибити уявлення про його аксіологічний, поняттєвий, світоглядно-ідейний 

змістові компоненти, розширити уявлення про ментальність та культуру 

римлян [227]. 

На матеріалі твору Тіта Лівія  здійснено аналіз 440 вживань лексем-

вербалізаторів субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO, які  представлені 

у такому відсотковому співвідношенні: SALUS – 52%, SANITAS – 8%, 

VALETUDO – 40%. 

Субконцепт SALUS 

 В історичному трактаті Тіта Лівія головну позицію займає субконцепт 

SALUS «благо народу, благо держави», «порятунок держави», зрештою, 

«існування держави», що репрезентує одну з найважливіших цінностей та рис 

концептуалізації дійсності у свідомості римлян – осмислення здоров’я не лише як 

одного з життєвих пріоритетів, але й як найвищої суспільно-державної цінності. 

Семантичне ядро субконцепту SALUS становлять семи «благополуччя 

держави, благополуччя народу», «порятунок, спасіння життя». 

Найчастіше Тіт Лівій вживає субконцепт SALUS у значенні «благополуччя 

держави, благополуччя народу», що маніфестує мир, спокій, процвітання 

держави. Частотність набуття цієї семи – 24%: nec spem salutis nec perniciem 

propiorem unquam ciuitati ulli fuisse (Liv. 24. 28.2). Ніколи держава не була так 

близько ні до благополуччя, ні до загибелі. Multos sibi qui cum eo stipendia 

fecerint, referre qui uir esset ille quaeque et quotiens pericula pro salute ac dignitate 
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populi Romani adisset (Liv. 23.15.12). Від багатьох, хто служив із Бантієм, він 

(=Марцелл), знає, що той за муж, і як, і скільки разів він наражався на 

небезпеку, борючись за гідність і благополуччя римського народу. 

Сема «порятунок, спасіння життя» так само представлена високою 

частотністю вживання (20%): Paulum erat ab dextera editi loci quem subsidiariis 

repleri placuit, eaque res ut initium pavoris ac fugae, sic una salus fugientibus fuit 

(Liv. 5.38.2). Резерв вирішили розташувати на правому крилі, де була маленька 

височина; саме вона послужила згодом як причиною паніки і втечі, так і 

єдиним порятунком для втікачів. Тут варто виділити сему «порятунок 

держави», яка становить 5%, «порятунок «життя» держави», її існування» 2%, 

що відображає ціннісні характеристики у ставленні до держави: Qui cum magna 

voce exclamasset ut equites, qui saluam rem publicam vellent esse, ex equis 

desilirent, omnium turmarum equitibus velut ad consulis imperium motis […] inquit 

[…] (Liv. 4.38.2). Коли він голосно вигукнув, щоб вершники, якщо тільки вони 

хочуть порятунку держави, поспішили, […] промовив […] до вершників усіх 

турм, які стрепенулись, немов за консульським наказом[…]. […] utinam pro 

decore tantum hoc uobis et non pro salute esset certamen (Liv. 21.41.13) [...] о, щоб 

вам належала нині битва тільки за славу, а не за існування (вітчизни). 

У семантичній групі «порятунок» експлікується сема «порятунок від 

неприємностей, від негативних наслідків певних подій, вихід зі скрутного 

становища» – усьому цьому сприяли рятівне рішення, рятівний закон, рятівна 

порада: Antiates incommodis arbitris salutarium consiliorum remotis urbem 

agrosque Romanis dedunt (Liv. 6.33.3). Антійці ж здали місто і всю округу 

римлянам, як тільки віддалилися ці незручні свідки їхнього рятівного рішення. 

Et quantum adcelerari posset Verginium acciri e castris; in eo verti puellae salutem, 

si postero die vindex iniuriae ad tempus praesto esset (Liv. 3.46.5). І як можна 

скоріше викликати із табору Вергінія, адже порятунок його доньки від 

беззаконня залежав від того, чи встигне він повернутися вчасно. 

 Наведені рядки переконують в тому, що найвищими цінностями у 

Давньому Римі, маніфестованими через субконцепт SALUS, були благополуччя 
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людини, її життя, добробут держави; висока частотність вживання семи 

«порятунок» свідчить про панування високої небезпеки від зовнішніх агресорів 

як для життя кожної людини, так і держави загалом. 

Наступною за частотністю вживання є група сем «ушанування, вітання» 

(19%), хоча вона перебуває на семантичній периферії, оскільки максимально 

втратила ознаки інтегрованої семи. У контексті того, що домінувальними 

семами субконцепту є «благополуччя держави, благополуччя народу», 

«порятунок, спасіння життя», можна припустити, що сема «вітання» у мовній 

картині світу відображає побажання благополуччя, добробуту, врятованого 

життя, браку загроз життю людини: Iuuenes per mediam contionem agmine 

ingressi cum auum regem salutassent, secuta ex omni multitudine consentiens uox 

ratum nomen imperiumque regi efficit (Liv. 1.6.2). Коли юнаки з’явилися на сходку 

вишикуваним загоном, привітали діда, називаючи його царем; одностайний  

вигук юрби підтвердив ім’я і владу цареві. 

Група сем «стан здоров’я» у Тіта Лівія займає останню позицію за 

частотністю вживання й становить 9,5%: «набуття здорового стану/одужання» 

– 3,5%, «стан здоров’я тіла загалом та частин тіла» – 2%, «стан гарного 

самопочуття» – 2%,  «користь для здоров’я» – 2%: Inde paulatim, seu pace deum 

impetrata seu graviore tempore anni iam circumacto, defuncta morbis corpora 

salubriora esse incipere, versisque animis iam ad publicam curam (Liv. 3.8.1). 

Потроху, з ласки богів або тому, що минула найважча пора року, – ті, хто 

перехворіли, почали одужувати. Знову предметом загальної турботи стали 

справи держави. […] dedecus fore, si Anci regis uirili stirpe salua non modo 

aduenis sed seruis etiam regnum Romae pateret (Liv. 1.40.3). […] буде ганьбою, 

якщо за живого й здорового чоловічого потомства царя Анка царська влада в 

Римі стане доступною не тільки прибульцям, а й навіть рабам. 

Близькою до макросеми «фізичне здоров’я» у Тіта Лівія є сема «фізична 

неушкодженість», як брак поранень, тілесних ушкоджень, а отже, власне, 

наявність здоров’я: Mox cogniti tantam ex metu laetitiam fecere, ut clamor urbem 

pervaderet gratulantium salvos victoresque redisse equites (Liv. 4.40.2). Незабаром 
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(мешканці), довідавшись, змінили  переляк на  радість, так що по всьому Місту 

почали лунати привітання кінноті, яка повернулася додому з перемогою і цілою 

(тобто, не розбитою, не пошкодженою, здоровою тощо).  

Отже, групи сем субконцепту SALUS у Тіта Лівія представлені так: сема 

«благополуччя людини, благополуччя народу» вживається у 24% випадків, 

сема «порятунок, спасіння життя» – у 20%, сема «ушанування, вітання» – у 

19%, «порятунок від неприємностей» у – 12%, «порятунок держави» – у 5%, 

«неушкодженість» – у 5%, «набуття здорового стану/одужання» – у 3,5%, «стан 

задоволення, приємний стан» – у 3,5%, «стан здоров’я тіла загалом та частин 

тіла» – у  2%, «стан гарного самопочуття» у 2%, «збереження життя, існування» 

– у 2%, «користь для здоров’я» у – 2%.  

Графічна модель маніфестації субконцепту SALUS у трактаті Тіта Лівія 

представлена у вигляді діаграми (див. рисунок 3.4 (наст.стор.)). 

 

Рисунок 3.4 

Графічна модель маніфестації субконцепту SALUS у трактаті Тіта Лівія 
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Субконцепт VALETUDO 

У соціально-історичному дискурсі Тіта Лівія головною семою субконцепту 

VALETUDO є сема «могутність»: власне могутність війська, армії, укріплень, 

могутність держави, здатність силою протистояти різним зовнішнім загрозам 

тоді були нормою існування й виживання суспільства, порядком організації 

світового ладу: Ceterum animus ducis rei maiori, Antio, imminebat: id caput 

Volscorum, eam fuisse originem proximi belli. Sed magno apparatu tormentis 

machinisque tam valida […] capi non poterat […] (Liv. 6.9.2). Тим часом думка 

вождя спрямовувалася до більшого – до Антія: це місто у вольсків було 

головним, воно ж було причиною останньої війни. Але таку міцну столицю ніяк 

не можна було взяти без великих приготувань, без метальних та інших машин 

[…]. Celtiberi, qui principes regionis suae legatos [obuiam antea miserant] 

obsidesque dederant Romanis, nuntio misso a Scipione exciti arma capiunt 

prouinciamque Carthaginiensium ualido exercitu inuadunt (Liv. 22.21.7). 

Кельтибери, які й раніше посилали до римлян своїх старійшин, і віддали 

заручників, до чого спонукав лист Сципіона, вторглися в карфагенську 

провінцію з могутнім військом. 

Могутність держави й армії, яка була основою становлення й запорукою 

існування Римської держави, залежала насамперед від фізичного здоров’я та 

наявності фізичних сил у кожної людини, зокрема у воїна, тому другу й третю 

позицію в семантичній експлікації субконцепту VALETUDO займають семи 

«фізичне здоров’я» – 17% та «володіння фізичною силою» – 16%: Pestilentia eo 

anno aliarum rerum otium praebuit. Aedis Apollini pro valetudine populi vota est 

(Liv. 4.25.2). Чума в той рік відволікла від інших турбот. Було дано обітницю 

спорудити за здоров’я храм Аполона. Et aliam formam novi dilectus inopia 

liberorum capitum ac necessitas dedit: octo milia iuuenum validorum ex servitiis, 

prius sciscitantes singulos vellentne militare, empta publice armaverunt (Liv. 

22.57.11). Громадян не вистачало, і потреба змусила вдатися до нечуваного 

способу набору: вісім тисяч молодих сильних рабів опитані були поодинці, чи 

хочуть вони бути солдатами – їх викупили й озброїли за державний кошт. 
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Близькою до семи «фізичне здоров’я» є сема «цілющість», частотність якої у 

досліджуваному субконцепі у трактаті Тіта Лівія становить 4%: Nullas dum in 

Asia socias civitates habebat populus Romanus; tamen memores Aesculapium 

quoque ex Graecia quondam haud dum ullo foedere sociata valetudinis populi causa 

arcessitum (Liv. 29.11.1). Жодне місто в Азії ще не було тоді союзником 

римського народу; згадали, однак, що колись з Греції, з якою ще не було ніяких 

союзницьких зв’язків, закликали Ескулапа зцілити римський народ.  

Часто спостерігається інтеграція сем «фізичне здоров’я» та «наявність 

фізичної сили» щодо молодого віку людини, адже молодість в античному та й у 

сучасному світі є символом здоров’я й сили: Munus vigiliarum senatores, qui per 

aetatem ac valetudinem poterant, per se ipsi obibant […] (Liv. 3.6.9). На варті були 

самі сенатори, наскільки давали змогу їм вік і здоров’я […]. 

Близькою до семантичного ядра є сема «мати силу, здужати, могти»: 

Іnterim tribunos plebis fama ea ipsa inritaverat magis ad susceptum certamen quam 

deterruerat neque aliud ad seditionem exstinguendam in urbe quam prope inlatum 

moenibus ipsis bellum valuit (Liv. 6.27.11). Але ще й ця чутка підбурила трибунів 

до боротьби, а не відвернула від неї; і тільки війна, яка впритул підійшла до 

самих стін, змогла погасити заколот у Місті. 

У соціально-історичному дискурсі субконцепт VALETUDO набуває 

периферійних сем, які є наслідком вторинної номінації: «успіх, успішність», 

«значущість, значення», «впливовість»: Cum illi et de Sempronio et de omnibus 

summam populi Romani potestatem esse dicerent, nec se iudicium populi tollere aut 

velle aut posse, sed si preces suae pro imperatore, qui sibi parentis esset loco, non 

valuissent, se vestem cum eo mutaturos […] (Liv. 4.42.7). Коли ж трибуни заявили, 

що й Семпроній, і всі інші підпорядковані вищій владі римського народу, що 

вони не хочуть і не можуть скасувати судової влади, яка належить народові, 

але якщо благання їх стосовно полководця, якого шанували вони як батька, не 

матимуть сили, вони, як і він, змінять одяг […] . Tribunorum plebis actiones quia 

nondum invenerant finem, et plebs continuare latoribus legis tribunatum et patres 

reficere intercessores legis adnisi sunt; sed plus suis comitiis plebs valuit (Liv. 
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5.29.1). Оскільки вимоги народних трибунів ще не досягли цілі, плебеї докладали 

зусилля, щоб трибунами залишилися ті люди, які вносили законопроект, а 

сенатори прагнули обрати тих, хто їх відхиляв. Але на своїх коміціях плебеї 

взяли верх (мали успіх, перемогли). 

Вкрай рідко субконцепт VALETUDO набуває периферійних сем «мати 

законну силу, бути чинним» – 4%, «завершеність, результативність» – 3%: Lege 

sacrata, quae maxima apud eos vis cogendae militiae erat, dilectu habito, utrimque 

validi exercitus profecti in Algidum convenere […] (Liv. 4.26.2). Набравши воїнів 

на підставі священного закону, який мав силу під час набору на військову 

службу, два сильні війська з двох боків зійшлися поблизу […]. Quid si non 

quantum istae minae adversus plebis consensum valerent bis iam experti essetis? 

(Liv. 4.5.3) Хіба не переконувалися ви вже двічі, що погрози призводять лише до 

згуртування плебеїв?  

Отже, групи сем субконцепту VALETUDO у Тіта Лівія представлені так: 

сема «могутність» вживається у 31% випадків, сема «здоровий стан організму»  

– у 17%, сема «володіння фізичною силою» – у 16%, «здужати, мати силу, 

могти» – у 7%, «успіх, успішність» – у 6%, «значущість, значення» – у 6%, 

«впливовість» – у 6%, «цілющість» – у  4%, «мати законну силу, бути чинним» 

– у 4%, «завершеність, результативність» – у 3%.  

Графічна модель маніфестації субконцепту VALETUDO у трактаті Тіта 

Лівія представлена у вигляді діаграми (див. рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 

Графічна модель маніфестації субконцепту VALETUDO у трактаті Тіта Лівія 
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Субконцепт SANITAS 

В історичному дискурсі Тіта Лівія головною семою субконцепту SANITAS 

є сема «розсудливість, поміркованість», яка вживається у 53% випадків: 

могутність війська, армії, держави лише разом із поміркованістю та 

розсудливістю дій і вчинків були основою творення, функціонування й 

забезпечення ладу в державі, захисту держави, виживання й функціонування 

суспільства: Vitruvio nec ut vallo se teneret adversus validiorem hostem sana 

constare mens, nec ut longius a castris dimicaret animus suppetere (Liv. 8.19.6). 

Вітрувію не вистачило поміркованості, маючи справу з сильнішим 

противником, залишитися за валом і не вистачило мужності битися на 

відстані від табору. Hos si socios aspernamini, vix mentis sanae estis; sed aut 
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socios aut hostes habeatis oportet (Liv. 32.21.37). Якщо ви знехтуєте цими 

союзниками, то, ви втратили розсудливість, бо ви повинні мати або союзників, 

або ворогів.    

Близькою до попередньої є сема «правильний, поміркований лад, 

порядок», яка трапляється у 17% випадків: Iuppiter optimus maximus, Iuno regina 

et Minerua, alii di deaeque obsidentur; castra servorum publicos vestros penates 

tenent; haec vobis forma sanae civitatis videtur? (Liv. 3. 17. 3) В осаді й Юпітер 

всеблагий та всемогутній, і цариця Юнона, й Мінерва, й інші боги і богині, 

табір рабів займає місце ваших пенатів. Отже, так, по-вашому, має 

виглядати квітуча держава? Consules deinde T. Geganius P. Minucius facti. Eo 

anno […] et foris quieta omnia a bello essent et domi sanata discordia (Liv. 2.34.1). 

Згодом консулами стали Тіт Геганій і Публій Минуцій. Того самого року на 

кордонах настав спокій від воєн і вдома припинилися міжусобиці.  

Сема «психічне здоров’я, здоровий глузд» – 12% – займає лише третю 

позицію в семантичній ієрархії досліджуваного субконцепту: Insanistis profecto, 

milites, nec maior in corpus meum vis morbi quam in vestras mentes invasit (Liv. 

28.29.3). Воїни, ви справді збожеволіли, моя тілесна хвороба була не сильнішою 

за ту, яка заволоділа вашим розумом. Означена сема інтегрує семантичний 

маркер «поміркованості, розсудливості».  

На периферії перебувають такі семи: 1) «одужання, зцілення» – 6%: Haec 

sunt, tribuni, consilia vestra, non hercule dissimilia ac si quis aegro qui curari se 

fortiter passus extemplo convalescere possit, cibi gratia praesentis aut potionis 

longinquum et forsitan insanabilem morbum efficiat (Liv. 5.5.12). Ось які ваші 

поради, трибуни; клянусь, вони не кращі того, якби хто-небудь дозволив 

хворому довго, а може, й невиліковно, хворіти через цю хвилинну хіть до їжі чи 

пиття, водночас, витерпівши рішучі лікарські заходи, хворий негайно видужав 

би; 2)  «брак афектів»  – 6%: Itaque castris se tenebant, tam ancipiti periculo 

auersi: diem tempusque forsitan ipsum leniturum iras sanitatemque animis allaturum 

(Liv. 2.45.2). Через цю подвійну небезпеку відсиджувалися вони в таборі, 

очікуючи, що, можливо, час й обставини самі по собі пом’якшать гнів і 
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принесуть здоровʼя душам. 3) «урівноваженість, брак надмірних емоцій» – 6%: 

Accessit etiam fortuita res ad animos eorum firmandos; nam cum turris per aggerem 

parum densati soli ageretur, rota una in altiorem orbitam depressa ita turrim 

inclinavit ut speciem ruentis hostibus trepidationemque insanam superstantibus 

armatis praebuerit (Liv. 32.17.17). Ще одна обставина надихнула противника: 

земля, насипана римлянами, для підтягування башти, була недостатньо 

ущільнена, й одне колесо, застрягши в глибокій колії, сильно нахилило всю 

башту; ворогам здалося, що вона падає, і воїни, які на ній стояли, сильно 

налякалися. 

Отже, групи сем субконцепту SANITAS у Тіта Лівія представлені так: 

«розсудливість, поміркованість дій» – 53%, «правильний, поміркований лад, 

порядок» – 17%, «психічне здоров’я, здоровий глузд» – 12%, «одужання, 

зцілення» – 6%, «брак афектів» – 6%, «урівноваженість» 6%. 

Графічна модель маніфестації субконцепту SANITAS у трактаті Тіта Лівія 

представлена у вигляді діаграми (див. рисунок 3.6 (наст.стор.)). 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 

Графічна модель маніфестації субконцепту SANITAS у трактаті Тіта Лівія 
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Аналіз засобів маніфестації концепту ЗДОРОВ’Я у трактаті Тіта Лівія дав 

можливість зробити такі висновки: 

1) семантичне поле субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO залежить 

від жанру та ідеї твору: в соціально-історичному дискурсі, у якому концепт 

ЗДОРОВ’Я не є ключовим, групи сем «здоров’я» займають маргінальні позиції 

і не перевищують у сукупності 20% усіх сем цих субконцептів;   

2) семантичний діапазон окремих концептів твору розкривається через 

призму ключових концептів твору [221, 226, 228]: концепт ДЕРЖАВА є одним 

із ключових в історичному трактаті Тіта Лівія, а зображення передумов, 

основних віх становлення та розбудови Римської держави – провідна тема 

твору; тому субконцепти SALUS, VALETUDO, SANITAS розкривають свій 

семантичний потенціал на фоні домінувального концепту ДЕРЖАВА; 

3) аналіз субконцептів SALUS, VALETUDO, SANITAS на матеріалі 

соціально-історичного дискурсу дав можливість виявити суспільно-ціннісні 

складники субконцепту, а саме – базовими принципами державності через 

призму субконцептів SALUS, VALETUDO, SANITAS можна визначити такі: 
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забезпечення «благополуччя людини; благополуччя народу», «порятунок, 

спасіння життя кожної людини» (SALUS) – одна з найголовніших аксіологем 

давньоримського суспільства, найвища мета, до якої прагнуло римське 

суспільство, один із найголовніших пріоритетів державної політики; 

«могутність армії», «фізична сила й міць воїнів», «фізичне здоров’я громадян 

загалом та воїнів зокрема» – три кити, на яких сформувалася й стояла римська 

держава (через призму субконцепту VALETUDO); успіх державної політики, 

воєнні перемоги залежали не тільки від сили, але й від розуму, розсудливості, 

розважливості, поміркованості дій (SANITAS), які часто могли здолати будь-

яку фізичну силу; 

4) щодо групи сем «здоров’я», то з усіх трьох субконцептів найбільш 

повно ці семи інтегрував субконцепт SALUS: «неушкодженість», «набуття 

здорового стану/одужання», «стан здоров’я тіла загалом та частин тіла», «стан 

гарного самопочуття», «збереження життя, існування», «користь для здоров’я»; 

субконцепт VALETUDO експлікує такі семи «здоров’я»: «цілющість», 

«здоровий стан організму»; субконцепт SANITAS поєднав лише дві семи 

«психічне здоров’я, здоровий глузд», «одужання, зцілення», щодо сем «брак 

афектів», «урівноваженість», то з контексту випливає, що вони не є 

вираженням стану здоров’я, зокрема у свідомості давніх римлян.  

3.3. Репрезентація концепту ЗДОРОВ’Я в поетичному дискурсі 

Під поетичним дискурсом розуміють складну гетерогенну єдність, у якій 

взаємодіють усі складові частини поетичної комунікації: автор, читач, текст. 

Для поетичного тексту загалом найбільш актуальне вивчення поетичного і 

естетичного функціонування [145, с. 8]. Поетичний дискурс – органічна 

складова частина сукупного культурно-виразного мовного досвіду; 

лiнгвокультурологічна категорія, що характеризує зумовленість мовної 

одиниці, тексту, виразної форми сукупним культурно-виразним мовним 

досвідом. У поетичному тексті виділяють три складові частини: конструктивно-

виразний момент форми; змістовий задум – у єдності і взаємоперехідності 
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денотативного й конотативного моментів; виразно-мовний момент форми – 

форма, зміст, матеріал. Для поетичного дискурсу універсальний принцип 

«інакшості», який розуміють як механізм «асоціативного відторгнення 

поетичного дискурсу в поетичному тексті». Входження в поетичний дискурс 

передбачає актуалізацію інакшості в закріпленій для неї культурою й мовою 

канонічній формі поетичного тексту [196, с. 14]. 

Поетичний текст (на відміну від прозового) має, окрім низки ритмотвірних 

особливостей (метрика, мелодика, інтонація, певне графічне оформлення, поділ 

на рядки і строфи), також насиченість стилістичними та семантичними 

засобами, метафоричність, регулярний відступ від прийнятих мовних норм,  які 

призводять не до зменшення, а до зростання можливостей нових значущих 

поєднань елементів усередині тексту [127, с. 20].  

Образні складові частини концептів формують концептуальні метафори, 

які групуються у поліметафоричні й монометафоричні моделі, а саме: 

антропоморфну, зооморфну, фітоморфну, натуроморфну, артефактну, медичну 

[179, с. 7]. 

Концептуальну метафору, yслід за Дж. Лакоффом, розуміємо як 

когнітивний механізм інтерпретації однієї понятійної сфери в термінах іншої 

[114]. У текстових структурах концептуальні метафори репрезентовані в рядах 

лексичних метафоричних номінацій, що мають вторинне, переносне значення, 

побудоване на основі аналогічного уподібнення прямого номінативного 

значення. Лінгвокогнітивний аналіз лексичних метафоричних номінацій 

текстових структур, типологізація лексичних метафор призводять до виявлення 

характеру метафоричного моделювання в тексті [222, с. 5].  

Період І ст. до н. е. – І ст. н. е. – один з найвизначніших моментів розвитку 

давньоримського суспільства, період розквіту римської літератури – є яскравою 

лінгвокультурною ситуацією для осягнення етноментальності та дослідження 

аксіологічного простору римської культури. Аналіз концепту ЗДОРОВ’Я на 

матеріалі поетичних творів уможливлює глибше дослідження його образних 

характеристик. 
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Семантичний діапазон субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO 

досліджено на матеріалі поетичних творів Катулла, Горація, Овідія та Вергілія. 

Загалом проаналізовано 286 вживань лексем-вербалізаторів означених 

субконцептів. 

Субконцепт SALUS 

У поетичному дискурсі субконцепт SALUS експлікує такі семи: 

«ушанування», «порятунок, спасіння», «благо», «користь для здоров’я», 

«цілющі властивості, цілющі функції», «стан задоволення, приємний стан». 

Провідну позицію в семантичному діапазоні досліджуваного субконцепту 

займає сема «ушанування»:  

1) «поклоніння богам, ідолам»: 

De caespite virgo // se levat et 'salve numen, me iudice' dixit (Ov. Met. 2.4276–

428). І діва з галявини // встала, і сказала «Вітаю, божество, про яке я думаю!»  

2) «вітання з модальним відтінком захоплення, задивування чимось, 

почуття радості від побаченого, згаданого»: 

Cadmus agit grates peregrinaeque oscula terrae // figit et ignotos montes 

agrosque salutat  (Ov. Met. 3.24–25). Висловлює подяку Кадм і, припавши, чужу 

цілує землю // і вітає незнайомі гори й поля. 

3) «побажання благополуччя (добра, здоров’я)»: 

Salve, nec minimo puella naso // nec bello pede nec nigris ocellis//nec longis 

digitis nec ore sicco // nec sane nimis elegante lingua (Catul. 43, 1–4). Здраствуй, 

дівчино, чий ніс зовсім не маленький, // не красива нога, не чорні очі, // не довгі 

пальці, не тонкі губи, // та й мова зовсім не витончена. 

4) «вияв глибокої пошани, почестей»: 

Nimis optato saeclorum tempore nati//heroes, salvete, deum genus! o bona 

matrum//progenies, salvete iterum (Catul. 44, 22–24). Вас, народжених здавна, в 

блаженний час колишній, // герої, вітаю Вас, божественне покоління! 

Блаженне матерів // потомство, Вас знову вітаю […]  

Сема «порятунок, спасіння» займає другу позицію за частотністю 

вживання й репрезентована такими варіантами: 
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1) «порятунок, спасіння життя»: 

[…] canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo // vidit, et hic praedam pedibus 

petit, ille salutem (Ov. Met. 1.533–534). […] коли на пустому полі галльський 

собака зайця // побачив: і цей здобичі прагне ногами, а той  – порятунку. 

2) «порятунок від небезпеки»: 

Quo res cumque cadent, unum et commune periclum,//una salus ambobus erit. 

mihi parvus Iulus//sit comes, et longe servet vestigia coniunx (Verg. A.2. 709–711)   

Що б не сталося – одна спільна небезпека // один порятунок буде для нас обох. 

Нехай мені маленький Юл // буде супутником, а дружина (Креуса) далеко  

оберігатиме сліди. 

3) «порятунок від хвороби»: 

[…] si condoluit temptatum frigore corpus // aut alius casus lecto te affixit, 

habes qui // […] medicum roget, ut te//suscitet ac reddat gnatis carisque propinquis? 

// non uxor salvum te volt, non filius; omnes // vicini oderunt, noti, pueri atque 

puellae (Hor. Serm.1.1, 79–84). […] якщо заболіло доторкнуте холодм тіло // 

або інший випадок прикув тебе до ліжка, чи маєш того, хто//… покличе лікаря, 

щоб той тебе// підняв і повернув рідним і дорогим близьким? // Ні дружина, ні 

син не хочуть тебе  врятованим (здоровим); усі // ненавидять: сусіди, знайомі, 

слуги й служниці. 

Сема «благо», третя за частотністю, експлікується в таких семантичних 

відтінках: 

1) «щасливе життя»: 

[…] cui debere salutem// confiteor, coniunx, quamquam mihi cuncta dedisti // 

excessitque fidem meritorum summa tuorum (Ov. Met.7, 158–160). […] дружино, 

визнаю, кому я зобов’язаний // щастям,  хоча ти мені вже дала все // і кількість 

твоїх благодіянь перевищила сподівання […]. 

2) «стан задоволення, приємний стан, полегшення»: 

Fertilis frugum pecorisque Tellus // spicea donet Cererem corona; // nutriant 

fetus et aquae salubres // et Iovis aurae (Hor. Carm. Saec. 28–31). Хлібом і худобою 
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родюча Земля // нехай обдарує Цереру вінком із колосся //нехай  живлять  плоди 

і благодатні води // і вітри Юпітера.   

3) «Божа благодать, милість»: 

Consilium est, quodcumque cano: parete canenti, // tuque, favens coeptis, 

Phoebe saluber, ades. // Phoebus adest: sonuere lyrae, sonuere pharetrae (Ov. Rem. 

699–701). Розумна порада, все, що я співаю: підкоріться співцеві! // І ти, будь 

поруч, благодатний Фебе, прихильний до починань. // Феб біля мене: задзвеніли 

його ліри, задзвеніли сагайдаки. 

Сему «користь для здоров’я» експлікує прикметник saluber як означення 

до іменників, які мають дистантний вплив на суб’єкт: 

Nunc licet Esquiliis habitare salubribus atque // aggere in aprico spatiari, quo 

modo tristes // albis informem spectabant ossibus agrum (Hor. Serm.1.8, 13–15). 

Тепер личить жити на цілющому (корисному для здоровʼя) Есквілині  і // гуляти 

зігрітим сонцем насипом, де недавно сумні (люди) // бачили землю страшну від 

білих кісток. 

Сему «цілющість» експлікує прикметник salutaris як означення до 

іменників, які мають контактний вплив на суб’єкт: 

Terra salutares herbas, eademque nocentes // nutrit, et urticae proxima saepe 

rosa est (Ov. Rem. 45–46). Земля живить цілющі трави і вона ж – шкідливі // і 

часто найближчою до кропиви є троянда. 

Отже, семантичний діапазон субконцепту SALUS у поетичному мовленні 

представлений такими семами: «ушанування» – 32%, «порятунок,спасіння» – 

28%, «благо» – 22%, «користь для здоров’я» – 9%, «цілющі властивості, цілющі 

функції» – 9%.  

Графічна модель маніфестації субконцепту SALUS у поетичному мовленні 

представлена у вигляді діаграми (див. рисунок 3.7 (наст.стор.)). 

 

Рисунок 3.7 

Графічна модель маніфестації субконцепту SALUS у поетичному мовленні 
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Аналіз поетичного мовлення дав можливість визначити метафоричне поле 

субконцепту SALUS. 

Нам вдалося виявити такі види метафори: 

Антропоморфна метафора (суспільні процеси, абстрактні поняття 

наділяються антропоморфною фізичною силою), представлена семами:  

1) «ушанування» (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт): 

Salve, o venusta Sirmio, atque ero gaude//gaudete. Vosque, o Lydiae lacus 

undae, // ridete quidquid est domi cachinnorum (Catul.31, 12-14). Здраствуй, 

прекрасний Серміоне (півострів),  і радій господарю, // радійте. І ви,  озера 

Лідійської хвилі, // Смійтеся всі, скільки в домі є сміхів! 

2) «порятунок» (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт): 

Solve metus; feret haec aliquam tibi fama salutem. // Sic ait, atque animum 

pictura pascit inani, // multa gemens, largoque umectat flumine voltum (Verg. A.1.  

463–465). Не бійся, ця слава, можливо, принесе тобі порятунок. // Так говорить 

і душу свою заспокоює картиною пустою, // плаче, і сльози ллються рікою. 

Медична метафора (номінує процеси, пов’язані із фізичним станом 

людини (здоров’я/нездужання)) представлена семами «цілющі властивості, 
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цілющі функції», «користь для здоров’я» (модель: атрибут-прикметник – 

іменник-об’єкт/суб’єкт): 

Hinc aliquis vulnus referens in pectore // Non haec, ut fama est, unda salubris erat 

(Ov. Ars 1. 256–257). Хтось, йдучи звідси із раною в серці, (сказав): // Ця вода не 

була цілющою, як говорять. Nunc licet Esquiliis habitare salubribus (Hor. Serm. 1.8, 

13). А тепер личить жити на цілющому (корисному для здоровʼя) Есквілині. 

Артефактна метафора (вербалізує предмети побуту, наділені міцними 

властивостями) представлена семою «порятунок, спасіння» (модель: іменник-

об’єкт/суб’єкт – атрибут-іменник): 

Praestiterat iuvenis quidquid mea Musa iubebat, // inque suae portu paene salutis 

erat: // reccidit, ut cupidos inter devenit amantes, // et, quae condiderat, tela resumpsit 

Amor (Ov. Rem. 607–609). Все, що наказувала моя юнацька Муза, допомогло // і 

(закоханий) був майже біля пристані свого порятунку // і закохався знову, коли 

потрапив між пристрасних коханців // Амур, що сховав стріли, вийняв їх знову. 

 

Субконцепт SANITAS  

 

Аналіз поетичних творів Катулла, Горація, Овідія та Вергілія дав 

можливість виявити, що субконцепт SANITAS максимально експлікував 

інтегровану сему – «адекватний психічний стан». 

Домінантною є сема «психічне здоров’я, здоровий глузд», яка 

актуалізується у половині випадків вживання субконцепту SANITAS. Означена 

сема експлікована такими семантичними варіантами: 

1) «людина, яка має розум (на противагу дурості)»: 

‘Quisnam igitur sanus?’ ‘qui non stultus.’ ‘quid avarus?’//‘stultus et insanus.’ 

‘quid, siquis non sit avarus, // ‘continuo sanus?’ ‘minime.’ ‘cur, Stoice?’ (Hor. Serm. 

2.3, 158–160). – Хто ж тоді не безумець? – Лише той, хто не дурний. – А 

скупий? // – Він – і безумець, і дурень. – Отже, той лиш при здоровому глузді, // 

хто не скупий? – Зовсім, ні. – Чому ж, стоїку? 

2) «брак хворобливих психічних розладів – безумства»: 



163 

 

Vix sua, vix sanae virgo Niseia compos // mentis erat: felix iaculum, quod 

tangeret ille, // quaeque manu premeret, felicia frena vocabat (Ov. Met.8.35–37). 

Нісова донька була навряд чи при своєму // розумі. Дротик, якого він торкався 

//, і віжки, які тримав у руках, вона називала щасливими. 

3) «адекватне сприйняття та розуміння дійсності»: 

Laus illi debetur et a me gratia maior. // nil me paeniteat sanum patris huius […] 

(Hor. Serm. 1.6, 85–86). Хвала йому належиться і від мене більша вдячність. // 

Зовсім не жалкую при здоровому глузді, що в мене такий батько […]. 

4) «людина, яка має знання в певній галузі»: 

Est mihi purgatam crebro qui personet aurem: // solve senescentem mature sanus 

equum, ne // peccet ad extremum ridendus et ilia ducat. (Hor. Ep.1.1, 7–9). Часто мені 

хтось кричить у мої чисті, чуткі вуха: // Якщо ти розумний, то вчасно коня 

випрягай, що старіє, // так щоб не став він, роздувши боки, усім на сміх. 

Другою за частотністю вживання є сема «брак афектів» (стан афекту в 

поетичному мовленні часто ототожнювався з безумством і вербалізувався за 

допомогою прикметника insanus): 

1) «брак шаленого, безумного кохання»: 

At, puto, non poteras ipsa referre vicem // tum de te narret, tum persuadentia 

verba // addat, et insano iuret amore mori (Ov. Ars1. 371–373). Думаю, навряд чи 

змогла б ти сама воздати. // Тоді хай розкаже про тебе, тоді хай додасть 

переконливі слова // і поклянеться, що гине від пристрасного кохання. 

2) «брак душевних страждань, скорботи, печалі»:  

Quid tantum insano iuvat indulgere dolori, // o dulcis coniunx? non haec sine 

numine divum // eveniunt (Verg. A.2. 776–778). Чи є користь у тому, що ти впав 

у безумну скорботу, // солодкий муже? Але без волі богів усе це // здійснилось. 

Ознаками здорового глузду є розсудливість та поміркованість дій, вчинків 

людини, — саме ця сема займає третю позицію за частотністю вживання в 

семантичному діапазоні субконцепту SANITAS: 
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Maecenas quomodo tecum?// hinc repetit paucorum hominum et mentis bene 

sanae (Hor. Serm. 1, 9, 42–43). І як до тебе (ставиться) Меценат?// Він же друг 

не кожному, він розсудливий. 

Quid tibi mentis erat, cum sic male sana lateres, // Procri? quis adtoniti pectoris 

ardor erat? (Ov. Ars 3, 714–715). Що в тебе було на думці, чому так нерозумно 

таїлась, // Прокридо? Що за вогонь у схвильованих грудях палав? 

Сема «здоровий стан організму (соматично)» рідковживана, трапляється у 

приблизно 6,6% випадків: Ad summam: sapiens uno minor est Iove, dives, // liber, 

honoratus, pulcher, rex denique regum, // praecipue sanus, nisi cum pituta molesta 

est (Hor. Ep.1, 1, 104–106). Одно слово, мудрець — одного лиш Юпітера нижче: 

багатий він, // вільний, шанований, красивий, зрештою цар над царями. // він і 

дуже здоровий, хіба що дошкуляє нежить. 

Sanus utrisque // auribus atque oculis; mentem, nisi litigiosus, // exciperet 

dominus, cum venderet (Hor. Serm. 2, 3, 280–282). Усе в нього здорове, // і слух, і 

зір, але за його розум // під час продажу хазяїн не зміг би поручитися! 

Майже такою самою частотністю представлені семи «душевне зцілення» 

(як брак афектів) та «фізичне зцілення, одужання»: 

Inventum medicina meum est, opiferque per orbem//dicor, et herbarum subiecta 

potentia nobis. // Еi mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis (Ov. Met. 1, 521–

523). Лікарське мистецтво є моїм винаходом; цілителем я іменуюсь // у світі, і 

нам півладна сила трав. // Та горе мені, бо кохання ніяка трава не лікує. 

Vidi ego, quod fuerat primo sanabile, vulnus // dilatum longae damna tulisse 

morae (Ov. Rem. 101–102). Бачив я, як спочатку виліковна рана, // задавнена 

довгим зволіканням, завдавала шкоди. 

Група сем «конструктивність дій, вчинків, стану» представлена у 

поетичному дискурсі, окрім семи «розсудливість, поміркованість дій», ще 

двома семами: 

1) «брак вад»: 

Sic teneros animos aliena opprobria saepe // absterrent vitiis. ex hoc ego sanus 

ab illis // perniciem quaecumque ferunt, mediocribus et quis // ignoscas vitiis teneor 
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(Hor. Serm. 1,4, 128–131). Так ніжні душі, від зла чужі, безслав’я // часто 

віддаляють. Так був я збережений від тих (вад), // які згубні, і менші вади // 

маю, які ти міг би пробачити. 

2) «урівноваженість, брак надмірних емоцій»: 

Exsiluere viri, sive hoc insania fecit//sive timor, primusque Medon nigrescere 

toto // corpore et expresso spinae curvamine flecti (Ov. Met. 3, 668–670). 

Зістрибувать стали мужі – їх до цього спонукало безумство // чи страх? І 

першим у Медона почорніло все // тіло і хребет його вигнувся. 

Отже, семантичний діапазон субконцепту SANITAS у поетичному 

мовленні представлений такими семами: «психічне здоров’я, здоровий глузд» – 

47%, «брак афектів» – 18%, «розсудливість, поміркованість дій» – 9%, «брак 

вад» – 6%, «здоровий стан організму» – 6%, «душевне зцілення» – 6%, 

«одужання, зцілення» – 5%, «урівноваженість, брак надмірних емоцій» – 3%. 

Графічна модель маніфестації субконцепту SANITAS у поетичному 

мовленні представлена у вигляді діаграми (див. рисунок 3.8). 

Рисунок 3.8 

Графічна модель маніфестації субконцепту SANITAS у поетичному мовленні 
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Аналіз поетичного мовлення дав можливість визначити метафоричне поле 

субконцепту SANITAS. 

Нам вдалося виявити такі види метафори: 

Медична метафора (модель: атрибут-прикметник – іменник-

об’єкт/суб’єкт), (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт): 

Ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis (Ov. Met.1, 523). Горе мені, бо 

кохання ніяка трава не лікує. 

Carmine sanati femina virque meo (Ov. Rem. 815). Чоловік і жінка зцілені 

піснею моєю. 

Теоморфна метафора (певний психічний стан, зумовлений дією духа чи  

божества, вселеного в людину  (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт): 

Іte //, ferte citi flammas, date tela, impellite remos! // quid loquor? aut ubi sum? 

quae mentem insania mutat? (Verg. A.4, 593–595). Ідіть, //  швидко несіть вогонь, 

вітрила розпускайте, гребіть! // Що я говорю? Де я? Що за безумство 

затьмарило розум?  

Luctus comitatur euntem // et Pavor et Terror trepidoque Insania vultu (Ov. 

Met. 4,  484–485). Її супутником було Голосіння, // смертельний Жах, і Страх, і 

Безумство з переляканим обличчям. 

 

Субконцепт VALETUDO 

Аналіз поетичних творів Катулла, Горація, Овідія та Вергілія дав 

можливість виявити, що субконцепт VALETUDO цілковито експлікував 

інтегровану сему – «наявність фізичної міці». 

Домінантною є сема «наявність фізичної сили», яка наповнює субконцепт 

у 20% випадків його вживання й маніфестована дієсловом valeo та 

прикметником validus: 

Prima citae Teucris ponam certamina classis; // quique pedum cursu valet, et 

qui viribus audax // aut iaculo incedit melior levibusque sagittis // […] // cuncti 

adsint meritaeque exspectent praemia palmae (Verg. A.5, 66–70). Я вперше 

змагання суден швидкохідних влаштую для тевкрів; // кожен із вас, хто для 
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бігу має силу в ногах  і хто силами відважний, // або краще метає спис і легкі 

стріли // […] // нехай всі будуть присутніми і очікують заслуженої нагороди.  

Sed quid Typhoeus et validus Mimas // aut quid minaci Porphyrion statu, // quid 

Rhoetus evolsisque truncis // Enceladus iaculator audax […] (Hor. Carm. 3, 4, 53–

56). Але що Тифей і сильний Мімас, // і що Порфіріон із грізним виглядом, // і 

Рет, і Енкелад пихатий, // метальник дерев, вирваних із коренем […]. 

Група сем «фізична сила» репрезентована також семами: 

1) «могутність»: 

Bella parat Minos; qui quamquam milite, quamquam // classe valet, patria 

tamen est firmissimus ira (Ov. Met. 7, 456–457). Військо готує Мінос; хоч був він 

могутнім військом і // кораблями, та батьківський гнів найсильніший. 

2) «здужати, мати силу, могти»: 

[…] ipsam […] auem contingere ferro//non valuit; nodos et vincula linea rupit  

(Verg. A.5,  509–510). […] самого […] птаха залізом вразити // він не зміг; 

вузли й пута лляні розірвав він стрілою. 

3) «міцність»: 

Quidve, pater Neptune, paras? sic deinde locutus // colligere arma iubet 

validisque incumbere remis // obliquatque sinus in ventum […] (Verg. A.5,  14–16). 

Що ти, батьку Нептуне, готуєш? І  потім, сказавши, // велить він зібрати 

зброю і налягти на міцні весла, // і ставить парус навпроти вітру […]. 

4) «повний, щільний»: 

Nam mora dat vires, teneras mora percoquit uvas, // et validas segetes quae fuit 

herba, facit (Ov. Rem. 83–85). Час сили дає, час соком ніжну лозу наливає, // і 

те, що було травою, робить налитим колосом. 

Семи «прощання» та «впливовість» займають другу позицію за 

частотністю репрезентації. Сему «прощання» можемо інтерпретувати як 

побажання залишатися в хорошому фізичному стані: 

Iamque vale et nati serva communis amorem. // Haec ubi dicta dedit, lacrimantem 

et multa volentem // dicere deseruit, tenuisque recessit in auras (Verg. A. 2,  789–791). І 



168 

 

вже прощай і бережи спільну любов до сина! // Промовивши ці слова, (привид) 

покинув (мене), у сльозах і бажань багато // сказати і легкий розтанув у повітрі. 

Сема «впливовість» мотивована інтегрованою семою «наявність фізичної 

міці» і є наслідком вторинної номінації: 

Quod siquis vestrum factum hoc incusat, Achivi, // est aliquid valida sceptra 

tenere manu (Ov. Rem. 479–480). Якщо хтось з вас, ахейці,  осуджує цей вчинок, 

// то є щось у тому, щоб тримати скіпетр у сильній руці. 

Hunc video mihi nunc frustra sumptum esse laborem, // Gelli, nec nostras hic 

valuisse preces. // Contra nos tela ista tua evitabimus amictu // at fixus nostris tu 

dabis supplicium (Catul. 116, 5–8). Тепер бачу, що  я марно взявся за цю працю // 

Геллію, і тут не діють наші прохання. // Ми ж сховаємось від цих твоїх стріл 

під  плащем // а ти, пронизаний нашими, зазнаєш кари. 

Група сем «впливовість, значущість» репрезентована також семами: 

1) «дієвість»: 

Cur dira barbarae minus // venena Medeae valent, // quibus superbam […] ulta 

paelicem, // magni Creontis filiam[…] (Hor. Epod. 5, 60–63). Чому ж люта 

отрута // чужинки Медеї не діє, // якою[…] вона помстилась пихатій 

суперниці, // великого Креонта доньці […]. 

2) «сильний емоційний вплив»: 

Idque mihi satis est? haec una potentia nostra est? // Ipse docet, quid agam (fas 

est et ab hoste doceri), // quidque furor valeat (Ov. Met.4, 427–429). Чи цього мені 

досить? Чи тільки у цьому наша влада? // Він сам мене навчив, що робити (у 

ворога належить повчитися). // Яка ж у безумства сила.  

3) «матеріальна цінність»: 

Nescis, quo valeat nummus, quem praebeat usum? // panis ematur, holus, vini 

sextarius, adde / /quis humana sibi doleat natura negatis (Hor. Serm. 1, 1, 73–74). Ти 

не знаєш, чого варті гроші, на що їх потратити? // Купи овочів, чи хліба, чи 

пляшку вина, додай те, // без чого страждає людська природа, якщо цього 

немає.  
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У межах групи сем «здоров’я» виділено такі семи: 

1) «здоровий стан організму»: 

Sed ut valeas, multa dolenda feres (Ov. Rem. 225–226). Але щоб здоровим 

бути – витримаєш будь-який біль. 

2) «гарне самопочуття»: 

Ut valeas animo, quicquam tolerare negabis? // At pretium pars haec corpore 

maius habet (Ov.Remed.  231–232). Щоб душа раділа, невже відмовишся 

постраждати? // Справді, ця частина (= душа. – О. М.)  є дорожча за тіло. 

3) «зцілення, одужання»: 

Non iam illud quaero, contra me ut diligat illa, // aut, quod non potis est, esse 

pudica velit: // ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum (Catul. 76, 23–25). 

Я ж про те не прошу, щоб вона мене знов полюбила, // або щоб захотіла бути 

соромʼязливою, що неможливо. // Лише одужати я бажаю і позбутись  цієї 

ганебної хвороби. 

Отже, семантичний діапазон субконцепту VALETUDO в поетичному 

мовленні представлений такими семами: «наявність фізичної сили» – 20%, 

«прощання» – 13,75%, «впливовість» – 13,75%, «дієвість» – 7,5%, «гарне 

самопочуття» – 7,5%, «здоровий стан організму» – 7,5%, «міцність» – 6,25%, 

«могутність» – 6,25%, «сильний емоційний вплив» – 5%, «здужати, мати силу, 

могти» – 5%, «зцілення,одужання» – 3,75%, «матеріальна цінність» – 2,5%, 

«повний, щільний» – 1,25%. 

Графічна модель маніфестації субконцепту VALETUDO у поетичному 

мовленні представлена у вигляді діаграми (див. рисунок 3.9 (наст.стор.)). 
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Рисунок 3.9 

Графічна модель маніфестації субконцепту VALETUDO у поетичному мовленні 

 

 

Метафоричне поле субконцепту VALETUDO представлене трьома видами 

метафори: 

Антропоморфна метафора найпоширеніша,  вербалізуючись зазвичай 

дієсловом valeo (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт): valens odii littera літера 

може викликати ненависть; fraudes valent (Ov. Met. 3, 531) обман має силу; 

Медична метафора (модель: атрибут-прикметник – іменник-об’єкт/суб’єкт): 

sucus  validus (Ov. Met. 7, 316) сильнодійна речовина,  venenum validum (Ov. Met. 7. 

125) сильна отрута; valent  gramina (Ov. Met. 7, 134) зерна зцілюють; 

Артефактна метафора: valida sceptra (Ov.Remed.473) могутній скіпетр; 

valet nummus (Hor. Serm. 1, 1, 73) гроші мають силу. 

Таким чином,  аналіз поетичних творів Катулла, Горація, Овідія та Вергілія 

дав можливість виявити, що субконцепт SALUS експлікує такі семи: 

«ушанування», «порятунок, спасіння», «благо», «користь для здоров’я», «цілющі 

властивості, цілющі функції», «стан задоволення, приємний стан». У поетичному 
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дискурсі субконцепт SANITAS максимально експлікував інтегровану сему – 

«адекватний психічний стан». Аналіз поетичних творів засвідчив,  що субконцепт 

VALETUDO цілковито експлікував інтегровану сему – «наявність фізичної міці». 

3.4. Репрезентація концепту ЗДОРОВ’Я в пареміях 

Паремії мають великий евристичний потенціал для таких напрямів, як 

лінгвокультурологія, етнолінгвістика, лінгвістична аксіологія, когнітивна 

лінгвістика. 

Паремійний матеріал є вмістилищем глибинних міфологем й архетипів 

людської свідомості, які можуть проявлятися як у стародавніх фольклорних 

утвореннях, так і в сучасних штампах масової свідомості (реклама, ідеологічні 

тексти). У прислів’ях і приказках в гранично стислій, «концентрованій» формі 

відображена специфіка світосприйняття того чи іншого етносу. Паремії, що 

експлікуються в мові як вторинні мовні знаки, найбільшою мірою відображають 

особливості світосприйняття етносу. У свідомості носіїв мови зберігаються 

глибинні етимологічні семи, що їх репрезентують концепти [27, с. 167-168]. 

Прислів’я відображає життя та моральні принципи суспільства [253, с. 935]; ідеї 

та ідеали, які керують людьми [254, с.73 ].  

Прислів’я, які відображають усі сфери діяльності індивідуума зі 

складнощами буття і його суперечностями, містять емоційно-експресивну оцінку 

людських вчинків. Здатність прислів’їв відтворювати ціннісні пріоритети 

суспільства дає змогу використовувати їх для опису концепту [30, с. 5] 

Ядром концепту є словникові значення лексеми; саме матеріали тлумачних 

словників допомагають якнайповніше розкрити зміст концепту. Периферією 

виступають суб’єктивний досвід, прагматичні складові частини лексeми, 

конотації та асоціації. Принцип аксіологічної маркованості концептів можна 

довести, зокрема, за допомогою дослідження фразеологічних одиниць, оскільки 

концепт має в своїй основі ціннісні характеристики й формується в процесі 

морально-ціннісної концептуалізації дійсності. Найдавніші європейські 

прислів’я та приказки виникли в античній Греції, де вони називалися παροιμία, 
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звідки й походить сучасний термін «паремія». Паремії античних греків широко 

запозичили римляни (тому й дійшли до нас здебільшого у латинізованій формі);  

розвиток та вдосконалення паремій у Римі були зумовлені тим, що латинська 

мова з характерною для неї лапідарністю у вираженні думок причинилася до 

створення блискучих сентенцій та афоризмів [79, с. 36]. 

Отже, аналіз паремійного матеріалу дасть змогу глибше осягнути 

поняттєвий та ціннісний компоненти концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

Серед корпусу латинських паремій [19, 99, 154], який становить близько 

1150 одиниць, було визначено 46 сентенцій, які містять субконцепти SALUS 

(13 випадків вживання), SANITAS (13 випадків вживання), VALETUDO (20 

випадків вживання). 

Субконцепт SALUS 

Основною семою субконцепту SALUS є сема «спасіння, порятунок», якої 

набувають вербалізатори досліджуваного субконцепту в 61% випадків. Варто 

зазначити, що через брак широкого контексту іноді складно визнчити 

семантику субконцепту: «спасіння життя» чи «спасіння від неприємностей», 

іноді одна й та ж паремія інтегрує обидві ці семи:  

Abominandum remedii genus salutem debere morbo. Ганебними є ліки, які 

обіцяють порятунок смертельно хворому (як у прямому, так і в переносному 

значенні: нічого не варта підтримка, порятунок, які надаються із запізненням). 

 Agat princeps curam non tantum salutis, sed honestae cicatricis. Хай принцепс 

турбується не так про спасіння, як про почесні шрами.  

Salutis causa bene fit homini iniuria. Заради спасіння (життя або від 

неприємностей) годиться іншому заподіяти неприємність.  

Quam miserum est cogi opprimere, quem salvum velis! Як неприємно бути 

примушеним пригнічувати того, кого хочеш урятувати!  

Nil turpe ducas pro salutis remedio. Нічого не вважай поганим, коли слід 

урятуватися.  

Spes est salutis, ubi hominem obiurgat pudor. Є надія на порятунок, коли 

людину карає сором.  
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Verum est, quod pro salute fit mendacium. Привильною є брехня заради 

спасіння.  

Dubiam salutem qui dat afflictis, negat. Хто не несе знедоленим спасіння, 

той їм відмовляє в ньому. 

Другу позицію розподіляють семи «благо» (вербалізована іменником salus 

та дієсловом salvo) та «ушанування» (вербалізована дієсловом saluto) по 15%: 

Salus populi suprema lex. Благо народу – найвищий закон.  

Dixi et animam meam salvavi (levavi). Сказав – і врятував свою душу.  

Ave, Caesar, morituri te salutant. Здрастуй, Цезарю, ті, що йдуть на 

смерть, вітають тебе!  

Ut salutas, ita salutaberis. Як ти вітаєш, так і тебе привітають. 

Сема «неушкодженість» трапляється лише раз (9%):  

Sua qui servat, salva esse vult communia. Збереже своє той, хто хоче, щоб 

цілим було суспільне. 

Отже, семантичний діапазон субконцепту SALUS у пареміях, який 

представлений семами «cпасіння, порятунок» – 61%, «благо людини/народу» –

15%, «ушанування» – 15%, «неушкодженість» – 9%, можна зобразити у вигляді 

діаграми (див. рисунок 3.10). 

Рисунок 3.10 

Семантичний діапазон субконцепту SALUS у пареміях 
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Субконцепт SANITAS 

Основною семою субконцепту SANITAS є «одужання, зцілення», яка 

становить 54% вживання досліджуваного субконцепту:  

Etiam sanato vulnere cicatrix manet. Навіть коли вилікувати рану, 

залишається рубець.  

Natura sanat, medicus curat. Природа зцілює, лікар лікує.  

Pars sanitatis velle sanari est (Sen. Phaed. 236). Бажання лікуватися – 

частина зцілення.  

Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. 

Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet. Чого не виліковують ліки, 

те лікує залізо, чого не виліковує залізо, те лікує вогонь. Чого не виліковує 

вогонь, те слід визнати невиліковним.  

Tempore omnia vulnera sanabuntur. Час вилікує усі рани.  

Ulcera animi magis quam corporis sananda sunt. Душевні рани слід лікувати 

понад тілесні.  

Saepe ea, quae sanari ratione non poterant, sanata sunt tempore. Часто те, 

що не могло бути вилікуваним розумом (знаннями), лікувалося часом. 

Другу позицію займає сема «психічне здоров’я, здоровий глузд» (23%): 

 Amabilis insania — «приємне безумство».  

Insanus omnis furere credit ceteros. Кожен божевільний вважає, що всі інші 

безумні.  

Compos mentis — «при здоровому глузді». Compos sui — «при повній 

свідомості» (юридичні формули). 

Сема «брак афектів» трапляється у 15% випадків:  

Amoris vulnus idem, qui sanat, facit. Рану кохання лікує те саме, що й 

робить.  

Animi motis eos putamus sanissimos validissimiosque, qui nostro arbitrio, non 

suo feruntur. Під час страждань душі ми вважаємо тих людей здатними нас 

зцілити, які більше думають про нас, а не про себе. 

Останню позицію займає сема «здоровий стан організму» (8%):  
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Mens sana in соrроrе sano. У здоровому тілі – здоровий дух. 

Отже, семантичний діапазон субконцепту SANITAS у пареміях, 

представлений семами «одужання, зцілення» – 54%, «психічне здоров’я, 

здоровий глузд» – 23%, «брак афектів» – 15%, «здоровий стан організму» – 8%, 

можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 3.11). 

Рисунок 3.11 

Семантичний діапазон субконцепту SANITAS у пареміях 

 
 

Субконцепт VALETUDO 

Основною семою субконцепту VALETUDO є «значущість, значення, 

перевага», яка трапляється у 30 % випадків:  

Ad calamitatem quilibet rumor valet. Будь-якої чутки достатньо для 

нещастя.  

Fortuna hominibus plus quam consilium valet. Фортуна для людини важить 

більше, ніж плани.  

In amore forma plus valet quam auctoritas. У любові форма більш дієва, ніж 

авторитет.  

Interdum docta plus valet arte malum. Іноді хвороба превалює над ученим 

мистецтвом (лікарями).  
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Ubi iudicat qui accusat, vis, non lex valet. Коли судить той, хто звинувачує, 

сила, але не закон, панує.  

Magna et veritas, et praevalebit. Немає нічого вищого за істину, і вона 

запанує. 

Другу позицію займає сема «прощання», яка трапляється у 20 % паремій: 

 Supremum vale – останнє прощавай.  

Aeternum vale – прощавай навіки.  

Ave ac vale –  здраствуй і прощавай.  

Bene valete –  будьте здорові. 

Сема «мати силу закону, бути чинним» трапляється у 15% випадків:  

Ibi pote valere populus, ubi leges valent. Народ там може процвітати, 

(мати успіх), де панують закони.  

Consequentia non valet. – Послідовність не має сили.  

A posse ad esse non valet consequentia. З «можливого» ще не слід робити 

висновків про «дійсне». 

Останню позицію займають одиничні вживання сем (по 5%): 1. «Здоровий 

стан організму»: Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. Коли 

ми здорові, то легко даємо хворим хороші поради. 2. «Цілющість»: Spes 

reconvalescendi. Надія на одужання. 3. «Хороше самопочуття»: Mage valet, qui 

nescit quod calamitas valet. Краще почувається той, хто не знає, чого варта 

біда. 4. «Здужати, мати силу, могти»: Ubi nil vales, ibi nil velis. Там, де ти нічого 

не можеш, там ти не повинен нічого хотіти. 5. «Успіх, успішність»: Ibi pote 

valere populus, ubi leges valent. Народ там може процвітати (мати успіх), де 

панують закони. 6. «Завершеність, результативність»: Pestifera vis valere ad 

nocendum. Згубна сила, яка має за мету – нашкодити. 7. «Матеріальна 

цінність»: Ad valerem  «Згідно з ціною», «за вартістю». 

Отже, семантичний діапазон субконцепту VALETUDO у пареміях, 

представлений семами «значущість, значення, перевага» – 30%, «прощання» – 

20%, «мати силу закону, бути чинним» – 15%, «здоровий стан організму» – 5%, 

«цілющість» – 5%, «хороше самопочуття» – 5%, «мати силу, здужати, могти» – 
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5%, «успіх, успішність» – 5%, «завершеність, результативність» – 5%, 

«матеріальна цінність» – 5%,  можна зобразити у вигляді діаграми (див. 

рисунок 3.12). 

Рисунок 3.12 

Семантичний діапазон субконцепту VALETUDO у пареміях 

 
 

Аналіз семантичного діапазону субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO дав можливість зробити такі висновки: 

1) групи сем «здоров’я» (а саме: «одужання, зцілення», «психічне здоров’я, 

здоровий глузд», «брак афектів», «здоровий стан організму») повною мірою 

інтегрував субконцепт SANITAS, який, окрім зазначених сем, не набув ніяких 

інших, тож основним вербалізатором «здоров’я» в наївній картині світу давніх 

римлян є лексема sanitas та спільнокореневі sanus, sano; субконцепт SANITAS 

представлений пропозиціями «результату» (sanato vulnere, natura sanat, 

medicamenta non sanat, amoris vulnus idem, qui sanat, facit, spes reconvalescendi), 
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репрезентованого через контактний та дистанктний вплив, та «стану» (mens 

sana, compos mentis, compos sui);  

2) субконцепт VALETUDO експліцитно інтегрував лише три семи з групи 

«здоров’я»: «здоровий стан організму», «цілющість», «хороше самопочуття», 

субконцепт SALUS – експліцитно не виражає семи «здоров’я», однак 

імпліцитно вона наявна у семах «cпасіння, порятунок життя», «благо 

людини/народу»; 

3) субконцепти SALUS та VALETUDO максимально повно зберегли 

інтегровані семи своїх семантичних полів, мотивовані семантикою історичних 

основ: так, семи субконцепту SALUS об’єднані інтегрованою семою «брак 

впливу негативних фізичних чинників»; сему «вшанування» можемо 

інтерпретувати як вияв/побажання людині блага; семи субконцепту 

VALETUDO мотивовані інтегрованою семою «наявність фізичної міці», яка 

розширила семантичне поле в процесі метафоризації семою «здатність 

впливати»; сему «прощання» можемо інтерпретувати як побажання залишатися 

сильним, а отже, здоровим; субконцепт SANITAS найменше зберіг інтегровану 

сему «адекватний психічний стан», натомість розвинув сему «соматичне 

здоров’я»; 

4) аналіз досліджуваних субконцептів на паремійному матеріалі дав 

можливість виявити їхній ціннісний компонент: честь людини важливіша за 

порятунок життя (Agat princeps curam non tantum salutis, sed honestae cicatricis); 

навпаки, для порятунку життя, для виходу зі скрутних ситуацій можна 

вдаватися до негативних (ганебних) вчинків (Salutis causa bene fit homini iniuria. 

Nil turpe ducas pro salutis remedio. Verum est, quod pro salute fit mendacium), 

сумління є найкращим чинником впливу на самосвідомість (Spes est salutis, ubi 

hominem obiurgat pudor); душевні рани важчі, ніж фізичні (Etiam sanato vulnere 

cicatrix manet. Ulcera animi magis quam corporis sananda sunt); найкращим 

«джерелом» зцілення вважалася природа (Natura sanat, medicus curat. Quae 

medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero 

ignis non sanat, insanabilia reputari oportet); душевні рани найкраще лікує час 
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(Tempore omnia vulnera sanabuntur); здоров’я – це гармонія фізичного й 

душевного станів (Mens sana in соrроrе sano); психічно неадекватна людина не 

може адекватно оцінити психічний стан інших людей (Insanus omnis furere 

credit ceteros); благо народу – найвища ціль держави (Salus populi suprema lex); 

5) фрейм «здоров’я» у паремійному матеріалі містить такіі знання, які 

експлікують фрагмент наївної картини світу давніх римлян: гарне самопочуття, 

гармонія фізичного й душевного станів, здоров’я можливе в гармонії з 

природою, яка є джерелом здорового стану та зцілення людини; лікуванню 

можуть підлягати соматичні хвороби, душевні рани часто лікує час; афектні 

стани (amor) прирівнювалися до хвороб, оскільки вони завдавали людині 

стражданнь; душевні хвороби лікуються важче, ніж соматичні; процес 

лікування важкий і болісний (зважаючи на методи лікування), але його 

потрібно витримати.  

Висновки до розділу 3 

1. Аналіз латинських оригінальних текстів, зокрема творів Корнелія 

Цельса «De Medicina», Тіта Лівія «Ab Urbe condita», Катулла «Carmina», 

Горація «Carmina», «Sermones», «Epodi», Овідія «Remedia amoris», «Ars 

amatoria», «Metamorphoses», Вергілія «Aeneis», дав можливість виявити 

особливості репрезентації субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO в 

різних типах дискурсу – науковому медичному (Корнелій Цельс),  наративному 

соціально-історичному (Тіт Лівій), поетичному (Катулл, Горацій, Вергілій, 

Овідій), а також в пареміях; особливості вербалізації феномену «здоров’я» як 

психо-соматичного стану організму людини; особливості мовної реалізації 

поняттєвого, образного та ціннісного компонентів досліджуваних субконцептів.  

2. Встановлено, що семантичне поле субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO залежить від типу дискурсу, змісту, жанру та ідеї твору. Cеми 

групи «здоров’я» в медичному дискурсі становлять 100% семантичного поля 

субконцепту SANITAS, 93% семантичного поля субконцепту VALETUDO і 

70% семантичного поля субконцепту SALUS. У соціально-історичному 
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дискурсі семи групи «здоров’я» становлять: 13% семантичного поля 

субконцепту SALUS, 21% семантичного поля субконцепту VALETUDO, 18% 

семантичного поля субконцепту SANITAS. У поетичному дискурсі: 18% 

семантичного поля субконцепту SALUS, 64% семантичного поля субконцепту 

SANITAS, 19% семантичного поля субконцепту VALETUDO. В пареміях семи 

групи «здоров’я» становлять 85% семантичного поля субконцепту SANITAS, 

15% семантичного поля субконцепту VALETUDO. Отже, субконцепт SANITAS 

як такий, що найповніше інтегрував у своїй семантиці семи концепту 

ЗДОРОВ’Я, субконцепт SANITAS є домінувальним у відображенні стану 

соматичного та психічного здоров’я в мовній картині світу давніх римлян, а 

лексема sanitas та спільнокореневі слова є основними засобами вербалізації 

концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

3. Концепт ЗДОРОВ’Я, за Корнелієм Цельсом, містить такі слоти: брак 

соматичних і психічних хвороб (безумства); соматичне здоров’я домінує над 

психічним; гарне самопочуття; немає потреби в лікарях; немає явних фізичних 

ушкоджень; нормальне функціонування всіх органів, які забезпечують 

життєдіяльність людини; важливим чинником впливу на здоров’я є природні 

стихії, хороше й правильне харчування, ліки на природній основі. 

4. Аналіз субконцептів SALUS, VALETUDO, SANITAS на матеріалі 

історичного дискурсу дав можливість виявити суспільно-ціннісний компонент 

концепту ЗДОРОВ’Я: забезпечення благополуччя людини, благополуччя 

народу, порятунку, спасіння життя кожної людини; SALUS – одна з 

найголовніших аксіологем давньоримського суспільства, один із 

найголовніших пріоритетів державної політики. Семантичний діапазон 

субконцепту VALETUDO дав змогу виявити, що могутність армії, фізична сила 

й міць воїнів, фізичне здоров’я громадян загалом та воїнів зокрема – основа 

Римської держави. Через призму субконцепту SANITAS встановлено, що успіх 

державної політики, воєнні перемоги залежали не тільки від сили, але й від 

розуму, розсудливості, розважливості й поміркованості дій. 
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5. Аналіз поетичного мовлення дав можливість визначити метафоричне 

поле субконцепту SANITAS. Найпоширенішими є два різновиди метафори: 

медична метафора, властива усім трьом субконцептам (цілющі властивості та 

функції надаються природним стихіям, рослинам, окремим предметам побуту) 

та антропоморфна метафора: у межах субконцепту SALUS характерна для 

групи сем «порятунок», у межах субконцепту VALETUDO – в номінації 

суспільних процесів, абстрактних понять, які наділені антропоморфною 

фізичною силою. Метафоричне поле концепту ЗДОРОВ’Я розширюють також 

артефактна метафора, яка в межах субконцепту SALUS характерна для групи 

сем «порятунок», а в межах субконцепту VALETUDO – у вербалізації 

предметів побуту, наділених міцними властивостями, та теоморфна метафора (у 

номінації певних психічних станів, перебіг яких у мовній картині світу давніх 

римлян був зумовлений дією чи впливом божества, вселеного в людину). 

6. Аналіз досліджуваних субконцептів на паремійному матеріалі дав змогу 

виявити особистісно-ціннісний компонент субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO: честь людини важливіша за порятунок життя; навпаки, для 

порятунку життя, для виходу зі скрутних ситуацій можна вдаватися до 

негативних (ганебних) вчинків; сумління є найкращим чинником впливу на 

самосвідомість; душевні рани важчі, ніж фізичні; психічно неадекватна людина 

не може адекватно оцінити психічний стан інших.  

На матеріалі паремій встановлено, що фрейм «здоров’я» у наївній картині 

світу давніх римлян охоплював такі знання: гарне самопочуття, гармонія 

фізичного й душевного станів, здоров’я можливе у гармонії з природою, яка є 

джерелом здорового стану та зцілення людини; лікуванню можуть підлягати 

соматичні хвороби, душевні рани часто лікує час; афектні стани (amor) 

прирівнювалися до хвороб, оскільки вони завдавали людині стражданнь; 

душевні хвороби лікуються важче, ніж соматичні; процес лікування важкий і 

болісний (зважаючи на методи лікування), але його потрібно витримати. 

Результати дослідження, представлені у третьому розділі, висвітлено у семи 

публікаціях [130, 133, 134, 136, 137, 138, 140]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Аналіз наукових джерел з когнітивістики, лінгвокультурології, 

концептології, проведений концептуальний аналіз, дослідження особливостей 

маніфестації концепту ЗДОРОВ’Я в текстах, що представляють різні типи 

дискурсу, дають можливість зробити такі висновки. 

1. У дослідженні концепту ЗДОРОВ’Я потрібно дотримуватися 

синкретичного підходу (крізь призму лінгвокультурології та когнітивістики), 

однак з лінгвокультурологічною домінантою.  

2. Концепт ЗДОРОВ’Я за лінгвістичними характеристиками є концептом 

вербалізованим, подвійним гештальтним, лексичним, простим, обіговим, 

непараметричним; за лінгвокогнітивними – багаторівневим концептом-

максимумом, концептом-фреймом. У лінгвокультурологічній класифікаційній 

матриці концепт ЗДОРОВ’Я є базовим, універсально-етнічним, споконвічним, 

провідним, застиглим, первинним, ключовим, онтологічним концептом 

культури, який виражає універсальну категорію. Концепт ЗДОРОВ’Я в 

латинській мові представлений трьома субконцептами – SALUS, SANITAS, 

VALETUDO. 

3. Субконцепт SALUS є ментальною одиницею, яка віддзеркалює у 

свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я, насамперед як «фізичну 

неушкодженість», «брак руйнівного впливу на людину», «хороше самопочуття 

загалом, фізичне благополуччя організму». Його інтегрованою семою 

визначено «брак впливу негативних фізичних чинників». Субконцепт SANITAS 

є ментальною одиницею, яка відображає у свідомості давніх римлян уявлення 

про «психічне здоров’я», «нормальний психічний стан», «психічну 

урівноваженість, відповідність психічних реакцій до обставин і ситуацій», 

«здатність до саморегуляції поведінки згідно із соціальними нормами та 

правилами». Інтегрованою семою субконцепту SANITAS визначено 

«адекватний психічний стан». Субконцепт VALETUDO є ментальною 

одиницею, яка відповідає уявленням давніх римлян про здоров’я як «наявність 

фізичної міці», що визначено як інтегральну сему цього субконцепту. 
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4. Ядро номінативного поля субконцепту SALUS становлять  іменник salus, 

прикметник salvus та дієслово salvere. У приядерній зоні виділено два 

мікрополя: а) «цілющість, зцілення»; б) «порятунок, спасіння». Ядром 

номінативного поля субконцепту SANITAS є іменник sanitas, прикметник sanus, 

прислівник sane, дієслово sanare. У приядерній зоні цього субконцепту виділено 

три мікрополя: а) «брак різного роду афектів, адекватність поведінки»; б) 

«душевне зцілення»; в) «розсудливість, поміркованість, здоровий глузд». 

Ядром номінативного поля субконцепту VALETUDO є іменник valetudo, 

прикметники valens, validus, дієслова valere, revalescere, convalescere. У 

приядерній зоні субконцепту VALETUDO виділено два мікрополя: а) 

«наявність/набуття фізичної сили»; б) «енергійність, життєва енергія». До 

ближньої периферії номінативного поля віднесено лексичні одиниці, у 

семантиці яких узуально наявна сема «здоров’я». Дальня периферія 

представлена лексичними одиницями, у семантиці яких узуальної семи 

«здоров’я» немає, однак контекстуально ці одиниці причетні до семантезації 

ЗДОРОВ’Я. 

5. У словотвірному гнізді, яке репрезентує субконцепт SALUS, 

спостерігається поступова втрата семантичних відтінків «цілісний», 

«непошкоджений», «урятований», «незруйнований», «не зниклий», «живий», 

натомість розвиваються семи «здоров’я», «добробут, благополуччя», 

«користь». Для словотвірного гнізда, що представляє субконцепт SANITAS, 

характерна поступова інтеграція сем «фізичного стану/здоров’я» та 

«психічного стану/здоров’я» в одній лексемі, що відповідало концепції  

ЗДОРОВ’Я в античному світі. Аналіз словотвірного гнізда лексем із основою 

*val-, які вербалізують субконцепт VALETUDO, засвідчує, що лексема valetudo 

та похідні позначають у більшій частині соматичне здоров’я як наявність у 

людини фізичних сил; сема «психічне здоров’я/стан» експлікувалася у 

поєднанні з іменниками anima, animus, mens. 

6. Дериваційний аналіз дав можливість визначити фреймові структури 

субконцептів. Субконцепт SALUS представлений слотами: 1) «наявність 



184 

 

певного стану здоров’я (соматичного/психічного)»; 2) «процес надання 

здоров’я (соматичного/психічного), лікування»; 3) «адресація здоров’я/блага». 

Фреймова структура субконцепту SANITAS має слоти: 1) «наявність 

певного стану здоров’я (соматичного/психічного)»; 2) «процес набуття здоров’я 

(соматичного/психічного), одужання»; 3) «процес надання здоров’я 

(соматичного/психічного), лікування». 

Фреймова структура субконцепту VALETUDO репрезентована слотами: 1) 

«наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного)» 2) «процес 

набуття здоров’я (соматичного/психічного)»; 3) «процес надання здоров’я 

(соматичного/психічного), лікування». 

7. Субконцептові SALUS властиві чотири групи сем: «стан здоров’я», 

«благополуччя», «збереження життя», «ушанування». Ядро семантичного поля 

згаданого субконцепту становлять семи: «набуття здорового стану/одужання»; 

«стан здоров’я тіла загалом  та частин тіла»; «стан гарного самопочуття»;  

«благополуччя людини»; «благополуччя народу». Приядерна зона представлена 

семами: «цілющі властивості, цілющі функції»; «користь для здоров’я»; 

«лікування»; «порятунок, спасіння життя»; «збереження життя»,  ближня 

периферія – семами «стан задоволення, приємний стан, полегшення»; 

«порятунок від неприємностей», «неушкодженість», дальня периферія – 

семами: «ушанування», «побажання благополуччя», «вітання з модальним 

відтінком захоплення, здивування, почуття радості від побаченого, згаданого», 

«привітання/прощання як форма етикету», «вияв глибокої пошани, почестей», 

«ушанування пам’яті померлих», «поклоніння богам, ідолам». 

Субконцептові SANITAS властиві три групи сем: «фізичне здоров’я», 

«психічна адекватність», «конструктивність дій, вчинків». Ядром семантичного 

поля цього субконцепту є семи: «психічне здоров’я, здоровий глузд»; 

«здоровий стан організму»; «одужання, зцілення». До приядерної зони 

належать семи: «брак афектів», «урівноваженість, брак надмірних емоцій», 

«душевне зцілення», «розсудливість, поміркованість дій». Ближня периферія 

представлена семами: «правильний, поміркований лад, порядок», «брак вад», 
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«спокійний стан, фізичний спокій». Дальня периферія об’єднує семи: «психічна 

адекватність», «надійність, беззаперечність», «фізична неушкодженість», 

«розумність, солідність».  

Субконцепт VALETUDO поєднує чотири групи сем: «здоров’я, 

самопочуття», «фізична сила», «впливовість, значущіть», «прощання». Ядро 

його семантичного поля становлять семи: «здоров’я частин тіла»; «здоровий 

стан організму»; «наявність фізичної сили». Приядерну зону утворюють семи 

«могутність»; «життєва енергія, енергійність»; «хороше самопочуття». До 

ближньої периферії належать семи «цілющість», «користь для здоров’я», «сила 

закону, законність», «впливовість», «успіх, успішність», «мати силу, здужати, 

могти», «душевне здоров’я», «значущість, значення», «сильний емоційний 

вплив», «міцність», «великий, огрядний, громіздкий». До дальньої периферії 

входять такі семи: «матеріальна цінність»; «завершеність, результативність»; 

«прощання як форма етикету»; «прощання з померлими»; «проганяння». 

8. Аналіз синтагматичних та парадигматичних відношень трьох 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO дав можливість визначити 

спільні слоти, субслоти, а також виявити знання, які ці субслоти відображають. 

Спільними для всіх трьох субконцептів є слоти «наявність певного стану 

здоров’я» та «процес надання здоров’я». Слот «наявність певного стану 

здоров’я» складається із таких субслотів: «здоров’я тіла та його частин», «стан 

гарного самопочуття». Слот «процес надання здоров’я» представлений 

спільним для всіх трьох субконцептів субслотом «цілющість». 

Окрім зазначених слотів та субслотів, субконцепт SALUS має такі: у межах 

слоту «наявність певного стану здоров’я» виділено субслот «благополуччя 

людини, народу, держави»; слот «процес надання здоров’я» представлений 

субслотами: «лікування», «порятунок, спасіння життя».  

Субконцепт SANITAS має такі слоти: «наявність певного стану здоров’я» із  

субслотами: «психічне здоров’я», «брак афектів, стриманість, самовладання», 

«урівноваженість, брак надмірних емоцій, незворушність, байдужість», 
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«розсудливість, поміркованість дій». Слот «процес надання здоров’я» 

представлений субслотом «душевне зцілення».  

Субконцепт VALETUDO має такі слоти та субслоти: слот «наявність 

певного стану здоров’я» представлений субслотами: «фізична сила»,  «сила 

духу», «життєва енергія, енергійність».  

9. Семантичний діапазон субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO в 

різних типах дискурсу – медичному, наративному соціально-історичному, 

художньо-поетичному  та в пареміях –  представлений по-різному. Cеми групи 

«здоров’я» в медичному дискурсі становлять 100% семантичного поля 

субконцепту SANITAS, 93% семантичного поля субконцепту VALETUDO і 

70% семантичного поля субконцепту SALUS. У соціально-історичному 

дискурсі: 13% семантичного поля субконцепту SALUS, 21% семантичного поля 

субконцепту VALETUDO, 18% семантичного поля субконцепту SANITAS. У 

поетичному мовленні: 18% семантичного поля субконцепту SALUS, 64% 

семантичного поля субконцепту SANITAS, 19% семантичного поля 

субконцепту VALETUDO. У пареміях: 85% семантичного поля субконцепту 

SANITAS, 15% семантичного поля субконцепту VALETUDO.  

10. Субконцепт SANITAS, який найповніше інтегрував семи концепту 

ЗДОРОВ’Я, є домінантним на позначення стану соматичного та психічного 

здоров’я, а лексема sanitas та спільнокореневі слова є основними засобами 

вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

11. Аналіз субконцептів SALUS, VALETUDO, SANITAS на матеріалі 

історичного дискурсу дав можливість виявити суспільно-ціннісний компонент 

концепту ЗДОРОВ’Я: одним із важливих пріоритетів державної політики Риму 

(виявлено крізь призму субконцепту SALUS) було забезпечення «благополуччя 

людини, благополуччя народу», «порятунку, спасіння життя кожної людини»; 

основою Римської держави (через призму субконцепту VALETUDO) були 

«могутність армії», «фізична сила й міць воїнів», «фізичне здоров’я громадян 

загалом та воїнів зокрема»; запорукою успіху державної політики та воєнних 

перемог (SANITAS) були розум, розсудливість, поміркованість дій. 
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12. Метафоричне поле субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO,  

здебільшого представлене медичною та антропоморфною метафорами, 

розширюється артефактною та теоморфною метафорами. 

13. Перспективою подальших досліджень може стати концепт ХВОРОБА в 

латинській мові, який створює бінарну опозицію до концепту ЗДОРОВ’Я; 

дослідження семантичного поля субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO 

на матеріалі творів інших жанрів, які не потрапили в поле зору нашої наукової 

розвідки; дослідження концепту ЗДОРОВ’Я на матеріалі давньогрецької мови, 

а також інших концептів класичних мов, що розширюють наші уявлення про 

свідомість, мовну картину світу, культуру, цінності античного суспільства. 
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