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АНОТАЦІЯ 

Скрипник Ю. С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські 

мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню вербалізації мегаконцепту 

ХВОРОБА в латинській мові, який є невід’ємною складовою ментальності 

давніх римлян. Аналіз шляхів розвитку лінгвокультурології та 

лінгвокогнітології, основною оперативною одиницею яких є концепт, 

дозволяє краще сформувати уявлення про цю багатовимірну одиницю. 

Детальний розгляд підходів до визначення терміну в сучасному 

мовознавстві дає можливість проаналізувати та обрати оптимальний підхід 

до аналізу його структури.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній 

уперше здійснено дослідження мегаконцепту ХВОРОБА на матеріалі 

латинської мови в синхронічному модусі, досліджено особливості 

вербалізації гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM у контексті 

з’ясування специфіки їх семантичного наповнення, змодельовано 

структуру семантичного наповнення мегаконцепту ХВОРОБА з 

урахуванням його власне мовних і мовленнєво-дискурсивних іпостасей. 

Теоретичне значення дослідження полягає в розвитку основних 

положень лінгвоконцептології, лінгвокультурології та аксіологічної 

лінгвістики, розбудові поняття ієрархії мовно-культурних цінностей 

римського соціуму, розробленні новітніх підходів до аналізу структури та 

змістового наповнення концепту на матеріалі мертвих мов, зокрема 

латинської мови. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 
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бути використані при читанні теоретичних курсів із загального 

мовознавства, латинської мови, теорії міжкультурної комунікації, 

спецкурсів з лінгвокультурології та лінгвокогнітивістики, а також на 

заняттях з латинської текстології, герменевтики, культурології античного 

світу. 

Визначено місце концепту в класифікаційній матриці концептів, на 

основі чого вироблено методику концептуального аналізу, базовану на 

синкретичному підході. ХВОРОБА визначається як мегаконцепт, що 

поділяється на три гіпоконцепти – MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 

Аналіз історичних літературних джерел, проведений у другому 

розділі дисертації, дозволяє автору класифікувати базові підходи до 

концепції здоров’я та хвороби та їх розвиток в діахронії. Отримані 

результати екстраполюються на мовний матеріал, даючи наглядне 

уявлення про зв’язок загально пануючої концепції та лексем на позначення 

феномену хвороби. Шляхом виявлення мовних маніфестацій феномену 

хвороби в латинській лінгвокультурі, виділено три гіпоконцепти – 

MORBUS, AEGROTATIO,VITIUM, кожен з яких проаналізований окремо. 

Так MORBUS визначається як рефлексія міфологічного світогляду, 

уявлення про хворобу як про кару богів, AEGROTATIO з його архісемою 

руху є відображенням пневматичної концепції, а VITIUM співвідноситься 

з гуморальною теорією як ідея про порушення рівноваги, гармонії в 

організмі людини. 

Третій розділ дисертації містить детальний аналіз визначених 

гіпоконцептів з використанням описаного раніше синкретичного підходу. 

Кожен з гіпоконцептів аналізується окремо, з опертям на методику 

побудови номінативного поля та методику фреймового моделювання 

змісту концепту. В рамках аналізу номінативного поля представлено 

розгорнуте моделювання ядер номінативних полів визначених 

гіпоконцептів, периферії, синтагматичної та парадигматичної 

сполучуваності лексем, що вербалізують вищезазначені гіпоконцепти. 
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Додатково проаналізовано та класифіковано паремійний матеріал з метою 

визначення додаткових рис гіпоконцептів в наївній картині світу давніх 

римлян. На основі фреймового моделювання гіпоконцептів здійснено 

аналіз особливостей їх мовної маніфестації. Для кожного з гіпоконцептів 

побудовано фреймову структуру з слотами та підлотами, ілюстровану 

мовним матеріалом з автентичних латинських джерел періоду ІІІ ст. до н.е. – 

ІІІ ст. н.е. Продемонстровано особливий модус осмислення гіпоконцептів в 

творах різних жанрів – науковому, історичному, філософському, 

поетичному. На основі отриманих результатів представлене уявлення про 

мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові у вигляді переліку когнітивних 

ознак, де визначені такі сигніфікати: в контексті сприйняття хвороби як 

загальнолюдського явища: невідповідність нормі – здоров’ю, пасивність, 

слабкість, почуття та відчуття людини, пошкодження цілісності, епідемія, 

пошесть; в контексті конкретної хвороби - зовнішній вигляд людини або 

частини її тіла/органу, стан хворої людини, локалізація, симптоми, 

причина, душевні хвороби.  

У висновках узагальнюються результати дослідження, намічається 

його перспектива, що вбачається у дослідженні концепту ЗДОРОВ’Я, 

аналізі вербальних рефлексів гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATIO, 

VITIUM на матеріалі інших західноєвропейських мов та подальшому 

порівняльному аналізі результатів, глибшій розробці VITIUM як окремого 

концепту. 

Ключові слова: концепт, мегаконцепт, гіпоконцепт, ХВОРОБА, 

номінативне поле, фрейм, мовна картина світу, дискурс, вербалізатор, 

концептуальний аналіз, MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 
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ABSTRACT 

Skrypnyk Y. S. Verbalization of DISEASE megaconcept in Latin 

language. – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology. Research, speciality 10.02.14 – 

classical languages. Some Indo-European languages. –Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The dissertation paper is concentrated on the study of verbalization of the 

DISEASE megaconcept in the Latin language which is an essential part of the 

ancient Romans mentality. The analysis of the ways of the linguoculturology 

and linguocognitology development, where the main operational unit is a 

concept, helps to form better understanding of this complex unit. Detailed 

consideration of the approaches to the term definition in the modern linguistics 

gives an opportunity to analyze and to choose the best approach to the analysis 

of its structure.  

The scientific novelty of the dissertation paper lies in the fact that in terms 

of this work such scientific challenges were set for the first time: the study of the 

DISEASE megaconcept on the basis of the Latin language in the synchronous 

mode, determination of peculiarities of the MORBUS, AEGROTATІO, 

VІTІUM hypoconcepts verbalization in the context of the specification 

determination of their semantic content, definition of the structure of semantic 

content of the DISEASE megaconcept with its linguistic and speech-discursive 

qualities.  

The theoretical meaning lies in the development of the fundamental 

principles of linguoconceptology, linguoculturology and axiological linguistics, 

notion development of the language-cultural values hierarchy of the Roman 

society, formulation of the new approaches to the structure and content of the 

concept in the framework of dead languages, in particular on the basis of the 

Latin language.  
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The practical meaning of the paper is that its results can be used during 

the theoretical courses on general linguistics, the Latin language, theory of 

intercultural communication, special course on linguoculturology, 

linguocognitology and during classes in textology, hermeneutics and culturology 

of the ancient world.  

The place of the concept was defined in the classification matrix of the 

concepts, so on this basis the conceptual analysis method, which is built on this 

approach, was developed. DISEASE is defined as a megaconcept and it is 

divided into three hypoconcepts – MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM.  

The analysis of the historical literature souses conducted in the second 

part of the dissertation paper allows classifying basic approaches to the 

conception of health and their development in the diachrony. The obtained 

results were extrapolated on the linguistic material and it helped to visualize the 

connection between the prevailing conception and lexical items describing the 

disease phenomenon. Through the identification of the language manifestations 

of the disease phenomenon in the Latin language three hypoconcepts were 

pointed out – MORBUS, AEGROTATIO,VITIUM, each of them was analyzed 

separately. Thus MORBUS is defined as a reflection of the morphologic 

worldview, vision of any disease as punishment of gods, AEGROTATIO with 

its archiseme of movement is a reflection of pneumatic conception and VITIUM 

is relevant to the humoralism as an idea of disbalance and harmony in human 

body.  

The third part of the dissertation paper contains detailed analysis of the 

defined hypoconcepts with the use of the described earlier syncretic approach. 

Each hypoconcept is analyzed separately basing on the method of nominative 

field construction and the method of frame modeling of the concept context. In 

this paper there is a presentation of the nominative fields’ simulation of the 

defined hypoconcepts, periphery, syntagmatic and paradigmatic combinability 

of lexical items verbalizing aforementioned hypoconcepts. In addition there is 

the analysis and classification of paremic material to define additional features 
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of the hypoconcepts in the naive worldview of the ancient Romans. On the 

ground of frame modeling of hypoconcepts the analysis of their language 

manifestation was conducted. For each hypoconcept the frame structure with 

slots and sub-slots is designed and each structure is illustrated by the linguistic 

material taken from the authentic Latin sources dating III century B.C. – III 

century C.E. Special modus of hypoconcepts understanding was demonstrated in 

the works of different genres – scientific, historical, philosophical and poetical. 

On the basis of the obtained results vision of the DISEASE megaconcept in the 

Latin language is represented in the form of the list of cognitive features, where 

such significants were defined: in the context of disease understanding as 

panhuman phenomenon: discrepancy to the norms – health, inactivity, 

weakness, feelings and sensations, solution of continuity, epidemic, institutional 

outbreak; in the context of specific disease – appearance of a person or a part of 

a body/organism, status of a patient, localization, symptoms, cause, mental 

disorders.  

Conclusions of the dissertation paper demonstrate generalization of the 

survey results and its perspectives in the study of the DISEASE concept, 

analysis of verbal reflections of the MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM 

hypoconcepts on the basis of the other West-European languages and further 

comparative analysis of the results, more detailed development of VITIUM as a 

separate concept.  

Key words: concept, magaconcept, hypoconcept, DISEASE, nominative 

field, frame, lingual world picture, discourse, verbal means, conceptual 

analysis, MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 
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ВСТУП 

 

Протягом останніх років фокус лінгвістичних досліджень зміщується 

від системоцентризму до антропоцентризму. Цікавість для дослідників 

становить не мова як система, а людина як творець мови, загадкове буття 

мови в людській свідомості. Масштабне дослідження концептосфери 

сучасних мов, створення антологій концептів, наявність великої кількості 

лінгвістичних шкіл, які використовують свої специфічні методики 

дослідження концептів, увиразнюють актуальність лінгвоконцептуальних 

розвідок. Особливу роль у концептосфері будь-якої мови відіграють 

концепти на позначення фізіолого-психологічного стану людини, які 

належать і до наївної, і до наукової картини світу людини як носія мови. 

Концепти ЗДОРОВ’Я та ХВОРОБА взаємопов’язані водночас із 

концептами ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, БЛАГО, ЗЛО, а тому є найсуттєвішими 

культурними та психологічними домінантами. Здоров’я визначається як 

аксіоматична цінність, хвороба – як те, що порушує оптимальний 

природний стан організму. Сотні медичних університетів готують 

фахівців, головною метою діяльності яких є боротьба з хворобами, їх 

ідентифікація та лікування. Історичні обставини нерозривно пов’язали 

свого часу латину та медицину, які стали єдиним цілим, змінивши та 

збагативши одна одну. Усе це увиразнює необхідність дослідження 

уявлення про здоров’я та хворобу, які сформувалися в античності.  

Вибір для дослідження мегаконцепту ХВОРОБА мотивований його 

універсальною значущістю і водночас специфічністю для кожної людини. 

Цей концепт є надзвичайно цікавим для аналізу в аспекті вивчення 

відмінностей між сучасним розумінням сутності хвороби та тими 

уявленнями, які склалися про цей феномен в античному світі, зокрема в 

римському суспільстві.  

Методологічною основою роботи є принцип діалектичного 

взаємозв’язку лінгвальних та екстралінгвальних явищ, а також: 
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–  розроблені в сучасному мовознавстві найновітніші 

лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний підходи (М. Ф. Алефіренко 

[1, 2], Н. Д. Арутюнова [11, 12], С. О. Аскольдов [17], Е. В. Бабаєва [19], 

Г. Ю. Богданович [36], М. М. Болдирєв [38, 39], А. А. Вежбицька [46, 47], 

Є. М. Верещагін [49, 50], С. Г. Воркачов [52, 53], В. В. Воробйов [56, 57], 

О. П. Воробйова [58], Г. В. Гафарова [60], І. О. Голубовська [62, 63, 64], 

А. А. Григорян [66], В. З. Дем’янков [73, 74], С. А. Жаботинська [77, 78], 

В. В. Жайворонок [79, 80], О. О. Залевська [82, 83], В. Л. Іващенко [93 ], 

В. І. Карасик [98, 99. 100], В. В. Красних [118,  120], О. С. Кубрякова 

[125, 126], С. Х. Ляпін [136], В. А. Маслова [143, 144], М. Мінський [151], 

М. В. Нікітін [157], С. Є. Нікітіна [158], М. В.  Пименова [170 – 177], 

З. Д. Попова [183, 184], Н. В. Попова [188], В. І. Постовалова [189], 

А. М. Приходько [192, 193], Г. Г. Слишкін [223], Ю. С. Степанов 

[232, 233], Й. А. Стернін [234, 235], І. А. Тарасова [237], В. М. Телія 

[239, 240, 241], А. А. Уфімцева [255], Ч. Філлмор [256, 257], О. Й. Шейгал 

[267, 268], J.Bartmiński [281], W. Croft [282], J. Derrida [281], R. Jackendoff 

[288, 289], R. Langacker [294], E. Rosh [298, 298]); 

–  праці, присвячені дослідженню концептів ЗДОРОВ’Я / 

ХВОРОБА на матеріалі сучасних мов (Н. Г. Архипова [16], Є. І. Кириленко 

[103], Н. Є. Некора [154], Л. О. Тимошенко [243], Л. В. Туленінова [248], 

В. І. Песоцька [168], О. Ю. Петкау [169], О. М. Усачова [253]); 

–  роботи, присвячені дослідженню концептів на матеріалі 

класичних мов (Л. Л. Звонська [86, 87, 88, 89, 90], М. Н. Лазарєва [128], 

Г. Д. Малунова [138, 139, 140], Г. С. Поліщук [180], А. О. Попова [188], 

М. А. Таривердієва [238], В. М. Шовковий [269, 270, 271]).  

Основною методологічною презумпцією нашої роботи є те, що 

концепт може виступати одиницею як лінгвокогнітивного, так і 

лінгвокультурологічного дослідження.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена, по-перше, 

панхронічною важливістю проблем фізіолого-психологічного стану 
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людини, а по-друге, низьким рівнем опрацювання цього концепту на 

матеріалі латинської мови. Наразі все ще не з’ясована лінгвокультурна 

специфіка цього концепту, що могло б доповнити наші знання про 

особливості ментальності давніх римлян, модус побутування цього 

концепту в межах давньоримської картини світу.  

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер 

державної реєстрації 16 БФ044–01), затвердженої Міністерством освіти і 

науки України. 

Метою дослідження є комплексний аналіз вербалізацій концепту 

ХВОРОБА в латинській мові в контексті когнітивно-семантичного та 

лінгвокультурологічного підходів.  

Сформульована нами мета дослідження передбачає розв’язання 

таких завдань: 

- запропонувати оптимальний модус моделювання мегаконцепту 

ХВОРОБА, розробити й обґрунтувати методику його аналізу; 

- дослідити еволюцію уявлень про здоров’я та хвороби протягом 

античної доби шляхом аналізу наукових, публіцистичних, філософських 

творів Давньої Греції та Риму; 

- визначити мовні засоби репрезентації мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові; 

- установити концептуальні ознаки, що зумовлюють домінанти 

змістового наповнення мегаконцепту ХВОРОБА, змоделювати та описати 

на основі отриманих результатів структуру концепту; 

- дослідити мовленнєві реалізації концепту в науковому, 

історичному, філософському, поетичному дискурсах; 

- проаналізувати мовленнєві маніфестації мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові, виявити їх спільні та відмінні риси; 
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- визначити універсальні та специфічні особливості мегаконцепту 

ХВОРОБА, реалізованого засобами латинської мови. 

Об’єктом дослідження є мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові.  

Предмет дослідження ‒ особливості вербалізації гіпоконцептів 

MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM у контексті їх семантичного 

наповнення. 

Матеріалом дослідження є 369 лексичних одиниць-вербалізаторів 

номінативного поля мегаконцепту ХВОРОБА, отримані на основі 

суцільної вибірки з тлумачних, історичних, синонімічних словників 

латинської мови, а також корпусів досліджуваної мови; 

2176 вербалізаторів, вилучених із філософських, медичних, історичних, 

поетичних творів найвизначніших філософів (Цицерона, Сенеки), істориків 

(Тіта Лівія, Цезаря та ін.), медиків (Авла Корнелія Цельса, Плінія 

старшого), поетів (Горацій, Овідій, Ювенал). 

Джерельною базою роботи є твори римської літератури періоду ІІІ ст. до 

н.е. – ІІІ ст. н.е.: Авла Корнелія Цельса, Плінія Старшого, Луція Юнія 

Модерата Колумелли, Луція Аннея Сенеки старшого, Марка Туллія Цицерона, 

Марка Фабія Квінтіліана, Тіта Лівія, Гая Светонія Транквіла, Авла Геллія, 

Квінта Горація Флакка, Публія Овідія Назона, Децима Юнія Ювенала 

(усього – 1031 розгорнутий текстовий фрагмент); словники латинської мови 

І. Дворецького, Л. Скорини, В. Литвинова, Oxford Latіn Dіctіonary (1968), 

електронний словник ABBYY Lіngvo-Onlіne та ін.  

Методи дослідження. Вибір методів аналізу зумовлений 

специфікою об’єкта та завданнями дослідження. У дисертації використано 

такі методи: описовий, що передбачає використання прийомів 

інвентаризації, класифікації та інтерпретації досліджуваних мовних явищ у 

синхронії; зіставний – для вcтановлення спільного та відмінного у 

вербалізаціях гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM; метод 

аналізу словникових дефініцій імен концепту; метод суцільної вибірки 

мовного мaтеріaлу – для визначення лексем, які вербалізують мегаконцепт 
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ХВОРОБА; метод компонентного аналізу – для з’ясування семaнтичної 

структури лексем, що вербалізують концепт; метод контекстуального 

аналізу; метод когнітивної інтерпретації – для моделювання мовних 

даних, які були отримані в процесі дослідження; метод історико-

етимологічного аналізу – для визначення особливостей розвитку змісту 

концепту; метод кількісно-якісного аналізу – для з’ясування кількісних 

співвідношень шляхом здійснення підрахунків.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній 

уперше: а) здійснено дослідження мегаконцепту ХВОРОБА на матеріалі 

латинської мови в синхронічному модусі; б) досліджено особливості 

вербалізації гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM у контексті 

з’ясування специфіки їх семантичного наповнення; в) змодельовано 

структуру семантичного наповнення мегаконцепту ХВОРОБА з 

урахуванням його власне мовних і мовленнєво-дискурсивних 

особливостей. 

Теоретичне значення дослідження полягає в розвитку основних 

положень лінгвоконцептології, лінгвокультурології та аксіологічної 

лінгвістики, розбудові ієрархії мовно-культурних цінностей римського 

соціуму, розробленні новітніх підходів до аналізу структури та змістового 

наповнення концепту на матеріалі мертвих мов, зокрема латинської. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати 

можуть бути використані при читанні теоретичних курсів із загального 

мовознавства, латинської мови, теорії міжкультурної комунікації, 

спецкурсів із лінгвокультурології та лінгвокогнітивістики, а також на 

заняттях з латинської текстології, герменевтики, культурології античного 

світу. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового 

дослідження отримані дисертантом особисто, всі статті написані 

одноосібно. 

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 
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дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також на дванадцяти 

науково-практичних конференціях та наукових читаннях: Міжнародній 

науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор» (м. Київ, 17 жовтня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (м. Київ, 9 жовтня 

2014 р.); VІІ Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у 

XXІ столітті» (м. Запоріжжя, 17–18 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-

культурний аспект» (м. Харків, 17–18 грудня 2014 р.); Наукових читаннях 

«Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю відновлення 

спеціальності «Мова і література (класичні)» (м. Київ, 10 квітня 2014 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Пріоритети мовознавчої науки у 

контексті глобалізаційних процесів» (м. Київ, 12–13 листопада 2015 р.), 

VІІІ Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у 

ХХІ столітті» (м. Запоріжжя, 7–8 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (м. Київ, 25-26 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій онлайн-

конференції «Urgent problems of phіlology аnd lіnguіstіcs» (м. Будапешт, 

30 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій онлайн-конференції «Problems 

of Humanities and Social Sciences» (м. Будапешт, 20 листопада 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та 

студентів «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017» (м. Запоріжжя, 

11-12 травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення, теоретичні й практичні результати 

дослідження викладено в 10 одноосібних публікаціях, із яких 5 – статті у 

наукових фахових виданнях України, 3 – статті в міжнародних виданнях, 

що індексуються в наукометричних базах, 2 – наукові праці апробаційного 

характеру.  
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Структура та обсяг. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури та додатка. Загальний 

обсяг роботи становить 227 с., із яких 191 с. – основний текст, 35 с. – 

список використаної літератури (308 найменувань, у тому числі 29 –

 іноземними мовами). Дисертацію ілюстровано 12 діаграмами та 5 

схемами. 



21 
 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНЦЕПТУ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 

 

1.1. Методологія та принципи сучасних концептологічних 

досліджень 

 

Наприкінці минулого століття на місце пануючої в мовознавстві 

системно-структурної парадигми приходить антропоцентрична, 

функціональна, когнітивна, яка надала людині статус «міри всіх речей та 

повернула її в центр світобудови» [57, с. 64]. Фокус інтересу дослідників 

зміщується з об’єкта на суб’єкт, відтак, аналізуються людина як носій мови 

та мова у свідомості людини. В руслі антропоцентризму виникає цілий ряд 

нових напрямів. Так, дослідження взаємодії мовних і культурних явищ 

проводиться в рамках етнолінгвістики та лінгвокультурології 

(Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булигіна, О. Д. Шмельов, 

А. Вежбицька, серед українських учених – В. В. Жайворонок, С. М. Дерба, 

О. Ю. Карпенко, Н. В. Слухай, О. С. Снитко, О. В. Юдін, Г. М. Яворська), 

історичної, історико-типологічної та зіставної лінгвокультурології 

(Н. Д. Арутюнова, Е. В. Бабаєва, Г. Ю. Богданович, С. Г. Воркачов, 

В. В. Воробйов, І. О. Голубовська, В. І. Карасик, В. І. Кононенко, 

В. В. Красних, В. А. Маслова，З. Д. Попова, О. М. Приходько, 

Ю. С. Степанов，Й. А. Стернін, В. М. Телія, Є. І. Шейгал), теорії 

міжкультурної комунікації (К. Гіртц, Г. Хофштеде, Р. Брислін, 

В. Гудікунст, Г. А. Аванесова, О. М. Астаф’єва, Б. А. Воронович, 

А. А. Оганов, В. М. Розин, К. Б. Соколов), психолінгвістики (І. Н. Горелов, 

О. О. Залевська, О. О. Леонтьєв, Ю. М. Караулов), когнітивної лінгвістики 

(С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, Ч. Філлмор, В. А. Маслова). 

Поняття концепт як основу категоріального апарату використовують 
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дві науки – когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія, додаючи в його 

розуміння ті аспекти, які допомагають повніше розкрити об’єкт вивчення 

цих наук. З огляду на вищезазначене, першочерговим завданням нашого 

дослідження є аналіз передумов виникнення, особливостей вивчення, 

різноманітних підходів, які існують у сучасних лінгвокогнітології та 

лінгвокультурології. 

Лінгвокультурологія як наука зароджується в останній третині 

XX ст. і має наразі досить високий ступінь інституалізації. Так, досліджено 

передумови виникнення лінгвокультурології, витоки її теоретико-

методологічної бази, розроблено її термінологічний апарат, методи 

дослідження тощо. Інтенсивний розвиток як самої наукової дисципліни, 

так і окремих її напрямків (лінгвоконцептологія, лінгвоаксіологія), вказує 

на ефективність її дослідницьких методик, а отже, і на перспективність її 

як самостійного напряму в лінгвістиці. 

В. М. Телія розглядає лінгвокультурологію як частину 

етнолінгвістики, присвячену «вивченню та опису кореспонденції мови та 

культури в синхронній їх взаємодії» [241, с. 217–218]. В. В. Воробйов 

також наголошує на комплексному, синтезуючому характері нової 

дисципліни, підкреслюючи водночас, що лінгвокультурологія «вивчає 

взаємозв’язок і взаємодію культури та мови в їх функціонуванні та 

відбиває цей процес як цілісну структуру одиниць в єдності їх мовного і 

позамовних (культурного) змісту з орієнтацією на сучасні пріоритети й 

культурні установки [56, с. 32] 

Відома дослідниця мови В. В. Красних, у свою чергу, погоджуючись 

із тим, що лінгвокультурологія вивчає «прояв, відбивання й фіксацію 

культури в мові та дискурсі», наголошує на її зв’язку з вивченням етнічних 

картин світу, особливостей ментально-лінгвального комплексу людини 

[118, с. 12]. 

О. І. Зинов’єва та Є. Є. Юрков розглядають лінгвокультурологію як 

«філологічну науку, яка досліджує різні способи представлення знань про 
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світ носіїв тієї чи іншої мови через вивчення мовних одиниць різних 

рівнів, мовної діяльності, мовної поведінки, дискурсу, що має дозволити 

надати такий опис цих об’єктів, який в усій повноті розкривав би значення 

аналізованих одиниць, його відтінки, конотації та асоціації, що 

зображають свідомість носіїв мови» [91, с. 17]. При цьому, на їх думку, 

важливо враховувати інформацію енциклопедичного характеру, що 

корелює з власне мовним значенням, розробка принципів відбору якої є 

однією з проблем лінгвокультурології.  

Підсумовуючи все вищесказане, об’єкт лінгвокультурології можна 

визначити як «дослідження взаємодії мови, яка є транслятором культурної 

інформації, і людини, що створює цю культуру, користуючись мовою» 

[143, с. 35] або як «взаємозв’язок і взаємодію культури й мови в процесі її 

функціонування і вивчення інтерпретації цієї взаємодії в єдиній системній 

цілісності» [136]. Таким чином, об’єкт лінгвокультурології перебуває на 

«стикові» кількох фундаментальних наук – лінгвістики та культурології, 

етнографії та психолінгвістики. 

Предметом дослідження лінгвокультурології є одиниці мови, які 

набувають символічного, еталонного, образно-метафоричного значення в 

культурі, узагальнюючи результати людської свідомості – архетипічних та 

прототипічних уявлень, зафіксованих у міфах, легендах, обрядах, 

фольклорних та релігійних дискурсах, поетичних і прозових художніх 

текстах, фразеологізмах і метафорах, символах та пареміях тощо [143, 

c. 35–36]. Зазначимо, що об’єкт дослідження лінгвокультурології – це 

насамперед дійсність у сукупності притаманних їй процесів і явищ, яка є 

невичерпним джерелом пізнання і яка осмислюється в контексті взаємодії 

мови як транслятора культури та людини, що створює цю культуру, 

користуючись мовою. 

Лінгвокультурологія має яскраво виражений міждисциплінарний 

характер, інтегрує різні знання гуманітарної природи. Для сучасної 

антропологічної лінгвістики міждисциплінарні дослідження є 
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найхарактернішими та найпопулярнішими. Аналізована наукова 

дисципліна взаємодіє з багатьма суміжними галузями знання: 

культурологією, етнолінгвістикою, соціолінгвістикою, теорією 

міжкультурної комунікації, когнітивною лінгвістикою, 

етнопсихолінгвістикою, лінгвофілософією та ін. [145]. 

Ґрунтовний аналіз перспективних напрямів дослідження української 

фразеології з етнолінгвістичного й культурологічного погляду 

представлено у праці В. Д. Ужченка і Д. В. Ужченка «Фразеологія сучасної 

української мови» [251]. У ряді джерел згадується про формування нового 

цікавого напряму в лінгвокультурології – полілінгвокультурології в 

Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського, яка 

вивчає явища, що відбуваються «в складному культурно-мовному 

просторі, який продукує подвійну і потрійну ідентифікацію, що веде до 

утворення якоїсь надетнічної спільності, в культурі якої «створюються 

цілісні лінгвокультурні системи з інваріантним центром і варіативною 

периферією (мінливою в часі під впливом перш за все екстралінгвістичних 

причин)» [36 c. 16]. 

Дослідження лінгвокультурологічних об’єктів здійснюється за 

допомогою системного методу, що полягає в єдності семантики, 

синтактики та прагматики («дослідницьке поле лингвокультурної 

концептології формується трихотомією «мова-свідомість–культура») [232, 

8]), що дозволяє отримати «цілісне уявлення про них як одиниці, в яких 

діалектично пов’язані власне мовний і позамовний зміст» [61, с. 43]. Саме 

вибір для дослідження етнокультурно маркованих мовних феноменів і 

специфічних підходів до їх вивчення та опису зумовлює вибір дослідником 

того чи іншого специфічного напряму всередині самої лінгвокультурології. 

Антропологічний вектор сучасної гуманітаристики ставить на порядок 

денний проблеми, які потребують міждисциплінарного підходу, що 

виражається не тільки в інтеграції різних наук, наприклад, філософії, 

психології, логіки, когнітології та лінгвістики, а й у внутрішньопредметних 
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взаємозв’язках (наприклад, між лінгвокультурологією, психолінгвістикою, 

прагмалінгвістикою та когнітивною лінгвістикою) [1, с. 133–134]. Як 

наголошує І. Ольшанський, лінгвокультурологія «не спрямована лише на 

вияв народних стереотипів, символів, міфологем, що формують етнічну 

картину світу. Її мета – опис повсякденної картини світу в тому вигляді, в 

якому вона представлена у повсякденному мовленні носіїв мови, в різних 

дискурсах і текстах культур. Матеріалом лінгвокультурології є живі 

комунікативні процеси, літературний, філософський, релігійний, 

фольклорний дискурси як джерела культурної інформації» [162, c. 35]. 

М. Ф. Алефіренко у своєму дослідженні виділяє такі основні ознаки 

лінгвокультурології: 

– синтезуючий характер, оскільки виникає на перетині лінгвістики й 

культурології; 

– акцентуація уваги на культурних фактах, експлікованих у мові; 

– належність до лінгвістичних наук, тому результати її теоретичних 

узагальнень можуть знайти практичне використання в процесі навчання 

рідної та іноземної мов; 

– головний предмет дослідження: а) мовна особистість; б) мова як 

система семіотичної репрезентації культурних цінностей [1]. 

В. А. Маслова припускає можливість виділення чотирьох 

лінгвокультурологічних шкіл [145, с. 8], а саме: 

– школа Ю. С. Степанова, представники якої займаються описом 

констант культури в діахронічному аспекті із залученням текстів, 

інтерпретованих з позицій спостерігача, а не активного носія мови [232]; 

– школа Н. Д. Арутюнової, дослідження якої спрямовані на вивчення 

універсальних культурних концептів на матеріалі текстів, які 

представляють культури різних часів і народів [14]; 

– школа В. М. Телії, у межах якої відбулося відгалуження 

лінгвокультурології від етнолінгвістики – «новітнє молекулярне з’єднання 

в межах останньої, відмінне від всіх інших своїм «атомарним складом» і 
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валентністю, співвідношенням «частини» лінгвістики та культурології та 

їх ієрархією» [58, с. 79–95]. Предметом дослідження наукової школи 

В. М. Телії є фразеологізми, а мета – аналіз фразеологізмів з урахуванням 

ментальних станів мовця, опис їх культурно-національних конотацій і 

виявлення «характерологічних рис менталітету» [241]; 

– школа В. М. Шаклеїна, В. В. Воробйова та ін. (порівняльна 

лингвокультурологія, що розвиває лінгвокраїнознавчу концепцію 

Є. М. Верещагіна й В. Г. Костомарова)[57]. 

На нашу думку, цей список далеко не повний. Так, зокрема, в ньому 

не представлено ті лінгвокульутрологічні школи, які постали на 

українських теренах (І. О. Голубовська, В. І. Кононенко, О. М. Приходько, 

Н. В. Слухай, О. С. Снитко та ін.). 

Сьогодні ми вже маємо всі підстави говорити про виділення з 

лінгвокультурології особливого напряму – лінгвоконцептології; 

«лінгвокультурна концептологія, як видається, виділилася з 

лінгвокультурології в результаті переакцентуації та модифікації 

компонентів у складі окресленої Е. Бенвеністом тріади «мова – культура – 

людська особистість» [56, с. 268], у якій людська особистість зводиться до 

свідомості, точніше до сукупності «згустків сенсу», що її утворюють – 

концептів» [56, с. 268]. 

Свого часу С. Г. Воркачов стверджував про необхідність 

розроблення категоріального апарату і дослідницької методики 

лінгвоконцептології як нового наукового напряму «для опису базових 

екзистенціальних смислів, представлених у лексичному фонді природної 

мови», з тим, щоб використати їх при «дослідженні структури та 

специфічних властивостей концептів як ментальних сутностей особливого 

роду, визначенні їх форми залежно від сфери побутування – 

концептологічної топології…» [52, с. 79–95]. Артикульовані ідеї знайшли 

своє втілення у діяльності лінгвокультурологів Волгоградського 

державного педагогічного університету, у якому створено науково-
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дослідну лабораторію «Аксіологічна лінгвістика», завданнями якої з-поміж 

інших є вивчення проблем інтеграції когнітології та лінгвокультурології, 

розроблення нових підходів у лінгвокультурологічних дослідженнях. 

Істотно збагатити методологію сучасної лінгвокультурології, на 

переконання М. Ф. Алефіренка, може теорія когнітивно-дискурсивної 

синергетики [1] (М. Ф. Алефіренко, С. А. Кошарна та ін.). Отже, 

лінгвоконцептологія може бути потрактована як гілка лінгвокультурології, 

що використовує її базові терміни, водночас виробляючи власний 

терміноряд. 

Когнітивна лінгвістика як наука з’являється в другій половині 

XX ст., але її методологічні засади були сформовані значно раніше, ще в 

XIX ст., у працях В. фон Гумбольдта та О. А. Потебні. Сутність 

когнітивного підходу до мови полягає у вивченні її як загального 

когнітивного механізму, когнітивного інструменту – системи знаків, які 

відіграють важливу роль у репрезентації (керуванні) та трансформації 

інформації [122, с. 53]. Унаслідок того, що мова є невід’ємною частиною 

пізнання (когніції), вона відображає взаємодію психологічних, 

комунікативних, функціональних та культурних факторів [121, c. 54]. 

У процесі розвитку лінгвокогнітивних досліджень перед 

дослідниками поставав ряд проблем, про які слушно зазначила 

С. А. Жаботинська у рецензії на одну з дисертаційних робіт: «Річ у тому, 

що нині лінгвокогнітивні дослідження і в Україні, і в Росії представлені 

переважно роботами, присвяченими аналізу окремих вербалізованих 

концептів, що містять наші знання про світ. Однак відповідна галузь 

когнітивної лінгвістики – концептологія – залишається методологічно 

аморфною. Вона нагадує мені місто, будинки якого споруджені 

грамотними та не дуже грамотними архітекторами, кожен з яких 

послуговується своїм особистим проектом. У цьому місті, де поряд із 

добротними будинками трапляються (пробачте) халупи й архітектурні 

монстри, бракує гармонії, чіткої теоретичної концепції, яка задає 
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досліднику послідовність стадій аналізу і забезпечує його інструментарієм, 

що застосовується на кожній із цих стадій» [78, c. 357]. Дослідниця, 

зокрема, зазначає, що «відсутність у дослідників чітких уявлень про цілі, 

завдання і методи когнітивної лінгвістики пов’язано з недостатнім 

знайомством з оригінальними роботами засновників її сучасних шкіл 

[78, c. 358]. 

Використання когнітивних методик у сучасній європейській та 

вітчизняній лінгвокультурології пояснюється тим, що традиційний 

семантичний аналіз одиниць вербального рівня, зокрема аналіз 

фразеологічних одиниць, не дає виходу на онтологічні висновки й 

здебільшого не дозволяє отримати лише приблизні результати, тому що 

під час семантичного аналізу ігноруються асоціативні зв’язки слова, 

когнітивний фон. 

Оскільки в центрі нашої уваги перебуватиме поняття концепту 

передусім у лінгвокультурному розумінні (але й із реляціями до концепту 

як когнітивного явища), звернімося до характеристики концепту як 

операційної одиниці сприйняття, пам’яті, згустку «знання», що належить 

до когнітивного простору людини. 

 

1.2. «Концепт» – ключове поняття лінгвокультурології та 

лінгвокогнітології 

 

За слушним міркуванням С. Г. Воркачова, «зрілість і право на 

самостійне існування будь-якої наукової дисципліни визначаються 

наявністю і ступенем сформованості її категоріального апарату – системи 

базових термінів» [58, с. 79–95]. Як відомо, основу категоріального 

апарату лінгвокультурології становлять поняття мовної особистості та 

концепту [104, с. 15]. 

У цьому підрозділі ми розглянемо передумови появи термінf 

«концепт», сутність когнітивного та лінгвокультурологічного підходів до 
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розуміння концепту, а також те загальне в зазначених підходах, що 

дозволяє успішно застосовувати їх комплексно для дослідження такої 

багатовимірної одиниці, як концепт. На думку В. А. Маслової, «велика 

частина інформації про світ приходить до людини з лінгвістичного каналу, 

тому людина живе більше у світі концептів, створених нею ж для 

інтелектуальних, духовних, соціальних потреб, ніж у світі предметів і 

речей: значна частина інформації надходить до людини через слово» [152]. 

Отже, розглянемо основну одиницю лінгвокультурології та 

лінгвокогнітології – концепт. Витоки поняття можна знайти в термінах 

«лінгвокультурема», «міфологема», «логоепістема», що, однак, не були 

досить повними та зручними для подальшого використання. 

«Лінгвокультурема» – термін, уведений до наукового обігу 

В. В. Воробйовим, і визначався ним як «комплексна міжрівнева одиниця, 

що є діалектичною єдністю лінгвістичного й екстралінгвістичного 

(понятійного або предметного) змісту» [57, с. 44–56]. У його розумінні 

лінгвокультурема – це сукупність форми мовного знака, його змісту й 

культурного сенсу, який цей знак супроводжує. Посутнім для 

лінгвокультуреми дослідник вважає глибинний зміст, що потенційно 

присутній у значенні лінгвокультуреми як елемент його змісту. Під 

«міфологемою» [137, c. 130-147] розуміється образ, що є історично 

сформованим та культурно значущим. «Логоепістема» – це мовне 

вираження занотованого суспільною пам’яттю сліду відображення 

дійсності у свідомості носіїв мови в результаті пізнання (чи створення) 

ними духовних цінностей вітчизняної та світової культур» [114, с. 71]. 

Також в історії мовознавства використовувалися метафоричні визначення: 

наприклад, «ген культури» [13, с. 16–171], «згусток культури» [6, с. 40], 

«парящий концепт» [14, с. 18]. Аналізуючий процес становлення терміну 

«концепт», Г. Н. Воркачов зазначає: «У конкурентній боротьбі в російській 

лінгвістичній літературі з початку 90–х років минулого століття зіткнулися 

«концепт», «лінгвокультурема», «міфологема», «логоепістема», проте 
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сьогодні цілком очевидним є те, що найбільш життєздатним виявився 

«концепт», який за частотністю вживання значно випередив всі інші 

прототермінологічні новоутворення» [51 с. 41]. 

Отже, передумови формування поняття «концепт» були закладені ще 

у дефініціях проаналізованих термінів. Але ці визначення були або 

недостатньо повними, щоб визначити всі аспекти лінгвокультурного 

концепту, або ж мали невизначену локалізацію. Цілком логічним у такому 

разі є зауваження В. В. Карасик про те, що «запропонована 

Є. М. Верещагіним та В. Г. Костомаровим логоепістема є, по суті, 

елементом значення слова і локалізується в мові, а введена 

В. В. Воробйовим лінгвокультурема визначається як одиниця міжрівнева, 

тобто така, що не має певної локалізації» [98, с. 76]. 

Уперше в радянській філології слово концепт з’являється в статті 

С. А. Аскольдова «Концепт і слово», опублікованій у журналі «Русская 

речь» ще в 1928 р. Дослідник визначив концепт як уявне утворення, яке 

заміщає в процесі думки невизначену кількість предметів, дій, розумових 

функцій одного і того ж роду [17, c. 267–279]. Але потім, зважаючи на 

панівну в той час парадигму досліджень у радянському мовознавстві і 

небажання використовувати іноземний термін, замість звичного слова 

«поняття» на деякий час про концепт забувають. 

Реактивація терміна відбувається в 90-і роки ХХ ст. У сучасному 

мовознавстві термін «концепт» має величезну кількість визначень, сотні 

наукових праць присвячені як розробці методики дослідження його 

структури, так і аналізу окремих концептів на матеріалі живих чи мертвих 

мов, у синхронії та діахронії з використанням різноманітних методів. 

Класифікуючи основні підходи до визначення терміна «концепт», 

дослідники виділяють такі: лінгвістичний, когнітивний, культурологічний. 

Представники лінгвістичного підходу розуміють концепт як всю 

потенцію значення слова, включаючи конотативний елемент. Наприклад, 

Д. С. Лихачов у своєму визначенні багато в чому спирається на 
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С. А. Аскольдова, але, на відміну від нього, вважає, що концепт існує не 

для самого слова, а для кожного словникового значення цього слова. 

Концепт, за Лихачовим, виконує функцію «заміщення», і пропонує нам 

вважати концепт «алгебраїчним вираженням» чи «алгебраїчним 

визначенням», яким ми оперуємо в процесі мовлення, оскільки не 

встигаємо охопити все розмаїття значення[134, c. 281]. Концепт постає 

певним посередником між словом та дійсністю. За В. В. Колесовим, 

концепт постає в своїх змістових формах як образ, як поняття і як символ 

[106]; В. М. Телія визначає концепт як «те, що ми знаємо про об’єкт у всій 

його екзистенції» [241, c. 8]. 

Представники когнітивного підходу відносять концепт до царини 

людської свідомості. Так, О. С. Кубрякова визначає концепт як термін, що 

слугує для пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої 

свідомості і тієї інформаційної структури, яка відображає знання і досвід 

людини. Це також й оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального 

лексикону, концептуальної системи, мови мозку (linguа mentаlis), та всієї 

картини світу, відображеної в людській психіці. [126, c. 10]. Визначаючи 

концепт як операційну одиницю думки, С. Г. Воркачов вважає його 

«способом і результатом квантификації та категоризації знання» та 

«ментальним утворенням, яке відзначене лінгвокультурною специфікою», 

підкреслює, що оскільки його об’єктом є ментальні сутності, утворення 

яких в значній мірі визначається формою абстрагування, модель якого 

задається самим концептом, тим самим він не тільки описує свій об’єкт, а 

й створює його» [51, c. 7]. В. І. Карасик, наголошуючи на багатовимірності 

концепту, розгортаючи концепцію Ю. Степанова, також виділяє в 

структурі концепту ціннісний, образний та понятійний бік [100]. 

Й. А. Стернін розглядає його як комплексний розумовий образ, який є 

операційною одиницею мислення, що вербалізується в процесі комунікації 

тими чи іншими мовними засобами [236]. Наголошує на культурній 

маркованості концепту і В. В. Красних  зазначаючи, що національний 
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концепт – «найзагальніша, максимально абстрагована, але конкретно 

репрезентована мовною свідомостю, а також така, що зазнала когнітивної 

обробки ідея «предмета» в сукупності всіх валентних зв’язків» 

[118, c. 267-268]. 

За визначенням М. В. Піменової, «Концепти – це одиниці 

концептуальної системи, в них закладена інформація про світ. Ця 

інформація відноситься до актуального або віртуальному стану світу. Те, 

що індивід знає, думає, представляє про об’єкти зовнішнього і 

внутрішнього світів, і називається концептом. Концепт – це уявлення про 

фрагмент світу. Таке уявлення (образ, ідея, символ) формується 

загальнонаціональними ознаками, які доповнюються ознаками 

індивідуального досвіду та особистої уяви. Концепт – це національний 

образ, ідея, символ, ускладнений ознаками індивідуального уявлення» 

[173]. Зауважимо також, що дисертація дослідниці була першою 

захищеною докторською дисертацією, що повно розкривала структуру 

концепту та особливості її вивчення. 

За А. Вежбицкою, концепт – це об’єкт зі світу «Ідеальне», який має 

ім’я і відображає певні культурно-зумовлені уявлення людини про світ, 

«Дійсність» [46]. 

За В. В. Колесовим, концепт постає у своїх змістових формах і як 

поняття, і як символ [106]; Й. А. Стернін розглядає концепт як 

комплексний розумовий образ, що є операційною одиницею мислення і 

вербалізується в процесі комунікації певними мовними засобами [236]. 

Зосереджуючи увагу на культурному сприйнятті будь-якого концепту, 

дослідник В. Г. Зусман наголошує на тому, що «концепт – це мікромодель 

культури, а культура – макромодель концепту. Концепт породжує 

культуру та породжується нею» [92, c. 41]. 

Відзначаючи, що концепт знаходиться у свідомості, В. І. Карасик і 

Г. Г. Слишкін підкреслюють, що саме у свідомості відбувається взаємодія 

мови та культури[98, c. 75]. «Концепт – одиниця, покликана пов’язати 
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наукові пошуки у галузі культури, свідомості й мови, адже він належить до 

свідомості, детермінується культурою і набуває предметності в мові, тому 

будь-яке лінгвокультурологічне дослідження є подночас і когнітивним 

дослідженням» [98, c. 76.]. Г. Воркачов, погоджуючись із ними, наголошує 

на тому факті, що «якщо не брати до уваги ті роботи, в яких концепт і 

поняття ототожнюються, то відомі в лінгвістиці підходи до розуміння 

концепту зводяться до лінгвокогнітивного та лінгвокультурного 

осмислення цих явищ» [54, c. 81]. 

Різні підходи до розуміння концепту, на нашу думку, досить повно 

висвітлені І. В. Палашевською [166, c. 16–20], яка визначає такі підходи до 

розуміння сутності концепту: 

– Психологічний підхід, відповідно до якого концепт є уявним 

утворенням, що заміщує в процесі думки невизначену кількість предметів 

одного і того ж роду. Прихильником такого підходу є, в першу чергу, 

Д. С. Лихачов [134, c. 281], який тлумачить аналізоване явище з погляду 

окремого носія мови або з позицій «людської ідіосфери». При цьому, на 

думку дослідника, зміст концепту включає як відповідне значення (що, як 

правило, не абсолютно тотожне словниковому), так і сукупність асоціацій, 

відтінків, пов’язаних з особистим і культурним досвідом носія мови 

[134,c. 282]; 

– Культурологічний підхід, відповідно до якого наголошується на 

соціальній сутності концептів, а не на їх індивідуально-психічних 

особливостях. Ю. С. Степанов розглядає концепт як «згусток культури» у 

свідомості людини, тобто йдеться про те, у якому вигляді культура 

входить в ментальний світ людини; з іншого боку, концепт – це те, за 

допомогою чого людина сама входить в культуру і може впливати на неї 

[232]; 

– Логіко-понятійний підхід до вивчення концептів, представлений 

А. Вежбицкою, яка трактує концепт як об’єкт зі світу «ідеальне», 

відображає культурно зумовлене уявлення людини про світ, про дійсність 
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[166, c. 20]. Відповідно до цієї теорії, концепт – уявне утворення, що 

пояснює, як влаштований світ: концепти повинні бути описані засобами 

мови у вигляді деяких пояснювальних конструкцій; 

– Інтегративний підхід, відповідно до якого концепти є «первинними 

культурними утвореннями», що транслюються в різні сфери буття 

людини» [166, c. 21]. Ступінь їх мовного вираження може бути неоднакова 

в різних культурах, залежно від значущості даного концепту і, як правило, 

характеризується частотністю і різною комбінаторикою ознак, а не їх 

відсутністю або наявністю) [166, c. 21]. 

Ще один сучасний аспект розгляду концепту подає нам теорія 

когнітивно-дискурсивної синергетики. М. Ф. Алефіренко, який визначає 

концепт як «синергетичну субкатегорію» двох різних семіотичних 

систем – культури і мови [1, с. 9]. Змістом же цієї субкатегорії є 

«розумовий образ досить широкого лінгвокогнітивного діапазону: від 

найпростіших узагальнених наочних образів до складних понять» на 

синтагматичній вісі і «багатошарове кодування сенсу, починаючи 

поверхневою і закінчуючи глибинною імплікацією немовної семантики» 

на парадигматичній вісі» [1, с. 12]. Він підкреслює проміжне положення 

концепту – «ментальної упаковки нашої свідомості», – між мовою і 

дійсністю, тому що завдяки цьому культурний концепт виявляється 

«пунктом перетинання смислових потоків, породжуваних з однієї сторони, 

герменевтикою емпіричного досвіду даного етнокультурного 

співтовариства, а з іншого, – лінгвокреатівним мисленням, що збагачує 

первинне змістове наповнення концепту як оперативної змістовної одиниці 

пам’яті, ментального лексикону»[241, c. 8]. 

Наведені вище трактування поняття «концепт» говорять про 

існування його лінгвокогнітивного та лінгвокультурного розуміння: 

перше, «продовжує на новому рівні абелярівську традицію, представляє їх 

як «одиниці буденної філософської (переважно етичної) свідомості, 

аксіологично марковані, світоглядно орієнтовані» і призначені «бути 
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індикатором основних людських смислів і цінностей» [98, c. 13]; друге ж – 

«широке змістовне розуміння» відносить до лінгвоконцептів «будь 

вербалізованій культурний сенс, в якійсь мірі зазначений етнічною 

специфікою незалежно від її значущості (суттєвості чи випадковості) для 

національного характеру». [53, c. 8-9]. Таким чином, виокремлення 

концепту як особливої категорії відбувається з урахуванням його 

змістовного наповнення, в якому один з елементів акцентуєтся, і 

розподіляється за трьома сферами – мова, свідомість, культура, на 

вивчення яких він і спрямований. В процесі аналізу наукових джерел нами 

було виявлено, що найдоцільніше розглядати обраний нами концепт в 

синкретичному аспекті, спираючись на визначення концепту, надане 

В.А.Масловою, яка виділяє наступні інваріантні ознаки концепту: 

- це мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному 

представленні, вербалізуюся з допомогою слова і має польову 

структуру; 

- це основна одиниця обробки, зберігання та передачі знань; 

- концепт має рухомі межі та конкретні функції; 

- концепт є соціальним утворенням, його асоціативне поле обумовлює 

його прагматику; 

- це основний осередок культури[143, c. 46-47].  

Понятття мегаконцепту в працях сучасних лінгвістів наразі 

зустрічається достатньо рідко порівняно з поняттям концепт і поки ще не 

отримало таку широку та повну розробку. Можна навести, наприклад, 

визначення О. Є. Сапогової, яка під мегаконцептом розуміє певні 

універсалії, «стиснуті» до свого «ядра» і представлені в етнокультурних 

хронотопах макроконцептами-маніфестантими [202, c. 178-200]. 

Н. М. Орлова у своїй докторській дисертації розглядає мегаконцепти 

як «концепти початкового загальнолюдського статусу (світло та пітьма), 

що об’єднують у межах своїх концептосфер концептополя, які є не менш 

значущими (сонце, зірка, вогонь, істина, Бог, рай, пекло)» [164, c. 20]. 
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Отже, дослідники дотримуються думки про складну організацію 

мегаконцепту, в когнітивній структурі якого виділяють більш або менш 

частотні когнітивні утворення.  

У нашому дослідження термін мегаконцепт вживається у значенні 

багатомірного ментального утворення, структуру якого формують більш 

частотні та конкретні, але менш об’ємні когнітивні утворення 

(гіпоконцепти MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM), які, у свою чергу, 

можуть бути розглянуті за допомогою конкретних методик 

концептуального аналізу. 

 

1.2.1.  Проблема типології концептів  

 

Складною на даному етапі розвитку мовознавчих наук постає й 

проблема класифікації концептів. Науковці сумніваються в можливості 

побудови їх «повної та несуперечливої класифікації» [99, c. 8], що 

зумовлено лабільністю концептів, дифузністю смислів мовних одиниць, 

суперечливістю повсякденної практичної свідомості. Разом із тим, є 

успішні спроби класифікації концептів з погляду їх а) лінгвістичного 

оформлення – лексичні, фразеологічні та граматичні концепти, 

б) приналежності до дискурсу як середовища мовного існування (ужиткові, 

художні та наукові, в) актуальності для всіх націй, для окремо взятої нації, 

для соціальних груп, для конкретної людини (тобто універсальні, етнічні, 

групові, індивідуальні концепти). Продуктивною є класифікація концептів, 

в основу якої покладено принцип їх протиставлення «Предметність – не 

предметність» [99, c. 151]. Зокрема, пропонується розмежовувати концепти 

параметричні (вони виступають в функції класифікуючих категорій для 

зіставлень реальних характеристик об’єктів – простір, час, кількість, якість 

і ін.) і непараметричні (вони мають предметним змістом). У вже існуючих 

на сьогодні класифікаціях дослідники пропонують враховувати такі 

«квантизуючі» ознаки, як предметність, трансльованість, пропорційність і 
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т.п., що визначають можливість їх варіативності й дозволяють, таким 

чином, об’єднавши концепти в групи, виділити в них певні розряди. 

Створення загальноприйнятої класифікації концептів є досить 

складним завданням, адже природа концептів як багатомірних ментальних 

утворень не може бути описана абсолютно вичерпно. На нашу думку, 

головною характеристикою концепту є те, що він постає ментальною 

категорією, котра «покликана об’єднати наукові пошуки в області 

культури, свідомості та мови, оскільки він належить свідомості, 

детермінується культурою і набуває предметності в мові» [125, с. 9]. 

Принципи класифікації концептів можна умовно розділити на суто 

лінгвістичні та лінгвокогнітивні, деякі дослідники використовують 

синкретичній підхід, враховуючи всі сторони концепту як складного 

явища. За критерієм участі мови в створенні концепту їх поділяють на за 

участю мови: вербалізовані, тобто концепти, для яких існують мовні 

засоби вираження та невербалізовані – концепти, які не мають регулярної 

вербалізації, але можуть бути вербалізовані штучно в процесі дослідження 

[187, с. 28]. Мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові є вербалізованим, 

як регулярні засоби його вираження в мові виступають лексеми morbus, 

aegrotatio, vitium та багато інших, менш частотних. 

Г. Г. Слишкін типологізує концепти на основі двох критеріїв: 

критерію прояву показників щільності за критерію метафоричної 

дифузності в динаміці розвитку. На основі першого критерію дослідник 

виділяє первинні, вторинні концепти, а також метаконцепти, які 

утворюються в результаті переосмислення продуктів попередньої 

концептуалізації. Застосувавши критерій метафоричної дифузності в 

динаміці розвитку, концепти можна поділити на пропорційні, в яких 

продовжують збагачуватися як інтразона, так і екстразона; сформовані 

концепти – завершена екстразона, функціонуюча інтразона; концепти, що 

формуються – ще не мають екстразону, але вже мають розвинену 

інтразону; граничні концепти, тобто концепти, інтразона яких постійно 
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розширюється, а екстразона відсутня через високий ступінь абстрактності 

понять, що концептуалізуються; рудиментарні концепти – концепти, які 

майже або повністю втратили інтразону і збереглися лише в складі 

окремих одиниць своєї екстразони (під інтразоною автор розуміє 

сукупність вхідних смислових асоціацій, а під екстразоною – сукупність 

вихідних смислових асоціацій) [121, c. 6]. Критерій дифузності в динаміці 

важко простежити на матеріалі мертвої мови, на основі ж критерію 

показників щільності концепту ХВОРОБА в латинській мові, котрий 

виступає як метаконцепт, що містить гіпоконцепти MORBUS, 

AEGROTATIO, VITIUM. 

В. І. Карасик розділяє концепти на параметричні і непараметричні, 

які, у свою чергу, поділяються на регулятивні та нерегулятивні концепти 

[99]. Параметричні концепти дають нам можливість зіставлення 

характеристик певних об’єктів, а саме: час, простір, якість, кількість, 

непараметричні ж мають предметний характер. Регулятивна група 

параметричних концептів характеризується превалюванням в її структурі 

ціннісного компонента (воля, правда, мораль, честь). Нерегулятивні 

концепти в свою чергу поділяються на два класи: перший підклас 

представлений конкретно-предметними ментальними утвореннями, які, 

тим не менш, мають і ціннісний компонент. Такі концепти, за влучним 

виразом Г. Г. Слишкіна, мають «стати об’єктом оцінки у свідомості носія 

культури» [222, с. 11]. Другий підклас містить абстрактні ментальні 

утворення, для яких оцінний складник є фоновим і ускладнений певними 

нашаруваннями, ознаками. Мегаконцепт ХВОРОБА за цією класифікацією 

є непараметричним, абстрактним. 

За класифікацією самої М. І. Палашевської концепти мають три 

категоріальні класи: базові концепти, концепти-дескриптори та концепти-

релятиви. Серед базових представлені космічні (небо, земля, планета, 

сонце), соціальні концепти (країни, національний статус, національність, 

влада, міжособистісні відносини, морально-етичні концепти, певні 
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заняття – труд, ремесло, лінощі, а також релігійні концепти), психологічні 

або духовні концепти внутрішнього світу, характеру, емоцій, ментальні 

концепти, – знання, розум, думка, розуміння [166]. Метаконцепт 

ХВОРОБА може бути схарактеризований як морально-етичний концепт. 

На нашу думку, найбільш важливо розрізняти концепти за тим типом 

відображення дійсності, яке вони закріплюють, оскільки методи опису та 

виділення концептів залежать саме від цього. Цей принцип спирається на 

положення когнітивної психології та зосереджується на показниках 

динаміки концепту, під якою розуміється можливість метафоричного 

розвитку змісту концепту. Багато дослідників є прихильниками такого 

принципу класифікації, так М. М. Болдирєв поділяє концепти на уявлення, 

схеми, конкретно-чуттєві образи, поняття, прототипи, пропозиції, фрейми, 

сценарії / скрипти, гештальти [38, c.36-38]. А. П. Бабушкін розмежовує 

розумові картинки, фрейми, схеми, інсайти, сценарії, логічно 

конструйовані концепти, калейдоскопічні концепти, а за способом 

вираження – лексичні та фразеологічні. [22, с.43-67]. Загалом в науковій 

літературі за змістом розрізняють такі концепти: концепт-уявлення, 

концепт-схема, концепт-фрейм, концепт-сценарій, концепт-конструкт, 

концепт-інсайт; концепт-гештальт; 

Концепт-схема визначається як «мисленнєвий образ предмета чи 

події, що має просторово-контурний характер» [39, c. 36]. По суті, схема є 

певним гіпонімом, що має розмиту структуру – дерево у вигляді стовбура 

та крони, річка у вигляді стрічки. Про реальність існування даної форми 

структуризації знань свідчить те, що схеми можна намалювати. Схема – 

проміжний тип концепту між уявленням і поняттям [38]. 

Концепт-сценарій або (скрипт) відображає певну послідовність 

однотипних дій, рухів, елементів діяльності, можна сказати, що це 

«фрейми, що розгортаються в часі та просторі як послідовність окремих 

епізодів, етапів, елементів» [184, c. 118-119]. Концепту-сценарію 

притаманна певна типовість та передбачуваність. Концепт-фрейм в рамках 
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цієї концептологічної класифікації являє собою багатокомпонентний 

концепт, що осмислюється в усій цілісності його складових частин. Він є 

об’ємним уявлення, певною сукупністю стандартних знань про предмет 

або явище. 

Й. А. Стернін. виділяє три типи концептів: концепти-уявлення – 

узагальнені чуттєво-наочні образи предметів або явищ які відображають їх 

найбільш загальні, істотні ознаки і як правило, об’єктивуються в мові 

переважно лексичними одиницями конкретної семантики; концепти-

поняття, які розглядаються як думка про найбільш загальні, суттєві ознаки 

предметів або явищ і вербалізуються, як правило, термінологічною 

виробничої лексикою, а також лексемами раціональної семантики [235, 61] 

та концепти-гештальти – комплексні, цілісні функціональні структури, які 

впорядковують розмаїття окремих явищ у свідомості, тобто поєднують 

чуттєві й раціональні елементи, а також об’єднують динамічні та статичні 

аспекти відображуваного об’єкта чи явища. [235]. За цією класифікацією 

мегаконцепт ХВОРОБА можна визначити як концепт-гештальт. 

Не менш важливою для лінгвокогнітивних досліджень є класифікація 

концептів за їх приналежністю до певних груп носіїв. Відповідно, 

виділяють універсальні концепти (вода, сонце, земля, будинок і ін.), хоча і 

такі концепти можуть виявляти національну специфіку (наприклад, навіть 

наївно-поверхневе порівняння концептів «батьківщина» в українській 

ментальності та «родина» в російській виявляє зовсім різну аксіологічну 

направленість); національні концепти – властиві лише одному народові. 

Існують також групові (вікові, гендерні, професійні та інші), індивідуальні 

концепти. За ступенем абстрактності змісту концепти поділяються на 

абстрактні (ментефакти) і конкретні (натурфакти та артефакти) [234]. 

Усі запропоновані класифікації – за типом об’єкту, відображення, 

мовної об’єктивації, за ступенем абстрактності-конкретності, змістом, 

типом інтеграції когнітивних структур – є нині актуальними для 

визначення методики лінгвокогнітивного дослідження, оскільки різні типи 
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концептів вимагають специфічних методик аналізу та опису. З оглядом на 

все вищезазначене, мегаконцепт ХВОРОБА має такі класифікаційні 

ознаки: він є вербалізованим метаконцептом, що містить в собі концепти 

MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM, непараметричним, абстрактним, 

морально-етичним концептом. Також мета концепт ХВОРОБА можна 

визначити як концепт-гештальт. 

 

1.2.2. Напрями та методи доcлідження структури концепту 

 

У цьому розділі ми розглянемо та проаналізуємо основні методи й 

процедури лінгвокогнітивного аналізу концептів, пропоновані 

лінгвоконцептологами з метою виявлення тих нових підходів до їх 

дослідження, які виникають завдяки інтеграції лінгвокультурології та 

когнітивної лінгвістики. Теоретичну основу нашого дослідження склали 

роботи М. Мінськи, Ч. Філлмора, Р. Лангакера, А. П. Бабушкіна, 

М. М. Болдирєва, В. З. Дем’янкова, В. І. Карасика, О. С. Кубрякової, 

В. М. Маслової, М. В. Нікітіна, З. Д. Попової, Г. Г. Слишкіна, 

Ю. С. Стєпанова, Й. А. Стерніна, Д. С. Ліхачова, В. М. Телія, С. Г. 

Воркачова, С. Х. Ляпіна, В. В. Красних, Дж. Лакоффа, та інших вчених. 

Різні підходи до дослідження ментальних одиниць в рамках 

лінгвоконцептології та лінгвокогнітології багато в чому визначається 

смаком самого дослідника і його приналежністю до тієї чи іншої наукової 

школи. Наразі вчені пропонують «фундаментальне і багатоаспектне 

вивчення» лінгвоконцепту, яке «передбачає облігаторне звернення до 

аналізу самих різних рівнів / ярусів мови за допомогою застосування 

різноманітних діагностичних методик» [116, c. 78–89], водночас 

погоджуючись з тим, що «лінгвокультурологічні дослідження орієнтовані 

швидше ономасіологічно і йдуть від імені концепту до сукупності 

номінованих ним смислів» [52, c. 5–12]. 
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На сучасному етапі розвитку науки ми не можемо стверджувати про 

усталений набір прийомів та методів аналізу концептів, тому в нашому 

дослідженні ми намагаємось розглядати концепт на перетині підходів, що 

склалися в лінгвокультурології, а також когнітивній лінгвістиці, 

етнолінгвістиці, психолінгвістиці. Як щодо цього влучно зазначила цього 

Р. М. Фрумкіна «між різними авторами не тільки немає згоди щодо 

сукупності методик, які варто вважати концептуальним аналізом, немає 

згоди навіть у тому, що варто вважати результатом такого аналізу» 

[257, c. 96]. Вибір методів досліджень концептів залежить і від типу 

досліджуваного концепту, і від підходу, якого дотримується вчений при 

вивченні концепту, і, безперечно, від матеріалу мови, що досліджується. 

Так, дослідження концепту включає встановлення мовних засобів 

вираження концепту; аналіз методів дослідження концептів, серед яких: 

концептуальний аналіз, дефініційний аналіз як шлях виявлення 

поняттєвого субстрату концепту, компонентний аналіз як опис структурної 

організації значення номінативної лексеми концепту, етимологічний аналіз 

як відбиття внутрішньої форми лексеми – імені концепту, побудова 

синонімічного ряду, верифікація отриманого когнітивного опису у носіїв 

мови, теорія метафори та метонімії Дж. Лакоффа, профілювання Є. 

Бартмінського, методика фреймового моделювання (фреймова семантика 

Ч. Філлмора та фреймова теорія М. Мінськи), застосування інструментарію 

теорії когнітивної метафори, теорія вертикальних синтаксичних полів С. 

Прохорової й багато інших. 

Оскільки концепт, за визначенням О. О. Залевської, є «базовим 

перцептивно-когнітивним афективним утворенням динамічного характеру, 

що спонтанно функціонує в пізнавальній та комунікативній діяльності 

індивіда, а також підкоряється закономірностям психічного життя 

людини» [83, с. 39], він має, відповідно до своєї комплексної природи та 

цілого ряду параметрів, що його відрізняють від понять і значень стати 

окремим предметом наукового опису з позицій лінгвістичної теорії. І 
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справді, концепт є надзвичайно складним для опису – для його коректної 

когнітивної інтерпретації та побудови схеми слід звернутися до всіх 

аспектів та використати різні методики дослідження для опису повної 

картини. 

Першою захищеною докторською дисертацією на пострадянському 

просторі, що мала в собі систематичне викладення методики дослідження 

структури концепту, стала докторська дисертація М. В. Пименової 

«Концепти внутрішнього світу людини (англійсько-російські 

співвіднесення)»[172], захищена в 2000 році в Росії. Дослідження концепту 

автор вбачала в наступних етапах: 

1) вибір ключового слова, що репрезентує концепт; 

2) збір фактичного матеріалу (словотвірне гніздо, аналіз 

сполучуваності); 

3) вивчення етимології ключового слова; 

4) аналіз фактичного матеріалу, виявлення концептуальних ознак; 

5) аналіз словникових дефініцій, виявлення додаткових 

когнітивних ознак; 

6) визначення категоріальних ознак; 

7) визначення символічних ознак; 

8) дослідження сценаріїв; 

9) визначення стереотипних рис тієї чи іншої лінгвокультури; 

10) психолінгвістичний експеримент (при можливості); 

11) створення загальної таблиці когнітивних ознак[172, c. 62]. 

На всіх етапах дослідження автор закликає використовувати дані з 

джерел, різних за стилістикою чи дисципліною. 

Нагадаємо, що згідно з концепцією Ю. С. Степанова, концепт 

утворюють три основних компоненти або три шари: 

1) актуальна для даної культури ознака; 

2) одна або кілька пасивних або історичних ознак; 

3) внутрішня форма або етимологічна ознака. [231, c. 17]. 
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Таким чином, за Ю. С. Степановим, концепт складається з шарів 

різного часу походження, тобто становить собою еволюційну 

послідовність або ряд, ланками якого є виділені вище шари концепту. Між 

відповідними синхронними ланками різних еволюційних рядів 

встановлюються відносини подібності, що утворюють парадигми або стилі 

даної епохи. 

Така інтерпретації структури концепту – це його складання з 

«шматочків» різних концептів, яке відбувається під час становлення в 

процесі зв’язки шарів в межах однієї парадигми. Дослідники в рамках 

такого підходу розуміють концепт як «багатовимірну ментальну 

одиницю», наполягаючи на домінуванні ціннісного елемента. [91, с. 75-88]. 

Концепт, на їхню думку, групується навколо якоїсь «сильної» (тобто 

ціннісно-акцентуйованої) точки свідомості, від якої розходяться 

асоціативні вектори. Найбільш актуальні для носіїв мови асоціації 

складають ядро концепту, менш значущі – периферію, чітких кордонів, на 

їх погляд, концепт не має, в міру віддалення від ядра відбувається 

поступове згасання асоціацій. 

С. Г. Воркачов вважає, що «категоріальний апарат 

лінгвокультурології повинен бути спрямований на дослідження структури 

та специфічних властивостей концептів як ментальних сутностей 

особливого роду, на визначення їх форми залежно від області їх побуту – 

концептологічну топологію», а також на «опис їх гомоморфних 

характеристик – концептологічну аспектацію» [52, с. 80]. Розглянемо 

докладніше кожен з цих підходів. 

Концептологічна аспектація спрямована на дослідження змістової 

сторони концепту, яку можливо виявити тільки шляхом зіставлення «всіх 

доступних мовних засобів репрезентації концепту в системі мови й в мові» 

[38, c. 31]. 

Вибір конкретного мовного матеріалу, що відбиває «конкретні 

аспекти змісту концепту (його синхронний або діахронний пласт або ж 
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сторони концепту, актуальні для тієї чи іншої соціальної групи носіїв 

мови)» [123, c. 271], визначається цілями опису змісту концепту: якщо, 

наприклад, «ставити собі за мету опис змісту концепту в його сучасному 

стані, то необхідний насамперед аналіз сучасного текстового 

функціонування мовних репрезентацій концепту і/або даних 

психолингвистичних експериментів, які можуть дати уявлення про 

актуальність тих чи інших ознак концепту у свідомості сучасних носіїв 

мови (або якоїсь їх частини)» [123, c. 272]. Такий підхід переважно 

використовують етнопсихолінгвісти, лінгвокультурологи ж користуються 

ним в діахронному аспекті, досліджуючи історичні «пласти» концептів. 

[118]. 

В рамках концептологічної топології. Г. Г. Слишкін, спираючись на 

постулат про багатовимірність концепту, пропонує не обмежуватися 

побудовою тільки однієї дослідницької моделі «для адекватного вивчення 

властивостей даного феномена», вважаючи, що «основні характеристики 

лінгвокультурного концепту можуть бути виявлені при комплексному 

вивченні його в рамках трьох моделей»[221, c. 33]. 

1. Моделі взаємодіючих способів пізнання - підґрунтя для вивчення 

концепту в рамках цієї моделі вчений бачить в запропонованій В. І. 

Карасиком тріаді поняттєвого, образного і ціннісного елементів в 

структурі концепту [98], підкреслюючи, що «наявність перших двох 

елементів зводить воєдино два основних способи осмислення дійсності», а 

ціннісний елемент «дає можливість включити дану одиницю в загальний 

культурний контекст»[221, c. 34]. 

2. Моделі асоціативних зв’язків мовних одиниць і значень – ця модель 

ґрунтується на тому факті, що «взаємовплив системи, що має вхід і вихід» 

та «середовища» здійснюється шляхом асоціативного обміну мовними 

одиницями, в яких концепти набувають категорії предметності» і 

спирається на постулат про те, що концепт – системне утворення, що 
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відзначається багатьма дослідниками: Ю. М. Карауловим, І. А. Тарасовою 

та іншими [221, c. 35]. 

3. Модель різнорівневого мовного втілення Г. Г. Слишкін засновує на 

виділених Ю. М. Карауловим трьох «образах мови» – мова як сукупність 

текстів, мова як системне утворення та мова як компетенція наївного носія 

мови [221, c. 35]. 

Концептологічна топологія, на думку автора, спирається на кілька 

аспектів існування концепту. Це, по-перше, його умовність, адже, на думку 

автора, «лінгвокультурний концепт - це умовна одиниця в тому сенсі, що 

свідомість синкретична і її членування проводиться в дослідницьких 

цілях»[98, c. 75-88], а з іншого боку – на розумінні його багатовимірної 

природи, оскільки «концепт як зародковий акт до можливої участі в 

операціях над конкретністю вже здатен містити в собі виконання логічних 

норм або відступ від них». [17, c. 267 - 279]. 

Досить повно представити будову концепту дозволяє теорія 

номинативного (від лат. nominare – «називати») поля концепту, 

представлена в роботах вчених Воронезької лінгвістичної школи, 

насамперед 3. Д. Попової [184] та І. А. Стерніна [234]. В якості основної 

презумпції даної теоріі виступає постулат про те, що концепт як ментальна 

одиниця може бути розкритий через аналіз засобів його мовної 

об'єктивації. Дослідники визначають номинативне поле концепту як 

сукупність мовних засобів, які об'єктивують концепт в певний період 

розвитку суспільства. Відтак, важливою характеристикою концепту є його 

номінативна щільність (термін В. І. Карасика), під якою розуміється 

ступінь детальності мовної репрезентації певного концептуального 

простору. Залежно від кількості когнітивних номінацій, номинативне поле 

концепту може мати високу або низьку номінативну щільність. Висока 

номінативна щільність концепту свідчить про актуальність осмислення тієї 

чи іншої сфери дійсності для конкретної спільноти, її надзвичайну 

важливість для практичної діяльності народу; про давність концепту і його 
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ціннісної значущості в зв'язку з цим; про комунікативнурелевантність 

концепту, тобто необхідності обговорювати його, обмінюватися даної 

концептуальною інформацією в конкретному соціумі. 

«Сукупність мовних одиниць, що об’єктивують зміст концепту в 

певний період розвитку суспільства, визначається як номінативне поле 

концепту» [183, c. 47]. 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 [183, с. 66-67]. 

До мовних засобів, які можуть входити в номінативне поле концепту, 

можна віднести як прямі номінації концепту (ключове слово - 

репрезентант концепту, яке обирається дослідником як ім’я концепту та 

імені номінативного поля, і його системні синоніми), так і похідні 

номінації концепту – однокореневі слова, одиниці різних частин мови, 

пов’язані з основними лексичними засобами вербалізації концепту, 

симіляри, тобто близькі за змістом слова, контекстуальні синоніми, 

оказіональні індивідуально-авторські номінації, стійкі сполучення слів, 

синонімічні ключовому слову, сполучення, що включають ім’я концепту, 

паремії, метафоричні номінації, стійкі порівняння з ключовим словом, 

вільні словосполучення, що номінують ті чи інші ознаки, які 

характеризують концепт, асоціативне поле, отримане в результаті 

експерименту зі словом – стимулом, що іменують концепт, словникові 

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

в енциклопедії або довіднику, тематичні тексти, тощо [214]. Виявленню в 

процесі лінгвокогнітивного аналізу підлягають як системні, так і 

оказіональні, випадкові, індивідуально-авторські номінативні засоби, 

оскільки вони входять в номінативне поле концепту, і всі дають матеріал 

для когнітивної інтерпретації та побудови моделі концепту. Когнітивну 
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інтерпретацію, слідом за З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, ми розуміємо 

як уявне узагальнення на більш високому рівні абстрактних результатів 

опису значень мовних одиниць, що номінують концепт для виявлення і 

словесного формулювання когнітивних ознак, що репрезентуються тими 

чи іншими значеннями з метою підсумкового моделювання змісту 

концепту [183, с. 200]. 

З.Д. Попова і І.А. Стернін виділяють три типи номінативних полів у 

зв’язку з типом концепту: найбільш комунікативно релевантні концепти, 

що мають велике, номінативне поле, яке легко виявити, комунікативно 

малорелевантні для широкого кола людей концепти, що показують 

зазвичай вузькоспеціальні, конкретні розумові сутності, відомі вузькому 

колу людей (мізинець, мочка вуха), мають обмежене номінативне поле та 

частково релевантні концепти, для опису яких використовують ряд 

оказіональних одиниць або ситуативних номінацій (молодята – подружжя 

зі стажем), позбавлені системно виявленого номінативного поля, вони 

можуть мати тільки суб'єктивні, оказіональні номінації, опису окремих 

ознак концепту, індивідуально-авторські, непрямі номінації, але без назви 

всього концепту [183]. 

 

1.2.3.  Моделювання фрейму як метод опису структури концепту 

 

Попри пильний інтерес вчених до фреймів і активне використання 

даного терміну в лінгвістичних дослідженнях, беззаперечним постає той 

факт, що поняття «фрейм» ще не отримало однозначного трактування, 

визначення, яке охоплювало б та містило всі сторони й аспекти 

досліджуваного явища. Тобто в сучасній лінгвістиці й досі немає 

однозначного визначення фрейму. Наразі можна говорити про 

співіснування двох підходів до визначення фрейму в когнітивної 

лінгвістиці: фрейм як структура знання і фрейм як структура 

представлення знання. 
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Звернемося до витоків виникнення поняття. Вперше цей термін був 

розроблений Марвіном Мінськи в межах дослідження штучного інтелекту 

і визначався дослідником як когнітивна структура, яка являє собою чітко 

вибудовану систему знань про означуваний предмет і має на меті, за 

висловом автора, виступати «максимально узагальнено схематизованим 

уявленням про заснування значення, схемою образу, що лежить в його 

основі» [151, c. 59] і має на меті вдосконалення моделі репрезентації знань 

у системах штучного інтелекту шляхом їх кращого структурування. 

Надалі розвитком теорії фреймів в рамках теорії когнітивної 

семантики починає займатися Чарльз Філлмор, для якого фрейм – це 

«когнітивна структура схематизації досвіду». Після виходу в 1975 році 

його наукової роботи, термін «фрейм» став використовуватися для 

позначення принципу організації, який, з одного боку, лежить в основі 

репрезентації знання, а з іншого боку, – семантичної репрезентації. За 

словами Ч. Філлмора, «семантика фреймів орієнтована на розуміння 

причин, що привели мовну спільноту до створення категорії, яку 

представляє дане слово, і на пояснення лексичного значення на основі 

віднайдення цих причин та їх експлікації» [257, c. 53]. 

Пізніше це поняття починає розробляти Е. Гоффман, який трактує 

фрейм як так звані «аналітичні ліси (риштування)», завдяки яким ми 

осягаємо свій власний досвід [65]. 

Сучасні енциклопедичні словники представляють наступне 

трактування терміна «фрейм»: «Фрейм - набір припущень про формальний 

устрій мови, що використовується для вираження знань як альтернатива 

семантичним мережам обчисленню предикатів. Це набір сутностей, які за 

припущенням дослідника існують в описуваному ним світі (метафізична 

інтерпретація поняття); фрейм дає уявлення про те, який вид знань 

істотний для такого опису; організація уявлень, що зберігаються в пам’яті 

(людини та/або комп’ютера) плюс організація процесів обробки та 

логічного висновку. Фрейм - структура даних для представлення 
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стереотипних ситуацій, особливо при організації великих обсягів 

даних» [121, с. 187]. 

Різні трактування фрейму в сучасній лінгвістиці досить повно описані 

та систематизовані Л. А. Нефедовою, яка наводить наступну класифікацію 

підходів до визначення поняття «фрейм» [156, с. 9-10]: 

1) Теорія фреймів Ч. Філлмора (також підтримується в працях Т. ван 

Дейка; Р. Богранда та В. Дреслера) визначає фрейм як одиницю знань, що 

організована навколо певного концепту та містить у собі дані про суттєві 

риси даного концепту. Групи слів всередині такого фрейму виступають 

певною структурованою конструкцією знання, що є вмотивованою та 

взаємозв'язаною [257]. 

2) Теорія М. Мінськи представляє фрейм як певну структуровану 

систему даних, що має на меті представлення стереотипної ситуації [151]; 

3) Дослідники Ф. Унгерер та Х. Шмідт схиляються до думки про те, 

що фрейм є типом когнітивної моделі, яка виступає репрезентантом знання 

та думок, що пов’язані з конкретними ситуаціями, що часто 

повторюються [156, c. 10]; 

4) Дж. Тейлор інтерпретує фрейм це структуру знання, що поєднує в 

собі всі ті численні галузі знання, що асоціюються з визначеною 

лінгвістичною формою [156, c. 10]; 

Таким чином, сучасна лінгвістична наука послуговується великою 

кількістю різних трактувань. Однак можна відзначити те загальне, що всі 

ці визначення об’єднує: 

1) Фрейм – структура, що дозволяє уявити певну стереотипну ситуацію; 

2) Фрейм трактується як когнітивна область, що пов’язана з певною 

лінгвістичною одиницею; 

3) Фрейм пов’язаний з вербальним інструментарієм та когнітивними 

функціями мови; 

4) Фрейм являє собою структуру, в якій організовується певні знання 

та досвід людини; 
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Для більш повного описання природи та сутності фрейму слід 

звернутися до праць вчених, які розробляли фреймові концепції. 

Т. Хофманн дотримувався думки про те, що фрейми безпосередньо не 

входять до значення слова, а лексема лише активує фрейм, який 

необхідний для розуміння змісту висловлювання. Фреймова інтерпретація 

визначалась дослідником як певна послідовність, окреслена наступними 

ознаками: фрейм, сценарій або контекст, які йому передують, пам’ять та 

фізичне оточення. Перед активацією того чи іншого фрейму відбувається 

певна вибірка фрейму серед подібних йому за змістом. Своє застосування 

фрейми знаходять в процесі мовної комунікації, причому використовують 

знання, що закладені в сценаріях чи сценах [287]. 

Р. Хадсон, визначаючи саме лексичне значення як приклад 

«фреймоподобної структури» доходить висновку про те, що фрейм можна 

використовувати для аналізу плану використання мовних виразів. Також 

він міркує про ідентичність лінгвістічних та нелінгвистичних когнітивних 

структур [290, с. 284 - 287]. 

Концепція Дж. Андора серед інших підкреслює питання про 

розташування фрейму в системі мови – з одного боку, на думку 

дослідника, вони займають проміжне положення між сценами та 

сценаріями, а з іншого – між мовою та сценаріями [156]. 

У. Найсер у своїй концепції додатково зосереджується на функціях 

фрейму. Фрейм за Найсером – це. максимально узагальнена універсальна 

систему репрезентації різноманітної інформації. Конкретна структура 

фрейму і змістове наповнення підрядних вузлів задаються самим 

дослідником. Нам є близькою ця концепція, оскільки в такому розумінні 

фрейм виступає не самою репрезентацією, а її принципом, 

організацією [155]. 

Російська дослідниця Ж. В. Ніконова у своїй монографії узагальнила 

існуючі точки зору і трактування різних вчених та лінгвістів щодо природи 

фрейму і дійшла висновків, що фрейм - це унікальна структура 
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репрезентації когнітивного знання людини, яка об’єднує когнітивні схеми, 

сценарії або поняття (скрипти). Фрейм виступає одночасно і як набір 

типових ознак, які задаються ситуацією або поняттям, і які виокремлює в 

свідомості людини уявлення саме про конкретну ситуацію або конкретне 

поняття, відокремлюючи їх з певного ряду інших. Таким чином, фрейм 

закріплюється у свідомості як певний досвід конкретного відрізка реальної 

дійсності за допомогою відносин з певною одиницею мовного тезаурусу. 

Дослідниця також зазначає, що фрейм як одиниця когнітивного рівня 

«являє собою опосередковану структуру, яка з’єднує область когнітивного 

тезаурусу з мовною, зближуючи смисловими вузлами схеми з 

відповідними компонентами семантичної структури мовної одиниці 

(семами), концентруючи фрейм, що з нею співвідноситься з нею в 

свідомості носіїв мови» [156, c. 229–234]. 

Звернемося до праць українських вчених останніх років – так О. 

Селіванова подає таке визначення фрейму: «це структура репрезентації 

знань, у якій відображено набуту досвідним шляхом інформацію про деяку 

стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також інструкцію з її 

використання» [203, c. 64]. 

О. О. Коляденко під фреймом розуміє «репрезентацію знань про типову 

ситуацію, яку формально можна представити через фіксований набір 

зумовлених нею змістових компонентів (вузлів, або слотів) та відношень між 

ними, причому верхні рівні фрейму завжди відповідають зафіксованій у 

свідомості ситуації, а нижні містять термінали, що можуть заповнюватися 

через поглиблення інформації про ситуацію, образне уявлення про неї. Один і 

той самий вузол може бути компонентом різних фреймів, які, поєднуючись, 

утворюють розгалужену міжфреймову мережу» [108, с. 139-144]. 

Дослідниця Н. А. Черненко визначає фрейм як «особливу когнітивну 

структуру, що виформовується навколо певного концепту. Завдяки своїй 

структурі, елементи якої є ієрархічно впорядкованими, фрейм виступає 
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дієвим інструментом репрезентації і категоризації знань про певний 

концепт» [256, с. 6]. 

Фрейм за своєю суттю є змістовим каркасом стереотипної ситуації або 

поняття, отже, він може складати основу будь-якої іншої когнітивної 

структури, яка виражається за допомогою мови - образу, уявлення, поняття 

і т.п. Фреймова структура когнітивних одиниць є необхідною умовою їх 

вербальної матеріалізації, оскільки вона з’єднує області ментального (що 

не має матеріального, мовного вираження) та вербального (що має 

матеріальне мовне вираження). 

Спираючись на засади психологічного трактування, фрейм 

сприймається як схема деяких смислових опор, яка абстрагована від дій 

окремого індивідуума і матеріалізована в тексті. Якщо розглядати фрейм з 

цього боку, то він не матиме обмежень за складністю і зможе бути 

побудованим як для речення, так і для тексту. 

У широкому розумінні фрейм трактується як цілісна когнітивна 

структура свідомості, яка виступає відображенням процесу існування 

предмета в навколишньому середовищі. Фрейми складаються зі слотів, так 

званих пустих вузлів, які характеризуються наявністю чітко окресленого 

екстенсіоналу, однак не мають інтенсіоналу [151, с. 40]. Кількість слотів 

буде залежати від того, скільки елементів виділено дослідниками при 

вивченні тієї чи іншій ситуації. Слот має назву і заповнюється певною 

інформацією про даний елементі знання. 

Таким чином, фрейм в тому значенні, що використовується в нашій 

роботі – це завжди структурована одиниця знання, в якої виділяються 

певні компоненти й відносини між ними, це своєрідна когнітивна модель, 

яка передає знання і думки про певну ситуацію або об’єкт. Для більш 

наочного представлення структури концепту доцільним буде звернутись 

до фреймового моделювання. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Аналіз теоретичних праць із лінгвоконцептології, когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології дозволяє зробити такі висновки. 

1. В останні роки головною ознакою новітніх досліджень у галузі 

лінгвістики стає антропоцентризм – сучасні дослідники поступово 

приходять від дослідження мови як об’єкта до дослідження людини як 

суб’єкта, мова є засобом проникнення в людську свідомість, пояснення 

когнітивних процесів. 

2. Поєднання дослідницького апарату когнітивної лінгвістики та 

сфери інтересів етнолінгвістики та етнопсихолінгвістики дають витоки 

новій дисципліні – лінгвокультурології та її відгалуженню – 

лінгвоконцептології, у межах якої сьогодні відбувається переосмислення 

базових категорій лінгвокультурології, в тому числі культурного концепту 

і мовної особистості. Виокремлення лінгвоконцепту як особливої категорії 

відбувається з урахуванням його змістового наповнення (в якому 

наголошується на одному з його елементів) і його розподілу за трьома 

сферам – «мова», «свідомість», «культура», за допомогою яких він 

досліджуються. 

3. Концепт постає комплексним багатовимірним поняттям, яке 

розглядається дослідниками в різних аспектах: лінгвістичниому, 

когнітивному, культурологічному.  

4. В нашому дослідженні концепт розглядається в синкретичному 

аспекті, наголошуючи на таких обов’язкових його елементах: це 

мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному представленні, 

що вербалізуюся з допомогою слова і має польову структуру; це основна 

одиниця обробки, зберігання та передачі знань; концепт має рухомі межі 

та конкретні функції; концепт є соціальним утворенням, його асоціативне 

поле обумовлює його прагматику; концепт це основний осередок 

культури. 



55 
 

 

 

5. Шляхом застосування різних класифікаційних методик визначено, 

що мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові є вербалізованим 

мегаконцептом, що містить в собі гіпоконцепти MORBUS, AEGROTATIO, 

VITIUM, непараметричним, абстрактним, морально-етичним концептом, 

концептом-гештальтом. 

6. Вибір методів дослідження концептів залежить від типу 

досліджуваного концепту, від підходу до визначення концепту, від 

належності дослідника до тієї чи іншої лінгвістичної школи, а також від 

матеріалу досліджуваних мов. Ми вважаємо за доцільне використовувати 

комплексний підхід, який передбачає побудову номінативного поля 

досліджуваного концепту, яка включає в себе аналіз та опис семантики 

мовних засобів, що входять в номінативне поле концепту, когнітивну 

інтерпретацію результатів, опис змісту концепту у вигляді переліку 

когнітивних ознак, опис категоріальної структури концепту, опис польової 

організації виявлених когнітивних ознак, виявлення ознак, що становлять 

ядро, ближню та дальню периферію концепту, встановлення синтагматичних 

та парадигматичних відношень ключових слів-назв концепту. 

7. Оскільки ціннісна сторона досліджуваного мегаконцепту не може 

бути виявлена шляхом експерименту з носіями мови, його опис у вигляді 

польової структури в нашому випадку має поєднувати і лексичні тлумачення 

вербалізаторів концепту, і синтагматичні, і парадигматичні відносини, опис 

пареміологічного фонду та виділення тематичних груп дозволяє виявляти 

нові й нові когнітивні ознаки, а побудова фрейму на основі аналізу контекстів 

вербалізації концепту дозволяє представити всю складність ієрархічної 

будови концепту, яку не може дати польова структура. 

Основні положення розділу відображено у відповідних публікаціях 

автора: [208];[214],[215]. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МЕГАКОНЦЕПТУ ХВОРОБА ЯК 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ 

 

2. 1. Еволюція концепцій здоров’я та хвороби в античному 

суспільстві 

 

Те, що відбувається з людиною, відображається в її відчуттях. У разі 

нездоров’я вони, безперечно, є неприємними або хворобливими. Про ці 

відчуття людина виробляє певну думку, яку намагається висловити за 

допомогою мови. Внаслідок цього саме уявлення людини про хворобливий 

стан завжди активно насичене міфами, віруваннями, забобонами, 

ритуалами. Причинами захворювань внутрішніх органів або психічних 

розладів здавна вважалися вплив злих духів, чаклунство, проникнення в 

організм антропоморфних чи зооморфних істот. 

Так, слов’янська міфологія, наприклад, описує різних демонів, що 

відповідають певним хворобам. О. Левкієвська, відомий філолог та 

дослідник слов’янської культури, наводить такий приклад: «демонів 

хвороб уявляють собі по-різному: в образі жінки в білому, червоному або 

чорному вбранні; красивої дівчини з довгим волоссям; потворної баби з 

кістлявими довгими руками, вискаленими зубами та вогненними очима. 

Іноді вони можуть мати вигляд тварин: собаки, кішки, нічного птаха, мухи 

або метелики. Наприклад, віспа – це потворна жінка з бульбашками 

замість очей. Замість язика в неї отрута: як тільки оближе кого-небудь ним, 

так цей чоловічок одразу захворює. Холера також показується огидною 

жінкою, вона літає по повітрю і розсипає в колодязі, річки та джерела якісь 

отруйні насіння, від яких люди заражаються. Часто та чи інша хвороба 

представляється у вигляді не одного, а безлічі демонів (дванадцяти, сорока 

або дев’яноста дев’яти), вони ходять по двоє, по троє або семеро[130]. 
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На особливу увагу заслуговує уявлення слов’ян про лихоманки, яких 

представляють в вигляді тридцяти трьох, сорока чи сімдесяти семи сестер. 

У вигляді молодих і звабливих жінок або, навпаки, злих, худих і бридких 

бабів вони ходять ночами, стукають у вікна костуром - хто відгукнеться на 

їх стукіт, до того вони пристають. Кожна з сестер має своє ім’я по впливу, 

яке вона справляє на людину: Ломіха, Вогниха, Трясуха, Жовтуха, 

Бліднуха, Гнітуха і подібні. На чолі всіх лихоманок стоїть старша сестра. 

Живуть лихоманки в річках і болотах, часто вони літають по повітрю і 

накидаються на тих, хто їм попадеться під руку. Іноді вони кличуть людей 

на ім’я - хто відгукнеться, той захворіє, а іноді обертаються мухою або 

смітинки та потрапляють в їжу. Хто цю смітинку проковтне, захворіє на 

лихоманку [130]. Серед українських казок, міфів та легенд також багато є 

таких, що пов’язані з хворобами. Цікавим постає те, що майже в усіх 

казках, легендах, сказаннях способом позбавлення від хвороби є певний 

ритуал. 

У сучасному світі, коли антропоцентризм в наукових дослідженнях 

поєднався з високим рівнем розвитку психології та медицини, коли 

процеси, за допомогою яких працює наш мозок розроблюються все 

більшою кількістю дослідників, коли доступ до величезної кількості 

інформації є вільним для більшості людей, пояснення причини хвороби 

більше не шукають в міфах, легендах чи народних віруваннях. Але навіть 

сучасні вчені не заперечують впливу свідомості на тілесні недуги, 

називаючи це «психосоматикою», тобто уявлення людини про саму 

хворобу може впливати на процес її перебігу. Отже, мова, виступаючи 

певною «оперативною системою» думки, не може не брати участь в 

творенні загального уявлення про хворобу. Ця думка розвивається та 

активно досліджується в працях А. Ш. Тхостова, який трактує хворобу як 

«семіотичну систему» [249, c. 3-16]. Цікавість даної теорії та її 

актуальність в даній роботі полягає в тому, що вона пояснює та описує 

роль мови у творенні міфу хвороби. Дослідник стверджує, що при розгляді 
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феномену хвороби «осторонь залишається абсолютно фундаментальний 

факт особливого семіотичного характеру, що набувається будь-яким 

суб’єктивним відчуттям в контексті хвороби: воно починає означати не 

лише саме себе, а й те, що в принципі йому «внеположено» (термін автора) 

– хворобу». Це саме вторинне значення недугів, як зазначає він «у 

медичній психології зазвичай кваліфікувалося як інтелектуальний рівень 

внутрішньої картини хвороби. Його формування пов’язане із засвоєнням 

чинних у культурі поглядів на хвороби, їх причини, механізми з 

семіологічної точки зору представлення про хвороби можуть бути 

інтерпретовані як міфологічні конструкції» [249, c. 12-13]. 

Отже, на думку Тхостова, результати розумової діяльності - 

переконання та ідеї, втілюються в особливому міфі - міфі хвороби. 

Включення тілесності через концепт хвороби в накопичений суспільний 

досвід вводить її «нову наповненість»: час, епоху, людей, історії, принципи 

світобудови та ін. Роблячи міф відкритою системою, феномен хвороби 

постійно уловлює все те нове, що з’являється в суспільній свідомості. Для 

нас же ця теорія цікава, перш за все, тим, що вона пропонує 

сконцентрувати увагу на ролі мови у побудові міфу. Відзначимо, що саме 

мовні відмінності та подібності є найбільш показовими й культурно 

детермінованими. 

Породження і розвиток міфу хвороби простежує й американський 

критик Елен Шоуолтер, яка в своїй роботі «Hystories» описує причини 

розвитку істеричних епідемій наступним чином: «Це – приклади переходу 

емоційного болю і конфлікту («conversion of emotional pain and conflict ») в 

завуальовану, але прийнятну культурою мову хвороби тіла. Нещасні та 

нереалізовані в житті люди відчувають нервові розлади та шукають 

допомоги. Терапевт або будь-який інший авторитет в науці придумує 

відповідну «теорію» («a unified field theory»), даючи чітке і зрозуміле 

пояснення нечітких симптомів» [301, с. 130]. 
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Бачимо, що кожна культура мала свої специфічні «міфи хвороби». 

Якщо навіть в сучасному, технологічно розвиненому суспільстві, вчені 

досі стверджують про хворобу як про певний міф, то дослідження цього 

феномену в античному суспільстві має обов’язково мати в собі аналіз 

міфотворчості, пов’язаної з хворобою. Надалі в цьому розділі ми виходимо 

з того, що в основі ряду концептів (зокрема тих, що відрізняються високим 

ступенем абстрактності) лежить міф і аналіз концепту «хвороба» в рамках 

дисертаційного дослідження неможливий без аналізу міфології недугів. 

Внаслідок проведеної типологічної класифікації мегаконцепту 

ХВОРОБА він був схарактеризований нами як дуальний, тобто такий, що 

не існує в свідомості людини окремо від концепту ЗДОРОВ’Я. Сучасні 

філософи погоджуються з думкою про те, що пріоритет у визначенні 

понять здоров’я та хвороби належав працям давньогрецьких вчених, тож 

фокус нашого дослідження має зміститися в бік аналізу античних уявлень 

про здоров’я та недуги. 

Медицина була розвинена в Греції з давніх часів, відголоски чого 

можемо побачити в поемах Гомера «Іліада» та «Одіссея» (VIII-VII століття 

до н. е.), що описують події Троянської війни (XII ст. до н. е.). 

Ознайомившись з цими поемами ми можемо зробити висновки як про стан 

медицини в тогочасному суспільстві, так і про статус лікаря. В поемі 

«Іліада» сини легендарного лікаря Асклепія, Подалірій та Махаон, 

описуються як надзвичайно авторитетні лікарі-воїни ἀριστεύοντα Μαχάονα 

[Hom. Il. 11.506] «найславетніший Махаон» та Μαχάων βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ 

υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος [Hom. Il. 11.517] «піднявся Махаон, син Асклепія, 

прекрасного лікаря». Також у творі описується процес надання пораненим 

медичної допомоги, видалення списів та стріл з тіла, методики розширення 

та розрізання рани для більш зручного вилучення зброї. 

Стосовно сприйняття Гомером хвороб, не пов’язаних з пораненнями 

чи фізичними пошкодженнями, Цельс пізніше напише: Eodem vero auctore 

disci potest morbos tum ad iram deorum inmortalium relatos esse, et ab iisdem 
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opem posci solitam verique simile est inter nulla auxilia adversae valetudinis, 

plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia 

neque luxuria vitiarant – «від того ж самого автора (мається на увазі Гомер), 

можна дізнатися, що тоді хвороби пов'язувались з гнівом безсмертних 

богів і до них же зверталися зазвичай за допомогою. І досить правдивим є 

те, що при відсутності допоміжних засобів здоров’ям більшість все ж 

хорошим володіли, що не погіршувалось ані лінощами, ані розкошами» 

[тут і надалі переклад наш – Ю.С.]. 

Перше та найдавніше уявлення про хворобу було пов’язане з 

міфологічним втручанням вищих сил, що було викликане порушенням 

певного табу чи скоєнням якогось гріха. Тобто, в контексті міфічного 

світогляду греків хвороба не бачилася як така, що викликана зсередини, – 

її поява, як і інші аспекти життя, пояснювалась божественними причинами. 

Одним з перших, хто визначив саме поняття «здоров’я», був філософ 

Алкмеон (Ἀλκμαίων) Кротоонський (≈ 540 - 490 до н.е.) [94, с. 33.]. який 

стверджував (цитата наведена з діалогу Платона «Федон» і сприймається 

як зображення поглядів Алкмеона) καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ 

ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ; ἢ τούτωνμὲν οὐδέν, ὁ δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις 

παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶνκαὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ 

δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξηςλαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι 

ἐπιστήμην; καὶ αὖ τούτων τὰςφθορὰς σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανόν [Plat. 

Phaedo 96b] «чим же ми мислимо: кров’ю, повітрям або вогнем? Або ж ні 

тим, ні іншим, ані третім, а це наш мозок викликає почуття слуху, і зору, і 

нюху, а з них виникають пам’ять і уявлення, коли вони набудуть стійкість, 

виникає знання?» Сам Алкмеон пояснював функціонування всього сущого 

парами «сил», якими він представляв первинні елементи, що утворюють 

природу людини й визначають різні стани. Крім цього він вважав, що 

здоров’я зберігається при балансі, рівномірності цих сил («ισονομία των 

δυνάμεων»), а хвороба виникає внаслідок панування («μοναρχία») однієї з 

них. Також Алкмеон-лікар вперше прийшов до висновку, що хворобу 
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треба розпізнавати та лікувати за її зовнішніми проявами, симптомами. 

Крім цього, він вперше висловив думку про те, що наші розумові здібності 

керуються саме мозком, за що був пізніше розкритикований Арістотелем, 

який вважав, що розум знаходиться в серці людини [94, c. 35]. 

Найпомітнішим лікарем Стародавньої Греції, безперечно, був 

Гіппократ (нар. ≈ 460 року до н. е.). Він критикував досягнення 

натурфілософів, а пояснення хвороби шукав в матеріальних чинниках, що 

її обумовлюють та в змінах цих чинників. За Гіппократом, причини 

хвороби виникають в самому організмі, а не є зумовленими зовнішніми 

чинниками. Особливо він підкреслював, що це стосується навіть тих 

хвороб, що вважалися греками «божественними», наприклад, епілепсії. Він 

одним з перших зазначив, що кожна хвороба має свої природні причини, а 

все відбувається тільки відповідно природі. За Гіппократом рушійними 

силами є чотири основні соки живого організму (кров, слиз, жовта і чорна 

жовч), які відповідають чотирьом стихіям, правильно змішаним. 

Співвідношення рідин, за Гіппократом, залежало від спадковості й 

зовнішніх причин – пір року й руху планет. Так виникла ідея чотирьох 

темпераментів (сангвінічний, холеричний, флегматичний і меланхолічний) 

– базових тілесних типів, в кожному з яких переважав той чи інший 

життєвий сік. Уявлення Гіппократа про природу недугів дозволяє нам 

прослідкувати еволюцію поглядів на причини хвороби від божественно 

втручання до концепції життєвих соків або «гуморальної», що 

віддзеркалює ідею втрати рівноваги певних регулятивних компонентів: 

крові, жовтої жовчі, чорної жовчі та слизу. 

Наступним етапом трактування мінливості станів людського здоров’я 

стало поняття «пневми» («το πνεύμα»). Це поняття з’явилось ще в VI ст. до 

н. е. в трактатах натурфілософів як відбиття елементу повітря. З часом 

трактування цього елементу античного світогляду поступово починає 

змішуватись з поняттям душі («ψυχη»), особливо ці зміни помітні в 

поглядах філософів того часу, від Анаксимена (Ἀναξιμένης) (585-525 до н. 
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е.) до Діогена (Διογένης) (≈ 410 ≈ 320 рр. до н.е.). Через посередництво 

сицилійського лікаря-натурфілософа Філістіона з Локр між 370 і 360 до н. 

е. воно було сприйнято Платоном і Арістотелем. Герофіл (≈ 335 до н. е., – 

≈ 280 до н. е.) та Еразістрат (≈ 304 до н. е., – 250 до н. е.) розвинули 

поняття пневми; вона, на їх думку, є подихом життя, що тече венами разом 

з кров’ю. Надалі це поняття проникає як в гіппократівську (косську) 

школу, представники якої локалізувати джерело пневми в мозку, так і в 

сицилійську школу лікарів, які локалізувати джерело пневми в серці. У І 

ст. до н. е. виникає навіть школа лікарів-пневматиків. [128]. Також ця 

концепція підтримувалась вченими, що були послідовниками Темізона, і 

вважали, що пізнання причини хвороби не має відношення до лікування – 

достатньо просто спостерігати певні спільні симптоми протікання 

захворювань.  

Видатний вчений та філософ античної доби Платон також був 

прихильником «пневматичної» теорії Його роздуми про здоров’я та 

хворобу найяскравіше викладені в діалогу «Тімей». Він вважає, що пневма 

проникає в тіло людини, надає йому здатність відчувати та мислити в 

мозку, зігріває людину в серці та живить у печінці. Перетвореннями 

пневми в організмі та її впливом на різні органи Платон пояснював 

патологічні явища. Філософ також підтримує ідею «рівноваги» елементів в 

організмі: τεττάρων γὰρ ὄντων γενῶν ἐξ ὧν συμπέπηγεν τὸ σῶμα, γῆς πυρὸς 

ὕδατόςτε καὶ ἀέρος, τούτων ἡ παρὰ φύσιν πλεονεξία καὶ ἔνδεια καὶ τῆς 

χώραςμετάστασις ἐξ οἰκείας ἐπ᾽ ἀλλοτρίαν γιγνομένη, πυρός τε αὖ καὶ τῶν 

ἑτέρωνἐπειδὴ γένη πλείονα ἑνὸς ὄντα τυγχάνει, τὸ μὴ προσῆκον ἕκαστον ἑαυτῷ 

προσ λαμβάνειν, καὶ πάνθ᾽ ὅσα τοιαῦτα, στάσεις καὶ νόσους παρέχει [Plat. Tim. 

82b] «що стосується недуг, то їх походження, мабуть, ясно кожному. 

Оскільки тіло наше згуртувалося з чотирьох елементів – землі, вогню, 

води й повітря, варто одному з них опинитися в надлишку або в нестачі 

чи перейти зі свого місця на чуже, варто будь-якій частині (згадавши, що 

як вогонь, так і інші елементи являють собою різні частини) сприйняти в 
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себе не те, що потрібно, тут же, як і в випадку інших подібних порушень, 

виникають смути й недуги». 

Арістотель (384—322 рр. до н. е.) виділяв два види пневми: пневму 

яку ми вдихаємо як повітря і яка регулює температуру тіла та психічну 

пневму, що постійно випаровується з крові. Про мінливість здоров’я та 

хвороби він розмірковує в творі «Метафізика», стверджуючи наступне: 

οἷον ὑγίεια νόσου, ἐκείνης γὰρ ἀπουσία ἡ νόσος, ἡ δὲ ὑγίεια ὁ ἐν τῇ ψυχῇ λόγος 

καὶ ἡ ἐπιστήμη.γίγνεται δὲ τὸ ὑγιὲς νοήσαντος οὕτως: ἐπειδὴ τοδὶ ὑγίεια, ἀνάγκη 

εἰ ὑγιὲς ἔσταιτοδὶ ὑπάρξαι, οἷον ὁμαλότητα, εἰ δὲ τοῦτο, θερμότητα: καὶ οὕτως ἀεὶ 

νοεῖ, ἕως ἂνἀγάγῃ εἰς τοῦτο ὃ αὐτὸς δύναται ἔσχατον ποιεῖν. εἶτα ἤδη ἡ ἀπὸ 

τούτουκίνησις ποίησις καλεῖται, ἡ ἐπὶ τὸ ὑγιαίνειν [5-10] «здоров’я – сутність 

для хвороби, бо хвороба виявляється через відсутність здоров’я, а 

здоров’я – це розуміння та пізнання в душі [цілителя]. Здоровий стан 

отримується таким ходом думки [цілителя]: оскільки здоров’я є те-то і те-

то, то треба, якщо хтось має бути здоровим, щоб в ньому було наявне те-то 

й те-то, наприклад рівномірність, а якщо так, то і теплота; і так 

розмірковує все далі, поки нарешті не прийде до того, що він сам в змозі 

зробити. Починається з цього часу рух, спрямований на те, щоб бути 

здоровим, який називається потім лікуванням». Дефініції здоров’я 

Ціцерона і Гіппократа пізніше були доповнені інтерпретацією Платона: 

«здоров’я –  

це згода душі й тіла, це не якийсь недосяжний ідеал, але необхідна і 

природна умова здорового існування людини» [5]. 

В межах Римської імперії, яка на той час об’єднувала більшість країн 

Піренейського півострова, медицина отримала значно більший розвиток, у 

порівнянні з окремими містами-державами Давньої Греції. Величезні межі 

та агресивна зовнішня політика потребували утримання величезної армії та 

розширення можливостей військової медицини. Були створені спеціальні 

військові госпіталі, які отримали назву валетудінарії (від valetudo, inis f 

«здоров’я»). Основою медичного вчення Стародавнього Риму служили 
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знання, отримані з грецької медицини. В першу чергу користувалися 

працями Гіппократа, що містили описи багатьох захворювань і способів їх 

лікування. Медичні школи в Стародавньому Римі з’явилися в епоху 

республіки. Вважалося, що лікар повинен володіти знаннями з області 

різних дисциплін. На медицину продовжують мати величезний вплив праці 

окремих філософів, вчених, лікарів. Одним з найперших видатних лікарів 

був Асклепіад (≈ 128 – 56 р. до н. е), який в основу своїх наукових розвідок 

поклав вчення Епікура та Лукреція. За вченням Асклепіада, людський 

організм складається з атомів. Вони утворюються з повітря в легенях, з їжі 

в шлунку, поступають у кров і розносяться нею по організму, де і 

споживаються тканинами для харчування і відновлення речовини. У 

тканинах атоми рухаються невидимими канальцями, які він називає 

порами. Причини хвороби він вбачав, в неправильному розташуванні цих 

атомів, зіштовхненні та змішання атомів різного типу, в порушенні їх руху. 

Володіючи великою ерудицією, набутої завзятим вивченням грецьких 

джерел у своїх працях він також надав вичерпний опис деяких хвороб. 

Не менш відомою були праці медика, історика та теоретика медицини 

Авла Корнелія Цельса (Aulus Cornelius Celsus, нар. ≈ 25 до н. е. – ≈ 50 н. е.) 

Частина його праць була присвячена хірургії та хворобам кісток. Деякі 

дескрипції хвороб і визначення Цельса увійшли в медичну науку і 

збереглися до нашого часу. Він підкреслював важливість раціонального 

підходу до питань симптоматики, діагностики, лікування і прогностики 

хвороби. В його працях ми та зараз знаходимо важливу інформацію про 

гігієну і дієтику, про велике значення індивідуального підходу до 

лікування. Також Цельс детально описав ознаки деяких хвороб і загальні 

способи їх лікування: кровопускання, банки, розтирання, дієтичне 

харчування [209, c. 233]. Для нас цікавість праці Целься в першу чергу в 

тому, що ми можемо прослідкувати розвиток уявлень про хворобу та 

методи її лікування з давніх часів, адже його праці з історії медицини 

збереглися і понині. Крім цього він продовжує розробку наукової 
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латинської термінології – у ряді випадків вводить нові медичні терміни 

латинською мовою, замінюючи ними традиційні грецькі назви, які часто 

наводяться ним паралельно. Оскільки в епоху Цельса латинська медична 

термінологія знаходилася ще в етапі становлення, то у нього нерідко одне 

й те ж слово виражає різні поняття. Так слово «vulnus, eris m» означає і 

рану і виразку, «cancer, cri m» рак і омертвіння. «Ienis Sacer» в розумінні 

Цельса трактується і як оперізуючий лишай, і як гостре запальне 

захворювання типу гангрени. Він підтримує позицію наукового підходу до 

проблеми хвороби, пояснюючи її виключно внутрішніми чинниками eum 

vero recte curaturum, quem prima origo causae non fefellerit [Cels. 1.pr] «той 

дійсно буде правильно лікувати, хто не помилився в першопричині 

хвороби». Багато уваги філософ приділяє описанню принципу лікування 

протилежним, зазначаючи: unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. 

…Cognito igitur eo, quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse; 

si profluvio laborat, continendum; si mixtum vitium habet, occurrendum 

subinde vehementiori malo «одні (хвороби) з ущільненням, інші з 

розм’якшенням, треті змішані. Вважаю, що якщо тіло ущільнене, треба 

його послабити, якщо тіло страждає розрідженням, то закріпити; якщо 

хворобливі явища змішаного типу, то треба відразу боротися з більш 

сильно вираженим болючим явищем» або tenuis vero homo inplere se 

debet, plenus extenuare; calidus refrigerare, frigidus calefacere; madens 

siccare, siccus madefacere; itemque alvum firmare is, cui fusa, solvere is, cui 

adstricta est: succurrendumque semper parti maxime laboranti est «худому 

слід повніти, повному – худнути, теплому – охолоджуватися, холодному – 

зігріватися, вологому – стати більш сухим, сухому – вологішим. Рівним 

чином і той, у кого шлунок слабкий, повинен його закріплювати, а той, у 

кого міцний, повинен зробити, щоб він став слабким. Завжди треба 

надавати допомогу частини тіла, найбільш схильній до захворювання». У 

своїй концепції він намагається дотримуватися поглядів різних вчених, 

поєднуючи набутки натурфілософів, гуморальну концепцію та вчення про 
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пневму: «Νeque esse dubium quin alia curatione opus sit, si ex quattuor 

principiis vel superans aliquod vel deficiens adversam valetudinem creat, ut 

quidam ex sapientiae professoribus dixerunt: alia, si in umidis omne vitium est, 

ut Herophilo visum est; alia, si in spiritu, ut Hippocrati; alia, si sanguis in eas 

venas, quae spiritui accommodatae sunt, transfunditur et inflammationem, quam 

Graeci φλεγμόνην vocant, excitat, eaque inflammatio talem motum efficit, qualis 

in febre est, ut Erasistrato placuit; alia, si manantia corpuscula per invisibilia 

foramina subsistendo iter claudunt, ut Asclepiades contendit «Немає сумніву, 

що методи лікування різні: якщо нездоров’я походить від надлишку чи 

нестачі одного з чотирьох елементів, як стверджують деякі вчителі 

філософії, інше – якщо в (стані) соків вада є, як бачиться Герофілу, інше – 

якщо в подиху(повітрі), інше – якщо кров у ті вени, в яких накопичене 

повітря, проникає та запалення, яке греки називають «флегмоною», 

викликає, при чому це запалення таку дію провокує, яка при лихоманці є, 

так на думку Ерасістрата, інше, якщо малесенькі тіла через невидимі 

отвори проникаючи, шляхи затуляють, як стверджує Асклепіад.» [Celsus 

«De Medicina»]. 

Гален (Γαληνός, нар. ≈130 – 200 н. е.), римський лікар грецького 

походження, також еклектично поєднує гуморальний напрямок та 

примітивний матеріалізм Гіппократа з ідеалістичними уявленнями 

Платона про первинних духовні сутності та вченням про пневму як 

життєву силу з уявленнями Арістотеля про органічну доцільність. Пневму 

Гален розуміє як субстанцію-посередник між душею і тілом, що 

використовується душею як знаряддя чуттєвого пізнання і тілесних рухів. 

У період занепаду середньовічної західноєвропейської культури, що 

наступив після падіння Риму, праці Галена і його «Коментар» на збірку 

Гіппократа залишалися майже до XV століття основним джерелом 

відомостей про античну медицину. Але слабкі сторони вчення Галена та 

Арістотеля легко піддавалися критиці з позицій церковної ідеології, яка 

безроздільно панувала в той час. Позитивний внесок Галена в 
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природознавство і медицину був тимчасово забутий; спотворена спадщина 

Галена стало основою схоластичного викладання, що на багато століть 

загальмувало розвиток медицини. 

В епоху Середньовіччя зазнає трансформацію антична концепція 

здоров’я. Людина сприймається в першу чергу як образ і подоба Бога. 

Домінанти здоров’я – віра в Бога і дотримання в світському та духовному 

житті Божих заповідей. Центр медичних розвідок переміщується на схід, 

де і надалі здобутки античних вчених глибоко шануються. Наприклад, у 

вченні Ібн-Сіни (Авіценни) отримали глибокий розвиток проблеми 

причинності в етіології і взаємодії зовнішніх факторів з «внутрішніми 

силами» організму. Вчення Галена про пневму дійшло до Нового часу у 

вигляді ідеї про «життєві духи» («spiritus vitales») в крові і нервах в Андрія 

Везалія і Декарта. 

Розглянувши різні погляди на хворобу, можемо стверджувати, що 

міфологія хвороби є досить складною та неоднозначною – ми не можемо 

розглядати мегаконцепт ХВОРОБА без врахування панівної на той час 

філософської концепції. Проаналізувавши праці найвідоміших лікарів та 

філософів античності, можна виділити такі основні концепції здоров’я та 

хвороби: 

– «міфологічна» – пояснення причин хвороби через втручання 

зовнішніх сил, божий промисел. Хвороба розуміється як зовнішній ворог, 

що посилається богами внаслідок якоїсь провини; 

– «гуморальна» – прихильники якої вважали, що будь-які процеси в 

організмі контролюються рухом певних рідин, в основному, слідуючи за 

Гіппократом, виділяють кров, чорну та жовту жовч та флегму (слиз); 

– «пневматична» концепція – вчені розвивають уявлення про те, що 

рух пневми або життєвої сили спричинює в організмі відповідні процеси; 

– «науково-матеріалістична» – відбиває початок систематичного 

вивчення анатомії тіла, симптоматики та лікування хвороб. 
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Вважаємо, що погляди на причини та сутність хвороби не могли не 

відбитися на процесі концептуалізації цього поняття у свідомості давніх 

римлян. 

 

2. 2. Внутрішня форма номенів MORBUS, AEGROTATIO, 

VITIUM в контексті зміни уявлень про хворобу 

 

Мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові внаслідок існування 

багатьох різноманітних концепцій хвороби та здоров’я в античному 

суспільстві, постає досить неоднорідним. У порівнянні з українською 

мовою, латина послуговується набагато більшою кількістю лексем на 

позначення хвороби, які є практично синонімічними. На позначення 

хвороби як загального поняття використовуються такі лексеми: morbus, i 

m, dolor, oris m; aegrotatio, onis f, aegritudo, inis f, aegror, oris m, infirmitas, 

atis f, vitium, ii n, valetudo, inis f. Певні лексеми більше поширені в текстах 

медичної тематики, інші – в текстах філософської чи ліричної тематики, 

але всі вони номінують одне поняття. Словниковий склад – найбільш 

мінливий бік мови, він є відбиттям реакції мови на ті реалії, що 

відбуваються у світі, також в ній безпосередньо позначаються наші 

уявлення про різні явища позамовної діяльності. Е. Сепір з цього приводу 

зазначав «Зміни в лексиці викликані вельми різноманітними причинами, 

більшість яких носить культурний, а не чисто мовний характер» [Сепір 

2002: 240]. Численні дослідники наголошують на безперечній важливості 

екстралінгвістичних факторів в процесі формування неологізмів. Слово 

з’являється в контексті культури як її рефлексія. І оскільки раніше нами 

вже були досліджені різні філософські концепції здоров’я та хвороби, 

спробуємо співвіднести внутрішню форму номенів на позначення хвороби 

з цими концепціями. Отже, нами були виділені три гіпоконцепти – 

MORBUS, AEGROTATIO та VITIUM., кожен з яких розкриває етапи 

концептуалізації цього поняття в свідомості давніх римлян. Ціцерон у 
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Тускуланських бесідах щодо цього пише: «Quo modo autem incorpore est 

morbus, est aegrotatio, est vitium, sic in animo. morbum appellant totius 

corporis corruptionem, aegrotationem morbum cum imbecillitate, vitium, cum 

partes corporis inter se dissident, ex quo pravitas membrorum, distortio, 

deformitas» [Cic. Tusc. 4.225-227] «Як у тілі живуть хвороби, захворювання, 

вади. MORBUS називається повний розлад роботи тіла; AEGROTATIO – 

хвороба, супроводжувана повним безсиллям; VITIUM – це коли частини 

між собою дисонують, тобто пошкодження членів, спотвореність, 

деформація». Бачимо градацію від найбільшого до найменшого – morbus 

=> aegrotatio=> vitium. 

Відтак, історична основа номена MORBUS «*morb-» етимологічно 

походить від санскритського кореня «mrnati» «той, який трощить, б’є» або. 

«mrdh» - «ворог, щось вороже», споріднене старогрецькому «βροτός» 

«смертний, людський», «μαραίνω» - зникати, стиратися, знищувати. 

Лексема має досить великий семантичний діапазон, так іменник «morbus» 

має такі значення «хвороба», «назва хвороби» «конкретний випадок 

хвороби», «душевна недуга», «страждання», «пафос» (використовується в 

перекладі грецьких філософських текстів як синонім до πάθος), 

«слабкодухість», «провал», «недолік», «слабка сторона», «дефект», 

«сексуальне збочення». Внутрішня форма цієї лексеми дає нам підстави 

вважати її такою, що виникла найпершою, за умови панування 

міфологічного типу світогляду. Сприйняття хвороби як ворога має знайти 

своє відбиття в синтагматичній сполучуваності номена як об’єкта з 

дієсловами на позначення захоплення, панування, завоювання. 

Номен AEGROTATIO походить від праіндоєвропейського кореня 

*h₂eǵ- зі значенням «вести» спорідненого з лексемами agō та gerō, пізніше 

ця лексема була запозичена староанглійською мовою як «acan» та в 

англійській трансформувалося в «ache» зі значенням «страждати, боліти». 

Коренева морфема «aegr-» також має такі деривати: іменники aegrimōnia, 

ae f «печаль, скорбота», aegritūdo, inis f «недуга, нездоров’я», aegror, oris m 
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«хвороба», aegrotatio, onis f «розлад здоров’я, хворобливий стан»; 

прикметником aegrōtus, а, um «хворий, стражденний»; дієсловами aegrōto, 

are «бути хворим, хворіти», aegreo, ere «хворіти» та aegrēsco, ere 

«занедужувати»; прислівником aegrē «болісно, важко». Використання 

лексем з цією кореневою морфемою, на нашу думку, є відгуком на 

становлення та популярність пневматичної концепції хвороби, коли люди 

вірили, що рух, переміщення пневми організмом викликало певні зміни в 

людини. Відтак, вербалізатори цього гіпоконцепту можуть набувати 

значення «суму, скорботи», адже рух пневми, як уявлялося тогочасним 

письменникам, міг зачіпати й емоційний бік людини. 

Історична основа номену VITIUM походить від праіндоєвропейського 

слова *wi-tio-, яке, у свою чергу, походить від кореня *wei- «недолік, 

помилка, провина». Пізніше термін був запозичений старофранцузькою 

мовою приблизно в дванадцятому столітті в значенні «провина, дефект», 

причому також використовувався для номінації як тілесного, так і 

морального дефекту (сім смертних гріхів старофранцузькою називалися 

«les set vices»), пізніше (приблизно на початку 13 століття) був 

запозичений староанглійською мовою у вигляді кореня «vice» ‒ 

«порочний, такий, що має погані моральні якості». Співвіднесення хвороби 

з недоліком, вадою несе відбиток філософського світогляду, коли здоров’я 

уявляється як щось ідеальне, цілісне, коли воно досягається тільки за 

умови «ισονομία των δυνάμεων», тобто, «рівноваги сил». Лексема з цією 

кореневою морфемою є рефлексією уявлення про хворобу як порушення 

рівноваги в організмі, нестачі чи надмірності якоїсь рідини, тобто, 

співвідноситься з гуморальною концепцією хвороби. 
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2.3. Методика моделювання мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові 

 

Протягом останніх 15 років тільки на території колишнього СНД 

вийшло близько семисот праць (кандидатські та докторські дисертації, 

монографії), так чи інакше присвячених дослідженню феноменів здоров’я 

та хвороби. В основному ці дослідження проводяться в рамках 

порівняльно-історичного мовознавства – досліджується об’єктивація 

концептів на матеріалі паремій, авторських текстів, словників, переважно 

це порівняння української чи російської мови та однієї з 

західноєвропейських. Так, наприклад, В. І. Песоцька в праці «Концепт 

«болезнь» в зеркале мирового закона равновесия» [168, с. 224] 

характеризує концепт ХВОРОБА в російській наївній картині світу як 

такий, що характеризується константними та варіативними ознаками. До 

перших відносяться характер прояву, місце прояву в організмі, 

поширеність, очікуваність, спосіб передачі хвороби; до других – 

одужуваність та «насилання» (в давній свідомості) і досліджуваність, 

причина, ступінь складності, час, статевий та віковий статус хворого (в 

сучасній свідомості). З дослідником можна погодитися, зазначивши, що 

стосовно даного концепту сучасна наївна мовна свідомість відчуває 

сильний вплив з боку наукової медичної картини світу. 

На думку А. М. Усачової [253, с. 6], концепт «стан здоров’я» 

характеризується трьома типами оцінки: внутрішньої (її об’єктом є 

самопочуття), нормативної (її об’єктами виступають зовнішній вигляд, 

сила, чистота) і зовнішньої (її об’єкти - ставлення до їжі, спорту, 

шкідливих звичок, лікарям та лікування). Внутрішня і нормативна оцінки 

стосовно стану здоров’я, на думку дослідниці, виявляють малу 

варіативність в різних культурах. 
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Л. В. Туленінова в своїй дисертації зазначає, що «за відправну точку 

аналізу приймається погляд на хворобу як на семіотичну систему; те, як 

відбувається породження і розвиток міфу хвороби, береться до уваги в 

подальшій її роботі з мовним матеріалом, а саме при побудові лексико-

семантичного поля концепту хвороби. Проводиться аналіз асоціативних 

зв’язків, що дозволяє доповнити не тільки структуру концепту ХВОРОБА, 

а й надати завершеність всієї концептуальної структурі «здоров’я» [248]. 

Ми, у свою чергу, відштовхуючись від сприйняття хвороби і як міфу, і 

як семіотичної системи, також маємо визначитись з методикою роботи з 

матеріалом, адже ціннісна складова аксіологічних концептів на матеріалі 

живих мов досліджується за допомогою методики опитування 

респондентів, що на матеріалі мертвої мови зробити, на жаль, неможливо. 

Асоціативний матеріал ми намагатимемось визначити шляхом глибокого 

аналізу лексичних одиниць, особливості їх сполучуваності та виділення 

когнітивних ознак. 

Поняття як одна зі складових концепту є, на наш погляд, відправною 

точкою в його вивченні. Обумовлений зазвичай як одна з форм мислення і 

як результат «переходу від чуттєвого ступеня пізнання до абстрактного 

мислення» поняття «надає мисленню характер узагальненого відображення 

дійсності» [51, c. 87]. Таким чином, воно є «результатом узагальнення 

предметів деякого класу та уявного виділення самого цього класу за 

певною сукупністю загальних для предметів цього класу – і в сукупності 

відмінних для них – ознак» [91]. Нагадаємо, що фактуальна (понятійна) 

складова концепту включає: 

1) повсякденне знання, втілене в мовних дефініціях; 

2) елементи наукового знання і загальної ерудиції; 

3) стереотипні та прототипні структури. 

Отже, ми маємо, по-перше, визначити ті комплекси ознак, які 

дозволять узагальнити «предмети» класу «хвороба», а по-друге, виявити 

існуючі між цими групами відмінності. [222, c. 30] В нашому дослідженні 
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ми спиралися на модель дослідження структури концепту, запропоновану 

З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, якавключає наступні етапи: 

1. Побудова номінативного поля досліджуваного концепту. 

2. Аналіз і опис семантики мовних засобів, що входять в номінативне 

поле концепту. 

3. Когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних 

засобів – виявлення когнітивних ознак, які формують досліджуваний 

концепт як ментальну одиницю. 

4. Верифікація отриманого когнітивного опису у носіїв мови 

5. Опис змісту концепту у вигляді переліку когнітивних ознак. 

6. Моделювання концепту, яке має на меті: 

a) опис макроструктури концепту (віднесення виявлених когнітивних 

ознак до образного, інформаційного компонентів і інтерпретаційних полів 

та встановлення їх співвідношення в структурі концепту); 

b) опис категоріальної структури концепту, який містить виявлення 

ієрархії когнітивних класіфікційнних ознак, що концептуалізують 

відповідний предмет або явище; 

c) опис обраного концепту як ієрархії когнітивних класифікаційних 

ознак; 

d) опис польової організації виявлених когнітивних ознак; 

e) виявлення ознак, що становлять ядро, ближню та дальню 

периферію концепту; 

7. Загальні висновки про особливості досліджуваного концепту [185]. 

Також  аналіз наукової літератури, класифікація обраного концепту та 

аналіз феноменів хвороби та здоров'я в діахронії дозволили уточнити 

методику моделювання структури концепту, яка включає: 

1. Визначення ключового слова, що репрезентує концепт в 

латинській мові (нами було визначено, що єдиної лексеми, яка б включала 

в себе весь семантичнийобшир мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові 
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немає, тому доцільно розглядати мегаконцепт у вигляді трьох 

гіпоконцептів) 

2. Аналіз словникових дефініцій основних мовних репрезентацій, 

що складатимуть ядро номінативного поля.  

3. Здійснення етимологічного аналізу ключового слова концепту 

з метою визначення механізмів його початкового формування.  

4. Аналіз семантики синонімів, антонімів, гіперонімів, гіпонімів 

ключового слова для з’ясування додаткових когнітивних ознак концепту.  

5. Аналіз  фразеологічних та пареміологічних одиниць, до яких 

належить ключове слово на позначення концепту для вивчення 

національно- культурної своєрідності концепту, специфіки його змісту; 

6. Відбір методом суцільної вибірки текстового матеріалу,який 

включає референти концепту, встановлення частотності вживання різних 

значень цих референтів 

7. Визначення ядра та периферії досліджуваного концепту 

визначення частотності вживання референтів, поєднання частотності зі  

словниковими дефініціями, етимологічним аналізом, семантичним 

аналізом синонімів, антонімів, гіперонімів та гіпонімів.  

8. Вибір текстового матеріалу різних жанрів, який дасть змогу 

найповніше розкрити функціонування концепту в латинській мовній 

картині світу 

9. Побудова фреймової структури концепту на основі аналізу 

функціонування репрезентантів концепту в текстах різних жанрів 

10. Визначення лексичного значення репрезентантів мегаконцепту 

ХВОРОБА через сполучуваність їх з іншими лексемами. Підсумком 

моделювання концепту в рамках нашого дослідження має стати словесне 

або графічне представлення змісту концепту у вигляді польової та 

фреймової структури.  

Формування концепту ми пропонуємо визначати як процес редукції 

результатів досвідченого пізнання дійсності до меж людської пам’яті та 
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співвіднесення їх з раніше засвоєними культурно-ціннісними домінантами, 

вираженими в релігії, ідеології, мистецтві [222, c. 10]. Що ж стосується 

експериментального етапу дослідження, який багато авторів визначають як 

важливий етап дослідження концепту, зокрема зосереджуючи увагу на 

таких експериментальних методиках, як вільний і спрямований 

асоціативний експеримент як прийоми формування номінативного поля 

концепту, то, всупереч тому, що «методики можуть не тільки допомогти у 

формуванні номінативного поля концепту, вони можуть бути використані 

безпосередньо для аналізу змісту концепту і виділення утворюють його 

когнітивних ознак» [184, c. 131], неможливість спілкування з носіями 

латинської мови змушує нас замість асоціативного експерименту 

звертатись до творів, написаних латинською мовою. 

Науковим підґрунтям є думка Г. Г. Слишкіна про те, що 

«прецедентний текст завжди формує концепт; будь-який текст, який 

формує концепт у свідомості даного мовного колективу, неодмінно стає 

прецедентним для цього колективу. Прецедентні тексти є основними 

одиницями існуючої у свідомості носіїв мови текстової концептосфери», 

де під прецедентним текстом розуміється «будь-яка послідовність 

знакових одиниць, що характеризується цілісністю і зв’язністю, а також 

володіє ціннісною значимістю для певної культурної групи» [200, с. 29]. 

Прецедентним може бути текст будь-якої протяжності: від прислів’я або 

афоризму до епосу.  
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Висновки до Розділу 2 

 

1. У сучасній лінгвістиці в процесі дослідження поняття «хвороба» 

численні вчені доходять висновку про те, що будь-яке уявлення про 

хворобу містить, окрім самого поняття, ще й міфологічну складову, яку ми 

можемо виявити в процесі мовного аналізу. 

2. У культурі багатьох народів, у тому числі й слов’янських, хвороба 

нерозривно пов’язана з міфами, тому аналіз мегаконцепту ХВОРОБА має 

включати аналіз міфології недугів в античному суспільстві. 

3. Унаслідок проведеного аналізу виявлено, що в процесі розвитку 

античної медицини та філософії вчені та мислителі висували різні теорії 

щодо концепції людського здоров’я та хвороби, основні з яких такі: 

а) «міфологічна», у межах якої хвороба пов’язувалася із зовнішнім 

втручанням вищих сил, волею богів; б) «гуморальна» ‒ концепція 

рівноваги життєвих соків в організмі людини, порушення якої (підвищення 

чи пониження рівню якоїсь із рідин – крові, жовтої жовчі, чорної жовчі та 

слизу) може с провокувати хворобу; в) «пневматична», у рамках якої 

стверджувалося. що пневма є життєдайною енергією, яка рухається тілом, і 

рух цей спричинює певні зміни в організмі; г) «науково-матеріалістична», 

яка ґрунтується на докладному вивченні анатомії тіла та спробах 

визначити причини хвороби з середини самого організму. 

4. Визначено, що мегаконцепт ХВОРОБА, внаслідок наявності в 

римському світоглядному просторі багатьох концепцій здоров’я та 

хвороби, є досить неоднорідним, тому вважаємо за необхідне 

проаналізувати його в рамках трьох окремих гіпоконцептів, кожен із яких є 

певним відображенням окремих міфологічних уявлень про хворобу. В 

якості таких гіпоконцептів нами були визначені MORBUS, AEGROTATIO 

та VITIUM, де MORBUS є рефлексією міфологічного світогляду, уявлення 

про хворобу як про кару богів, AEGROTATIO з його архісемою руху є 
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відображенням пневматичної концепції, а VITIUM співвідноситься з 

гуморальною теорією як ідея про порушення рівноваги, гармонії в 

організмі людини. 

5. Специфіка семантичного наповнення мегаконцепту ХВОРОБА 

вимагає вироблення особливої методики дослідження його структури, що 

передбачає аналіз словникових дефініцій імені концепту, визначення 

етимології ключового слова, встановлення синонімічних, антонімічних, 

гіперо-гіпонімічних зв’язків, пареміологічного фонду, дослідження 

специфіки репрезентації цього концепту в різних типах дискурсу 

Основні положення розділу відображено у відповідних публікаціях 

автора: [209], [210]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕГАКОНЦЕПТУ ХВОРОБА 

 

3.1. Моделювання ядра гіпоконцепту MORBUS у латинській мові 

 

Тепер, підійшовши впритул до питання про використання образних 

мовних засобів для додання міфу хвороби ще більшої переконливості, 

звернімося до джерела, що дає основу для метафоризації – слів, за 

допомогою яких мегаконцепт ХВОРОБА набуває предметності в 

латинській мові, а також до дослідження результатів цього процесу в 

прецедентних та авторських текстах. Для початку зазначимо 

загальноприйняте визначення поняття «хвороба». Хвороба, або 

захворювання – патологіючний процес, який проявляється порушеннями 

морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин та / чи 

функціонування організму (його частин) у людини чи тварини [230, c. 5]. 

Важливою передумовою профілактики багатьох хвороб є здоровий спосіб 

життя ‒ правильне харчування, мінімальне вживання алкоголю, 

дотримання правил і норм гігієни, наявність нешкідливих умов на роботі і 

вдома, заняття спортом заради зміцнення здоров’я. Здоров’я визначається, 

як безперечна аксіоматична цінність, хвороба ж як щось, що порушує 

оптимальний природній стан організму. Сотні медичних університетів 

готують спеціалістів, головна мета яких – боротися проти хвороб, 

упізнавати та лікувати їх. Історичні передумови нерозривно пов’язали 

свого часу латину та медицину, вони стали єдиним цілим, змінивши та 

збагативши одна одну. Тим цікавішим постає дослідження уявлення про 

аксіологеми «здоров’я» та «хвороби» в свідомості носіїв римського 

менталітету.  

Першим етапом нашого дослідження вербалізації концепту 

ХВОРОБА є розбудова номінативного поля концепту. Шляхом аналізу та 

зіставлення текстів різної тематики виявлено, що найбільша кількість 
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лексем, що вербалізують гіпоконцепт MORBUS, зустрічається в таких 

творах: 

 

Автор Назва Жанр Період 

написання 

К-ть 

слів 

К-ть 

вер

б. 

% 

Пліній 

Старший 

«Природнича 

історія» 

Істор. 

 

≈ 77 р. н.  404690 282  0,69%. 

Авл 

Корнелій  

Цельс 

«De Medicina» Наук. ≈25-30 рр. 

н. е.  

105199 330 0,31% 

Марк 

Туллій  

Ціцерон  

«Тускуланські 

бесіди»  

Філос. 

 

≈ 45 до. н. 

е 

73979 73 0,09% 

Апулей «Апологія» Філос. 155-158 рр. 

н. е. 

21770 21 0,09% 

Тіт 

Лукрецій  

Карр 

«Про природу 

речей» 

Наук. І ст. до н. 

е. 

49028 40 0,08% 

Анней 

Луцій  

Сенека 

«Моральні 

листи до 

Луцілія» 

Філос. 65 рік н.е. 128089 81 0, 06% 

Авл Геллій «Аттичні ночі» Філос. ≈119 чи 

169 р. н. е. 

125144 46 0,04% 

Луцій 

Юній  

Модерат  

Колумелла 

«Про сільське 

господарство» 

Наук. ≈42 р. н.е 51045 21 0,04% 

Тіт Лівій «Від 

заснування 

міста» книги 1-

10 

Істор. поч. 27 р 

до н.е. 

159186 34 0,02% 

Гай 

Светоній  

Транквіл 

«Життя 12 

цезарів» 

Істор. І ст. н.е 70338 18 0,02% 
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Вербалізація MORBUS в творах

 

Лексеми з кореневою морфемою morb- мають досить великий 

семантичний діапазон: так, іменник «morbus» має значення «хвороба», 

«назва хвороби», «конкретний випадок хвороби», «душевна недуга», 

«страждання», «пафос» (використовується в перекладі грецьких 

філософських текстів як синонім до πάθος), «слабкодухість», «провал», 

«недолік», «слабка сторона», «дефект», «сексуальне збочення». 

27,27%

15,25%

14,07%

7,76%

6,54%

5,58%

4,98%

4,98%

2,71% 2,68%
2,60%

Значення ключової лексеми гіпоконцепту MORBUS

«хвороба»

«назва хвороби»

«конкретний випадок хвороби»

«душевна недуга»

«страждання»

«пафос»

«слабкодухість»

«провал»

«недолік»

«слабка сторона»

«дефект»

«сексуальне збочення»

 

Прикметник «morbidus» (morbus + idus, a, um) має значення «хворий» 

«нездоровий», «інфікований», «такий, що викликає хворобу», а 
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прикметник «morbosus» (morbus + osus, a, um) – схильний до хвороб, 

хворобливий, а також «хворобливо хтивий», «захоплений», «такий, що 

біситься через щось». Серед дієслів знаходимо «remorbesco» - знову 

захворювати. Також на позначення поняття «хворіти, захворіти» 

використовується багато парафраз зі словом «morbus» та дієсловами in 

morbum incidere [cadere]; morbo [in morbum] implicari; affici morbo; morbo 

temptari; gravi morbo affectari; suscipere morbos. 

Шляхом суцільної вибірки нами було встановлено такі відсоткові 

співвіднесення значень терміну: «хвороба» (27,27%), «назва хвороби» 

(15,25%), «конкретний випадок хвороби» (14,07%), «душевна недуга» 

(7,76%), «страждання» (6,54%), «пафос» (5,58%), «слабкодухість» (5,45%), 

«провал» (4,98%), «недолік» (4,98%), «слабка сторона» (2,71%), «дефект» 

(2,68%), «сексуальне збочення» (2,6%). Прикметник, у свою чергу 

співвідноситься таким чином - схильний до хвороб (35,56%), хворобливий 

(37,77%), хворобливо хтивий (11,23%), захоплений (10,22%), такий, що 

біситься через щось (5,22%). 

Проаналізувавши основні лексеми, можемо резюмувати, що ядром 

номінативного поля гіпоконцепту MORBUS є іменник morbus, i m, 

прикметники morbosus,a,um; morbidus,a,um та morbifer, a, um, дієслова 

morbifico, avi, atum, are та remorbesco, ere. 

 

3. 1. 1. Моделювання периферії номінативного поля гіпоконцепту 

MORBUS 

 

Наступним етапом нашого дослідження є встановлення периферії 

даного поля за допомогою побудови лексико-фразеологічного поля 

ключового слова. Даний метод передбачає підбір синонімів до ключового 

слова і визначення загального значення кожного синонімічного ряду. 

Основними ознаками мовних одиниць, що відносяться до ближньої 

периферії, є одиниці з меншою, в порівнянні з ядром, частотністю і 
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стилістичною нейтральністю, а також мінімальною залежністю від 

контексту.  

Периферія номінативного поля гіпоконцепту MORBUS надає нам 

можливість виділити певні когнітивні ознаки, які надалі дадуть можливість 

описати гіпоконцепт. У структурі даного гіпоконцепту ми можемо 

виділити два мікрополя, які мотивуються інтегрованою семою та 

історичною семантикою репрезентантів концепту. Доцільно розділити 

структуру периферії номінативного поля на 2 мікрополя: Мікрополе 1 

«Хвороба як аксіологічна категорія» та Мікрополе 2 «Назва конкретної 

хвороби». 

Мікрополе 1 «Хвороба як аксіологічна категорія» (73 лексеми (з 

однокореневими похідними зі схожим значення)): представлено 

наступними лексичними одиницями: aeger, gra, grum – corpus aegrum (C): 

aeger pedibus (Sl, Pt) «з хворими ногами», aeger vulneribus (Nep) та aeger 

ex vulnere (C) «той, що страждає від ран»; aegrōto, āre «бути хворим, 

хворіти»; aegrōtātio, ōnis f «розлад здоров’я», «хворобливий стан» 

aegrōtātio mentis (C, Sen), «душевна хвороба»; aegrōtus, a, um «хворий, 

хворобливий», «той, що страждає» aliquem aegrotum venire (С); aegror, ōris 

m «хвороба» (Lcr); aegrimōnia, ae f «печаль, скорбота» (Pl, C, H etc); 

aegritūdo, inis f «недуга, нездоров’я, хвороба» aegritūdo corporis (Fl) 

«хвороба тіла»; aegrē «хворобливо, важко» aegrē est mihi (Pl) «мені важко»; 

Кореляція з лексемами з кореневою морфемою *aegr- дозволяє встановити 

специфічну для римської ментальності когнітивну ознаку «MORBUS несе 

сум та занепокоєння»; febris, is f «лихоманка» in febrim subito incidere (C); 

febrem та febrim habere (C); tertianae febres et quartanae (C); febricito, avi, 

atum, are – «хворіти на лихоманку» (Col, Sen, CC, Scr); cacoēthes, is n (грец. 

«злоякісний») «наполеглива злоякісна хвороба» cacoēthes scribendi (J) 

«нестримна пристрасть до бумагомарання». Використання в якості поняття 

хвороба іменника causa, ae f «причина, привід, підстава, спонукання, 

початок, медичний випадок», тобто ступінь або вид хвороби causa levis, 
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causa gravior (L) «легка, важка хвороба»; causa tenuissima (C) «найлегша 

хвороба», origo causae (CC) «початок причини», solitis remediis incipientem 

causam occupare (Sen) «пригнічувати хворобу, що починається звичайними 

засобами» – дає підстави виділити в якості ознаки «MORBUS має певну 

причину» також про це свідчить кореляція з лексемою causatio, onis f 

[causor] «відмовка, привід, посилання (на що-небудь)» causatio aegri 

corporis (AG) «посилання на погане самопочуття»; contaminatio, onis f 

[contamino] «зараза, хвороба» contaminatione ventris consumptus (Obs), все 

це дозволяє нам зробити висновок, що «MORBUS здатна поширювати 

себе». Викокористання задля номінації хвороби лексем infirmus, a, um 

«безсилий, слабкої сили» mulierculae infirmissimae (Pt); «слабкий, 

хворобливий, хворий» homo infirmus (Cs) «хвора людина», corpus infirmum 

(H) «хворе тіло»; «втомлений» sum admodum infirmus (C); infirmatio, onis f 

«позбавлення сили, ослаблення»; infirme «в’яло, слабко» infirme animatus 

(C) «той, що хворобливо дихає»; infirmitas, atis f «слабкість, неміч, 

безпомічність» infirmitas puerorum, corporis, valetudinis (C) «слабкість 

дітей, тіла, здоров’я» infirmitas mentis (Sen) «душевна слабкість»; infirmitas 

uxoris (PJ) «слабкість дружини»; infirmo, avi, atum, are – «позбавляти сил, 

знесилювати» infirmare corpus (CC) «знесилювати тіло»; legiones infirmant 

(T) «війська знесилюються», дає нам підставу вважати, що MORBUS в 

свідомості давніх римлян була такою, що «позбавляє сил, знесилює». 

Іменник labor, oris m «напруга, зусилля, праця, робота» також може 

використовуватись зі значенням «хвороба» або «біль» labor nervorum (Vtr) 

«нервова хвороба»; valetudo decrescit, accrescit labor (Pl) «зникає здоров’я, 

посилюється хвороба»; cor de labore pectus tundit (Pl) «серце до болю 

стукає в грудях», labores Lucinae (V) «родові муки, пологи» – дозволяє 

розкрити цікаву рису MORBUS «хвороба несе важкість, напруження, 

вимагає зусиль для її подолання»; Цікава кореляція з іменником malum, i n 

«зло», одним з основних значень якого також є «недуга, хвороба» interdum 

docta plus valet arte malum (O) часом хвороба виявляється сильнішим 
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вченого мистецтва - виділимо ознаку «MORBUS є злом»; molestia, ae f 

[molestus] – первинне значення «важкий, гнітючий», також має варіацію 

«неприємне почуття, душевна мука, незадоволення, пригніченість, досада, 

тягота» vitae molestias minuere (C), molestiam habere (C) відчувати або 

заподіювати досаду; molestia navigandi (Su) морська хвороба. Лексема 

offensio, onis f [offendo] «удар, перешкода, нерівність, нездужання, недуга, 

хвороба» offensio corporis (C), offensio gravis (C) знову розкриває потенціал 

хвороби як ворога. Базова сема лексеми pestilentia, ae f [pestilens] - 

«заражати», передається у відтінках значення «чума, зараза, пошесна 

хвороба» pestilentia ingens orta est (L); pestilentia pecudum (V); pestis, is f 

«зараза, чума» morbi ac pestes (Col) – вмотивовує когнітивну ознаку 

«MORBUS є заразною» tabes, is f походить від «tabum» зі значенням 

«жижа, гній», також «розкладання, тління, гниття» tabes cadaveris (L); 

також має значення «хвороба, важка недуга» tabes oculorum (T); 

«пошесть, епідемія» tabes orta per Aegyptum «бич, виразка» tabes crescentis 

faenoris (L); tabes fori «сутяжницькі безглуздя». Отже, виділяємо ще одну 

асоціативну ознаку MORBUS з гноєм, жижею. Іменник querela, ae f 

«хвороба, недуга» pulmonis ac viscerum querelae (Sen) «хвороба легень та 

внутрішніх органів» та похідні від нього querquera, ae f «озноб» (LM, Ap) 

та querquerus, a, um (грец.) «той, що кидає в озноб» febris querquera (Pl, 

AG) «лихоманка кидає в озноб» – мають первинну значення «скаржитись», 

оскільки походять від дієслова queror, questus sum, queri «скаржитись». Все 

це дає можливість виділити когнітивну ознаку «хвороба – скарга». 

Мікрополе 2 «Назва конкретної хвороби» (43 лексеми): 

демонструє термінологічний корпус назв хвороб, визначених ще в 

античності. Термін також видається нам інструментом пізнання, оскільки 

дає можливість збагачувати наукові факти, множити знання і передавати їх 

наступним поколінням вчених. Нескінченний процес пізнання світу, 

виникнення нових і модернізація вже наявних понять, відкриття і 

створення все нових і нових об’єктів реальної дійсності вимагають від 
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мови забезпечити колектив, що говорить цією мовою необхідною 

кількістю слів для їх номінації. За будовою назви хвороб можна поділити 

на однослівні терміни та терміни з узгодженим означенням, за 

походженням на власне латинські та запозичені з давньогрецької мови.  

Категорія назв хвороб грецького походження (16 одиниць), що 

використовуються латинськими авторами, включає такі лексеми: arthrītis, 

idis f (грец.; лат. articularis morbus) «артрит»; cardiacē, ēs f «хвороба 

серця»; leprae, arum f «нашкірна хвороба, переважно проказа» (PM); 

lethargia, ae f «летаргія, сонна хвороба»(CA); lichen, enis m «лишайник, 

лишай (хвороба шкіри)»; nausea, ae f «морська хвороба»  sine nausea 

navigare (C) «плавати без морської хвороби», також «нудота, позив до 

блювоти» nauseam fluentem coercere (H) «стримувати слабку нудоту»; 

nauseo, avi, atum, are «страждати на морську хворобу або відчувати нудоту, 

тягу до блювоти»; nauseator, oris m «той, що страждаю на морську 

хворобу» (Sen); nauseola, ae f «легка нудота» (C); nauseabilis, e «той, що 

викликає тягу до блювоти» (CA); nauseosus, a, um «той, що викликає 

блювоту» radix nauseosa (PM) «блювотний корінь»; nauseabundus, a, um 

«той, що схильний до морської хвороби» або «той, що страждає на 

морську хворобу» (Sen); nephritis, idis f (лат. renatis passio) «нефрит, 

хвороба нирок» (CA); nome, es f «нома, водяний рак» (PM); phthiriasis, is f 

«фтіріаз, вшиваюча хвороба»; elephantiasis, is f um «слонова хвороба». 

Назви хвороб латинського походження, у свою чергу, різняться за 

будовою та в основному пов’язані зі спостереженням за зовнішніми 

проявами чи причинами хвороб, але деякі все-таки несуть відбиток 

специфічного розуміння MORBUS – це однослівні терміни (12 одиниць), 

такі як aquātilia, ium n [aquatilis] «водяні тваринні пухирі» (хвороба худоби) 

(Veg); cadūca, ae f [caducus] епілепсія, падуча хвороба; calculātio, ōnis f 

«кам’яна хвороба»; delacrimatio, onis f [delacrimo] «сльозоточивість, 

сльозотеча» (PM); colostratio, onis f [colostra] «колострація, хвороба 

новонароджених (дітей і дитинчат), пов’язана з годуванням молозивом» 
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(colostrum, i n); febricula, ae f «легка лихоманка» febricula incidit, incipit (C), 

febricula instat, accredit (CC); impetigo, inis f [impeto] «хронічна шкірна 

хвороба, струпи, парша або лишай» (CC, PM, Col) – етимологічно 

пов’язана з дієсловом impeto, itum, ere «нападати, вражати» – знову 

проявляється сема ворожості (когнітивна ознака «MORBUS нападає»); 

malandria, orum n та malandriae, arum f «маландрия, шкірна хвороба» (Veg, 

PM); veternositas, atis f «сонна хвороба» (Hier); vitiligo, inis f [vitium] 

«нашкірна хвороба, лишай або висип» (LM, CC, Sen, PM); vomo, ui, itum, 

ere «блювати» aliquis vomit cruorem(O) «хтось блює кров’ю», paene 

intestina sua vomere(Pt) мати жахливу блювоту; prurigo, inis f [prurio] 

«свербіж, шкірна хвороба, що викликає свербіж» (CC, PM). Складені 

терміни з узгодженим чи неузгодженим означенням (15 випадків), що 

використовуються для найменування назв хвороб зображають наступні 

характеристики: morbus renalis (Veg) (renalis, e – «нирковий»); morbus 

subcutaneus (AV) – підшкірна хвороба (subcutaneus, a, um – «підшкірний»); 

morbus Venerius(Vtr) – венерична хвороба Venerius (–eus), a, um – 

«венеричний, той, що належить Венері»; morbus veterni (Amm) –літня 

(характерна для літніх людей) сонливість (veternus, i m – «старість, 

древність»); morbus vomicus (Sen) – виразка (vomicus, a, um виразковий, 

гнійний); morbus arcuātus (CC) жовтяниця (arquātus, a, um [arcus] 

«вигнутий, дугоподібний, райдужний, жовтяничний»); morbus articularis 

(PM, Su, Ap) – хвороба суглобів (articulāris, e [articulus] «суглобовий»); 

atrae bilis morbus (CC) пригнічений стан, меланхолія; Campānus morbus (H) 

кампанська хвороба (вид бородавок на обличчі) Campānus, a, um 

[Campania] «кампанський»); divinus morbus (Ap) – епілепсія (divinus, a, um 

[divus] «божественний, божеський, божий»); morbus cardiacus, a, um (CC, 

PM) – шлункова хвороба, серцева хвороба (CA); morbus coeliacus (CC) – 

шлункова хвороба (coeliacus, a, um «брюшний, перен. шлунковий, 

кишковий»); morbus comitialis (T, Su, CC) = vitium comitiale (Sen) (comitialis, 

e [comitium] «комициальна хвороба», тобто епілепсія (епілептичний 
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припадок з учасником народних зборів вважався дурним знаком та збори 

переривалися); morbus pedicularis (CA) – вошивість (pedicularis, e 

[pediculus] «вошивий»). Отримані результати можна наочно представити у 

вигляді діаграми: 

73; 63%
16; 

14%

12; 10%

15; 

13%
43; 37%

Вербалізатори мікрополів номінативного поля 

гіпоконцепту MORBUS

Мікрополе 1 «Хвороба як 

аксіологічна категорія»

Мікрополе 2 «Назви 

конкретних хвороб»

2. 1. «Назви  грецького 

походження»

2. 2. «Назви  латинського 

походження (однослівні)»

2. 3. «Назви  латинського 

походження (багатослівні)»

 

У відсотковому співвідношенні вербалізатори мікрополів 

представлені наступним чином: Мікрополе 1 «Хвороба як аксіологічна 

категорія» – 62,9 %, Мікрополе 2 «Назва конкретної хвороби» – 37,06 %, 

серед якого налічується 12,93% іменників грецького походження, 10,34% 

становлять однослівні латинські назви, 12,93% – латиномовні назви з 

узгодженим чи неузгодженим означенням.  

Дальня периферія включає слова, які набули значення хвороби 

внаслідок метафоричного переосмислення, наприклад, іменник inveteratio, 

onis f [invetero] «вкорінене зло, застаріла хвороба» inveteratio aegrius 

depellitur quam perturbatio (C) «застаріла хвороба сильніше шкодить, ніж 

розлад» – походить від прикметника vetus «старий», виявляє асоціацію 

старості з хворобою; lues, is f [одного кореня з lutum I] «рідина, рідина, 

перен. талий сніг» Pt; « пошесть, моровиця, заразна хвороба, зараза» dira 

lues Populis incidit (O). Цікаве метонімічне перенесення, вмотивоване 

історичною семантикою MORBUS та розумінням її як ворога відбувається 
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з прикметником saucius, a, um - поранений graviter, leviter saucius (C) 

«важко, легко поранений», saucius umero (QC) «поранений в плече»; pectus 

saucium (Tib) «поранений в груди»; sauciatio, onis f «нанесення рани, 

поранення» (C); saucietas, atis f «нездоров’я, недуга» (CA). Когнітивна 

ознака «MORBUS – рана»; Іменник valetudo, inis f - стан здоров’я в 

певному контексті та сполученні з прикметниками, що означають 

негативні якості, часто використовується в значенні «хвороба», наприклад 

prosperitas valetudinis (C) «процвітання здоров’я», але valetudo incommode 

(C) «незручний стан здоров’я» та valetudo adversa (CC) «некомфортний 

стан здоров’я», mala valetudo animi (C) «душевна хвороба» (тобто погане 

здоров’я душі), valetudo gravis et periculosa (Su) «важка та небезпечна 

хвороба». Але є випадки, в яких це слово означає хворобу і без 

прикметників, наприклад propter valetudinem (C) «через хворобу», 

excusatione valetudinis uti (C) «виправдовуватись поганим станом 

здоров’я», assidere valetudini (T) «слідкувати за хворими», valetudo 

oculorum (C) «хвороба очей», affectus valetudine (Cs) «хворий, той, що 

захворів», valetudo mentis (Su) «слабоумство». Іменник та похідні від нього 

слова не мають дослівних аналогів в українській мові, жодна слово не 

номінує і хворобу і здоров’я водночас, тобто VALETUDO теж є 

етноспецифічним поняттям. Можливо, таке метонімічне перенесення 

пов’язане з використанням в якості назви військових шпиталів в Римській 

імперії слова «валетудинарій» і похідних від нього valetudinarius, i m 

«хворий, пацієнт» (CC, Seg, Dig) та valetudinarius, a, um «хворобливий, 

хворий» (Vr, Sen). Наступна лексема –vitium, i n «фізичний порок, недолік, 

вада» vitium corporis (C) «порок, недуга, хвороба», vitium intestinorum (CC) 

«кишкова хвороба»; vitium mentis (Q) «розумова хвороба» може як входити 

в номінативне поле гіпоконцепту так і сам по собі являти повноцінний 

концепт, котрий буде розглянуто нами в процесі подальших розвідок. 
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У процесі аналізу були виділені такі когнітивні ознаки MORBUS 

«MORBUS несе сум та занепокоєння», «MORBUS є нестримною та такою, 

що чинить зло», «MORBUS має певну причину», «MORBUS позбавляє 

сил, знесилює», «MORBUS несе важкість, напруження, вимагає зусиль»,  

«MORBUS ранить»,  «MORBUS мже бути старим, застарілим», «MORBUS 

має здатність поширювати себе», «MORBUS є злом», «MORBUS є 

важкою, гнітючою», «MORBUS є заразною», «MORBUS - гній, жижа». 

Структуру номінативного поля гіпоконцепту доцільно буде 

представити у вигляді таблиці, яка відобразить структурно-семантичні 

зв’язки всередині концепту: 

 

Ядро 

morbus, i (m), 

morbosus,a,um, 

morbidus,a,um 

morbifer, a, um 

morbifico, avi, atum, are 

remorbesco,-,-,ere 

 

 

Мікрополе 1 «Хвороба як 

аксіологічна категорія» 

Мікрополе 2 «Назва конкретної 

хвороби» 

causa, ae f «причина, привід, 

підстава, спонукання, початок, 

медичний випадок»; 

causatio, onis f «відмовка, привід, 

посилання (на що-небудь), 

хвороба»  

febris, is f «лихоманка»;  

febricito, avi, atum, are «хворіти на 

лихоманку»; 

febricula, ae f «легка лихоманка»;  

infirmatio, onis f  «позбавлення 

сили, ослаблення»; 

Грецького походження:  

arthrītis, idis f «артрит»;  

cardiacē, ēs f «хвороба серця»;  

leprae, arum f «нашкірна хвороба, 

переважно проказа»;  

lethargia, ae f «летаргія, сонна 

хвороба»(CA);  

lichen, enis m «лишайник, лишай»; 

nausea, ae f «морська хвороба»;  

nauseo, avi, atum, are «страждати на 

морську хворобу або відчувати 

нудоту, тягу до блювоти»;  
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infirmitas, atis f «слабкість, неміч, 

безпомічність» 

labor, oris m «напруга, зусилля, 

праця, робота»  

lues, is f «рідина, рідина, перен. 

талий сніг,пошесть, моровиця, 

заразна хвороба, зараза»  

molestia, ae f «неприємне почуття, 

душевна мука, незадоволення, 

пригніченість, досада, тягота» 

offensio, onis f [offendo] «удар, 

перешкода, нерівність, 

нездужання, недуга, хвороба»  

tabes, is f «розкладання, тління, 

гниття»  

querela, ae f «хвороба, недуга»  

querquera, ae f «озноб»;  

querquerus, a, um «той, що кидає в 

озноб»;  

saucietas, atis f  «нездоров’я, 

недуга»  

saucius, a, um «поранений»;  

sauciatio, onis f  «нанесення рани, 

поранення»;  

valetudo, inis f  -  «стан здоров’я, 

хвороба»; 

vomo, ui, itum, ere «блювати»;   

valetudinarius, i m «хворий, 

пацієнт»; 

vitium, i n «фізичний порок, 

недолік, вада»;  

 

 

nauseator, oris m «той, що страждаю 

на морську хворобу»;  

nauseola, ae f «легка нудота»; 

nauseabilis, e «той, що викликає тягу 

до блювоти»;  

nauseosus, a, um «той, що викликає 

блювоту»;  

nauseabundus, a, um «той, що 

схильний до морської хвороби» або 

«той, що страждає на морську 

хворобу»;  

nephritis, idis f «нефрит, хвороба 

нирок»;  

nome, es f «нома, водяний рак»; 

phthiriasis, is f «фтіріаз, вшиваюча 

хвороба»;  

elephantiasis, is f um «слонова 

хвороба». 

Однослівні назви латинського 

походження:  

aquātilia, ium n «водяні тваринні 

пухирі»;  

cadūca, ae f «епілепсія, падуча 

хвороба»;  

calculātio, ōnis f «кам’яна хвороба»;  

delacrimatio, onis f «сльозоточивість, 

сльозотеча»; 

colostratio, onis f «колострація, 

хвороба новонароджених (дітей і 

дитинчат), пов’язана з годуванням 

молозивом»;  

febricula, ae f  «легка лихоманка « 

impetigo, inis f «хронічна шкірна 

хвороба, струпи, парша або лишай»  

malandriae, arum f  

«маландрия, шкірна хвороба»;  

veternositas, atis f «сонна хвороба»;  

vitiligo, inis f «нашкірна хвороба, 
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лишай або висип»; 

prurigo, inis f «свербіж»;  

Терміни з узгодженим чи 

неузгодженим означенням  

morbus renalis «хвороба нирок»; 

morbus subcutaneus «підшкірна 

хвороба»; 

morbus Venerius «венерична 

хвороба»; 

morbus veterni « літня (характерна для 

літніх людей) сонливість»;  

morbus vomicus «виразка»;  

morbus arcuātus «жовтяниця»;  

morbus articularis «хвороба суглобів»;  

atrae bilis morbus «пригнічений стан, 

меланхолія»;  

Campānus morbus «кампанська 

хвороба (вид бородавок на обличчі)»; 

divinus morbus «епілепсія»; 

morbus comitialis «комициальна 

хвороба», тобто епілепсія»;  

morbus cardiacus «шлункова хвороба, 

серцева хвороба»; 

morbus coeliacus «шлункова 

хвороба»;  

morbus pedicularis «вшивість»;  

Отже, виходячи з поставлених нами задач, ми досягли наступних 

результатів – були визначені та описані ядро ближня та дальня периферії 

номінативного поля гіпоконцепту MORBUS які були розділені нами на два 

мікрополя – «хвороба як аксіологічна категорія» та «назва конкретної 

хвороби», яке біло поділене нами на основі грецького чи латинського 

походження назви та її структури.  
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3.1.2. Парадигматичні зв’язки вербалізаторів гіпоконцепту 

MORBUS 

 

До головних характеристик концепту науковці відносять 

семантичний опис синтагматичних та парадигматичних зв’язків слова-

імені концепту, побудову синонімічного, антонімічного та гіперо-

гіпонімічного рядів імені концепту [141, с. 10]. За визначенням 

Фердинанда де Соссюра, в будь-якому сучасному стані мови все 

спирається на певні відносини, які були ним визначені як синтагматичні та 

асоціативні (які пізніше були названі парадигматичними) [230, c.28]. 

Отже, описати мову ми можемо тільки встановивши та описавши ці 

відносини. Саме слово «паради́гма» походить від давньогрецького 

«παράδειγμα» і буквально означає «приклад, зразок». У мовознавстві цей 

термін використовується в декількох значеннях: по-перше, він 

характеризує ті мовні одиниці, які відрізняються в широкому значенні 

одна від одної, але водночас об’єднуються за спільними ознаками, по-

друге, він означає моделі (зразки) і схеми створення таких груп [96]. 

Парадигматика – тип зв'язків у мовній системі, які встановлюються 

на підставі варіативності, подібності, протилежності, похідності, 

включення, субкатегоризації мовних одиниць. На лексичному рівні 

парадигматика представлена синонімією, антонімією, гіперо-гіпонімією 

[203, с.501]. Парадигматичні відношення – відношення вибору, асоціації, 

що ґрунтуються на подібності й відмінності, позначувальних і 

позначуваних одиниць мови. Парадигматичними у фонетиці є відношення 

між дзвінкими та глухими, м'якими й твердими звуками, в граматиці – між 

відмінковими формами слів, нормами дієвідмінювання, між різними 

типами речень; в лексико-семантичній системі – це синонімічні, 

антонімічні, гіпонімічні, конверсивні та ін. відношення. Парадигматичні 

відношення називають ще вертикальними, оскільки будь-яку парадигму 

можна записати в стовпчик, вертикально [203, c.502]. 
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У широкому сенсі під парадигматикою розуміється певний синонім 

«мовної системb – сукупність лінгвістичних класів (парадигм), що 

протиставляється синтагматиці як синоніму поняття лінгвістичного 

процесу і тексту [75, c. 37]. В процесі дослідження мовної актуалізації 

концепту виникає необхідність встановлення всієї сукупності мовних 

засобів, що репрезентують даний концепт. 

Мегаконцепт ХВОРОБА вербалізується через лексико-семантичне 

поле, яке в загальному вигляді складається з лексичних одиниць, що 

характеризують стан в цілому. Ці лексичні одиниці семантично 

розрізняються залежно від позначення різних станів – відчуття нездоров’я, 

нездужання, страждання (психічне, фізичне). Спочатку слід розглянути 

лексичні одиниці, а саме іменники, які мають у своїй семантиці значення 

хвороби, хворобливого стану, страждання, а також їх гіперо-гіпонімічні 

зв’язки. 

У процесі дослідженні формування уявлень про здоров’я та хворобу 

в античному суспільстві нами було визначено, що здоров’я в античному 

світі було однією з найвищих аксіологем, а хвороба, залежно від періоду 

розумілась то як втручання зовнішніх сил, божий промисел; то як рух 

певних рідин, переміщення пневми або просто порушення певного 

гомеостазу. Відштовхуючись від етимології лексеми, можна стверджувати, 

що гіперонімом до MORBUS є концепт MORS – «смерть», що добре 

простежується в філософському дискурсі, наприклад Сенека поєднує ці 

два поняття так: 

MORS           MORBUS     Alia genera mortis spei mixta sunt: desinit 

morbus, incendium extinguitur, ruina quos videbatur oppressura deposuit; mare 

quos hauserat, eadem vi, qua sorbebat, ejecit incolumes; gladium miles ab ipsa 

perituri cervice revocavit: nil habet quod speret, quem senectus ducit ad 

mortem. Huic uni intercedi non potest. Nullo genere homines mollius moriuntur 

sed nec diutius [Sen. Ep. 30. 4-8] «є типи смерті, пов’язані з надією на її 

уникнення. Від хвороби видужують, пожежу можна загасити, обвал, 



94 
 

 

 

готовий задавити, може відкотитись, бурхливе море іноді тою ж хвилею, 

якою готове було поглинути, викидає на берег живими і неушкодженими, 

занесений над головою меч ворога часом минає жертву. Але ніякої надії не 

залишається того, хто вмирає від старості. Цей вже не уникне смерті. Цей 

рід смерті за всі спокійніший, зате найдовший».  

Комедіограф Плавт вживає mors та morbus в якості контекстуальних 

синонімів:  

MNES. Quid scribam?  

CHRYS. Salutem tuo patri verbis tuis.  

PIST. Quid si potius morbum mortem scribat? id erit 

rectius [Pl.Bac.4.4.90-95]. 

«Мнесилох: Що пишеш?  

Xрісал: Спершу побажай батькові здоров’я.  

Пістоклер: Чому б не хвороби, смерті? Це було б правильніше.» 

Бачимо антонімію «salutare», як побажання здоров’я, процвітання та 

«scribere morbum, mortem» – побажання нездоров’я, смерті. Якщо 

ключовими характеристиками SALUS є «фізичний добробут, 

благополуччя, здоров’я, здоровий стан» [149, с. 188] то MORBUS це 

«фізичне нездоров’я, неблагополуччя, стан нездоров’я». 

Agnos cruciatus habet morbus. Sed hos tolerabiles intervalla faciunt. Nam 

summi dolorisintentio invenit finem. Nemo potest valde dolere et diu; sic nos 

amantissimanostri natura disposuit, ut dolorem aut tolerabilem aut brevem 

faceret  [Sen. Ep. 70] «Хвороба приносить тяжкі болі. Але й вони терпимі, 

бо перемежовуються. Адже біль, досягнувши найбільшої гостроти, 

закінчується. Ніхто не може страждати і сильно, і довго: любляча природа 

влаштувала все так, що зробила біль або такою, що можна пережити, або 

короткою». 

et metus ille foras praeceps Acheruntis agendus, 

funditushumanam qui vitam turbat abimo 

omnia suffundens mortis nigror e neque ullam 
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esse voluptatem liquidam puram que relinquit 

nam quod saepe homines morbos magises se timendos 

infamem que ferunt vitam quam Tartar aleti [Lucr. 3.37-40]. 

Час повалити той страх осоружний перед Ахеронтом, 

Що каламутить людині життя аж до самого споду, 

Чорної смерті страшний відпечаток на все накладає, 

Не залишаючи смертному чистої, світлої втіхи. 

Втрутився б тут не один, заявивши, що більше лякатись 

Треба ганьби та хвороб, аніж Тартару - селища смерті 

Лукрецій закликає не боятися смерті, адже хвороби чи ганьбі здатні 

нашкодити значно сильніше.  

Гіпонімами можна вважати назви окремих хвороб, широко розроблені 

в медичній літературі –  MORBUS        Назви окремих хвороб: aquātilia, 

ium n тваринні водяниці, пухирі; arthrītis, idis f артрит; cadūca, ae f 

епілепсія; calculātio, ōnis f кам’яна хвороба; cardiacē, ēs f (грец.) хвороба 

серця; colostratio, onis f колострація, хвороба новонароджених; 

elephantiasis, is f (грец.) елефантіаз; epilepsia, ae f епілепсія; impetigo, inis f 

хронічна шкірна хвороба, струпи;veternositas, atis f сонна хвороба; nephritis, 

idis f нефріт, хвороба нирок; nome, es f нома, водяний рак (хвороба); 

vitiligo, inis f нашкірна хвороба, лишай або висип; phthiriasis, is f фтіріаз, 

вшиваюча хвороба; prurigo, inis f «шкірна хвороба, що викликає свербіж». 

MORBUS      Назви окремих хвороб (іменник+прикметник) morbus 

renalis (Veg). – renalis, e – нирковий; morbus subcutaneus (AV)  – підшкірна 

хвороба; morbus Venerius(Vtr)  - венерична хвороба; morbus veterni (Amm): 

старческая (болезненная) сонливость; morbus vomicus (Sen.) – виразка; 

morbus arcuātus (CC) жовтяниця; morbus articularis (PM, Su, Ap) - хвороба 

суглобів. 

Семантичними синонімами лексеми MORBUS будемо вважати 

слова, які передають хоча б одну із сем імені гіпоконцепту MORBUS у 

прямому значенні. Семантичні синоніми можна класифікувати на такі 
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лексико-семантичні групи: 

Група 1 «Хвороба, конкретний випадок хвороби» (19 одиниць)  

Певним чином дублює перше мікрополе номінативного поля гіпоконцепту, 

являє нам такі семантичні ознаки хвороби: 

–  Сема «жар» febris, is f лихоманка, febresco, ere «захворювати 

на лихоманку, починати лихоманити» febricosus, a, um той, що хворіє на 

лихоманку, febricula, ae f – легка лихоманка; 

– Сема «безсилля» infirmitas, atis f – слабкість, неміч, 

безпомічність, inveteratio, onis f – корінене зло, застаріла хвороба, labor, 

oris m – напруга, зусилля, праця, робота, хвороба, molestia, ae f неприємне 

почуття, душевна мука, незадоволення, пригніченість, досада, тягота; 

– Сема «удар» offensio, onis f – удар, перешкода, нерівність, 

нездужання, недуга, хвороба, pestilentia, ae – f чума, зараза, повальна 

хвороба, querela, ae f –  хвороба, недуга; 

– Сема «порушення цілісності» saucius, a, um - поранений 

saucietas, atis f  -нездоров’я, недуга; 

– Сема «не-здоров’я» valetudo, inis f  -  стан здоров’я, хвороба, 

valetudinarius, i m –  хворий, пацієнт, valetudinarius, a, um –хворобливий, 

хворий, vitium, i n – фізичний порок, недолік, вада, порок, недуга, хвороба; 

Група 2 «Біль, страждання, муки, спричинені хворобою» (11 

одиниць) 

– Сема «мука» carnificina, ae f [carnifex] «мука, страждання» (C); 

– Сема «біль» dolor, oris m [doleo] «біль , страждання» dolor 

corporis (C); dolor dentium (CC); Dolor animi morbus gravior est, quam 

corporis. «Хвороба душі важче, ніж хвороба тіла». В якості синоніму 

поняття хвороби використовується «душевна мука, душевне страждання»; 

plaga, ae f [plango] articulum ingenti plaga reconciliare (Ap) вправити суглоб 

з важким болем; 

– Сема «важкість» labor, oris m «напруга, зусилля, працю, 

робота» «труднощі, лихо, тяготи, мука, страждання» labor viae (L) labor 
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belli (Cs), Trojae supremus labor (V) останні лиха Трої; onus magis labori, 

quam usui (Ap) тягар, від якої більше мук, ніж користі; «хвороба» labor 

nervorum (Vtr); valetudo decrescit, accrescit labor (Pl), cor de labore pectus 

tundit (Pl), labores Lucinae (V) родові муки, пологи; 

– Сема «зло» malum, i n malum nullum est sine aliquo bono (PM), 

omne malum nascens facile opprimitur (Sen) всяке зло легко придушити в 

зародку; «недолік, недосконалість, порок, недолік» malum corporis (Su) 

bona et mala (Sl) переваги і недоліки; «біда, лихо, нещастя, страждання» 

malum publicum (Sl); mala civilia (C): tantis parta malis (J) придбане ціною 

стількох страждань; aliquis m. habet (Pl), «недуга, хвороба» interdum docta 

plus valet arte malum (O) часом хвороба виявляється сильнішим вченого 

мистецтва (лікарів);  

– Сема «покарання, кара, страждання» poena, ae f finem 

imponere poenis (VF), pariendi poenae (PM) родові муки; passio, onis f 

[patior] «страждання» corporum passiones (Eccl) passio epileptica (sacra або 

puerilis) (CA) епілепсія; passio dominica (Eccl) пристрасті господні;  

– Сема «метання» tormentum, i n [torqueo] «метальні машини, 

метальний снаряд, катування, мучення» cruciatus et tormenta pati (PJ); 

tormenta vel praemia (Ap); «страждання, біль» tormentum pectoris (T), magno 

tormento (Sen) з болісною працею. torsio, onis f [torqueo] вчення, 

страждання torsiones et dolores (Vlg);  

– Сема «рух по колу» tortio, onis f [torqueo] «кручення мука, 

страждання»;  

– Сема «трясіння» vexatio, onis f [vexo] «трясіння, струшування» 

etiam minima vexatione contactus (Pt) навіть від найменшого дотику; 

«роздирання, мука, страждання vexatio corporis (C) vexatio vulneris (L) біль 

від рани; aliquem ex vexatione eripere (C) позбавити когось від мук. 

Антонімами до імені гіпоконцепту MORBUS визначаємо слова, 

об’єднані у семантичні групи, протилежні за значенням семантичним 

групам, які утворюють ядро і приядерну зону гіпоконцепту, а саме: 
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Група 1 «Хвороба, конкретний випадок хвороби /«Лікування 

хвороби одужання» (9 лексичних одиниць) виявляє такі семантичні 

ознаки, протилежні до MORBUS:  

– Сема «турбота» curatio, onis f догляд, лікування, опіка;  

– Сема «лікування» medella, ae f цілющий засіб, лікування; 

medicatio, onis f лікування; remediatio, onis f лікування; - «хворий потребує 

догляду» sanatio, onis f лікування, зцілення, оздоровлення; medicabulum, i n 

[medicor] здравниця gratissima aegris medicabula (Ap); medicor, atus sum, 

[medicus] «лікувати, допомагати, надавати допомогу» alicui in aliqua re 

(Ter); remedio, avi, atum, are лікувати, зцілювати; con-valescentia, ae f 

одужання.  

Група 2 «Біль, страждання, муки, спричинені хворобою» 

/ «здоров’я, побажання здоров’я» (7 лексичних одиниць), Цікаві аспекти 

досліджуваного гіпоконцепту виявляє дослідження антонімів з загальним 

значенням «здоров’я, побажання здоров’я». 

– Сема «пиття за здоров’я» propinatio, onis f [propino] 

«пропозиція випити за чиєсь здоров’я, заздравниця (Pt, Sen), дієслово 

propino, avi, atum, are (грец.) «пити за здоров’я, піднімати заздоровну 

чашу»;  

– Сема «рух вперед» prosperitas, atis f [prosper] благополуччя, 

процвітання, щастя prosperitas vitae C; «квітучий стан»; valetudo, inis f стан 

здоров’я prosperitas valetudinis (C); «хвороба»;  

– Сема «цілість, непошкодженість» salus, utis f [salvus] 

«здоров’я, здоровий стан» ad salutem reducere (C) «вилікувати»; salutem 

alicui imprecari (Ap) «бажати комусь здоров’я»; 

– Сема «благо, благополуччя, добробут» «порятунок, 

збереження життя» certare pro salute (Sl) – здоров’я можна досягти за 

рахунок «порятунку» від хвороби. Лексема sanitas, atis f [sanus] «здоров’я» 

sanitatem aegris medicina promittit (CC) – медицина обіцяє хворим здоров’я; 

sospitalis, e [sospes] рятівний (Pl, Amm, Macr);  
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– Сема «порятунок, спасіння» saluber, bra, bre [salus] «здоровий, 

корисний для здоров’я, цілющий»; «корисний, рятівний» oculi domini res 

agro saluberrimae (Col) «божий погляд – найбільш цілюща справа для 

полів»; «повчальний»;  

– Сема «здоровий, міцний, правильний, хороший» quidquid est 

salsum aut salubre in oratione (C) «що є дотепного чи правильного в 

промові». Якщо здоров’я уявляється як «міцність, цілісність, порятунок», 

відповідно ознаками хвороби є «слабкість, нецілісність, загибель». 

У відсотковому співвідношенні Група 1 «Хвороба, конкретний 

випадок хвороби» налічує 19 одиниць, це 63,33% вербалізаторів, Група 2 

«Біль, страждання, муки, спричинені хворобою» містить 7 одиниць, це 

36,66%. Корпус антонімів представлений в такому відсотковому 

співвіднесенні - Група 1 «Хвороба, конкретний випадок хвороби» / 

«лікування хвороби одужання» – 56,25% випадків; Група 2 «Біль, 

страждання, муки, спричинені хворобою» / «Здоров’я, побажання 

здоров’я» (7 лексичних одиниць) складає 43,75%. Корпус синонімів  

гіпоконцепту MORBUS  дає можливість встановити такі асоціативні 

елементи мегаконцепту ХВОРОБА, як «жар», «безсилля», «удар», 

«порушення цілісності», «не-здоров’я»; «мука», «біль»,  «важкість», «зло», 

біль», «покарання, кара, страждання», «рух вперед і вгору», «рух по колу», 

«трясіння». Антонімія дозволяєє не тільки встановити протилежні поняттю 

«хвороба» лексеми, а я описати їх сигніфікати. У Групі 1 «Хвороба, 

конкретний випадок хвороби /«Лікування хвороби одужання» наявня семи 

«турбота», «лікування», «допомога», «одужання». Група 2 «Хвороба» 

/«здоров’я, побажання здоров’я» демонструє  семи «пиття за здоров’я», 

«рух вперед», «цілість, непошкодженість», «благо, благополуччя, 

добробут» «порятунок, збереження життя», «порятунок, спасіння», 

«здоровий, міцний, правильний, хороший». 
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3.1.3. Синтагматичні зв’язки вербалізаторів гіпоконцепту 

MORBUS 

 

Лексема та її деривати виявляють сполучуваність із такими 

лексичними одиницями, що були згруповані нами за морфологічними 

ознаками: 

Прикметники: cadūcus, a, um [cado] «падаючий, той, що падає» 

morbus cadūcus (Ap) «падуча хвороба» епілепсія; capitālis, e [caput] morbus 

(AG) «хвороба голови»; exitiabilis, e [exitium] «згубний» morbus exitiabilis 

(T) «згубна хвороба»; fessus, a, um [fatiscor] «втомлений, стомлений, 

знесилений, виснажений» fessus morbis (L) «виснажений хворобою»; 

magnus, a, um «великий» morbus magnus (CC) «тяжка хвороба»; morbus 

major (CC) «епілепсія»; gravis, e «обтяжений, важкий» gravis morbo (V) 

«ослаблений хворобою»; infandus, a, um [for] «невимовний, страшний, 

жахливий» morbus infandus (Ap) «жахлива хвороба»; inexplicabilis, e 

«невиліковний» morbus inexplicabilis (PJ) «невиліковна хвороба»; 

interfectivus, a, um «смертельний» morbus interfectivus (CA) «смертельна 

хвороба»; irremediabilis, e [remedium] «невиліковний» morbus irremediabilis 

(Eccl) «невиліковна хвороба»; lectuatis, e [lectus II] «постільний, пов’язаний 

з постільною режимом» morbus lectuatis (Spart) «хвороба, що приковує до 

постілі»; letalis, e [letum] «смертельний, смертоносний» morbus letalis (Aug) 

«смертельна хвороба»; letifer, fera, ferum [letum + fero] «смертоносний, 

смертельний» morbus letifer (Col) «смертоносна хвороба»; longinquus, a, um 

[longus] «довгий, довготривалий, тривалий, застарілий» morbus longinquus 

(L) «довготривала хвороба»; magnus, a, um «великий, великий» в Gradus 

superlativus morbus major (CC) «епілепсія»; morosus, a, um [mos] 

«норовливий, з примхами, впертий» завзятий morbus morosus (O); mortifer 

(mortiferus), fera, ferum [mors + fero] «смертоносний, смертельний» morbus 

mortifer (C); infandus, a, um [for] «невимовний, несказанний, страшний, 

жахливий» dolor infandus, mors infandus, morbus infandus (Ap) «жахливий 
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біль, жахлива смерть, жахлива хвороба»; natalis, e [natus] «той, що 

відноситься до народження, пов’язаний з моментом народження, 

вроджений» morbus natalis (Man) «вроджена хвороба»; pallens, entis 

«блідий, поет. блідо-зелений, світло-жовтий, бляклий, тьмяний» morbus 

pallens (V) «хвороба, що наводить блідість»; pedicularis, e [pediculus] 

«вшивий, пов’язаний з вошами» morbus pedicularis (CA) «вшивість»; 

solstitialis, e [solstitium] «той що відноситься до літнього сонцестояння» 

morbus solstitialis (Pl) «тепловий удар або сильна лихоманка»; sonticus, a, 

um [sons] «небезпечний, серйозний» sonticus morbus (AG, Dig) «небезпечна 

хвороба; tabifluus, a, um [fluo] «той, щи розкладається, гниючи» morbus 

tabifluus (Eccl) «хвороба, що несе гнилостний запах»; tenax, acis [teneo] 

«завзятий, впертий, той, що міцно тримає» morbus tenax (Su) «хвороба, що 

міцно тримає, хронічна хвороба»; perniciosus, a, um [pernicies] «згубний, 

небезпечний» morbus perniciosus (C) «згубна хвороба»; valens, entis 

«здоровий, сильний, завзятий» morbus valens (CC) «важка, завзята 

хвороба». 

Дієслова: abeo, iī (īvī), itum, īre «йти, віддалятися, вислизати» venit 

morbus eques, suevit abire pedes «захворювання починається верхи на коні 

(швидко), а відступає пішки (повільно)»; aggravēsco, ere «робитися більш 

важким, погіршуватися, загострюватися» morbus aggravescit (Ter) «хвороба 

робиться більш важкою, тобто погіршується»; cesso, avi, atum, are 

«зволікати, баритися» cessans morbus (H) «затяжна, тривала хвороба»; 

concipio, cepi, ceptum, ere [capio] «збирати, приймати, вбирати в себе, 

поглинати» is morbus aestate plerumque concipitur (Col) «ця хвороба 

з’являється здебільшого влітку»; con-sisto, stiti, -, ere «ставати» morbus 

consistit circa cervicem (CC) «хвороба встала навкруги шиї»; crudesco, dui, -, 

ere [crudus] «озлоблятися, загострюватися, посилюватися» crudescit morbus 

(Cld) «хвороба загострюється, тобто робиться більш злою», con-valesco, lui, 

-, ere «одужувати, входити в силу» convalescere ex morbo (C) «видужати, 

вибратися з хвороби»; decumbo, cubui, (cubitum), ere [cubo] «лягати» 
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decumbo accedente morbi (AG); exaspero, āvī, ātum, āre «робити жорстким, 

нерівним, вражати» morbus exasperatur (CC) «хвороба загострилась»; 

exspecto, avi, atum, are «вимагати, потребувати» morbus lenta remedia non 

exspectat (QC) «хвороба не чекає повільних ліків»; ingravesco, ere 

«погіршуватися, загострюватися» morbus ingravescit (C) «хвороба 

погіршується»; ingruo, ui, -, ere [одного кореня з ruo] «раптово виникати, 

спалахувати» morbus ingruit (L, PM) «хвороба раптово спалахнула 

(несподівано з’явилася)»; invado, vasi, vasum, ere «спрямовуватися, 

здійснювати напад, нападати, вторгатися» morbus in corpus alicujus invasit 

(L) «хвороба в чиєсь тіло вторгається»; pestilentia populum invasit (L) «чума 

нападає на народ»; macero, avi, atum, are «робити м’яким, послаблювати, 

знесилювати, виснажувати» morbus macerat aliquem (Pl) «хвороба будь-

кого розм’якшує»; pejoro, are [pejor] «погіршувати» pejorans morbus (CA) 

«хвороба, що загострюється»; por-rigo, rexi, rectum, ere [por = pro + rego] 

«витягати, протягувати, випрати» morbus porrigitur (CC) «хвороба 

затягується»; procedo, cessi, cessum, ere «виходити, виступати, видаватися 

вперед» morbus contactu procedit (CC) «хвороба поширюється через 

зіткнення»; senesco, senui, -, ere «старіти, старіти, занепадати, слабшати, 

втрачати силу» morbus senescit (C) «хвороба старіє (тобто втрачає силу)»; 

tempto (tento), avi, atum, are «мацати, обмацувати» morbo temptari (C) 

«захворіти (бути зачепленим хворобою)».  

Дієприкметники, прикметники: durus, a, um «важкий» durus 

morbus (Pl) «небезпечна хвороба»; ad-venio, vēnī, ventum, īre «приходити, 

приїжджати, прибувати» morbus adveniens (C) «хвороба, що наближається; 

corripio, ripui, reptum, ere [rapio] «схоплювати» correptus est morbo (Su) 

«його спіткала хвороба»; desperatus, a, um [despero] «невиліковний» morbus 

desperatus (C) «невиліковна хвороба». 

Прислівники: injuste несправедливо morbus non injuste terret (CC) 

«смерть аж ніяк не несправедливо лякає».  

За З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, ми розуміємо когнітивну 
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інтерпретацію як уявне узагальнення на більш високому рівні абстракції 

результатів опису значень мовних одиниць, що номінують концепт для 

виявлення і словесного формулювання когнітивних ознак, 

репрезентованих тими чи іншими значеннями з метою підсумкового 

моделювання змісту концепту [Попова, Стернин 2007, с. 200]. Отже, 

виходячи з цього, MORBUS має такі ознаки: 

Згідно з аналізом контекстів використання ключової лексеми та її 

похідних, MORBUS може, набувати наступних ад’єктивних характеристик, 

а саме бути відчайдушною, важкою, небезпечною, згубною, втмленою, 

величною, жахливою, невимовною, смертельною, непоправною, вбивчою, 

далекою, віддаленою, глибокою, високою, важкою, норовливою, завзятою, 

смертоносною, невимовно жахливою, страшною, токою, що народжується, 

блідою, може мати відношення до підземного царства, бути блідою, мати 

відношення до сонця, бути виснажливою, гниючою, завзятою, упертою, 

згубною, здоровою, завзятою.  

MORBUS може виконувати такі дії: падати, відступати, прибувати, 

наближатися, зволікати, погіршуватись, загострюватись, затягуватись, 

вбирати в себе, зароджуватись, ставати на ноги, хапати, озлоблятися, 

посилюватися, лягати, раптово спалахувати, спрямовуватись, здійснювати 

напад, накидатись, робити тіло м’яким, погіршувати, витягати, сягати, 

виступати, старіти, мацати, атакувати, вражати, приголомшувати.  

MORBUS може діяти несправедливо, погано, суворо,важко швидко 

чи легко. Бачимо два типи характеристики хвороби в даному випадку – 

перша група характеристик пов’язана з процесом перебігу хвороби, 

відображає час її перебігу, місце розташування, характер протікання 

(важка, така, що відноситься до сонця, гниюча, суглобова і.т.д.). 

Друга категорія характеристик пов’язана з моментом наступу, 

початку MORBUS, і якраз тут розкривається потенціал кореневої лексеми, 

пов’язаної з концепцією ворога, що нападає. Пригадаємо давнє сприйняття 

хвороби як кари, ворога, що посланий богами. Ворог нападає, захоплює, 
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загрожує, посилюється, він є вбивчим, смертоносним, жахливим, 

величним. MORBUS персоніфікується, набуває рис людськості. Дуже 

добре це видно на прикладі паремій, наприклад sublata causa, tollitur 

morbus «з усуненням причини усувається хвороба» – в цій паремії 

використано дієслово «tollo, sustuli, sublatum, tollere», основне значення 

якого – «підійматися», але яке може означати й «вбивати, знищувати» – 

тут простежується первинна сема ворожості, присутня в понятті 

«morbus» – тут хвороба вже не просто відхилення від гомеостазу, вона – 

ворожа істота, яку можна знайти й вбити. Наступним кроком ми 

спробуємо прослідкувати етноспецифічні риси MORBUS на прикладі 

паремій. 

 

3. 1. 4. Вербалізація гіпоконцепту MORBUS в пареміях 

 

Науковим трактатам можна протиставити використання мовних 

одиниць в наївній картині світу давніх римлян – найкраще це видно на 

прикладі крилатих висловів. В цьому контексті переважна більшість 

висловів на тему хвороб послуговується лексемою «morbus». 

Метафоризація концепту хвороба в дослідженому нами лексико-

фразеологічному матеріалі здійснюється шляхом використання певних 

метафоричних моделей, що були розділені нами на тематичні групи. Так, 

перша група була визначена нами як: 

Тематична група 1 «Момент наступу/ відступу MORBUS»(4 

паремії):  

– «Хвороба – випадкова власність» – Morbum facile nanciscimur, 

sed non tam cito liberamur [e]xsolvimur – «мимоволі ми стаємо хвороби 

власником, але не так легко від неї ми звільняємось»  – використано 

дієслово nanciscor, natus sum, nasci «випадково отримувати, ставати 

мимовільним володарем». 

– «Хвороба наближається раптово» – Venienti occurrite morbo – 
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«попереджай хворобу, що наближається» – в цьому вислові цікаве 

використання разом зі словом «morbus» дієприкметника «venienti», 

похідного від дієслова venio, veni, ventum, ire, що має значення «приходити, 

приїжджати, прибувати, підступати» – знову ми бачимо використання 

разом з цим іменником дієслова, для якого характерне вживання скоріше з 

іменниками-істотами, ніж з неістотами. 

– «Хвороба – вершник» – Venit morbus eques, suevit abire pedes. 

Захворювання починається верхи на коні (швидко), а відступає пішки 

(повільно). Хвороба є ворогом людини, що посилається богами. 

– «Хвороба затискає, душить» – Morbus cito, facile contrahitur, 

sed difficillime curatur – хвороба швидко, легко трапляється, але дуже 

важко лікується – метафоризація в даному випадку відбувається за рахунок 

первісного значення використаного дієслова – contraho, traxi, tractum, ere 

«стискати, сжимати, душити, затискати». 

 

Тематична група 2 «Важливість визначення причини 

MORBUS»(7 паремій): 

– «Визначення причини – важливий крок» – Medici causa morbi 

inventa curationem inventam esse putant «Лікарі вважають, що, виявивши 

причину хвороби, вони знайшли і спосіб її лікування». Non interest, quid 

morbum faciat, sed quid tollat «Не важливо, що спричиняє хворобу, 

важливо, що її усуває», пише Цельс, вочевидь, маючи на увазі поступову 

відмові від магічного світогляду і перехід до науково сприйняття хвороби. 

Причиною вважалася воля богів, а, отже, з розвитком античної медицини 

треба забути про забобони і приділяти увагу саме мистецтву лікування.  

– «Треба попереждати хворобу» – Venienti occurrite morbo – 

«попереджай хворобу, що наближається»;  

– «Причина хвороби – ключ до лікування» – Sublata causa, tollitur 

morbus «з усуненням причини усувається хвороба» – в цій паремії 

використано дієслово tollo, sustuli, sublatum, tollere, основне значення якого 



106 
 

 

 

«підійматися», але яке може означати й «вбивати, знищувати» – тут також 

простежується первинна сема ворожості, присутня в понятті «morbus»; 

– Non intellecti morbi curatio nulla est «Невідому (нерозпізнану) 

хвороба лікувати неможливо»; 

– Також до такого розуміння хвороби можна віднести паремію 

ignoti nulla curatio morbi «не можна лікувати непізнану хворобу», дослівно 

«для непізнаної хвороби ніякого лікування», тобто хвороба, як ми бачимо, 

все–таки має об’єктивну причину, без знання якої не можна і повернути 

людині здоров’я; 

– Medici causa morbi inventa curationem inventam esse putant. 

«Лікарі вважають, що, виявивши причину хвороби, вони знайшли і спосіб 

її лікування». 

 

Тематична група 3 «Процес лікування MORBUS»(6 паремій): 

– «Morbi non eloquentia, sed remediis curantur «Хвороби 

лікуються не красномовством, але ліками», адже якою б сильною не була 

природа, велика повага приділяється медичному мистецтву.  

– «Хвороба має бути визначеною» – Ignoti nulla curatio morbi. – 

«Не можна лікувати непізнану хворобу»  – дослівно «для непізнаної 

хвороби ніякого лікування», тобто хвороба, як ми бачимо, все–таки має 

об’єктивну причину, без знання якої не можна і повернути людині 

здоров’я; Non intellecti morbi curatio nulla est. «Невідому (нерозпізнану) 

хвороба лікувати неможливо» – ще одна варіація цієї паремії;  

– «Хвороба є комплексним поняттям» – Morbus est complexus 

symptomatum «Хвороба – комплекс симптомів». 

– «Не всі хвороби можуть бути вилікувані» – Medici si omnibus 

morbis mederi possint, felicissimi essent hominum «Якби лікарі могли 

вилікувати всі хвороби, то були б щасливими з людей». 

– «Природа зцілює хвороби» – Natura sanat, medicus curat morbos. 

«Хвороби лікує лікар, але зцілює природа». В цій паремії ми бачимо 
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контекстуально антонімію дієслів «sanare» та «curare», де перша 

сприймається у значенні «остаточного знищення» – тобто, без природи 

жодне медичне втручання є неповним. Саме поняття хвороби тут означає 

певне «відхилення від гомеостазу» і його антонімічним поняттям можна 

сприймати «здоров’я як те, що є природним станом речей». Тут поняття 

«morbus» можна протиставити поняттю «natura». 
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Вербалізація гіпоконцепту MORBUS в пареміях
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Тематична група 2 
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Тематична група 3 «Процес 

лікування MORBUS»

Тематична група 4 

«Філософське переосмислення 

MORBUS»

 

Тематична група 4 «Філософське переосмислення MORBUS» (2 

паремії): 

– «Старість – це хвороба» - Senectus insanabilis morbus est 

«Cтарість – невиліковна хвороба». В цьому контексті старість як період 

порушення та розладу фізіологічних процесів розуміється як втілення 

хвороби, що не має причини, а, відтак, не може мати й лікування. Тут 

семантичне пола нашого концепту перетинається з концептом СТАРІСТЬ. 

– «Біль діші – хвороба» – Dolor animi morbus gravior est, quam 

corporis «Хвороба душі важче, ніж хвороба тіла». 
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3. 1. 5. Структура фрейму MORBUS в латинському 

лінгвоокультурному просторі 

 

Для більш наочного представлення структури концепту доцільним 

буде звернутись до фреймового моделювання структури концепту. Фрейм 

наразі виступає одним з центральних понять в когнітивній лінгвістиці, 

метою якого виступає визначення когнітивної функції мови. Наразі можна 

говорити про існування двох підходів до визначення поняття «фрейм» в 

когнітивної лінгвістиці: фрейм як структура знання і фрейм як структура 

представлення знання. В нашій роботі ми дотримуємось другого підходу, 

слідуючи за поглядами М. Мінськи та Ч. Філмора. Останній стосовно 

фреймів зазначає, що вони «утворюють особливу організацію знання, що 

складає необхідну передумову нашої здатності до розуміння тісно 

пов’язаних між собою слів» [257, c. 50]. Фрейми складаються зі слотів, 

кількість яких буде залежати від того, скільки елементів виділено 

дослідниками при вивченні тієї чи іншій ситуації. Слот має назву і 

заповнюється певною інформацією про даний елемент знання. Таким 

чином, фрейм у нашому розумінні – це певна структурована одиниця 

знання, в якої ми виділяємо компоненти та окреслюємо відносини між 

цими компонентами. 

 

Субфрейм 3 

«Душевні муки 

та недоліки» 

Субфрейм 2 

«Наступ / 

причина 

хвороби» 

Субфрейм 1 

«Процес 

лікування 

хвороби» 

Вершина фрейму 

 

«хвороба, 

захворювання» 
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Вершину фрейму легко проілюструвати, спираючись на твори 

античних авторів, наприклад Сенеки. Nil melius æterna lex fecit, quam quod 

unum introitum nobis ad vitam dedit, exitus multos. Ego expectem vel morbi 

crudelitatem vel hominis, cum possim per media exire tormenta et adversa 

discutere? [Sen. Ep. 70] «На мою думку, прекрасний той закон природи, 

який визначив нам тільки один вхід у це життя і залишив безліч виходів з 

нього. Невже ж мені чекати мук від хвороби або від людей, коли в моїй 

владі уникнути страждань і ненависті ворогів? (тут і надалі переклад наш – 

Ю.С.)» – хвороба виступає таким самим ворогом, як і недоброзичливі 

люди. Omnia enim vitia in aperto leniora sunt: morbi quoque tunc ad sanitatem 

inclinant, cum ex abdito erumpunt ac vim suam proferunt. Et avaritiam itaque et 

ambitionem et cetera mala mentis humanæ tunc perniciosissima scias esse, cum 

simulata sanitate subsidunt. – «Всі пороки слабшають, коли проявляють 

себе; так і хвороби, схиляючись до одужання, виступають назовні і 

проявляють всю свою силу. Так само точно і скупість, і честолюбство та 

інші душевні вади тим небезпечніше, чим більш душа, заражена ними, 

схожа на вигляд на здорову». В даному уривку в якості предикату до 

підмета «morbus» використовується дієслова inclino, avi, atum, are в 

значенні «схилятися, нахилятися», дієслово erumpo, rupi ruptum, ere 

«вириватись, кидатись» (наприклад, порівняйте erumpere ex castris, ex urbe 

«вириватися з замку, з міста), дієслово profero, tuli, latum, ferre, основне 

значення якого «виводити вперед, виймати». Авторські тексти, як і паремії, 

підтверджують нашу думку про те, що в латинській мові дієслова, що 

сполучаються з іменником «morbus», мають спільну ознаку «швидкого, 

різкого руху». 

Субфрейм 1 «Процес лікування хвороби» (348 прикладів 

використання): Сенека вже на початку першого століття пише про хворобу 

наступне – et hoc ipsum argumentum est in melius translati animi, quod vitia 

sua, quæ adhuc ignorabat, videt. Quibusdam aegris gratulatio fit, cum ipsi 

aegros se esse senserunt «Вже й то ясна ознака вдосконалення, якщо 



110 
 

 

 

помічаєш в собі недоліки, про які раніше і не підозрював. Для багатьох 

хворих багато значить вже усвідомлення своєї хвороби». В цьому уривку 

цікавими постають два моменти: по-перше, він пов’язує між собою 

концепти AEGROTATIO та VITIUM, по-друге, постулює залежність 

лікування хвороби від сили духа хворого, – як зусиллям волі можна 

позбавитись від вад характеру, так само можна позбавитись і недуги. 

Також цікавим є такий уривок з того ж Сенеки – Tria haec in omni 

morbo gravia sunt: metus mortis, dolor corporis, intermissio voluptatum. De 

morte satis dictum est; hoc unum dicam, non morbi hunc esse sed naturae 

metum Multorum mortem distulit morbus et saluti illis fuit videri perire. 

Morieris, non quia aegrotas, sed quia vivis. Istate res et sanatum manet; cum 

convalueris, non mortem, sed valetudinem effugies [Sen. Ep. 78]. «У всякій 

хвороби важкі три речі: страх смерті, біль у тілі, відмова від насолод. Про 

смерть ми говорили досить, додам тільки одне: страх цей – не перед 

хворобою, а перед природою. Багатьом хвороба відстрочила смерть; і те, 

що вони здавалися такими, що вмирають, служило їх порятунку. Помреш 

ти не тому, що хворів, а тому, що живеш. Та ж доля чекає і того, хто 

видужав. Зцілившись ти пішов не від смерті, а від нездоров’я» – тут автор 

зазначає, що завершенням хвороби слід вважати не смерть, а видужання. 

Тобто хвороба не є причиною смерті, а, навпаки, визволенням від неї. 

Субфрейм 2 «Наступ, причина хвороби» (86 прикладів 

використання) розкривається на прикладі наведених вище паремій та 

дієслів зі значенням швидкого, різкого руху, наведених в пункті 3. 1. 3 . В 

текстах можна зустріти лексему MORBUS значенні «моровиці», 

«епідемії», найбільш широко це представлено в історичній прозі, зокрема в 

Тацита та Тіта Лівія: Praeterquam quod infrequens senatus indicio erat sociis 

ad flictam ciuitatem pestilentia esse, maestum etiam responsum tulere, ut per se 

ipsiHernici cum Latinis res suas tutarentur; urbem Romanam subita deum ira 

morbo populari; si qua eius mali quies ueniat, ut anno ante, ut semper 

alias,sociis opem laturos [Liv. 3 6.5] «І не тільки сама нечисленність сенату 
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показала послам від союзників, що сили римської держави підірвані 

мором, але також і передана їм гнітюча відповідь, що нехай, мовляв, 

Герніки з латинами захищаються самостійно: через раптовий гнів богів 

хвороба спустошує Рим, але, якщо біда хоч трохи відступить, римляни, як і 

минулого року і як завжди, нададуть союзникам допомогу». Tot facinoribus 

foedum annum etiam dii tempestatibus et morbis insignivere vastata Campania 

turbine ventorum, qui villas arbusta fruges passim disiecitpertulitque violentiam 

ad vicina urbi; in qua omne mortalium genus vispestilentiae depopulabatur, 

nulla caeli intemperie quae occurreret oculis. seddomus corporibus exanimis, 

itinera funeribus complebantur [Tac. Ann. 16.13] «Цей рік, затьмарений 

стількома злиднями, боги відзначили також бурями і моровою пошестю. 

Вся Кампанія була спустошена вихором, який, повсюдно змітаючи 

споруди, деревні насадження і зібраний в засіки врожай, доніс своє 

шаленство до околиць Риму, де рід людський винищувався повальної 

хворобою, хоча і не було ніяких помітних відхилень в погоді». Через 

вживання лексеми зі значенням «пошесть», «моровиця» має найменшу 

співвіднесеність з людиною серед лексем-репрезентантів концепту, 

водночас вона найчастіше набуває людськості, персоніфікується, що було 

виділено нами в окремий субфрейм. 

Субфрейм 3 «Душевні муки та недоліки» (114 прикладів 

використання): MORBUS широко вживається в метафорах. Основою 

концептуальної метафоризації в цих фрагментах виступають такі ознаки: 

«душевний смуток», «стурбованість душі, кохання», «хвороба душі», 

«дурість», «жадібність». 

Namque ecastor Amor et melle et felle est fecundissimus; 

gustui dat dulce, amarum ad satietatem usque oggerit. 

Ad istam faciem est morbus, qui me, mea Gymnasium, macerat [Pl. Cist. 69-71]. 

«Все є в коханні – воно і медом, і жовчю багате. 

Також солодке на смак, але й повне гіркоти 

що пересичує нас – і така ось хвороба, 
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люба Гімнасіє, мучить мене». 

non iam illud quaero, contra ut me diligat illa, 

aut, quod non potis est, esse pudica velit: 

ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum. 

o di, reddite mi hoc pro pietate mea [Catul. 76]. 

«Світлі боги, якщо ласку даруєте ви, якщо справді 

В мить передсмертну комусь ви порятунком були, 

Гляньте на мене тепер, і якщо без гріха досі жив я,– 

Вибачте, врешті, мене з чорного лиха того!» 

Ще одним шляхом метафоризації є порівняння вад характеру, 

інтелектуального розвитку з хворобою: Si quid a sano accepisses, aegro non 

redderes, cum plus semper imbecillo amico debeamus ? Et hic aeger est animo ; 

adiuvetur, feratur. Stultitia morbus est animi [Sen. Ben. 7.16.6] – «Якщо щось 

від здорового отримаєш, хворому не повернеш, і ми повинні завжди бути 

слабкими розумом? А ось хворий душею; йому допомагають, підносять. 

Дурість це хвороба розуму (душі)». Nam cumest concupita pecunianec 

adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret eam 

cupiditatem, permanat in venas etinaeret in visceribus illud malum, existitque 

morbus, quaevellis inveterata non possunt, eique morbo nomen est 

avaritia [Cic.Tusc.24] «Так, коли бажання грошей не стримується 

постійною роботою розуму, як якимось сократичними ліками, які зціляють 

від жадібності, то воно осяде в жилах, застигне в нутрощах і залишиться 

хворобою внутрішньою і довгою, яку в її застарілому вигляді вже не 

вирвеш з людини, ім’я ж цієї хвороби – жадібність».  

Вербалізатори гіпоконцепту широко вживаються в метафорах, при 

чому основою концептуальної метафоризації в цих фрагментах виступають 

такі ознаки, як «слабкодухість, недолік, слабка сторона особистості чи речі 

«стурбованість душі» [212, c. 512]. 

Хвороба при такому метафоричному перенесенні перестає бути 

фактором чисто фізичним і набуває значення вади та виступає в якості 
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метафори до понять, які є перманентними характеристиками особистості, 

такими як «дурість» чи «жадібність». Фреймова модель гіпоконцепту 

MORBUS представлена нами у вигляді діаграми: 

348; 63%86; 16%

114; 21%

Фреймова структура гіпоконцепту MORBUS 

Субфрейм 1«Процес лікування 

хвороби» 

Субфрейм 2 «Наступ, причина 

хвороби» 

Субфрейм 3 «Душевні муки та 

недоліки» 

 

Отже, в процесі аналізу гіпоконцепту MORBUS нами було 

проаналізовано загалом 548 текстових фрагментів, серед яких представлені 

вербалізації гіпоконцепту MORBUS. Відсоткові співвідношення наступні: 

Субфрейм 1 – 63%, Субфрейм 2 – 16% та Субфрейм 3 –114 %. 

 

3. 2. Моделювання ядра гіпоконцепту AEGROTATIO в 

латинській мові 

 

Для початку, скориставшись латинсько-російським словником 

Й. Х. Дворецького, визначимо семантику нашого номена – ключове слово 

та його похідні,– прикметник «aeger, gra, grum», який має такі значення 

1) хворий 2) той що перебуває в занепаді, засмучений 3) болісний 4) 

cумний, нещасний, пригнічений. Лексема походить від 

праіндоєвропейського кореня *h₂eǵ-, споріднене з лексемами agō та gerō, 

пізніше була запозичена староанглійською мовою як «acan» та в 
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англійській трансформувалося в «ache» зі значенням «страждати, боліти» 

Коренева морфема «aegr-» також має такі деривати:  іменники 

«aegrimōnia» - печаль, скорбота, «aegritūdo» 1) недуга, нездоров’я, хвороба 

2) печаль, скорбота, пригнічено настрій, туга, «aegror» – хвороба, 

«aegrotatio» - розлад здоров’я, хворобливий стан, нездужання; 

прикметником «aegrōtus, а, um» 1) хворий, стражденний 2) засмучений, що 

похитнувся  3) той, що  нудиться, сумує; дієсловами «aegrōto, are» 1) бути 

хворим, хворіти: 2), занепасти, похитнутись «aegreo, ere» бути хворим, 

хворіти «aegrēsco, -, -, ere» 1) занедужувати 2) впадати в зневіру, починати 

сумувати, засмучуватися 3) посилюватися, погіршуватися, прийменником 

«aegrē» 1) болісно, важко 2) з незадоволенням, з досадою, неохоче: 3) ледь-

ледь, насилу. Отже, бачимо, що центральним, стрижневим семантичним 

наповненням морфеми виступає значення «хворобливого стану», 

«нездужання», але достатньо частотним є і значення «страждання», 

«смуток» і внаслідок когнітивного переосмислення також і «зневіра», 

«небажання щось робити», «апатія». Дієслово aegrōto, āre  1) бути хворим, 

хворіти: graviter aegrotare (C) важко захворіти 2) впасти, прийти до 

занепаду boni mores aegrotant (Pl): aegrotat fama vacillans (Lcr) добра слава 

похитнулась [215, с.34]. 

Найбільша кількість лексем, що вербалізуєють гіпоконцепт 

AEGROTATIO, зустрічається в творах: 

Автор Назва Жанр Період 

написан

ня 

К-ть слів К-ть 

верб. 

% 

Авл 

Корнелій 

Цельс 

«Про 

медицину» 

Наук. 

 

≈25-30 

рр. . е. 

105199 125 0,12

% 

Квінт 

Курцій 

Руф 

«Історія 

Олександра 

Великого» 

Істор. І ст. н. е. 74333 59 0,079

% 

Тіберій 

Кацій 

«Пуніка» Істор. 77 р. н.е. 76675  56 0,073

% 
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Асконій  

Сілій 

Італік 

Тіт Лівій «Від 

заснування 

міста» книга 1-

5 

Істор. поч. 27 

р до н.е. 

88362 59 0,067

% 

Гай 

Светоній 

Транквіл 

«Життя 12 

цезарів» 

Істор. 

 

І ст. н.е 70338 47 0,067

% 

Публій 

Корнелій 

Тацит 

«Історія» Істор. І-ІІ ст. 

н.е.  

51495  30 0,058

% 

Апулей «Метаморфози

» 

Поет. «ІІ ст.. 

н.е  

55034 31 0,056

% 

Анней 

Луцій 

Сенека 

«Моральні 

листи до 

Луцілія» 

Філос. 65 рік 

н.е. 

128089 57 0,044

% 

Марк 

Туллій 

Ціцерон 

«Тускуланські 

бесіди» 

Філос. ≈ 45 до. 

н. е 

73979 26 0,035

% 

Пліній 

Старший 

«Природнича 

історія» 

Істор.. ≈ 77 р. 

н. е. 

404690 75 0,019

% 

  

Компонентний аналіз дає можливість виявити такі семи  архісему  

«рух вперед» (споріднену з ago), диференціальну сему «тіло» та «душа» 

«поганий»  та «важкий», отже інтегральною семою ядра гіпоконцепту 

виступає «поганий стан  здоров’я тіла/душі». На основі цього в структурі 

гіпоконцепту ми можемо виділити три мікрополя, мотивовані 

інтегральною та диференціальною семою. 

• Мікрополе 1 «Хвороба, недуга»; 

• Мікрополе 2 «Сум, скорбота»; 

• Мікрополе 3 «Важкість, ускладнення, безсилля». 

Ядро гіпоконцепту AEGROTATIO (під цим іменем гіпоконцепту ми 

об’єднали ті лексеми на позначення концепту ХВОРОБА в латинській 
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мові, які мають основу *aegr- ) включає в себе лексеми aeger, gra, grum  - 

хворий; aegrōto, āre – «бути хворим, хворіти» та aegrōtātio, ōnis f – «розлад 

здоров’я, хворобливий стан».  

Приядерну зону складають ядра мікрополів, визначених нами 

раніше, які при цьому мають в складі кореневу морфему. Вербалізатори 

мікрополів часто є полісемантичними й здатні репрезентувати одразу два 

мікрополя, тому належність до певного поля визначалася нами за 

допомогою домінувальної семи [215, c. 35]. 

 

 Мікрополе 1 «Хвороба, недуга» слова, шо включають в себе 

семи «рух вперед» «поганий» та диференційна локутивна сема «тіло» 

представлене вербалізаторами aegritūdo, inis f «недуга, нездоров’я», 

«хвороба» aegror, ōris m «хвороба» та aegrōtātio, ōnis f « розлад здоров’я», 

«хворобливий стан», «недуга».  

Мікрополе 3  

«ускладнення, безсилля» aegrē  1) 

болісно, важко 2) з 

незадоволенням, з досадою, 

неохоче: 3) ледь-ледь, насилу  

Мікрополе 2 

«сум, 

скорбота», . 

aegrēsco, ere 

впадати до 

смутку, 

починати 

сумувати 

Мікрополе 1 

«Хвороба, 

недуга» 

aegritūdo, 

inis f недуга, 

нездоров’я, 

хвороба aegror, 

ōris m  

 хвороба 

  

 

aegritūdo, inis f недуга, 

нездоров’я, хвороба; 

aegror, ōris m хвороба; 

aegrōtātio, ōnis f розлад 

здоров’я, хвробливий 

стан, недуга 
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 Мікрополе 2 «Сум, скорбота», представлено архісемою «рух 

вперед» семою «поганий та локативом «душа» aegrēsco, —, —, ere тужити, 

горювати, сумувати. 

 Мікрополе 3 «Ускладнення, безсилля» також включає семи 

«рух вперед» «поганий» «душа» , але також має відтінок розтягненості в 

часі aegrē- хворобливо, важко aegrē  1) болісно, важко 2) з незадоволенням, 

з досадою, неохоче: 3) ледь-ледь, насилу. «важкість, aegrē est 

mihi(Pl) [215, c.35].  

 

3.2. 1. Моделювання периферії номінативного поля гіпокнцепту 

AEGROTATIO  

 

Синоніми ключових вербалізаторів мікрополів також були 

розподілені нами на три групи і співвіднесені з семантикою мікрополя. 

Вище нами вже був визначений поділ приядерної зони на три мікрополя, 

спробуємо відобразити його і на периферії. Мікрополе 1 «Хвороба, 

недуга» налічує 73 лексичних одиниці. Практично не відрізняється від 

аналогічного мікрополя гіпоконцепту MORBUS, оскільки обидві лексеми 

номінують одне й те саме поняття. febris, is f лихоманка in febrim subito 

incidere (C) «раптово впасти в лихоманку»; febrem та febrim habere (C) 

«мати лихоманку, хворіти на лихоманку»; tertianae febres et quartanae (C) 

«терціана та квартана» (триденна та чотириденна лихоманка); febricito, avi, 

atum, are «хворіти на лихоманку» (Col, Sen, CC, Scr); febresco, ere  

«захворювати на лихоманку, починати лихоманити»; febricosus, a, um «той, 

що хворіє на лихоманку»; febricula, ae f «легка лихоманка» febricula incidit, 

incipit (C) «легка лихоманка трапляється», febricula instat, accredit (CC) 

«лихоманка наближається, нахиляється»; febrio, ire «хворіти на 

лихоманку» (Col, CC); malandria, orum n та malandriae, arum f «маландрия, 

шкірна хвороба» (Veg, PM); querela, ae f «хвороба, недуга» pulmonis ac 

viscerum querelae (Sen) «хвороба легенів та внутрішніх органів»; querquera, 
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ae f «озноб» (LM, Ap); querquerus, a, um (грец.) «той, що кидає в озноб» 

febris querquerа (Pl, AG) «лихоманка кидає в озноб»; saucius, a, um 

«поранений» graviter, leviter saucius (C) «важко, легко поранений», saucius 

umero (QC) «пораненний в плече»; pectus saucium (Tib) «пораненний в 

груди»; sauciatio, onis f  «нанесення рани, поранення» (C); saucietas, atis f  

«нездоров’я, недуга» (CA); valetudo, inis f  -  «стан здоров’я, хвороба» 

prosperitas valetudinis (C) «процвітання здоров’я», valetudo incommode (C) 

«несприятливий стан здоров’я» та valetudo adversa (CC) «погане, 

несприятливе здоров’я», mala valetudo animi (C) «душевна хвороба», 

valetudo gravis et periculosa (Su); valetudo oculorum (C) «хвороба очей», 

affectus valetudine (Cs) «хворий, той, що захворів»; valetudo mentis (Su) 

«слабоумство»; propter valetudinem (C) «через хворобу», excusatione 

valetudinis uti C) «виправдовуватись поганим станом здоров’я», assidere 

valetudini (T) «слідкувати за хворими»; valetudinarius, i m «хворий, 

пацієнт»; valetudinarius, a, um – «хворобливий, хворий» (Vr, Sen); vomo, ui, 

itum, ere «блювати»  aliquis vomit cruorem (O) «хтось блює кров’ю»; paene 

intestina sua vomere (Pt) «мати жахливу блювоту». 

Мікрополе 2 «Сум, скорбота» (18 лексичних одиниць): Друге 

мікрополе, на відміну від попереднього гіпоконцепту, дає більший простір 

для інтерпретації. AEGROTATIO – не просто хвороба, але й «сум, журба» 

до цього мікрополя можна віднести лексеми, що передають одну з 

когнітивних ознак AEGROTATIO – «біль», «нещастя», «сум». Лексеми 

тематично поділені на групи, як і при описі попереднього гіпоконцепту. 

–  Сема «біль» (10 одиниць): dolens, entis «болісний, болючий, 

нестерпний»; dolenter «скорботно, зі скорботою» aliquid dolenter dicere (C) 

«до когось говорити зі скорботою», dolenter ferre (PJ, VM) «скорботно 

говорити, промовляти» dolentia, ae f «біль, страждання»; doleo, ui, (iturus), 

ere «боліти» pes dolet (C) «нога болить» vulnus mihi dolet (M) «в мене 

болить рана», oculi dolent alicui (PM) «в когось болять очі»; «відчувати 

біль, страждати» doleo ab oculis (Pl) «відчуваю біль в очах», doleo oculos 
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Fronto «в мене болять очі», cui dolet, meminit (C) «хто страждає, той 

пам’ятає», mihi dolet (Ter) «мені болить»; «засмучуватися, засмутитися, 

журитися, зажуритися» dolenda referre (VP) «розповідати про сумні події»; 

doleo, me ab illo superari (O) «мені болить, що він перевершив мене»; 

dolidus, a, um «болісний, такий, що спричинює біть» dolidus motus (CA); 

dolium, i n «біль, скорбота»; dolor, oris m «біль, страждання» dolor corporis 

(C) «біль тіла», dolor dentium (CC) «зубний біль», e dolore laborare (Ter) 

«відчівати пологові муки»; «скорбота, відчай, засмучення, смуток» dolorem 

alicui facere (efficere, dare, afferre) (C) «засмутити когось», dolore affici,  

dolorem capere (accipere, percipere, suscipere) (ab, in, ex, pro) aliqua re (C) 

«сумувати, бути чимось засмученим», alicui dolori esse (C) «бути 

причиною чийогось смутку»; «гнів, обурення, прикрість, пересердя» dolore 

incensus (Nep), dolore xardescere (Cs) «палати смутком»;  

–  Сема «нещастя» (4 одиниці): maerens, entis [miser] «сумний, 

скорботний» fletus maerens (C) «скорботний плач»; vultus maerens (O) 

«скорботний погляд»; maereo, ui, -, ere сумувати, горювати maereo aliqua re 

(C) «сумувати через якусь справу», maerenti pectore (Lcr) «з сумом у 

грудях (в душевній скорботі)»; maeror, oris m «печаль, сум, горе, скорбота» 

in maerore esse (Ter) «бути у скорботі», maerore macerari (Pl) «бути 

ослабленим скорботою»; tristitia, ae f «печаль, скорбота, сум» ex summa 

laetitia omnes tristitia invasit (Sl) «після величезних радощів римлян 

охопила скорбота»; «похмурість, суворість, неласкавість» tristitia  

temporum (C) «важкі часи»; tristitas, atis f «скорбота»;  

– Сема «сум» (4 одиниці): tristitudo, inis f «скорбота,сум»; triste 

«печально,гірко» triste resonare (H) «сумно звучати», triste flere (Prp) 

«сумно плакати»; «важко» adulescentes gravius aegrotant, tristius curantur 

(C) «молоді люди важче хворіють та важче лікуються»; «суворо, різко» 

triste respondere (C) «різко відповідати»; tristiculus, a, um «ледь сумний, 

невеселий»; tristificus, a, um [tristis + facio] «той, що схиляє до скорботи»; 

tristor, -, ari «бути сумним, сумувати». 
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9%

10%

4%

4%18%

Периферія номінативного поля

гіпоконцептуAEGROTATIO

Мікрополе 1 

«Хвороба, недуга»

Мікрополе 3 

«Важкість, ускладнення, безси

лля»
Мікрополе 2 «Сум, скорбота» 

«біль»

«нещастя»

«сум» 

 

Мікрополе 3 «Важкість, ускладнення, безсилля» (9 лексичних 

одиниць): infirmus, a, um «безсилий, слабкої сили» mulierculae 

infirmissimae (Pt) «найслабші маленькі жінки»; «слабкий, хворобливий, 

хворий» homo infirmus (Cs) «хвора людина», corpus infirmum (H) «хворе 

тіло»; «втомлений» sum admodum infirmus (C) «я занадто стомлений»; 

infirmatio, onis f «позбавлення сили, ослаблення»; infirme «в’яло, слабко» 

infirme animatus (C) «той, що слабко дихає»; infirmitas, atis f «слабкість, 

неміч, безпомічність» infirmitas puerorum, corporis, valetudinis (C) «неміч 

дітей, тіла, здоров’я», infirmitas mentis (Sen) «неміч розуму»; «погане 

самопочуття, нездоров’я, хвороба» infirmitas uxoris (PJ) «слабкість 

дружин»; infirmo, avi, atum, are «позбавляти сил, знесилювати infirmare 

corpus (CC); legions infirmant (T); debilitas, atis f [debilis I] розслабленість 

(corporis (C); «безсилля, дряхлість» debilitate pedum invalidus (T) «слабкість 

неспроможних ніг»; слабкість debilitas animi (C) «слабкість душі»; 

debilitatio, onis f [debilito] «розслабленість, безсилля, неміч, знемога» 

debilitatio animi (C) «пригнічений настрій»; imbecillitas, atis f [imbecillus] 

«слабкість, безсилля, неміч» corporis, virium, valetudinis, mentis (C) «неміч 

тіла, мужа, здоров’я, розуму»; impotentia, ae f [impotens] «слабкість, 
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безсилля» [215, c.36]. 

Cтруктурні зв’язки лексем, що становлять ядро, при ядерну зону та 

периферію номінативного поля гіпоконцепту AEGROTATIO cпробуємо 

представити у вигляді таблиці:  

Ядро 

aegritūdo, inis f «недуга, нездоров’я, хвороба» 

aegror, ōris m «хвороба» 

aegrōtātio, ōnis f «хвороба, розлад здоров’я, хворобливий стан, недуга» 

 

П
р

и
я

д
ер

н
а

 з
о
н

а
 

Мікрополе 1 

«Хвороба недуга» 

Мікрополе 2 

«Сум, скорбота» 

Мікрополе 3 

«Важкість, 

ускладнення, 

безсилля» 

aegritūdo, inis f «недуга, 

нездоров’я, хвороба»; 

 aegror, ōris m 

 «хвороба»; 

aegrēsco, ere «впадати 

до смутку, починати 

сумувати»; 

aegrē «болісно, 

важко, з 

незадоволенням, з 

досадою, неохоче,  

ледь-ледь, насилу»  

 causa, ae f «причина, 

привід, підстава, 

спонукання, початок, 

медичний випадок»; 

causatio, onis f «відмовка, 

привід, посилання (на що-

небудь), хвороба»  

febris, is f «лихоманка»;  

febricito, avi, atum, are 

«хворіти на лихоманку»; 

febricula, ae f «легка 

лихоманка»;  

infirmatio, onis f  

«позбавлення сили, 

ослаблення»; 

infirmitas, atis f «слабкість, 

неміч, безпомічність» 

dolens, entis «болісний, 

болючий, 

нестерпний»;  

doleo, ui, (iturus), ere 

«боліти»;  

dolium, i n «біль, 

скорбота»;  

dolor, oris m «біль, 

страждання»;  

maerens, entis 

«сумний, 

скорботний»;  

tristitia, ae f «печаль, 

скорбота, сум»;  

tristitas, atis f 

«скорбота»; 

tristitudo, inis f 

infirmus, a, um 

«безсилий, слабкої 

сили»;  

infirmatio, onis f 

«позбавлення сили, 

ослаблення»;  

infirme «в’яло, 

слабко»;  

infirmitas, atis f 

«слабкість, неміч, 

безпомічність»;  

infirmo, avi, atum, 

are «позбавляти 

сил, знесилювати»;  

debilitas, atis f 

«розслабленість»;  

debilitatio, onis f 
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labor, oris m «напруга, 

зусилля, праця, робота»  

lues, is f «рідина, рідина, 

перен. талий 

сніг,пошесть, моровиця, 

заразна хвороба, зараза»  

malandriae, arum f 

«маландрия, шкірна 

хвороба»; 

molestia, ae f «неприємне 

почуття, душевна мука, 

незадоволення, 

пригніченість, досада, 

тягота» 

offensio, onis f [offendo] 

«удар, перешкода, 

нерівність, нездужання, 

недуга, хвороба»  

tabes, is f «розкладання, 

тління, гниття»  

querela, ae f «хвороба, 

недуга»  

querquera, ae f «озноб»;  

querquerus, a, um «той, що 

кидає в озноб»;  

saucietas, atis f  

«нездоров’я, недуга»  

saucius, a, um 

«поранений»;  

sauciatio, onis f  

«нанесення рани, 

поранення»;  

valetudo, inis f  -  «стан 

здоров’я, хвороба»; 

valetudinarius, i m 

«хворий, пацієнт»;  

valetudinarius, a, um – 

«хворобливий, хворий»;  

«скорбота,сум»;  

triste 

«печально,гірко»;  

tristiculus, a, um «ледь 

сумний, невеселий»;  

tristificus, a, um «той, 

що схиляє до 

скорботи»;  

tristor, -, ari «бути 

сумним, сумувати»; 

 

«розслабленість, 

безсилля, неміч, 

знемога»;  

imbecillitas, atis f 

«слабкість, 

безсилля, неміч»;  

impotentia, ae f 

«слабкість, 

безсилля»; 
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Отже, виходячи з поставлених нами задач, ми досягли наступних 

результатів – були визначені та описані  ядро та приядерна зона 

гіпоконцепту AEGROTATIO, яка постає достатньо розробленою, а також 

елементи периферії номінативного поля. Статистичні показники розподілу 

лексем на периферії номінативного полі гіпоконцепту наступні: 

Мікрополе 1 «Хвороба недуга» налічує 73 лексичних одиниці (73%), 

Мікрополе 2 «Сум, скорбота» містить 18 лексичних одиниць (18%), 

Мікрополе 3 «Важкість, ускладнення, безсилля» має в своєму складі 9 

лексичних одиниць (9%). 

 

3. 2. 2. Парадигматичні зв’язки вербалізаторів гіпоконцепту 

AEGROTATIO 

 

Якщо до поняття здоров’я гіперонімічною постає лексема BONUM – 

добро, благо, а також назви різних благ, такі як: SALUS, VALETUDO, 

SANITAS «здоров’я, DECUS «краса», RATIO «розум», VITA «життя», 

GLORIA «слава», HONOR «честь», HONESTAS «доброчинність», VIRTUS 

«мужність, доброчесність», відповідно гіперонімом до AEGROTATIO 

виступає MALUM  «зло», наприклад omne malum nascens facile opprimitur 

(Sen) «всіляке зло легко приборкати при народженні», також має значення 

«недолік», «вада» malum corporis (Su, CC) «вада тіла», bona et mala (Sl) 

«біда, нещастя», malum publicum (Sl) mala civilia (C), tantis parta malis (J) 

vomo, ui, itum, ere 

«блювати»;   

valetudo, inis f  - «стан 

здоров’я, хвороба»; 

valetudinarius, i m 

«хворий, пацієнт»; 

vitium, i n «фізичний 

порок, недолік, вада»;  
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«придбане ціною стількох страждань»; aliquis malum habet (Pl), alicui 

malum est (L) «кому-небудь погано»; «шкода» alicui malo esse (Sl) «бути 

кому-небудь на шкоду»; «кара» aliquem malo coercere (Sl) «образа» mala 

alicui dicere (C) «злочин» irritamenta malorum (O). Овідій у «Листах з 

Понту» пише: 

non est in medico semper relevetur ut aeger: 

interdum docta plus valet arte malum, 

cernis ut e molli sanguis pulmone remissus 

ad Stygias certo limite ducat aquas, 

afferat ipse licet sacras Epidaurius herbas, 

sanabit nulla vulnera cordis ope [Ov. Pont. 1.3 17-22]. 

Не завжди за допомогою лікаря видужує хворий 

Часто більш вченим мистецтвом відрізняються поганці 

(хвороби) 

Ти знаєш, що кров, яка тече з розм’якшених легень 

Точно до берегів Стиксу веде. 

Хай навіть сам Ескулап принесе епідарові трави – 

не вилікує жодну рану серця ця справа. 

Відповідно гіпонімами будуть назви поганих рис: invidia, ae f 

[invideo] «заздрість, ревнощі, недоброзичливість, ненависть, злоба» in 

invidiam venire (C), стати предметом ненависті; invidia ardere (C, L) «бути 

предметом полум’яної ненависті»; esse in invidia (C, Sl) invidiam habere (C), 

invidiae esse (Sl, L) «бути предметом заздрості (або ненависті)»; sine invidia 

(M) «охоче»; alicui invidiam facere (C), adducere aliquem in invidiam (C) 

«накликати на когось ненависть»; «зло, погана якість, одіозність» quae 

tandem Ausonia Teucros considere terra invidia est? (V) «що ж поганого 

(нечестного) в тому, що тевкри поселяться в авсонійской землі?», invidiam 

rerum ad voluntatem personasque dirigere (VP) приписати (всі) біди (злій) 

волі окремих осіб; malitia, ae f «погана якість» malitia arboris (Pall) 

«пошкодження дерев», malitia terrae (Pall) «пошкодження землі»; 
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obscenitas, atis f [obscenus] «непристойність, негожість» obscenitas 

verborum, obscenitas rerum (C) «непристойність слів, негожість справ», 

«несприятливість, тривожність» obscenitas ominis (Eccl) «тривожність 

всього»; maleficentia, ae f [maleficus] «нанесення збитку, заподіяння зла, 

погані вчинки (справи), зловмисний образ дій»; maleficium, i n [malefacio] 

«злодіяння, злочин, провина» committere (admittere) maleficium (C) 

«вчинити злочин»; aliquem in maleficio deprehendere (C) «зловити когось на 

місці злочину»; «насильство, нанесення шкоди, шкода» prohibere aliquem 

ab injuria et maleficio (Cs) «втримувати когось від злочину та 

несправедливості»; maleficus, a, um [malefacio] «злочинний, безбожний, 

безсовісний» homo maleficus (C) «безсовісна людина», mores malefici (Pl) 

«злочинний уклад», «несприятливий» natura malefica (Nep) «несприятливі 

природні умови». 

Досліждення синонімії гіпоконцепту дозволяє виділити додаткові 

асоціати, що формують мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові. 

Синоніми були розділені нами на тематичні групи, що відображають 

елементи периферії номінативного поля вищезазначеного гіпоконцепту. 

Група 1 «Хвороба, недуга» (18 лексем): 

 Сема «жар» febris, is f лихоманка, febresco, ere захворювати на 

лихоманку, починати лихоманити, febricosus, a, um той, що хворіє на 

лихоманку, febricula, ae f – легка лихоманка, febrio, ire –  хворіти на 

лихоманку; 

 Сема «сум» malandria, orum n та malandriae, arum f – 

маландрия, querela, ae f –  хвороба, querquera, ae f – озноб querquerus, a, 

um (грец.) –той, що кидає в озноб;  

 Сема «рана» saucius, a, um – поранений, sauciatio, onis f   - 

нанесення рани, поранення, saucietas, atis f  -нездоров’я,недуга;  

 Сема «не-здоров’я» valetudo, inis f  - стан здоров’я, хвороба, 

valetudinarius, i m –  хворий, valetudinarius, a, um –хворобливий, хворий,  
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vomo, ui, itum, ere – блювати;  

 Сема «море» nauseo, avi, atum, are  - страждати на морську 

хворобу або відчувати нудоту, тягу до блювоти; nauseator, oris m той, що 

страждаю на морську хворобу; nauseola, ae f – легка нудота. 

Група 2 «Біль, скорбота» (9 лексем): 

 Сема «біль» dolens, entis – болісний, болючий, нестерпний; 

dolenter скорботно, зі скорботою dolentia, ae f біль, страждання;doleo, ui, 

(iturus), ere – боліти відчувати, відчувати біль, страждати засмучуватися, 

засмутитися и позасмучуватися и посмутитися, журитися, зажуритися; 

dolidus, a, um – болісний, такий, що спричинює біть dolium, i n – біль, 

скорбота;dolor, oris m – біль, страждання; 

 Сема «скорбота» maerens, entis – сумний, скорботний;  

maereo, ui, —, ere сумувати, горювати; maeror, oris m – печаль, сум, горе, 

скорбота. 

Група 3 «Безсилля» (2 лексеми): 

Сема «Не-сила» infirmatio, onis f  -  позбавлення сили, ослаблення; 

infirme в’яло; infirmo, avi, atum, are – позбавляти сил, знесилювати:  

 

Антонімія гіпоконцепту AEGROTATIO допомагає нам розкрити 

когнітивні ознаки понять, протилежних до хвороби: 

Група 1 «Хвороба, недуга»/ «Здоров’я» (6 лексем): 

 Сема «рух вперед» prosperitas, atis f [prosper] благополуччя, 

процвітання, щастя prosperitas vitae (C); «квітучий стан»; valetudo, inis f 

стан здоров’я prosperitas valetudinis (C) «хвороба»;  

 Сема «цілість, непошкодженість» salus, utis f [salvus] 

«здоров’я, здоровий стан» ad salutem reducere (C) вилікувати; salutem alicui 

imprecari (Ap) бажати кому-небудь здоров’я, «благо, благополуччя, 

добробут», «порятунок, збереження життя» certare pro salute (Sl); sanitas, 

atis f [sanus] «здоров’я» sanitatem aegris medicina promittit (CC); sospitalis, e 
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[sospes] рятівний (Pl, Amm, Macr);  

 Сема «порятунок, спасіння» saluber, bra, bre [salus] «здоровий, 

корисний для здоров’я, цілющий, рятівний» oculi domini res agro 

saluberrimae (Col) «божий погляд – найбільш цілюща річ для полів»; 

«повчальний»; «здоровий, міцний, правильний, хороший» quidquid est 

salsum aut salubre in oratione (C). 

Група 2 «Сум, скорбота» / «Веселощі, радість» (18 лексем): 

 Сема «гострота» alacritās, ātis f [alacer] «бадьорість, жвавість, 

веселість, збудженість, наснагa, підйом»  alacritās animi (C), «радість» 

alacritās perfecti laboris (L);  

 Сема «краса» amoenitās, ātis f [amoenus] «принадність, краса» 

amoenitās naturae (QC); amoenitās formae (Pl); mea amoenitās Pl «радість 

моя» (ласкаве звернення); co-laetor, -, ari «разом радіти, розділяти (чиюсь) 

радість»;  

 Сема «радість, втіха» condelectatio, onis f [condelector] 

«задоволення, радість»; con-jocundor, -, ari «разом радіти, розділяти 

радість»;. deliciae, arum f [одного кореня з laqueus і lacio] «веселощі, 

відрада, втіха, насолода, радість» habere aliquem in deliciis (C) любити, 

балувати кого-л; deliciolae, arum f [demin. до deliciae] ласк. «улюбленець, 

радість (моя)»; hilaritas, atis f [hilaris] «веселість, радість, життєрадісність»; 

 Сема «веселий» gaudeo, gavisus sum, ere «радіти» gaudere decet, 

laetari non decet (C) радіти можна, (шумно) веселитися не слід; 

gaudimonium, i n [gaudeo] радість; gaudium, i n [gaudeo] «радість» afficere 

aliquem gaudio (L)  порадувати когось; gaudio esse alicui (Ter) доставляти 

комусь радість, радувати когось; genialitas, atis f «радість, веселощі»;  

 Сема «солодкий смак» dulciculus, a, um [demin. до dulcis] 

«солоденький; солодкуватий dulciculus caseus перен. (Pl) найулюбленіша 

страва, насолода, радість; melliculus, a, um [mel] солодкий як мед: meum 

corpusculum melliculum (Pl) ласк. «радість моя»; 
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 Сема «свято» festus, a, um «святковий, урочистий, радісний, 

радісний» festis vocibus excipi (TL) стримати слово;  

 Сема «вдячність» gestio, ivi (ii), itum, ire [gestus II] «давати волю 

своїм почуттям» animus gestit aliquid agere (C); «радіти, проявляти 

бурхливу радість, стрибати від захвату» laetitia gestiens (C) неприборкана 

радість; gratulatio, onis f [gratulor] «виявлення радості, радість» gratulatio 

Paucorum in luctu omnium (Su); gratulor, atus sum, ari depon. «виявляти 

радість, вітати»;  

 Сема «м’якість» laetatio, onis f [laetor] «радість, виявлення 

радості,» Cs; laetitia, ae f [laetus I] «радість, веселість» laetitiam capere 

(percipere) ex aliqua re (C) радіти через щось;  

 Сема «молоко» oblectatio, onis f [lac] «розвага, втіха, насолода, 

радість» res illa habet oblectationem (C) це приносить задоволення;  

 Сема «бажаність» voluptas, atis f «задоволення, насолода, 

радість» in voluptate esse або voluptate affici (C) «насолоджуватися, 

відчувати радість». 

Група 3 «Важкість, ускладнення, безсилля» / «Сила, легкість» (30 

лексем): 

 Сема «великий розмір» amplitūdo, inis f «величина, значущість, 

широта», перен. «велич, широта, пишність, блиск, пишність, сила, вага, 

гідність»;  

 Сема «подих» animus, ī m «дух, розумний початок, думка»,  

«порив, сила» Aeolus mollit animos (V) Еол зменшує (свої) пориви; dare 

animos plagae (V) надавати удару нову силу; artus, ūs [одного кореня з [ars, 

arma] « зчленування, суглобів, сила, міць»; flatura, ae f [flo] «подих, подих, 

віяння» flaturae caeli (Eccl); перен. «гарт, сила» alicujus flaturae esse (Pt) 

володіти певним загартуванням; 

 Сема «могутність» copia, ae f «запас, фонд, кошти, безліч, 

багатство, достаток», «міць, сила, могутність, можливість» aliam copiam 
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quaerere (Ter) шукати іншої можливості; dare senatus copiam (T) дати 

можливість виступити в сенаті;  

 Сема «міць» fortitudo, inis f [fortis] magna navis magnam 

fortitudinem habet (Pt); valentia, ae f [valeo] «сила, міць»; validitas, atis f 

[validus] «сила, міць» (Ap); vigor, oris m [vigeo] «життєва сила, міць, 

свіжість, жвавість, енергія» mutare vigorem (V); 

 Сема «дія» effectio, onis f [efficio] «роблення, вчинення, 

приведення в дію», «діюча (творча) сила»; efficientia, ae f [efficio] дія, 

дієвість, сила, вплив; firmitas, atis f [firmus] «міць, міцність» firmitas 

materiae (Cs);  

 Сема «рух вперед» impetus, us m [peto] «прагнення (вперед), 

натиск, набіг, натиск, наступ, напад», «сила, порив»; manus, us f «рука, у 

тварин передня нога або лапа», «сила» manu ulcisci aliquid (C), non manu 

neque vi (Sl) «без застосування сили»;  

 Сема «жила» nervus, i m «жила, сухожилля» nervi a quibus artus 

continentur (C); omnibus nervis contendendum est (C); nervositas, atis f 

[nervosus] «сила, міць»;  

 Сема «сила» petulantia, ae f [petulans] «жвавість, пустотливість», 

«гострота, сила»; pollentia, ae f [polleo] сила, могутність; potentia, ae f 

«сила, міць» supra humanam potentiam (Just); gravitas, atis f [gravis] 

«ваговитість, тяжкість», «впливовість, значущість, вага, сила, дія, 

переконливість gravitas verborum vel sententiarum (C); ops, opis «сила, міць, 

могутність, можливість, влада» non opis est nostrae (V) від нас не залежить; 

gemina ope (O) з подвоєною силою; moles, is f «маса, брила, скеля», «сила, 

міць» moles. Herculea (Sil) «Гераклова сила»; pellacia, ae f [pellax] 

«заманювання, принадна сила, спокуса» placidi ponti (Lcr); potestas, atis f 

[possum] «сила, міць»; quantitas, atis f [quantus] «кількість», «величина, 

розміри», «сила»; 

 Сема «дуб» robur, oris n «деревина дуба, дубове дерево», сила, 
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бадьорість, міць crescere et robora sumere (Lcr);  

 Сема «кров» sanguis, inis m «кров», «життєва сила, життя»;  

 Сема «подих» spiritus, us m [spiro] «віяння, подув», «життєва 

сила, життя» spiritum patriae reddere (C): aliquid spiritu luere (St) заплатити 

життям за щось;  

 Сема «рослина» vegetamen, inis n [vegeto] «життєдайне начало, 

життєва сила» lux et calor et vegetamen (Eccl);  

 Сема «полум’я» vehementia, ae f [vehemens] «пристрасність, 

палкість, полум’яність», «сила, гострота, різкість»;  

 Сема «чоловік» virilitas, atis f [virilis] «змужнілість», мужність, 

«чоловіча сила»; virtus, utis (gen. pl. um, рідко ium) f [vir] «мужність, 

хоробрість, стійкість», «енергія, сила» virtus animi, virtus corporis (C); vis  f 

«сила, міць»; vir, viri m «чоловік, чоловік», «мужність, (чоловіча) сила» 

membra sine viro (Ctl); 

 Сема «життя» vitalitas, atis f [vitalis] життєва сила, життєве 

начало, життя.  

Синонімія дозволяє нам виявити асоціативність гіпоконцепту 

AEGROTATIO у мовній картині світу римлян з жаром, сумом, поганим 

самопочуттям, морем, болем, скаргами, відсутністю сили, в той час як 

антонімічна група на позначення поняття «здоров’я» включає семи Сема 

«рух вперед», «цілість, непошкодженість», «порятунок, спасіння»; група 

на позначення поняття «веселощів, радості» вербалізує семи «гострота», 

«краса», «радість, втіха»,  «веселий», «солодкий смак», «свято», 

«вдячність», «м’якість», «бажаність», «молоко»; Семантичний діапазон 

третьої групи дає уявлення про «Силу, легкість» на противагу «Важкості, 

ускладненню, безсиллю», що об’єктивується семами «великий розмір», 

«подих»,  «могутність», «міць»,  «дія», «рух вперед», «жила», «сила», 

«дуб», «кров», «подих», «рослина», «полум’я», «чоловік», «життя». 
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3. 2. 3. Синтагматичні зв’язки вербалізаторів гіпоконцепту 

AEGROTATIO 

 

Зупинимося окремо на особливостях контекстуального вживання 

лексем, які складають ядро концепту. Це є важливим, оскільки 

синтагматика є універсальним способом дослідження концепту; вона має 

здатність актуалізувати концептуальну інформацію в тих обсягах, які 

задіяні класифікаційними одиницями мови [45, с. 282]. В процесі аналізу 

літературних джерел нами було виявлено, що лексеми з кореневою 

морфемою aeg(e)r- виявляють контекстуальну сполучуваність з 

наступними лексемами: 

Іменники: animus, ī m «душа» animo aeger (Enn) «стражденний 

душею»; morbus, i m «хвороба, недуга» aeger morbo gravi (L) «важко 

хворий» – лексема поєднує цей гіпоконцепт з попереднім; stomachus, i m 

(грец.) «стравохід, травний канал, шлунок» aeger stomachi (H) «хворий 

шлунком»; tabes, is f [tabum] розкладання, тління, гниття, запах гниття, 

розкладання» tabes cadaveris (L) «гниття трупу»; aegritudo habet tabem (C) 

«хвороба має запах гниття».  

Ознаки, якими римська ментальність наділила гіпоконцепт 

AEGROTATIO бачимо на прикладі прикметників, що характеризують 

AEGROTATIO за: 

 тривалістю: diutinus, a, um [diu 1] «тривалий, довгостроковий, 

занадто довгий» «застарілий, давній, хронічний» diutinus aeger (Sen) 

«хронічна хвороба»;  

 ступенем важкості: dubius, a, um [duo] «той, що має сумнів, 

нерішучий, той, що коливається», «важкий, скрутний, небезпечний, 

критичний» aeger dubius (С) «важко хворий»; laboriosus, a, um «той, що 

вимагає великих зусиль, важкий, тяжкий, той, що переносить труднощі, 

багатостраждальний» aegritudo laboriosa (C) «важка хвороба»; intoleratus, 

a, um «той, який не підтримується, погано живиться» aeger intoleratus (CA) 
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«хворобий, що себе не підтримує»; perditus, a, um «безнадійний» aeger 

perditus (O) «безнадійно хворий»; «абсолютно підірваний, засмучений» 

valetudo perdita (C) «підірване, втрачене здоров’я»; praevexatus, a, um 

«раніше ослаблений» praevexatus. aeger viribus (CA) «воїн, ослаблений 

хворобою»;  

 належністю до певної вікової категорії: vetus, eris «старий, 

похилого віку», «застарілий, хронічний» vetus aeger (PM). 

Дієслова можна розділити на такі групи: 

 процес переміщення хворого di-gero, gessi, gestum, ere [dis + 

gero] «розділяти», «переносити, пересувати» ut minus digeratur aeger (CC); 

ex-edo, edi, esum, ere (exesse) «поїдати, з’їдати», «розібивати, переводити, 

терзати, з’їдати» aegritudo exedit або exest animum (C); succido, cidi, -, ere 

[sub + cado] « підпадати, падати» aeger succidit (V); cado, cecidī, casūrus, ere 

«падати», «звалюватися» qui est fidens, is profecto non extimescit; in quem 

cadit aegritudo, in eumdem timor ... Ita fit, ut fortitudini aegritudo repugnet 

[Cic.Tusc.5] хто в собі впевнений, не піддається страху; той, хто віддається 

печалі також (вдається) і до страху. Це означає, що хоробрість несумісна з 

сумом.  

 особливості процесу лікування хворого: re-levo, avi, atum, are 

«піднімати», «полегшувати, розвантажувати» non est in medico semper, 

relevetur ut aeger (O) не завжди у владі лікаря зцілити хворого; inter-dico, 

dixi, dictum, ere «забороняти, відмовляти заборонити комусь. спілкуватися 

з кимось Aeger cibo interdicitur (Ap) хворому заборонено (звичайне).  

 звуки, які видає хвора людина: stridi, -, ere і strido, stridi, -, ere 

«шипіти, тріщати», «скреготати» aeger dentibus stridet (CC) «хворий 

скрегоче зубами».  
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3. 2. 4. Вербалізація гіпоконцепту AEGROTATIO в пареміях 

 

З метою отримання більш повної та цікавої їнфрмації про образну 

сторону гіпоконцепту, слід звернутись до паремій, які в нашому розумінні 

є виразниками народної мудрості і найбільш повно розкривають образність 

концепту в наївній картині світу. Афоризми з лексемою «aeger» 

допомагають виявити такі метафоричні моделі:  

Тематична група 1 «Здоров’я – найвище благо» (5 паремій): 

Salus aegroti suprema lex medicorum. Благо хворого - вищий закон для 

лікарів. На відміну від хвороби, здоров’я має абсолютну аксіологічність, і 

не має градуальності. Здоров’я – найвища цінність в уявленні давніх 

римлян. Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. -  «Всі ми, 

коли здорові, легко даємо поради хворим» - в цьому випадку бачимо 

антонімію слів з коренями «vale-» та «aegr-», тобто, слово «хворий» 

вживається тут в звичному для нас значенні «людина з певною хворобою». 

Тематична група 2. «Надія на краше допомагає побороти 

хворобу» (3 паремії): 

Aegroto dum anima est spes esse dicitur. Поки у хворого є дихання, 

кажуть, є і надія. та паремія Comple aegrotum bona spe! Наказуй хворому 

надію на хороше! – наііть античні лікарі розуміли важливість загального 

настрою хворого на процес лікування. Mensque pati durum sustinet aegra 

nihil. Хвора душа не може винести нічого обтяжливого.  

 

Тематична група 3. В процесі лікування важливий моральний 

стан хворого» (3 паремії): 

Medicus amicus et servus aegrotorum est - «Лікар – друг та слуга 

хворих» - так само бачимо вживання цього слова в контексті медицини. 

Тут наявне вже й більш широке розуміння слова «лікар» - це не просто 

людина, яка лікує хворобу, це людина, яка є відповідальною також і за 

психічний стан, за комфорт хворого. В цій сентенціі знову присутній 
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відтінок психосоматики – розуміння того, що окрім фізичного втручання 

важливим є ще й психологічний настрой хворої людини. Схоже значення 

має і паремія Medice, curа aegrotum, sed non morbum. – «Лікарю, лікуй 

хворого, не хворобу», в той же час народна мудрість закливає лікаря бути 

зосередженим на самому процесі лікування, а не на вихвалянні своїми 

знаннями. Отже, лікарю має бути притаманна скромність - 

Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem.  – «хворий шукає не 

красномовства лікаря, але лікування». 

5; 46%

3; 27%

3; 27%

Вербалізація гіпоконцепту AEGROTATIO в пареміях

Тематична група 1 «Здоров’я –

найвище благо»

Тематична група 2. «Надія на 

краше допомагає побороти 

хворобу»

Тематична група 3. В процесі 

лікування важливий моральний 

стан хворого»

 

Отже, як бачимо на прикладі діаграми, паремії, пов’язані з 

гіпоконцептом AEGROTATIO виявляють наступне відсоткове 

співвіднесення: Тематична група 1 «Здоров’я – найвище благо» – 46% від 

загальної кількості, Тематична група 2. «Надія на краше допомагає 

побороти хворобу» –  27%, Тематична група 3. В процесі лікування 

важливий моральний стан хворого» – 27% від загальної кількості паремій.  
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3. 2. 5. Структура фрейму AEGROTATIO в латинському 

лінгвокультурному просторі 

 

Лінгвокультурологічний аналіз конотацій лексем з кореневою 

морфемою – aeg(e)r- може продемонтрувати нам етноспецифічні риси 

ментальності та моралі, котрі доводять унікальність гіпоконцепту 

AEGROTATIO як специфічного феномену римського світогляду. 

Вершина фрейму буде передавати ключове значення концепту 

«погіршення стану / здоров’я».  

Ipsa egomet dudum Beroen digressa reliqui  

aegram, indignantem, tali quod sola careret munere, 

 nec meritos Anchisae inferet honores (Verg. A. 5. 651-53). 

«Я лише нещодавно сама пішла від хворої Берої, що гірко шкодувала 

Вершина фрейму 

 «погіршення стану / 

здоров’я» 

Субфрейм 1 

«тілесна хвороба, 

недуга» 
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Субфрейм 2  

«погіршення стану 

/ властивостей 

душі» 
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про те, що лише їй не вдасться виконати обов’язок, вшанувати по заслугах 

мати Анхиза»  

Субфрейм 1 «Тілесна хвороба, недуга»: (200 прикладів 

використання): Відтінки сенсу доцільно шукати в текстах не медичного 

спрямування, наприклад, в політичних промовах чи історіографічній прозі. 

Значення номену як важкої хвороби бачимо також у «Тускуланських 

бесідах» Ціцерона та у Цезаря - at non noster Posidonius; quem et ipse saepe 

vidi et id dicam, quod solebatnarrare Pompeius, se, cum Rhodum venisset 

decedens ex Syria, audire voluisse Posidonium; sed cum audisset eum graviter 

esse aegrum, quod vehementer eius artus laborarent, voluisse tamen 

nobilissimum philosophum visere. (Cic. Tusc. 2.61-65). «Інша справа - наш 

Посидоний, якого я й сам бачив, і чув, що про нього розповідав Помпей. 

Повертаючись з Сирії, він проїздом на Родосі захотів послухати 

Посидонія; а дізнавшись, що той тяжко хворий і всі суглоби у нього 

нестерпно болять, захотів хоч подивитися на знаменитого філософа». 

Complures erant ex legionibus aegri relicti; ex quibus qui hocspatio dierum 

convaluerant, circiter CCC, sub vexillo una mittuntur; magna praeterea 

multitudo calonum, magna vis iumentorum, quae in castris subsederant,facta 

potestate sequitur (Caes. Gal. 6.36. 3). «У таборі було залишено багато 

хворих з різних легіонів; близько трьохсот з них за ці дні одужали і були 

послані разом з когортами під особливим прапором; крім того, 

скориставшись цією нагодою, за ними пішло дуже багато погоничів з 

великою кількістю в’ючних тварин, що залишалися в таборі». 

У Плавта бачимо наступний діалог: 

Phron. 

Vide quis loquitur tam propinque. 

Astaphivm 

Miles, mea Phronesium, 

tibi adest Stratophanes. nunc tibi opust, aegram ut te adsimules. 

Ph. 
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Tace. 

cuí adhuc ego tam mala eram monetrix, me maleficio 

vinceres? [Pl.Truc.2.6] 

Фронесія 

Подивися, хто говорить так близько? 

Астафія 

Воїн, моя Фронесія Стратофан до тебе приїхав. Нічого тобі не 

лишається, ніж хворою прикинутись 

Фронесія 

Помовч ти! Невже думаєш 

Значення номену як важкої хвороби бачимо також у «Тускуланських 

бесідах» Ціцерона та історіографічній прозі Цезаря - at non noster 

Posidonius; quem et ipse saepe vidi et id dicam, quod solebatnarrare Pompeius, 

se, cum Rhodum venisset decedens ex Syria, audire voluisse Posidonium; sed 

cum audisset eum graviter esse aegrum, quod vehementer eius artus laborarent, 

voluisse tamen nobilissimum philosophum visere [Cic. Tusc. 2.61-65] «Інша 

справа - наш Посидоний, якого я й сам бачив, і чув, що про нього 

розповідав Помпей. Повертаючись з Сирії, він проїздом на Родосі захотів 

послухати Посидонія; а дізнавшись, що той тяжко хворий і всі суглоби у 

нього нестерпно болять, захотів хоч подивитися на знаменитого 

філософа». Complures erant ex legionibus aegri relicti; ex quibus qui hocspatio 

dierum convaluerant, circiter CCC, sub vexillo una mittuntur; magna praeterea 

multitudo calonum, magna vis iumentorum, quae in castris subsederant,facta 

potestate sequitur [Caes. Gal. 6.36. 3]. «У таборі було залишено багато 

хворих з різних легіонів; близько трьохсот з них за ці дні одужали і були 

послані разом з когортами під особливим прапором; крім того, 

скориставшись цією нагодою, за ними пішло дуже багато погоничів з 

великою кількістю в’ючних тварин, що залишалися в таборі». 

Ipsa egomet dudum Beroen digressa reliqui 

aegram, indignantem, tali quod sola careret 
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munere, nec meritos Anchisae inferet honores[Verg. A. 5. 651-53]. 

«Я лише нещодавно сама пішла від хворої Берої, що гірко шкодувала 

про те, що лише їй не вдасться виконати обов’язок, вшанувати по заслугах 

мати Анхиза» 

Субфрейм 2 «Погіршення стану / властивостей душі» (187 

прикладів використання): 

Слот 1 «Пригнічення, сум, скорбота»(113 випадків): 

Зустрічається в багатьох авторів в словосполученнях. В основному, 

використовується прикметник «aeger, a, um», що відображає такі душевні 

переживання:  

 «страждання» aeger animi (Lucr.) «пригнічений, засмучений, 

сумний душею»; 

 «турбота» aeger cyrus (Verg.) «змучений турботами, 

заклопотаний»;  

 «очікування» aeger morae (Lcn) «той, що страждає від довгого 

очікування»;  

 «заздрість» aegris oculis aliquid introspicere (Ter.) «дивитися на 

що-небудь заздрісними очима»; 

 «порушення статусу» boni mores aegrotant (Pl) «хороші звичаї 

занепали», aegrotat fama vacillans (Lcr) «добра слава похитнулась».  

Слот 2 «Ницість, душевна нікчемність занепад моральних 

якостей»(74 випадки): 

В аналізованих текстових фрагментах репрезентовано певну 

метафоричність лексем, що мають корінь «aeg(e)r-». Основою його 

метафоризації, спираючись на проаналізовані фрагменти є такі ознаки як 

«слабкість», «нікчемність», «занепад», «втома» як характеристика людини 

чи явища  

Primae frugiparos fetus mortalibus aegris  

dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae  
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et recreaverunt vitam legesque rogarunt  

et primae dederunt solacia dulcia vitae [Lucr. 6.1-5) 

«Перші колись подарували поле, що приносить плоди нікчемним 

людям, осяяним іменем Афіни, вони обновили життя та встановили 

закони, перші подарували втіхи солодкого життя» 

В ліриці часто використовується поріч з іменником «amor» як його 

характеристика, що можна перекласти як «пригнічений, послаблений, 

втомлений від кохання» 

Ipse cava solans aegrum testudine amorem 

te, dulcis coniunx, te solo in litore secum, 

te veniente die, te decedente canebat.  [Verg. G. 4.464-66] 

«Сам же он пригнічений коханням, з пустою черепаховою лірою, 

одинокий, тобі, ніжна дружина, тобі на березі сам, тобі при народженні 

дня, тобі при його відході співав» 

Сенека у листах до Луциллія використовує прикметник як 

метафоричну характеристику суспільства, що гниє зсередини, втоплене в 

розкоші, та порівнює його з занепадом душі. AEGROTATIO набуває сем 

«порушений,неправильний, послаблений зсередини» 

Quomodo conviviorum luxuria, quomodo vestium aegrae civitatis indicia 

sunt, sicorationis licentia, si modo frequens est, ostendit animos quoque, a 

quibus verbaexeunt, procidisse[Sen. Ep. 114.11]. 

«Як розкіш бенкетів і одягу є ознакою хворобливого 

суспільства,також і вільність мови, якщо є частою , часто показує, що 

душа, з якої походять слова, занепала». 

В аналізованих текстових фрагментах репрезентовано певну 

метафоричність лексем з коренем «aeg(e)r-». Основою їх метафоризації, 

спираючись на проаналізовані фрагменти є такі ознаки як «слабкість», 

«нікчемність», «занепад», «втома» як характеристика людини чи явища. 

Primae frugiparos fetus mortalibus aegris  

dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae  
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et recreaverunt vitam legesque rogarunt  

et primae dederunt solacia dulcia vitae [Lucr. 6.1-5]. 

«Перші колись подарували поле, що приносить плоди нікчемним 

людям, осяяним іменем Афіни, вони обновили життя та встановили 

закони,  перші подарували втіхи солодкого життя» 

В ліриці часто використовується поріч з іменником «amor» як його 

характеристика, що можна перекласти як «пригнічений, послаблений, 

втомлений від кохання» 

Ipse cava solans aegrum testudine amorem 

te, dulcis coniunx, te solo in litore secum, 

te veniente die, te decedente canebat [Verg. G. 4.464-66]. 

«Сам же он пригнічений коханням, з пустою черепаховою лірою, 

одинокий, тобі, ніжна дружина, тобі на березі сам, тобі при народженні 

дня, тобі при його відході співав». 

Фреймова модель гіпоконцепту AEGROTATIO представлена нами у 

вигляді діаграми: 

52%
29%

19%
48%

Фреймова структура гіпоконцепту AEGROTATIO

Субфрейм 1«Тілесна 

хвороба, недуга» 

Субфрейм 2 «Погіршення 

стану / властивостей душі» 

Слот 1 

«Пригнічення, сум, скорбота»

Слот 2 «Ницість, душевна 

нікчемність занепад моральних 

якостей»

 

Як висновок, ми бачимо, що шляхом у структурі гіпоконцепту 

виділяються: вершина фрейму AEGROTATIO «Погіршення 

стану / здоров’я», два субфрейми – Субфрейм 1 «Тілесна хвороба, недуга» 

(51,67% випадків) та Субфрейм 2 «Погіршення стану / властивостей душі» 
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(48, 32% випадків), який має в своєму складі два слоти – 

Слот 1«Пригнічення, сум, скорбота» (29,19 % випадків) та Слот 2 

«Ницість, душевна нікчемність занепад моральних якостей» (19,12% 

випадків).  

 

3.3. Моделювання ядра гіпоконцепту VITIUM в латинській мові 

 

Наступна лексична одиниця, широко розповсюджена на позначення 

хвороби – слово vitium, i (n), яке можна співвіднести з українським 

поняттям «вада». Це може означати те,  що у свідомості давніх римлян 

будь-яка хвороба – не просто загроза життю людини, це ще й певний 

дефект, порок, слабкість (vitium corporis – «вада тіла»). Історична основа 

походить від праіндоєвропейського слова *wi-tio-, яке, в свою чергу, 

походить від кореня *wei- «недолік, помилка, провина». Пізніше термін 

був запозичений старофранцузькою мовою приблизно в дванадцятому 

столітті в значенні «провина, дефект», причому також використовувався 

для номінації як тілесного, так і морального дефекту ( сім смертних гріхів 

старофранцузькою називалися «les set vices»), пізніше (приблизно на 

початку 13 століття) був запозичений староанглійською мовою у вигляді 

кореня «vice» - «порочний, такий, що має погані моральні якості». 

Завданням  же нашого дослідження є встановлення когнітивних ознак 

гіпоконцепту в рамках дослідження концепту ХВОРОБА. 

Лексичні репрезентанти концепту – лексеми з кореневою морфемою 

viti-: іменнікі vitium, i n «фізичний порок, недолік, вада» vitium corporis (C), 

«дефект, псування, поломка, руйнування, тріщина» vitium in parietibus aut 

in tecto (C); «негативний вплив, шкідливий вплив» vitium tempestatis et 

sentinae (Cs);  «незадовільність, слабкість» vitium memoriae (Q), vitium 

metallorum (O) «металевий шлак», vitium. aeris (V) «погане повітря», vitium 

facere (C), vitium capere (O)  «пошкодитися, зруйнуватися, розвалитися», in 

vitio esse (C) «бути дефектним, мати недоліки», vitium castrorum (Cs)  
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«несприятливе (невигідне) становище табору»; «порок, недуга, хвороба» 

vitium intestinorum (CC); vitium mentis (Q); «помилка, похибка, промах, 

омана» vitium ineuntis adolescentiae (C), quod aetas vitium posuit, aetas 

auferet (PS)  «промахи, властиві віку, з віком і проходять»; «провина» 

meum est vitium (C) «це моя провина», esse in vitio (C) «бути винним»; alicui 

aliquid vitio dare (vertere) (C) «ставити кому-небудь що-небудь в провину», 

vini vitio aliquid facere (Pl) «зробити що-небудь в п’яному вигляді»; vitio 

fortunae (C) «в силу фатальної випадковості», corpus onustum hesternis vitiis 

(H) «організм, засмучений вчорашніми надмірностями»; «несприятлива 

прикмета» (в ауспіціях), «помилка у встановленні прикмет» (в ауспіціях) 

magistratus vitio creatus (L, C) магістрат, обраний неправильно (не 

дивлячись на протипоказання ауспіцій), vitio navigare (C) «відправитися в 

плавання, не дивлячись на несприятливі прогнози»; «моральний порок» 

vitiis deditus (C) – «відданий порокам», vitia порочність (C); «насильство» 

vitium afferre (offerre, addere) (Pl, Ter) «вчинити насильство»; vitiatio, onis f 

«осквернення, розтління, розбещення» vitiatio feminae (Sen), «псування» 

vitiatio aquarum (Fr) «псування води»; vitiator, oris m «розбещувач, звідник» 

vitiator feminae (Sen); vitiositas, atis f «порочність, зіпсованість» vitiositas 

umoris (Macr) «зіпсованість води, рідини»; vitilena, ae f звідниця; 

vitilitigator, oris m «сперечальник, крикун»; прикметники vitiosus, a, um 

«зіпсований неправильний пошкоджений, трухлявий багатий недоліками, 

поганий» nux vitiosa (Pl), lex vitiosus (C), ilex vitiosus (V), orator vitiosus (C); 

«хворий, виснажений, хворобливий» corpus vitiosum (H), libido vitiosa (H), 

«помилковий, неправильний або несхвальний» aliquid vitioso nomine 

appellare (C), «неправильно (всупереч ауспіціям) обраний» consul vitiosus 

(C); «неправильно проведений, недійсний» suffragia vitiosa (C); «порочний, 

розпусний» vita vitiosa (C); «гнітючий» cura vitiosa (H); «нездоровий, 

шкідливий» regiones vitiosae (Vtr); vitiabilis, e «схильний до псування, 

тлінний» natura vitiabilis (Ap), «шкідливий» malum vitiabilе (Eccl); vitio, avi, 

itum, are «заподіювати шкоду, пошкоджувати, засмучувати» stomachus 
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morbo vitiates (Sen), «псувати» vina vitiant (H), «спотворювати, спотворює» 

corpus curis (O); longis vitiari annis (O); «заражати, отруювати» vitiare auras 

(O); «дратувати» vitiare oculos (O); «оскверняти, ганьбити перекручувати, 

спотворювати vitiare virginem (Ter, Sen, T); «підробляти, фальсифікувати» 

vitiare litteras (L), vitiare scripturas (Dig); vitiare pecunias (Eutr); vitiare 

memoriam (L); «оголошувати несприятливим, нещасливим або недійсним» 

vitiare auspiciam (AG); vitiare diem (C), vitiare comitiam (C) та прислівник 

vitiose «неправильно, всупереч ауспіціям» vitiose leges ferre (C), 

«помилково» vitiose concludere (C), «в поганому (хворобливому) стані» 

vitiose se habere (C) [217, c. 64].  

Найбільша кількість лексем, що вербалізуєють гіпоконцепт VITIUM, 

зустрічається в таких творах:  

№ Автор Назва Жанр Період 

написанн

я 

К-ть 

слів 

К-ть 

верб

. 

% 

 Квінт 

Горацій 

Флакк 

«Сатири» Поет. ≈35 рік до 

н.е. 

14372 36 0,25% 

 Авл 

Корнелій 

Цельс 

«Про 

медицину» 

Наук. ≈25-30 рр. 

. е.   

 

10484

5 

249 0,24% 

 Марк 

Фабій 

Квінтіліан 

«Про 

виховання 

оратора» 

Філос.

. 

І ст.н.е.  

 

45271 83 0,18% 

 Луцій 

Анней 

Сенека 

старший 

«Моральні 

листи до 

Луцілія» 

Філос. 65 рік н.е. 12808

9 

219 0,17% 

 Пліній 

Старший 

«Природнича 

історія» 

Наук. приблизн

о 77 р. н. 

е. 

 

40469

0 

607 0,15% 

 Марк 

Вітрувій 

Полліон 

«Про 

архітектуру» 

Наук. 13 р.до 

н.е. 

57619 61 0,105

% 
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 Марк 

Туллій 

Ціцерон 

«Тускуланськ

і бесіди» 

Філос. ≈ 45 до. н. 

е 

73979 54 0,072

% 

 Авл 

Геллій 

«Аттичні 

ночі» 

Істор. ≈119 

чи169 р. 

н. е. 

12514

4 

83 0,066

% 

 Луцій 

Юній 

Модерат 

Колумелл

а 

«Про сільське 

господарство

» 

Наук. ≈ 42 р. н.е 51045 49 0,095

% 

 Гай 

Светоній 

Транквіл 

«Життя 12 

цезарів» 

Істор. І ст. н.е 70338 34 0,048

% 

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%
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0,24%

0,18%
0,17%
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Вербалізація гіпоконцептуVITIUM у творах

 

На цьому етапі дослідження нашим завданням стає побудова 

номінативного поля обраного гіпоконцепту та визначення тих когнітивних 

ознак, які допоможуть нам при описі концепту ХВОРОБА в латинській 

мові. Звичайно, ми не можемо розглядати цей концепт, не звертаючи увагу 

на його філософське та загальнолюдське підґрунтя. Ядро номінативного 
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поля гіпоконцепту представлене іменником «vitium». Структурувати 

приядерну зону можна у вигляді наступних мікрополів, які вмотивовані як 

історичною семантикою праіндоєвропейськго кореня *wi-tio-, так і 

специфічними суто римськими конотаціями лексеми.  Отже, структуру 

гіпоконцепту можна представити у вигляді трьох мікрополів: 

 Мікрополе 1 «Набуття вад, псування»  

 Мікрополе 2 «Душевне і тілесне розбещення» 

 Мікрополе 3 «Хвороба, недуга» 

 

Зупинимось докладніше на кожному з мікрополів: Мікрополе 1 

«Набуття вад, псування» представлене лексемами vitiatio, onis f 

«осквернення, розтління», , vitiosus, a, um «зіпсований неправильний 

пошкоджений, трухлявий багатий недоліками, поганий vitiabilis, e 

«схильний до псування, тлінний»; vitio, avi, itum, are «заподіювати шкоду, 

пошкоджувати, засмучувати».  

Мікрополе 3 «хвороба, недуга» 

vitium corporis, 

vitium memoriae, 

vitium cordis і.т.п. 

vitium comitiale 

 

vitium,i (n) 

Мікрополе 1 

«Набуття вад, 

псування» 

vitia»tio, onis f, 

vitiosus, a, um 

vitiabilis, e 

vitio, avi, itum, are 

Мікрополе 2 

«Душевне і 

тілесне 

розбещення» 

vitilitigator, oris 

m 

vitilena, ae f 

vitiator, oris m; 

vitiositas, atis f 

порочність, 

зіпсованість 

 



146 
 

 

 

Мікрополе 2 «Душевне і тілесне розбещення» об’єктивується 

лексемами vitilitigator, oris m сперечальник, крикун; vitilena, ae f 

«звідниця»; vitiator, oris m розбещувач, звідник; vitiositas, atis f порочність, 

зіпсованість. 

Мікрополе 3 «хвороба, недуга» вербалізується за допомогою 

стійких сполучень зі словом «vitium» vitium corporis, vitium memoriae, 

vitium cordis і.т.п. 

 

3.3.1. Моделювання периферії номінативного поля гіпоконцепту 

VITIUM  

 

Елементи периферії також можна розділити за мікрополями. 

Мікрополе 1 «Набуття вад, псування» (36 лексем) має  в складі 3 

тематичних групи: Група 1 «Недолік, вада» (14 лексем): culpa, ae f «вина, 

провина, проступок, недолік» operum et laudes et culpae (Vtr); damnum, i n 

«збиток, втрата» damna ac detrimenta (C), damnum naturae (L) природний 

недолік, damno alicujus (Su) «у збиток комусь»; defectio, onis f «відпадання, 

відкладення зменшення, зникнення, недолік, спад» defectio pecuniae (Macr) 

«зменшення (кількості) грошей», defectio virium (C) «зменшення (кількості) 

мужів»;«слабкість, знемога»; defectio animae (CC) або просто defectio (Sen) 

«зневіра, малодушність»; defectus, us m «відпадання, відкладення, 

спадання, зменшення, зникнення, недолік» defectus aquarum (L) 

«погіршення води»; defectus animae (PM) «непритомність»; deliquio, onis f 

«недолік, відсутність» deliquio libertatis (Pl) «позбавлення волі»; deliquium, 

i n «недолік, відсутність»; desertio, onis f «залишення, невиконання, 

недолік, брак» desertio nutrimenti (CA) «нестача продуктів харчування»; 

desum, fui, -, esse бракувати, не вистачати inopiae desunt multa, avaritiae 

omnia (PS) «у бідності не вистачає численного, у жадібності – всього», mihi 

desunt verba (C) «у мене не вистачає слів», mihi desunt vires (Cs) «у мене не 

вистачає сил»; difficultas, atis f «труднощі, утруднення, незручність» 
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difficultatem habere (C) «представляти труднощі»; «недолік, брак, потреба» 

difficultas navium (C) «складнощі у судоходстві»; egestas, atis f «бідність, 

нужда» vitam in egestate degere (C) «прожити життя у нужді»; «убогість, 

брак» egestas frumenti (Sl) «нестача хлібу», egestas rationis (Lcr) «нестача 

здорового глузду» egestas animi (C) «малодушність»; exiguitas, atis f «малі 

розміри, незначність», «недостатність, убогість, брак, нестача» exiguitas 

cibi (Col) «нестача їжі», exiguitas сopiarum (Cs) «нестача грошей»; 

indigentia, ae f «недолік, потреба», відсутність, брак» indigentia panum (Vlg) 

«брак хлібу», indigentia boni (Ambr) «брак благ»; malum, i n «зло», 

«недолік, недосконалість, порок» malum corporis (Su, CC), bona et mala (Sl) 

«переваги і недоліки»; mendum, i n «фізичний недолік, неправильність» 

rara facies mendo caret (O) «рідко які обличчя не мають вад»; nuditas, atis f 

«оголеність, нагота», «позбавленість, недолік»; penuria, ae f «недолік, 

брак» penuria aquarum (Sl) «брак води»; penuria sapientium civium (C) «брак 

громадського розуму», penuria edendi (V) «голодування»; non est penuria 

parvi (Lcr) «в малому, тобто в найнеобхіднішому, немає нестачі»; robigo, 

inis f [одного кореня з ruber, rufus] «іржа» ferrum robigine roditur (O), 

«бездіяльність» ingenium longa rubigine laesum (O); «недолік, порок» robigo 

animorum (Sen) «порочність душ»; vulnus, eris n «рана, поранення» vulnus 

leve, vulnus grave (L) «легке, важке поранення»; «пошкодження, поломка» 

vulnus scuti (O) «поломка щита»; «шкода, збиток, втрата» multa vulnera 

alicui inferre (imponere, inurere) (C) «заподіяти комусь великої шкоди; 

domestica vulnera «сімейні нещастя; sine vulnere (C) без шкоди; multis 

vulneribus et illatis et acceptis (Cs) «з великими втратами для обох сторін».  

Група 2 «Помилка, хиба»(4 лексеми): Виходячи з історичного 

значення слів, що входять до цієї групи, нами були виділені такі семи 

вебалізаторів гіпоконцепту VITIUM:  

– Сема «блукати, заблукати» erro, avi, atum, are «заблукати», 

«помилятися»  erras, si id credis (Ter) «якщо ти цьому віриш, то ти 

помиляєшся», quid erro? (Pl) «в чому моя помилка?»; sine nescius errem (O) 
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«дозволь мені залишитися в своїй омані»; errasse humanum est (Hier) бути в 

омані - доля людини; temporibus errare (C) «помилитися в датах»; error, oris 

m «відхилення від прямого або правильного шляху», «промах, помилка, 

похибка» inducere aliquem in errorem (C) «вводити когось в оману»; errore 

duci або in errorem rapi (induci) (C) «бути в омані (помилятися)»; eripere 

alicui errorem (C) вивести когось з омани;  

– Сема «важкість» lapsus, us m [labor] «ковзання, плавний рух», 

«помилка, помилковий крок, недогляд, похибка» populares multi varii que 

lapsus (C);  

– Сема «удар» offensatio, onis f [offenso] «удар», «похибка, промах»; 

offensio, onis f [offendo] «удар» «нездужання, недуга, хвороба» «похибка, 

помилка, промах або зловживання»; soloecismus, i m (грец.) солецизм, 

синтаксична похибка, помилка взагалі, промах»;   

Група 3 «Руйнування»(18 лексем): 

– Сема «падіння» absūmptio, ōnis f «руйнування, знищення» 

absūmptio corporis (Macr); casus, us m «випадок, падіння» gravi casu 

decidere (H) «впасти важким падінням» «крах, крах, падіння» «помилка, 

похибка, проступок» prolapsione (C); confractio, onis f «ламання» confractio 

ramorum (Aug) «ламання гілок»; «перелом» confractio ossium (Hier) 

«перелом кісток»; «розтріскування, руйнування» confractio terrae (Vlg) 

«розтріскування землі»; demolitio, onis f «руйнування» demolitio statuarum 

(C) «руйнація статуй», demolitio veritatis (Tert) «руйнування правди»;  

– Сема «зміна місця» depositio, onis f «внесок, здача на зберігання, 

знесення, руйнування depositio aedificii (Dig) «знесення будівлі»; destructio, 

onis f «руйнування» destructio murorum (Su) «руйнування стін»; excidium, i 

n «падіння, руйнування, розорення, знищення» petere excidiis urbem (V) 

«загрожувати місту руйнуванням»; excisio, onis f «руйнування» excisio 

urbium, excisio tectorum (C) «руйнування міста, руйнування даху»; exitium, i 

n «смерть, загибель, падіння, катастрофа, руйнування» exitium urbis (C), 

exitium orbis terrarum (C); exitium invenire (Ph), exitio alicui esse (C) «бути 
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причиною чиєїсь загибелі»; 

– Сема «тертя» contritio, onis f «тертя, стирання, загибель, 

руйнування»; contusio, onis f «розбівання, розтірання» contusio olivarum 

(Col) «розтирання оливок», contusio falcis hebetioris (PM);  

– Сема «розчинення» dissolutio, onis f «розкладання, руйнування, 

розпад» dissolutio naturae (C) «занепад природи»; «слабкість, млявість» 

dissolutio stomachi (PM) «слабкість, недуга шлунку»; «розхитаність, 

поломка» dissolutio navigii (T) «поломка корабля»; decoctio, onis f 

«кип’ятіння, відвар, декокт, розкладання, руйнування» decoctio cibi et 

corporis (Is);  

– Сема «втрата» disperditio, onis f «розорення, знищення, 

руйнування» disperditio urbis (C); dissipatio, onis f «розсіювання, 

руйнування, розпад» dissipatio corporum (C) «руйнування тіла»;  

– Сема «порожність» evacuatio, onis f «спорожнення, ослаблення, 

руйнування» evacuatio fidei (Tert); 

– Сема «перевертання» eversio, onis f «перекидання, руйнування» 

eversio urbis (Fl) «руйнування міста»; eversio templorum (Q) «руйнування 

храмів»; excidio, onis f «руйнування, розорення» excidionem facere oppidis 

(Pl); molitio, onis f «руйнування, зриття» molitio valli (L); disturbatio, onis f 

«руйнування» disturbatio Corinthi (C) «руйнація Коринфу»; periculum, i 

«проба, спроба, загибель, руйнування» tremefacta usque ad periculum civitas 

(Eccl).  

Мікрополе 2 «Душевне і тілесне розбещення» (22 лексеми): 

Група 1 «Провина, гріх, злочин» (3 лексеми): 

– Сема «проступок» admissum, ī n «проступок, провина, злочин»; 

commissum, i n  «проступок, провина» aliqua poena commissa luere (V) 

загладити (спокутувати) гріх якоюсь карою; commissum turpe (H) 

«ганебний вчинок»;  

– Сема «докір» crimen, inis n [одного кореня з cerno] 

«обвинувачення, докір, провина, проступок, гріх, злочин crimini dare alicui 
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aliquid (C) «ставити  комусь що-небудь  в провину»; culpa, ae f «вина, 

провина, проступок, помилка, похибка» hoc factum est culpa mea (Ter) «це 

було зроблено з моєї вини», culpam in se admittere (committere, contrahere) 

(C) «завинити в чомусь». 

Група 2 «Насильство»(9 лексем): 

– Сема «давити, тиснути» impressio, onis f [imprimo] «вдавлення, 

тиснення» materiam signari impressione formarum (Ap) «насильство, тиск» 

vi atque impressione (C) «із застосуванням сили»; infero, intuli, illatum, 

inferre «вносити, вводити» inferre aliquem (C) «вжити насильство 

(застосувати силу) проти когось»; oppressio, onis f «тиск», «насильство» per 

oppressionem aliquam eripere (Ter); 

– Сема «не-закон» injuria, ae f «правопорушення», «образа, 

несправедливість, насильство» facere або inferre alicui injuriam (C) 

«вчинити з кимось несправедливо»; invasio, onis f «навала, напад, набіг», 

«насильство»;  

– Сема «гра» ludibrium, i n «предмет забави, насмішки» «нанесення 

безчестя, насильство» ludibrium corporum (QC) «насильство над тілом»; 

maleficium, i n «злодіяння, злочин, провина» committere (admittere) 

maleficium (C) «вчинити злочин»; aliquem in maleficio deprehendere (C) 

«зловити когось на місці злочину»;  

– Сема «стукіт» pulsatio, onis f «стукіт, удари», «побиття», 

«насильство» pulsatio pudoris (Dig) «пульсація, стукіт сорому»; scelus, eris 

n «злочин, мерзенне насильство»; «катувати» corpus alicujus (C); «бити» 

aliquem thyrso (O);  

– Сема «сила» vis f «сила, міць», «сила, насильство, примус» vim 

facere in aliquem (Ter) та alicui (C) «застосувати силу до когось»; vim facere 

per fauces (L) «прорватися (силою) через тісняву»; iter per vim temptare (Cs) 

«намагатися прорватися силою»; alicui vim afferre (inferre, adhibere) (C), 

vim imponere alicui (C) «зробити насильство над кимось», de vi reus (C) 

«звинувачений в насильстві»; de vi condemnatus (C) «засуджений за 
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насильство»; de vi publica damnatus (T) «засуджений за насильство на 

офіційному посту»; accusare aliquem de vi (C) звинуватити когось в 

насильстві; vi (C) або per vim (Cs), також viribus (Pt) «силою, насильно чи з 

примусу»; vim vi repellere (defendere, propulsare) (Dig) «відобразити силу 

силою»; vi victa v. est (C) «сила переможена силою». 

Група 3«Брехня, навмисне приховування правди»(10 лексем): 

– Сема «рух навколо себе» calvor, -, calvī «викручуватися, вдаватися 

до вивертів» Dig; «вводити в оману, обманювати» sopor manus calvitur (Pl) 

«сон сковує руки, тобто не дає працювати»;  

– Сема «володіння» de-cipio, cepi, ceptum, ere [capio] вводити в 

оману, обманювати deceptus aliqua re, per aliquid (Pl) vitia amicae amatorem 

decipiunt (H) недоліки подруги вислизають від уваги (залишаються 

непоміченими для) закоханого;  

– Сема «омана» errantia, ae f [erro] «блукання, омана»; erratio, onis f 

[erro I] 1) блукання, відхилення від правильного шляху (Pl, Ter, C); erratum, 

i n [erro I] «омана, промах, похибка, помилка» errata aetatis (C) «помилки 

юності»; error, oris m [erro I] «відхилення від прямого або правильного 

шляху» timere errorem (Pt) «боязнь збитися зі шляху»; «промах, помилка, 

похибка» inducere aliquem in errorem (C) «водити когось в оману»; errore 

duci або in errorem rapi (induci) (C) «бути в омані (помилятися)»; fallo, 

fefelli, falsum, ere «вводити в оману, обманювати» spes eum fefellit (C) «він 

помилився в своїй надії»; fraus, fraudis f «обман, брехня, підступність» 

fraus ac dolus (L), fraudem facere legi (Pl) «обманом обійти закон», sine 

fraude (C, L) «чесно, сумлінно» impellere aliquem in fraudem (C) «залучити 

(ввести) когось. в оману»; frustratio, onis f [frustror] «обман, введення в 

оману» frustrationes dare in comoediis (Pl) «грати на сцені обдурених»; 

illusio, onis f [illudo] «осміювання, насмішка,  омана impleta est anima 

illusionibus (Aug) «душа обдурена ілюзіями»; im-pono, posui, positum, ere 

«класти, покласти», «вводити в оману, обманювати» si milii imposuisset 

aliquid (C) «якби я в чомусь помилився»; ludibrium, i n [ludo] «предмет 
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забави, насмішки» alicui ludibrio esse  (C), «обман, омана, ілюзія» habere 

aliquem ludibrio (Pl, Ter) «вводити когось в оману»; peccatum, i n [pecco] 

«гріх, провина, омана, промах» peccatum. suum confiteri (C), peccatum. 

originale (Eccl) «первородний гріх»; peccatum. mortale (Eccl) «смертний 

гріх». 

Мікрополе 3 «Хвороба, недуга» (76 лексем): 

Перетинається з відповідними мікрополями гіпоконцептів 

AEGROTATIO та MORBUS, тому наводимо тільки специфічні лексеми, 

що раніше не згадувались: debilitas, atis f «розслабленість» debilitas 

corporis (C); «безсилля, дряхлість» debilitate pedum invalidus (T); слабкість 

debilitas animi (C): debilitas linguae (C); pestis, is f «зараза, чума, повальна 

хвороба» morbi ac pestes (Col); «загибель, руйнування» pestem in aliquem 

machinari (C); «нещастя, катастрофа» pestem ab aliquo avertere (C); servatae 

a peste carinae (V); «бич, виразка»; 

36; 27%

22; 16%

76; 57%

Вербалізатори мікрополів номінативного поля 

гіпоконцепту VITIUM

Мікрополе 1 

«Вада, помилка, псування» 

Мікрополе 2 «Душевне і 

тілесне розбещення» 

Мікрополе 3 

«Хвороба, недуга» 

 

Отже, в структурі номінативного поля VITIUM були виділені ядро, 

три мікрополя в – Мікрополе 1 «Набуття вад, псування», Мікрополе 2 

«Душевне і тілесне розбещення» та Мікрополе 3 «Хвороба, недуга». При 

цьому Мікрополе 1 включає 36 лексем (27%) та має 3 тематичних групи: 

«Недолік, вада» (14 лексем,), «Помилка, хиба»(4 лексеми) та 
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«Руйнування»(18 лексем). Мікрополе 2 «Душевне і тілесне розбещення» 

включає 22 лексеми (16% від загальної кількості) та також має 3 групи: 

«Провина, гріх, злочин» (3 лексеми), «Насильство» (9 лексем) та «Брехня, 

навмисне приховування правди»(10 лексем). Третє мікрополе «Хвороба, 

недуга» дублює відповідні мікрополя двох попередніх гіпоконцептів та 

нараховує 76 лексем (57% випадків). 

 

3.3.2. Синтагматичні зв’язки вербалізаторів гіпоконцепту 

VITIUM 

 

Оскільки предметом нашого дослідження є саме мегаконцепт 

ХВОРОБА в латинській мові, намагатимемось в прцесі аналізу 

синтагматичних зв’язків виявити саме ті когнітивні ознаки, які підходять 

для обраного нами концепту. Лексема VITIUM та її похідні проявляє 

сполучуваність з наступними слвами:  

Іменники:  

 лікування: medicina, ae f [medicinus] «медична наука, медицина»;  

temperatio, onis f [tempero] «пом’якшення, виправлення» temperatio vitii 

alicujus (C) – пом’якшення якогось симптому; complexus, us m [complector] 

«зв’язок, сполучення»  

 комплексний підхід: vitium in complexu (Q) «розгляд вади в 

комплексі» - мається на увазі комплексний підхід до лікування хвороб, 

зв’язок з іншими симптомами. Виділяємо когнітивну ознаку «VITIUM має 

комплексний характер»  

Прикметники:  

 конкретний вид вади, хвороби: comitialis, e [comitium] vitium 

comitiale (Sen) «коміціальна хвороба, тобто епілепсія» (епілептичний 

припадок з учасником народних зборів вважався поганою ознакою, і збори 

переривалися); con-vitiatus, a, um [vitium] «той, що страждає 

епілептичними припадками»; credulus, a, um [credo] «легковірний» 
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improvidus et credulus (C) «довірливий, схильний вірити» credulus. in vitium 

(O) «той, що легко піддається пороку»;  

 якість: diversus, a, um [diverto] «звернений в іншу сторону, що 

лежить в іншому напрямку» huic diversum vitio vitium (H) «порок, прямо 

протилежний цьому»; exorabilis, e [exoro] «доступний для прохання, 

поблажливий» vitium exorabilis (Sen) «той, який можна усунути»; intercus, 

utis [сutis] «підшкірний» vitium intercum (AG). «внутрішній, потаємний, 

таємний»; 

 розмір: grandis, e «великий, величезний, величезний, важливий, 

значний, серйозний» vitium, exemplum (C) «значний, важливий приклад»;  

 крайній ступінь проявлення: immundabilis, e незмивний vitium 

immundabilis (Tert);  

Дієслова, сполучувані з іменниками з коренем «viti-»  можна 

розділити на насупні групи: 

 процес набуття вад, недуги: capio, ere capiunt vitium, ni moveantur, 

aquae (O) «вода загниває, якщо не знаходиться в русі»; converto (vorto), 

verti (vorti), versum (vorsum), ere «перетворюватіся» num in vitium virtus 

possit (C); de-labor, lapsus sum, labi «переходіті, сходити» delabi a majoribus 

ad minora (C); delabi in istum sermonem (C) delabi in morbum (C) 

«захворіті»; excido, cidi, -, ere «переходіті, перероджуватися» excido in 

vitium (H) «перейти до пороку»; flecto, flexi, flexum, ere «мало-помалу 

доходіті, занурюватіся, впадати» flexere in soporem (Pt) «впадати в 

беспам’ятство»; flexere in vitium (H) «впадати у порок»; flexere in luxuriam 

(С) «впадати в розкіш»; facio, feci, factum, ere «робити» facere vitium (C, 

PM) «приходити в непридатність, псуватися»; luxo, avi, atum, are 

«зміщуваті, зрушуваті» vitium luxat radices (PM) «хвороба псує корені 

(рослин)»;  

 певна вада: canto, āvī, ātum, āre «співаті» vitium cantandi (Q) 

«гугнявіті або говорити співуче»; credo, didi, ditum, ere «довіряті, доручаті» 
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vitam et fortunas alicui (LM) «довіряти комось щастя та вдачу», utrumque 

vitium est et omnibus credere et nemini (Sen) – «обидві речі є помилкою, і 

всім вирити, і никому».  

 

3.3.3. Вербалізація гіпоконцепту VITIUM в пареміях  

 

Важливість дослідження пареміологічного фонду викликана тим 

фактом, що їх основними категоріальним ознаками є идиоматичність, 

стійкість, і відтворюваність в готовому вигляді. Вони виникають в 

національних мовах на основі образного уявлення дійсності, відображають 

«побутово-емпіричний, духовний чи історичний досвід 

народу» [241, с. 214] і, безперечно, пов’язані з його культурними 

традиціями, особливостями світосприйняття, які і цікавлять нас в даному 

дослідженні. Отже, нами були вичленені такі тематичні групи, кожна з 

яких несе певну когнітивну ознаку, яка дозволить уявити повну картину.  

8; 29%

6; 21%

10; 36%

4; 14%

Вербалізація гіпоконцепту VITIUM в пареміях 

Тематична група 1 «VITIUM» як 

властивість кожної людини» 

Тематична група 2 «VITIUM» -

те, з чим треба боротись» 

Тематична група 3 «VITIUM - вади 

морального характеру римського 

громадянина» 

Тематична група 4 «Проблема 

розрізнення доброго та поганого» 

 

Тематична група 1 «VITIUM» як властивість кожної людини» 

(8 паремій): 

– «Вади властиві кожній людині» – Quis hominum sine vitiis natus 
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est? Хто людей народився без  недоліків?  

– «Жодна людина не є абсолютно досконалою» – Sua cuique sunt 

vitia. У кожного свої недоліки.  

– «Пороки набуваються в процесі життя – Vitia sine praeceptore 

discuntur – Пороків навчаються і без вчителя (наставника) –, також має 

варіацію «Sine magistris vitia discuntur – Пороків вчаться без наставників.  

– «Порок – стала властивість людини» – Viitia erunt, donec 

homines. Пороки будуть до тих пір, поки будуть люди. Паремія Hominem 

non odi, sed ejus vitia – «Не людину ненавиджу, але ї пороки». Quod ab 

initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest – «Що хибно з 

самого початку, не може бути виправлено часом». Quod aetas vitium posuit, 

actas auferet – «Промахи, властиві віку, з віком і проходять».  

Тематична група 2 «VITIUM» - те, з чим треба боротись» (6 

паремій): 

– «Необхідно позбавлятись вад» - Nulla virtute redemptum а vitiis 

«Жодна доброчесність не спокутує пороків» Протиставлення поняття 

«virtus», яке, як відомо, було дним з основних чеснот давніх римлян. Треба 

не просто розвивати в собі хороші якості, а намагатися уникати пороків. 

Prima virtus est vitio carere. «Перша чеснота - це уникати вад». Pacem cum 

hominibus, bellum cum vitiis habe «З людьми живи в світі, а з пороками – 

бийся». Eх vitio alius sapiens emendat suum «Чужим пороком мудрий 

виправляє свій»; 

– «Вади передаються від вчителя до учні» - Ne sit vitiosus sermo 

nutriculis «Не повинно бути вад у мовленні того, хто виховує (дитину)»; 

– «Лицемірство» – Alitur vitium vivitque tegendo «Приховування 

зла живить і оживляє його»;  

Тематична група 3 «VITIUM - вади морального характеру давніх 

римлян» (10 паремій): 

Цей слот характеризує те, що в уявленні римлян було вадою  

– «Жадібність» – Aurum est saepe causa animi vitiorum «Золото 
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часто є причиною вад душі»; Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit «Коли 

порок прибутковий –правда збиткова». 

– «Лінощі» – Pigritia est mater vitiorum «Лінь - мати всіх вад»; 

– «Неробство» - Otia dant vitia «Неробство породжує пороки» та 

Otium saepe dat vitium «Неробство часто призводить до пороку». Vitia otii 

negotio discutienda sunt «Пороки неробства необхідно долати працею.  

– «Пияцтво» – Ebrietas est metropolis omnium vitiorum «Пияцтво 

– столиця всіх вад»; 

– «Надмірність» – Omne nimium vertitur in vitium «Будь-яка 

надмірність перетворюється на порок»; 

– «Недалекість в моральних судженнях» – Communi fit vitio 

naturae ut invisis, latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, 

vehemen-tiusque exterreamur «Такий порок, властивий нашій природі: речі 

невидимі, приховані і непізнані породжують в нас і велику віру і 

найсильніший страх».  

– «Ігнорування вад» – Deest remedii locus ubi, guae vitia fuerunt, 

mores fiunt «Немає місця лікам там, де те, що було вадою, стає звичаєм», – 

тут вада виступає не просто як синонім слова «morbus», а й причина – коли 

пороки звичні, то лікування не допоможе. Враховуючи спільну сему слів 

«morbus» та «vitium», цей вислів також можна і розуміти і в значенні «коли 

людина сприймає хворобу як щось звичне, ліки не допоможуть» - в такій 

трактовці наявний відтінок психосоматичного сприйняття хвороби.  

– «Небажання визнавати власну провину – In vitium ducit culpae 

fuga «Бажання уникнути помилки залучає до іншої».  

Тематична група 4 «Проблема розрізнення доброго та поганого» 

(4 паремії): 

– «Чужі пороки в нас на очах, за спиною – наші» – Aliena vitia in 

oculis habemus, а tergo nostra sunt Це певний синонім українського вислову 

«В чужому оці і соломинку бачиш, в своєму ж не помічаєш і колоди». Тут 

ми бачимо, що слово вживається в далекому від поняття хвороби значенні. 
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Тут добре видно ключову сему цього поняття – вада, відхилення, недолік.  

– Paupertas non est vitium «Бідність не порок»; 

– Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium «Лисина не 

порок, а свідчення мудрості»; 

– Concede vitio «Прощай провину»; 

Кількість паремій, що послуговується лексемами, що входять в ядро 

номінативного поля гіпоконцепту VITIUM, найбільша (28), що демонструє 

нам цей гіпоконцепт як важливий елемент світогляду давніх римлян. 

Статистичні показники поділу на групи наступні: Тематична група 1 

«VITIUM» як властивість кожної людини» – 29% від загальної кількості, 

Тематична група 2 «VITIUM» - те, з чим треба боротись» – 21%, 

Тематична група 3 «VITIUM - вади морального характеру давніх римлян» 

– 36 % та Тематична група 4 «Проблема розрізнення доброго та поганого» 

– 14%. 
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3. 3. 4. Структура фрейму VITIUM в латинському 

лінгвокультурному просторі 

 

Окрім побудови номінативного поля, яке в гіпоконцепту VITIUM 

постає достатньо розлогим, цікавість представляє також побудова його 

фреймової структури, яка дозволить повніше окреслити досліджуваний 

гіпоконцепт, виявити нові його когнітивні ознаки. Гіпоконцепт VITIUM 

постає більш складним та багатошаровим, ніж AEGROTATIO та 

MORBUS, оскільки гіпоконцепт VITIUM є одним з ключових у римському 

світоглядному просторі.  

Гіпоконцепт VITIUM постає як одна з  основних аксіологем 

римського світогляду, наряду з концептом VIRTUS. Ціцерон визначає ці 

два поняття як основу формування особистості будь-якої людини Virtutis et 
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vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublata, jacent omnia [Cic. 

N.D. 3.85] «Власне розуміння доброчесності і пороків найголовніше. Якщо 

цього розуміння немає – все стає хитким». Порок він визначає як у 

філософському розумінні – vitia, quae virtutibus sunt contraria [Cic, Tusc 

Disputationes.4.236] «пoрoки  протилежні до чеснот», так і в наївно-

побутовому розумінні «vitium» appellant, quum partes corporis inter se 

dissident integra valetudine - «пороком» називають порушення відповідності 

між частинами тіла при непорушеному здоров’ї», що свідчить про 

співіснування цих підходів. Інтегрованою семою цього гіпоконцепту є 

«неповність, незавершеність». 

Субфрейм 1 «Вада фізичного характеру»: (76 випадків вживання): 

В комедії Плавта «Воїн-хвалько» лексема вживається на позначання вади 

певного товару - quae improbast, pro mercis vitio dominum pretio pauperat 

[Pl. Mil. 729] «а який недосконалий, нехай би недоліком своїм збіднював 

хазяїна» - мається на увазі чисто фізична непошкодженість, так само як у 

трактату Колумелли про сільське господарство цим словом описується 

парша пшениці, тобто така хвороба, яка робить її неприродною - Nec nos 

tamquam optabilis agricolis fallat siligo, nam hoc tritici vitium est et, quamvis 

candore praestet, pondere tamen vincitur [Col. 2.9.13] - І не обов’язково 

землеробам накривати паростки, оскільки хоч пшоно і має хворобу 

(паршу) тим не менш, за умови теплоти дозволить виграти у вазі. 

nam istae veteres, quae se unguentis unctitant, interpoles, 

vetulae, edentulae, quae vitia corporis fuco occulunt, 

ubi sese sudor cum unguentis consociavit, ilico 

itidem olent, quasi cum una multa iura confudit cocus [Pl. Mos. 275]. 

Коли бабусі, старезні, беззубі, 

Мажуть, порок тілесний притиранням маскують, 

Те, як тільки піт зіллється з мазями, пахне, 

Наче кухар багато різних соусів злив в одне. 

Наступний уривок демонструє ще одну когнітивну ознаку 
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гіпоконцепту – «неприємний запах» - неприємний запах як вада яку тіло 

набуває, старіючи та яку намагаються маскувати. Також ця риса VITIUM 

просліджується на прикладі уривку з листів Овідія з Понту. Тут наявні два 

сприйняття пороку – фізичного та морального. Лінощі порівнюються зі 

стоячою водою, яка псується та починає погано пахнути: 

cernis ut ignavum corrumpant otia corpus, 

ut capiant vitium(покривається гниллю, застоюється), 

ni moveantur, aquae, 

et mihi siquis erat ducendi carminis usus, 

deficit estque minor factus inerte situ [Ov.Pont.1.5]. 

Май на увазі, неробство псує ліниве тіло 

Як покривається гниллю стояча вода 

І мені була притаманна здатність писати вірші, але від неробства він 

пошкодженим та непридатним став. 

magnum hoc vitiúm vino est: 

pedés captat prímum, luctátor dolósust [Pl. Ps. 1251]. 

«Великий цей недолік є у вині 

Б’є спочатку в ноги, підступний боєць» 

Вино викликає сп’яніння, але недоліком є те, що людина втрачає 

здатність нормально рухатись. В моральних листах до Луцилія наявне 

також і вузьке сприйняття поняття – як вада відчуття, тобто вада фізичного 

характеру - Illo modo dicas licet non esse in melle dulcedinem: nam ipse ille, 

qui esse debeat, ita aptatus lingua palatoque est ad eiusmodi gustum, ut illa talis 

sapor capiat, aut offendetur. Sunt enim quidam, quibus morbi vitio mel amarum 

videatur. Oportet utrumque valere, ut et ille prodesse possit et hic pro futuro 

idonea materia sit [Sen. Ep. 109.7] – Таким же чином можна сказати, що в 

меді немає солодкості, це в того, хто пробує мед , язик та піднебіння мають 

так прилаштуватись до того чи іншого смаку, щоб він подобався, а не 

викликав відразу. Існують, однак і ті, яким внаслідок хворобливої вади мед 

здається гірким. Слід і тим і тим і іншим ладнати, щоб одні могли 
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принести користь , а інший отримати насолоду. 

Субфрейм 2 «Вада морального характеру» (93 приклади 

використання): VITIUM може вживатися як в загальному значенні 

моральної зіпсованості, так і при наведенні прикладу конкретних вад – це 

видно як на прикладі комедій, – Themistocles, Neocli filius, Atheniensis, huius 

vitia ineuntis adulescentiae magnissunt emendata virtutibus, adeo ut anteferatur 

huic nemo, pauci pares putentur. [Nep. Them. 1.1] – «Темістокл, син Неокла, 

афінянин. Властиві йому в ранній юності вади він спокутував настільки 

великими чеснотами, що ніхто не шанується вище його, і лише деякі 

вважають рівними йому – Непот вживає лексему на позначення «вад та 

недоліків взагалі». Філософська проза також демонструє генералізацію 

лексеми - Сенека в листах пише Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiam 

nunc in illis est, somnium narrare vigilaneis est [Sen. Ep.1. 25] «Чому ніхто не 

зізнається в своїх недоліках? Тому що вони залишаються і понині в них, 

адже щоб розповісти про своє сновидіння, потрібно прокинутися». 

Поетичний доробок Лукреція зачіпає численні аспекти античного 

світогляду, не оминає поет і проблему порочності 

atque animi ingratis vitam vexare sine ulla 

pausa atque infestis cogi saevire querellis, 

intellegit ibi vitium vas efficere ipsum 

omniaque illius vitio corrumpier intus, 

quae conlata foris et commoda cumque venirent [Lucr. 6.17]. 

І душу безперервно пригнічують різні біди 

нещастя замикають і хвороби мучать. 

Зрозумів, що вада міститься в самому сосуді 

і що пороки розкладають його зсередини, 

все те, що приходить ззовні, навіть цінні речі 

Порок у самому сосуді – поет вживає метафору на позначення 

людської душі – чим би не наповнювали сосуд, якщо всередині він 

пошкоджений, нічого в ньому не затримається. Сенека філософськи 
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обіграє саме внутрішній, духовний характер VITIUM – Tua, quæ putas 

rerum, vitia sunt. Quædam enim locis et temporibus adscribimus. At illa, 

quocumque transierimus, secutura sunt – ті вади, які ти пояснював 

зовнішніми обставинами, кореняться в тобі самому. Адже часто буває, що 

ми приписуємо що-небудь часу або місцю, а потім виявляється, що, куди 

ми ні переселимося, воно піде за нами. 

Слот 1 «Негативні моральні якості давніх римлян» (77 випадків): 

Комедійний дискурс демонструє нам сприйняття концепту vitium як певної 

конкретної негативної якості, небажаної для давніх римлян так Непот 

вживає це слово в значенні «недоліку певної держави», причому наводить 

конкретний приклад такої вади – «заздрість» - est enim hoc commune vitium 

magnis liberisque civitatibus, ut invidia gloriae comes sit et libenter de iis 

detrahant, quos eminere videant altius, neque animoaequo pauperes alienam 

opulentiam intueantur. itaque Chabrias, quoad ei licebat, plurimum aberat 

[Nep. Cha. 3.3] – «Такий загальний недолік великих і вільних держав: 

заздрість супроводжує там слави, приниження піддаються люди, які 

здаються занадто високо стоять, і бідняки з роздратуванням дивляться на 

недоступне їм добробут багатіїв. Отже, Хабрій покинув батьківщину, як 

тільки зміг». Теренцій у «Євнуху» наводить перелік вад на прикладі всіх 

тих лих, які стаються із закоханими: 

In amore haec omnia insunt vitia; iniuriae, 

Suspiciones, inimicitiae, indutiae, 

Bellum, pax rursum [Ter. Eu. 59-61]. 

«В коханні ті численні співіснують вади 

– нечесність, і підозри, і ворожість, 

примирення, війна та знову мир» 

Плавт недоліком для жінки вважає недостатню ласкавість, 

люб’язність - Vitium tibi istuc maxumum est, blanda es parum. [Pl. Cas. 584] - 

«Ось цей недолік є великий в тобі, - ти.не вмієш бути достатньо 

люб’язною», Філософський дискурс додає специфічні, індивідуально-
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авторські думки про сутність вад - Ціцерон для дорослої людини таким 

недоліком вважає бажання здаватись дотепником, письменник вважає, що 

це є недостойною рисою, навіть вживає іменник «блюзнірство» - ut iste, qui 

se vult dicacem et me hercule est, Appius, sed non numquam inhoc vitium 

scurrile (недолік блюзнірства) delabitur [Cic. de Orat. 2.246] – «так, наш 

Аппій, якому хочеться вважатися дотепним, хоча він і без того дотепник, 

теж часом впадає в це недостойне блюзнірство». В «Листах до друзів» 

автор доповнює власне розуміння вад - sed ego fortasse vaticinor et haec 

omnia meliores habebunt exitus. recordor enim desperationes eorum, qui senes 

errant adulescente me. Eos ego fortasse nunc imitor et utor aetatis vitio [Cic. 

Fam. 2.16.6] - «Але можливо я наговорюю, і все це краще закінчення 

матиме. Я пригадую відчай старих в той час, коли я був молодий, тепер я 

так само себе поводжу, піддаючись слабкості мого віку». Тут описується 

певний «песимізм», притаманний старшому поколінню, схильність бачити 

в усьому лише поганий бік. 

Горацій щодо цього зазначає: 

stultum me fateor — liceat concedere veris — 

atque etiam insanum; tantum hoc edissere, quo me 

aegrotare putes animi vitio [Hor. S. 2.3.307]. 

Дурним мене вважаєш – слід визнати правду – 

я і є безумець, але скажи ти мені, яким, 

як ти вважаєш, душевним пороком я заражений? 

У цьому випадку VITIUM демонструє цілком конкретний сенс, поет 

пропонує обрати, яка ж саме вада йому притаманна. 

Тацит у своїх філософських роздумах наводить такий приклад - non 

esse unum eloquentiae vultum, sed in illis quoque quos vocatis antiquos pluris 

species deprehendi, nec statim deterius esse quod diversum est, vitio autem 

malignitatis humanae vetera semper in laude [Tac. Dial. 18.3]. В 

красномовства не завжди однакова подоба, навіть в тих, кого ви називаєте 

давніми, численні види наявні, і не завжди погане те, що відрізняється від 
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інших, але внаслідок притаманного людям пороку недоброзичливості все 

старе завжди вихваляється (а новим нехтують). Едіп в трагедії Сенеки йде, 

забираючи з собою смертельні недуги землі mortifera mecum vitia terrarum 

extraho [Sen. Oed. 1058], до яких він відносить злий рок, хвороби, смерть, 

чуму, біль. Цікавим є використання виразу «homo vitiosus» в джерелах – 

людина, що насичена вадами, погана, зіпсована. Плавт зазначає наступне: 

Common strabo, quo in quemque hominem facile inveniatis loco, 

ne nimio opere sumat operam si quem conventum velit, 

vel vitiosum vel sine vitio, vel probum vel improbum [Pl. Cur. 467]. 

Скажу, де таку людину легше відшукати легко, щоб не витратити 

зусилля, якщо хочуть знайти, або порочного, або без пороку, або чесного 

або безчесного. 

Салюстій, пишучи про занепад римського суспільства, визначає такі 

його риси sed postquam luxuatque desidia civitas corrupta est, rursus res 

publica magnitudine sua imperatorum atque magistratuum vitia sustentabat ac, 

sicuti effeta parentum<ui>, multis tempestatibus haud sane quisquam Romae 

virtute magnus fuit. [Sal. Cat. 53] Але потім, коли розкіш та неробство 

зіпсували суспільство держава трималася завдяки своїй величі, попри 

пороки магістратів та воєначальників і Рим, ніби знесилений родами довгі 

роки не породжував людини великої. 

Слот 2 «Втрата жіночої честі, цнотливості»: (16 випадків) 

Цікавим є звуження поняття на позначення втрати саме жіночої честі, 

цнотливості. Тобто, жінка, що втратила честь сприймається вже як 

«недосконала, порочна» - цей відтінок сенсу VITIUM наявний і в античних 

текстах, хоч ця чеснота і вважається набуттям християнства. Так в комедії 

Плавта бачимо: 

tu cum Alcumena uxore antiquam in gratiam 

redi: haud promeruit quam ob rem vitio vorteres [Pl. Am. 1141-1142]. 

Ти з дружиною Алкменою живи як раніше в згоді 

Оскільки поводилась достойно, через те, що я збезчестив її силою. 
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Збезчещена жінка в розумінні давніх римлян стає порочною, 

недосконалою. Подивимось на доробок Теренція - Quod scis nescis, neque 

de eunucho, neque de vitio virginis: Hac re et te omni turba evolves, et illi 

gratum feceris [Ter. Eu. 722]. Що ти знати не знаєш, ні що з євнухом, ані що 

з безчесною жінкою. Таким чином з біди сама так вийдеш, та їх зробиш 

вдячними. І знову приклад такого розуміння в творі Плавта: 

S. 

Quid tibi est? 

A. 

Perii miser, 

quia pudicitiae huius vitium 

me hinc absente est additum [Pl. Am. 810]. 

Сосія 

Що з тобою? 

Амфитрион 

Я пропав, її доброчесність так опорочена 

через мою відсутність. 

Субфрейм 3 «Провина, помилка»: (23 приклади використання) як 

було встановлено нами раніше, латинському розумінню помилки 

притаманні такі когнітивні ознаки - «удар», «важкість», «блукання», 

VITIUM же репрезентує помилку як певний недолік, ваду – Тіт Лівій в 

«Історії» пише про помилкове обрання цензорів - igitur cum Sulpicius 

abdicasset se magistratu, censores alii vitio creati non gesserunt magistratum; 

tertios creari velut dis non accipientibus in eum annum censuram religiosum 

fuit [Liv. 6 27.5]. Тому Сульпіцій відмовився від посади; обрані були інші 

цензори, але, як виявилося, помилково і вони не виправляли посаду; 

обирати ж цензорів втретє було б противно благочестю, якщо в цьому році 

боги нібито не брали цензури. – Лексемі VITIUM. Отже, номінує певний 

тип помилки – помилка в певній встановленій процедурі, окремо слід 

виділити семантику VITIUM як «помилки при ауспіціях» в окремий слот. 
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Слот 1 «Звинувачення»(14 випадків):Вербалізацію цього відтінку 

значення можна зустріти в творі Тіта Лівія - cuius ego rei non tam ipse ausim 

tantum virum insimulare, quam ea suspicio, vitio orationis an rei, haud sane 

purgata est [Liv. 28 43.3]. Я не наважився б звести звинувачення на такого 

мужа, адже ця підозра, провина в мові заключна, або в суті справи. 

Ціцерон наводить приклад з «Медеї» - quae Corinthumarcem altam habebant 

matronae opulentae, optimates» quibus illa manibus gypsatissimis persuasit ne 

sibi vitio illae verterent, quod abesset a patria [Cic. Fam. 7.6.1]. Так славетні 

та багаті матрони, що живуть в Акрокоринфі, яких вона, своїми 

набіленими руками, переконала не ставити їй в провину, що вона далеко 

від батьківщини. Апулей в Апології, виправдовуючи одруження з 

Пудентілою, визначає звернені до нього звинувачення наступним Formam 

mulieris et aetatem ipsi ultro improbauerunt idque mihi uitio dederunt, talem 

uxorem causa auaritiae concupisse atque adeo primo dotem in congressu 

grandem et uberem rapuisse [Apul. Apol. 91]. Отже, самі першими 

несхвально заговорили про зовнішність і вік Пудентілли, ставлячи мені в 

провину, що такої дружини тільки заради користі я міг побажати, а тому, 

мовляв, при першому ж побаченні урвав (вхопив) у неї велике і багате 

придане. 

Слот 2 «Помилка при ауспіціях»(9 випадків): 

Ауспіції були пророцтвами, які визначалися за допомогою 

жертовних тварин, переважно птахів. Помилка у визначенні такого 

пророцтва надає тому, хто її робить рис недосконалості, грізності isquam 

ne divinare potest quid viti in auspiciis futurum sit, nisi qui de caelo 

servareconstituit? quod neque licet comitiis per leges et si qui servavit non 

comitiishabitis, sed prius quam habeantur, debet nuntiare. verum implicata 

inscientia impudentia est: nec scit quod augurem nec facit quod pudentem 

decet [Cic. Phil. 2.81]. Чи міг хто-небудь - крім тих, хто вирішив 

спостерігати за небом, - передбачити, яка неправильність буде допущена 

під час ауспіцій? Під час коміцій цього не дозволяють закони, а якщо хто-
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небудь і проводив спостереження за небом, то він має заявити про це не 

після коміцій, а до них. Але невігластво Антонія поєднується з 

безсоромністю: він і не знає того, що авгуру личить знати, і не робить того, 

що личить добросовісній (людині). Антоній, що зробив цю помилку, 

набуває рис inscientia - невігластва impudentia – безсоромність, які теж 

віднесемо до ознак гіпоконцепту VITIUM.  

Отже, серед виділених нами гіпоконцептів концепту ХВОРОБА 

VITIUM демонструє найбільш цікаве філософське переосмислення. 

Являючись специфічною частиною саме римської ментальності, він 

демонструє нам в процесі аналізу наявність таких фреймових елементів – 

вершини, що розкриває інтегральну сему «неповність, незавершеність» - 

недолік, вада, далі нами виділено три субфрейми: «вада фізичного 

характеру», «вада морального характеру» та «Провина». Субфрейм 2 

поділяється на 2 слоти – «Негативні моральні якості риського 

громадянина» та «Втрата жіночої честі, цнотливості», субфрейм 3, у свою 

чергу, поділяється на слот 1 «Звинувачення» та слот 2 «Помилка при 

ауспіціях». 

76; 40%

93; 48%

23; 12%

Фреймова структура гіпоконцепту VITIUM

Субфрейм 1 «Вада фізичного 

характеру» 

Субфрейм 2 «Вада морального 

характеру»  

Субфрейм 3 «Провина, помилка» 

 

Цей гіпоконцепт постає більш глибоким та філософським, аніж 

попередні, оскільки дозволяє нам поринути в специфічний римський 
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світогляд та розуміння пороків та доброчесностей, притаманних 

римлянину. Цікавим було б подальше дослідження гіпоконцепту VITIUM 

як окремо взятого концепту моральної світоглядної категорії в розрізі 

порівняльно-історичного мовознавства, оскільки VITIUM як аксіологема 

увійшов у концептуальний простір держав Західної Європи. 
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4.1. Когнітивний обшир мегаконцепту ХВОРОБА в латинській 

мові 

 

Аналіз лексичних репрезентацій та номінативних полів виділених 

нами гіпоконцептів дозволяє зробити узагальнення про особливості 

мовного втілення концепту ХВОРОБА. Під час побудови фреймових 

структур гіпоконцептів ми дійшли висновку про унікальність та 

специфічність сприйняття хвороби носіями давньоримського менталітету.  

Висловлений нами в другому розділі постулат про нерозривний 

зв’язок міфології та уявлення про хворобу яскраво розкривається на 

прикладі гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATIO та VITIUM. MORBUS та 

VITIUM, виходячи з аналізу етимології лексем, є більш давніми 

концептами, а, отже, іх слід співвідносити з тими типами тлумачення 

хвороби, які зародилися та були описані раніше. Так, за «ворожою» 

теорією, яка бере свій початок від уявлення про хворобу як гнів богів, 

хвороба атакує, а лікування повинно вести бій. Лікувати – значить 

протистояти хворобі. MORBUS є відображенням уявлення про те, що 

хвороба приходить ззовні. Про це свідчать, зокрема, лексеми руху, що 

використовуються разом із цим словом, ‒ нападає, захоплює, загрожує, 

посилюється, є вбивчим, смертоносним, жахливим, величним. Лексеми з 

коренем aegr- мають архісему руху, переходу, споріднену з дієсловами ago, 

gero, тобто початково розуміються як перехід в інший стан, що цілком 

узгоджується з міфологією хвороби як певного руху – першоелементів, 

рідин, пневми.  

Автор, назва твору 

Вербалізація 

гіпоконцепту 

MORBUS 

Вербалізація 

гіпоконцепту 

AEGROTATIO 

Вербалізація 

гіпоконцепту 

VITIUM 

К-ть % К-ть % К-ть % 

Науковий дискурс 
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Авл Корнелій Цельс 

«Про медицину» 
330 0,31 125 0,12 249 0,24 

Пліній Старший 

«Природнича 

історія» 

282 0,69 75 0,019 607 0,15 

Луцій Юній Модерат 

Колумелла «Про 

сільське 

господарство» 

21 0,04 10 0,019 49 0,095 

Загалом: 633 1,04 210 0,158 905 0,485 

Філософський дискурс 

Луцій Анней Сенека 

старший «Моральні 

листи до Луцілія»  

81 0, 06 57 0,044 219 0,17 

Марк Туллій 

Ціцерон 

«Тускуланські 

бесіди» 

73 0,09 26 0,035 54 0,072 

Марк Фабій 

Квінтіліан «Про 

виховання оратора» 

1 0,002 4 0,008 83 0,18 

Загалом: 155 0,152 87 0,087 356 0,422 

Історичний дискурс 

Тіт Лівій «Від 

заснування міста» 

книга 1-5 

34 0,02 59 0,067 32 0,02 

Гай Светоній 

Транквіл «Життя 12 

цезарів» 

18 0,02 47 0,067 34 0,048 

Авл Геллій «Аттичні 

ночі» 
46 0,04 27 0,02 83 0,066 

Загалом: 98 0,08 133 0,154 149 0,134 

Поетичний дискурс 
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Квінт Горацій Флакк 

«Сатири» 
8 0,05 4 0,027 36 0,25 

Публій Овідій Назон 

«Скорботні елегії»  
1 0,004 14 0,059 9 0,038 

Децим Юній Ювенал 

«Сатири» 
8 0,03 14 0,05 21 0,08 

Загалом: 17 0,084 32 0,136 66 0,368 

 

Провівши порівняльний аналіз використання вербалізаторів 

гіпоконцептів у текстах різних дискурсів, бачимо, що загальна кількість 

використання лексем, які вербалізують гіпоконцепт MORBUS, становить 

1,04% в науковому дискурсі, 0,09% у філософському дискурсі, 0,08% в 

історичному дискурсі та 0,084% в поетичному дискурсі. Гіпоконцепт 

AEGROTATIO характеризується такими відсотковими показниками 

вживання: науковий дискурс – 0,158%, філософський – 0,087%, 

історичний – 0,154 та поетичний – 0,136%. Натомість гіпоконцепт 

VITIUM – 0,485% в науковому дискурсі, 0,422% – у філософському, 

0,134% – в історичному та 0,368% в поетичному.  
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Неважко помітити, що гіпоконцепт MORBUS найбільш релевантний 

у наукових текстах, у яких представлено найбільш чітке та однозначне 

визначення хвороби. VITIUM широко використовується в науковому, 

філософському та поетичному дискурсі, AEGROTATIO має майже 

однаковий відсоток використання в науковому, історичному та 

поетичному дискурсі. Цікаво, що в латинській мові саме поняття 

«хвороби» як загальнолюдського явища та поняття «хвора людина» в 

більшості випадків вербалізуються за допомогою різних лексем. 

Прикметники, утворені від основи morb-, як правило містять суфікси –osus, 

тобто «наповнений хворобою», та –idus, «той, що має вигляд хворого.  

Семантичний обшир мегаконцепту хвороба, на основі 

проаналізованих нами гіпоконцептів виглядає наступним чином: 

 

1. Хвороба як загальне явище 

1.1. Невідповідність 

нормі \ 

 

1.1.1. Аксіологічні категорії: 

а) зло: 

malum, i n зло, недуга, хвороба; cacoēthes, is n «та, 

що коїть зло, наполеглива злоякісна хвороба»; 

crudesco, dui, -, ere [crudus] «озлоблятися, 

загострюватися, посилюватися» crudescit morbus 

(Cld) «хвороба загострюється, тобто робиться більш 

злою»; 

в) причина:  

causa, ae f «причина, привід, підстава спонукальння, 

початок, медичний випадок», causatio, onis f 

[causor] «відмовка, привід, посилання»; causatio 

aegri corporis (AG) посилання на погане 

самопочуття; 

б) здоров’я: 
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valetudo, inis f «стан здоров’я»; valetudinarius, a, um 

«здоровий, хворобливий, хворий»; insalutabris, e 

«нездоровий»; con-valesco, lui, -, ere «одужувати, 

входити в силу» convalescere ex morbo (C) 

«видужати, вибратися з хвороби»; decumbo, cubui, 

(cubitum), ere [cubo] «лягати» decumbo accedente 

morbi (AG). 

1.1.2.  Рух 

а) удар: 

offensio, onis f «удар, перешкода, нерівність, 

нездужання, недуга, хвороба»;  

б) падіння: 

succumbo, cubui, cubitum, ere [sub + cumbo = cubo] 

«опускатися, падати / захворіти»; in morbum recidere 

«захворіти» (recido, cidi, casum, ere [cado] падати 

назад); delabi  in morbum «захворіти» (de-labor, 

lapsus sum, labi спадати, зісковзувати, падати);  

succido, cidi, -, ere [sub + cado] « підпадати, падати» 

aeger succidit (V); cado, cecidī, casūrus, ere «падати», 

«звалюватися» 

в) дотик: 

morbo temptari «захворіти» (tempto (tento), avi, atum, 

are «мацати, обмацувати / вражати»);   

г) з’єднання: 

comprehendi morbo «захворіти» (comprehendo, 

prehendi, prehensum, ere «зв’язувати, скріплювати») 

д) захоплення, нападіння, виступ вперед 

naniscisei febrim «захворіти на лихоманку» 

(nanciscor, nactus (арх. nanctus) sum, cisei depon. 
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«випадково отримувати, ставати мимовільним 

володарем»), invado, vasi, vasum, ere 

«спрямовуватися, здійснювати напад, нападати, 

вторгатися» morbus in corpus alicujus invasit (L) 

«хвороба в чиєсь тіло вторгається»; pestilentia 

populum invasit (L) «чума нападає на народ»; ad-

venio, vēnī, ventum, īre «приходити, приїжджати, 

прибувати» morbus adveniens (C) «хвороба, що 

наближається;  procedo, cessi, cessum, ere «виходити, 

виступати, видаватися вперед» morbus contactu 

procedit (CC) «хвороба поширюється через 

зіткнення»;  corripio, ripui, reptum, ere [rapio] 

«схоплювати» correptus est morbo (Su) «його 

спіткала хвороба»; impetigo, inis f «хронічна шкірна 

хвороба, струпи, парша або лишай»;  ( impeto – 

«нападати») 

е) метання 

tormentum, i n [torqueo] «метальні машини, 

метальний снаряд, катування, мучення» cruciatus et 

tormenta pati (PJ); tormenta vel praemia (Ap); 

«страждання, біль» tormentum pectoris (T); 

є) рух по колу 

tortio, onis f [torqueo] «кручення мука, страждання»; 

calvor, -, calvī «викручуватися, вдаватися до 

вивертів» Dig; «вводити в оману, обманювати» 

vitium manus calvitur (Pl) «недуга сковує руки, тобто 

не дає працювати»; 

ж) трясіння 

vexatio, onis f [vexo] «трясіння, струшування, 
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роздирання, мука, страждання vexatio corporis (C) 

vexatio vulneris (L) біль від рани; aliquem ex vexatione 

eripere (C) позбавити когось від мук; 

з) поглинання 

concipio, cepi, ceptum, ere [capio] «збирати, 

приймати, вбирати в себе, поглинати» is morbus 

aestate plerumque concipitur (Col) «ця хвороба 

з’являється здебільшого влітку»; ex-edo, edi, esum, 

ere (exesse) «поїдати, з’їдати», «розібивати, 

переводити, терзати, з’їдати» aegritudo exedit або 

exest animum (C); 

 

і) спалах 

ingruo, ui, -, ere [одного кореня з ruo] «раптово 

виникати, спалахувати» morbus ingruit (L, PM) 

«хвороба раптово спалахнула (несподівано 

з’явилася)». 

 

1.1.3. Інші характеристики: 

а)  вага: 

aggravēsco, ere «робитися більш важким, 

погіршуватися, загострюватися» morbus aggravescit 

(Ter) «хвороба робиться більш важкою, тобто 

погіршується»; gravi morbo affectari (affecto, āvī, 

ātum, āre «пристрасно, гаряче прагнути»), gravi 

vulnere affici «бути важко пораненим» (afficio, fēcī, 

fectum, ere [facio] заподіювати); laboriosus, a, um 

«той, що вимагає великих зусиль, важкий, тяжкий, 

той, що переносить труднощі, багатостраждальний» 
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aegritudo laboriosa (C) «важка хвороба»; durus, a, um 

«важкий» durus morbus (Pl) «небезпечна хвороба». 

б) вік: 

vetus aeger «хронічна хвороба»; inveteratio, onis f 

[invetero] «застаріла хвороба»; morbus veterni - 

стареча (хвороблива) сонливість; senesco, senui, -, 

ere «старіти, старіти, занепадати, слабшати, 

втрачати силу» morbus senescit (C) «хвороба старіє 

(тобто втрачає силу)»; 

в) протягненість в часі 

cesso, avi, atum, are «зволікати, баритися» cessans 

morbus (H) «затяжна, тривала хвороба»; por-rigo, 

rexi, rectum, ere [por = pro + rego] «витягати, 

протягувати, випрати» morbus porrigitur (CC) 

«хвороба затягується»; dubius, a, um [duo] «той, що 

має сумнів, нерішучий, той, що коливається», 

«важкий, скрутний, небезпечний, критичний» aeger 

dubius (С) «важко хворий»; 

г) втрата 

perditus, a, um «безнадійний» aeger perditus (O) 

«безнадійно хворий»; «абсолютно підірваний, 

засмучений» valetudo perdita (C) «підірване, 

втрачене здоров’я»; 

д) м’якість 

macero, avi, atum, are «робити м’яким, 

послаблювати, знесилювати, виснажувати»morbus 

macerat aliquem (Pl) «хвороба будь-кого 

розм’якшує»;  
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1.2. Пасивність, 

слабкість 

 

а) недуга 

aegrōtātio, ōnis f «розлад здоров’я, хворобливий 

стан»; aegritūdo, inis f «недуга, нездоров’я, 

хвороба»; aegror, ōris m «хвороба»; aegrōto, āre 

«бути хворим, хворіти»; aegrōtus, a, um «хворий, 

хворобливий, той, що страждає»; aegrē- хворобливо; 

aeger vulneribus (Nep) та ex vulnere (C) «той, що 

страждає від ран»;  

б) слабкість 

infirmitas, atis f «слабкість, неміч, безпомічність»; 

infirmo, avi, atum, are «позбавляти сил»; infirme 

animates; infirme «в’яло, слабко»; infirmus, a, um 

«безсилий, слабкої сили, слабкий, хворобливий»; 

infirmatio, onis f «позбавлення сили, ослаблення 

хворого»;  desperatus, a, um [despero] 

«невиліковний» morbus desperatus (C) «невиліковна 

хвороба»; debilitas, atis f [debilis I] розслабленість 

(corporis (C); «безсилля, дряхлість» debilitate pedum 

invalidus (T) «слабкість неспроможних ніг»; 

слабкість debilitas animi (C) «слабкість душі»; 

debilitatio, onis f [debilito] «розслабленість, безсилля, 

неміч, знемога» debilitatio animi (C) «пригнічений 

настрій»; imbecillitas, atis f [imbecillus] «слабкість, 

безсилля, неміч» corporis, virium, valetudinis, mentis 

(C) «неміч тіла, мужа, здоров’я, розуму»; impotentia, 

ae f [impotens] «слабкість, безсилля». 

1.3. Почуття та 

відчуття людини 

 

а) скорбота: 

aegrimōnia, ae f «печаль, скорбота»; 

б) біль: 
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dolor, oris m «біль, страждання»; dolens, entis 

«болісний, болючий, нестерпний»; dolentia, ae f 

«біль, страждання»; doleo, ui, (iturus), ere «боліти 

відчувати, відчувати біль, страждати засмучуватися, 

зажуритися»; dolidus, a, um «болісний, такий, що 

спричинює біть»; dolium, i n «біль, скорбота»;  plaga, 

ae f [plango] «біль» articulum ingenti plaga 

reconciliare (Ap) вправити суглоб з важким болем; 

в) сум: 

maerens, entis «сумний, скорботний»; maereo, ui, -, 

ere «сумувати, горювати»; maeror, oris m «печаль, 

сум, горе, скорбота»;  tristitia, ae f «печаль, скорбота, 

сум» ex summa laetitia omnes tristitia invasit (Sl) 

«після величезних радощів римлян охопила 

скорбота»; «похмурість, суворість, неласкавість» 

tristitia  temporum (C) «важкі часи»; tristitas, atis f 

«скорбота»; tristitudo, inis f «скорбота,сум»; triste 

«печально,гірко»;  malandria, orum n та malandriae, 

arum f – маландрия. 

г) скарга: 

querquera, ae f «скарга, озноб»; querela, ae f 

«хвороба, недуга»; querquerus, a, um «той, що кидає 

в озноб». 

д) вага: 

aegrē est mihi «мені важко»;labor, oris m «напруга, 

зусилля, праця, робота». 

е) страждання 

carnificina, ae f [carnifex] «мука, страждання». 

є) жорсткість 
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exaspero, āvī, ātum, āre «робити жорстким, нерівним, 

вражати» morbus exasperatur (CC) «хвороба 

загострилась». 

1.4. Пошкодження 

цілостності 

 

а) гниль 

tabes, is f «розкладання, тління, гниття»; 

б) рана 

saucius, a, um «поранений»; saucietas, atis f 

«нездоров’я, недуга»; vulnus, eris n «рана, 

поранення» vulnus leve, vulnus grave (L); 

в) зіпсованість 

vitium, i n «фізичний порок, недолік, вада»; vitium 

capere «гнити», vitiosus, a, um «зіпсований 

неправильний пошкоджений, трухлявий багатий 

недоліками, поганий». 

 

2. Конкретний вид хвороби 

2.1. Зовнішній 

вигляд людини  

або частини її 

тіла/органу 

 

morbus vomicus «виразка»; morbus arcuātus 

«жовтяниця»; morbus pedicularis «вшивість»; 

phthiriasis, is f. (грец.) «фтіріаз, вшивість»;  

тваринні асоціації: 

morbus elephantiacus «слонова хвороба»;  

elephantiasis, is f «елефантіаз»;  

nome, es f « нома, водяний рак (хвороба)»; 

2.2. Стан хворої 

людини 

 

 а) гарячий: 

febris, is f «лихоманка»; febricito, avi, atum, are 

«хворіти на лихоманку»; 

б) важкий: 

molestia, ae f [molestus] «хвороба» (первинне 

значення «важкий, гнітючий»); 
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в) пластинка: 

leprae, arum f (грец.) – «нашкірна хвороба, 

переважно. проказа»; 

д) сон: 

lethargia, ae f (грец.) «летаргія, сонна хвороба»;  

е) лизання: 

lichen, enis m (грец.) «лишайник, лишай (шкірна 

хвороба)»; 

є) скреготання, тріск  

stridi, ere і «шипіти, тріщати», «скреготати» aeger 

dientibus stridet (CC). 

2.3.  Локалізація 

 

а) центр 

cardiacē, ēs f (грец.) «хвороба серця»; morbus 

cardiacus «шлункова хвороба, серцева хвороба»;  

б) сполучення 

arthrītis, idis f (грец)- артрит; morbus articularis - 

хвороба суглобів; 

в) нирка 

nephritis, idis f (грец) «нефріт, хвороба нирок»; 

morbus renalis «ниркова хвороба»; 

г) шкіра 

morbus subcutaneus «підшкірна хвороба»; 

д) кишки  

vitium intestinorum  «хвороба кишок», morbus 

coeliacus «шлункова, кишкова хвороба»; 

е) очі 

tabes oculorum «хвороба очей»; 

є) ноги 

aeger pedibus «з хворими ногами». 
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2.4. Симптоми 

 

а) море 

nausea, ae f «морська хвороба»; nauseo, avi, atum, 

are «страждати на морську хворобу або відчувати 

нудоту, тягу до блювоти»;  

nauseator, oris m «той, що страждає на морську 

хворобу»;nauseola, ae f – легка нудота;  

nauseabilis, e «той, що викликає тягу до блювоти»; 

nauseosus, a, um «той, що викликає блювоту, 

нудоту»; nauseabundus, a, um «той, що схильний до 

морської хвороби або той, що страждає на морську 

хворобу»; molestia navigandi « морська хвороба»; 

б) рідини тіла 

atrae bilis morbus «пригнічений стан, меланхолія». 

2.5. Причина 

 

а) покарання 

poena, ae f «кара, покарання, хвороба»  pariendi 

poenae (PM) родові муки; passio, onis f [patior] 

«страждання» corporum passiones (Eccl) passio 

epileptica (sacra або puerilis) (CA) епілепсія; 

б) міфологічни причини: 

divinus morbus «епілепсія»; tabes orta per Aegyptum 

«пошесть Єгипетська»; epilepsia, ae f «епілепсія»; 

morbus Venerius «венерична хвороба»;  morbus 

comitialis «комициальна хвороба, тобто епілепсія», 

labores Lucinae «родові муки».   

2.6. Душевні 

хвороби 

а) сум 

aegrōtātio mentis «душевна скорбота»; 

б)недосконалість 

infirmitas mentis «недосконалість розуму»; 

в) вага 
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Отже, отримані внаслідок аналізу гіпоконцептів MORBUS, 

AEGROTATIO, VITIUM, сигніфікати в контексті сприйняття хвороби як 

загальнолюдського явища були розділені нами на тематичні групи, які 

виявили характеристики хвороби вже як загальнолюдського явища в 

латинській мові.  

Це такі сигніфікати: невідповідність нормі – здоров’ю, пасивність, 

слабкість, почуття та відчуття людини, пошкодження цілостності, епідемія, 

пошесть; в контексті конкретної хвороби - зовнішній вигляд людини або 

частини її тіла/органу, стан хворої людини, локалізація, симптоми, 

причина, душевні хвороби. 

labor nervorum «душевна, нервова важкість»; 

г) порок 

vitium mentis «хвороба, порок душі», vitium 

memoriae «погана пам’ять, хвороблива пам’ять». 

2.7. Епідемія, 

пошесть 

а) рідина: 

lues, is f «рідина, пошесть, моровиця, заразна 

хвороба, зараза»; contaminatio, onis f «зараза, 

хвороба»; 

б) поганий запах: 

pestis, is f «зараза, чума, повальна хвороба». 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Аналіз лексичного матеріалу дозволив встановити, що 

мегаконцепт ХВОРОБА представлений в латинській мові трьома 

гіпоконцептуми – MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM, які об’єктивують 

різні етапи формування уявлення про концепцію здоров’я та хвороби в 

античному суспільстві. 

2. Гіпоконцепт MORBUS вербалізується у творах різних жанрів, 

найбільшу кількість його реалізацій нами виявлено в таких творах ІІІ ст. до 

н. е. – ІІІ ст. н. е.: Пліній Старший «Природнича історія» – 282 вербалізацій 

із 40469 слів, що становить 0,69%; Авл Корнелій Цельс «Про Медицину» – 

330 вербалізацій із 105199 слів, що становить 0,31%; Марк Туллій Цицерон 

«Тускуланські бесіди» – 73 випадки з 73979 слів, що становить 0,09% від 

кількості слів у творі; Апулей «Апологія» – 21 випадок із 21770 слів, що 

становить 0,09%; Тіт Лукрецій Карр «Про природу речей» – 40 випадків із 

49028 слів, 0,08% від загальної кількості; Анней Луцій Сенека «Моральні 

листи до Луцілія» – 81 вербалізація з 128089 слів загалом, що становить 

0,06%; Авл Геллій «Аттичні ночі» – 46 випадків із загальної кількості слів 

125144, що становить 0,04%; Луцій Юній Модерат Колумелла «Про 

сільське господарство» – 21 слово з 51045 слів загалом, 0,04%; Тіт Лівій 

«Від заснування міста» книги 1-10 – 34 слова з 159186 слів у тексті, що 

становить 0,02%; Гай Светоній Транквіл «Життя 12 цезарів» – 

18 вербалізацій із 70338 слів, що становить 0,02%. 

3. Виявлено, що номінативне поле гіпоконцепту MORBUS 

складається з ядра, яким є іменник morbus, i m, прикметники morbosus, a, 

um, morbidus, a, um та morbifer, a, um, дієслова morbifico, avi, atum, are та 

remorbesco,-,-,ere. Приядерна зона гіпоконцепту MORBUS поділяється на 

2 мікрополя: Мікрополе 1 «Хвороба як загальнолюдське явище» та 

Мікрополе 2 «Назва конкретної хвороби». Такий самий поділ виявлено і на 
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периферії номінативного поля. Загальна кількість лексем, розроблених у 

межах побудови номінативного поля, становить 116 одиниць. 

4. Дослідження вербалізацій гіпоконцепту MORBUS на 

паремійному матеріалі дозволило виявити такі тематичні групи: 

1. «Момент наступу/ відступу MORBUS»; 2. «Важливість визначення 

причини MORBUS»; 3. «Процес лікування MORBUS» та 4. «Філософське 

переосмислення MORBUS». Загальна кількість досліджених паремій 

становить 19. 

5. Продемонстровано, що MORBUS може набувати таких 

вербально-ад’єктивних характеристик: бути відчайдушною, важкою, 

небезпечною, згубною, яка стомлює, величною, жахливою, невимовною, 

смертельною, непоправною, вбивчою, далекою, віддаленою, глибокою, 

високою, важкою, норовливою, завзятою, смертоносною, невимовно 

жахливою, страшною, такою, що народжується, блідою; може мати 

відношення до підземного царства, до сонця, бути виснажливою, гниючою, 

завзятою, упертою, згубною, здоровою. MORBUS може виконувати такі 

дії: падати, відступати, прибувати, наближатися, зволікати, погіршуватися, 

загострюватися, затягуватися, вбирати в себе, зароджуватися, ставати на 

ноги, хапати, озлоблятися, посилюватися, лягати, раптово спалахувати, 

спрямовуватися, здійснювати напад, накидатися, робити тіло м’яким, 

погіршувати, витягати, сягати, виступати, старіти, мацати, атакувати, 

вражати, приголомшувати. MORBUS може діяти несправедливо, погано, 

суворо, важко, швидко чи легко. 

6. Змодельовано фреймову структуру гіпоконцепту MORBUS, що 

має у своєму складі вершину «Хвороба, захворювання» та три субфрейми: 

«Процес лікування хвороби», «Наступ, причина хвороби» та «Душевні 

муки та недоліки». Загалом проаналізовано та класифіковано 434 приклади 

текстуальних вербалізацій у латинськомовних текстах з ІІІ ст. до н.е. до 

ІІІ ст. н. е. 
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7. Встановлено, що гіпоконцепт AEGROTATIO є етимологічно 

спорідненим із дієсловами руху і відображає перехід в інший стан. 

Коренева морфема «aeg(e)r-» також має деривати: іменники aegrimōnia 

«печаль, скорбота», aegritūdo «недуга, нездоров’я, хвороба», а також 

«печаль, скорбота, пригнічений настрій, туга», aegror «хвороба», aegrotatio 

«розлад здоров’я, хворобливий стан»; прикметники aegrōtus, а, um 

«хворий, стражденний, засмучений»; дієслова aegrōto, are «бути хворим, 

хворіти», aegreo, ere «бути хворим, хворіти» та aegrēsco, -, -, ere 

«занедужувати»; прийменник aegrē «болісно, важко». 

8. Виявлено, що номінативне поле гіпоконцепту включає в себе 

ядро, три мікрополя приядерної зони: «Хвороба, недуга», «Сум, скорбота» 

та «Важкість, ускладнення, безсилля». Периферія характеризується таким 

самим поділом. Мікрополе 1 «Хвороба як аксіологічна категорія» налічує 

73 лексичних одиниці (73%), Мікрополе 2 «Сум, скорбота» містить 18 

лексичних одиниць (18%), Мікрополе 3 «Важкість, ускладнення, безсилля» 

має в своєму складі 9 лексичних одиниць (9%). 

9. Парадигматичні відносини синонімії слів-вербалізаторів 

гіпоконцепту AEGROTATIO дозволяють виділити три тематичні групи: 

Група 1 «Хвороба, недуга» (19 лексем) демонструє семи «жар», «рана», 

«не-здоров’я», «море», дотичні до гіпоконцепту MORBUS; Група 2 «Сум, 

скорбота» (9 лексем): «переживання», біль» «скарга» та Група 3 «Важкість, 

безсилля» (2 лексеми):  «Не-сила». Антонімія допомагає розкрити 

когнітивні ознаки, протилежні до хвороби, це Тематична група 1 

«Хвороба»/ «здоров’я» (6 лексем), Тематична група 2 «Сум, скорбота»/ 

«веселощі, радість» (19 лексем) та Тематична група 3 «Важкість, 

ускладнення, безсилля» / «сила, легкість» (30 лексем). 

10. Синтагматична сполучуваність гіпоконцепту AEGROTATIO 

демонструє такі його характеристики: «тривалість», «ступінь важкості», 

«сумнівність», «належність до певної вікової категорії». Сполучуваність із 

дієсловами виявляє здатність AEGROTATIO представляти «процес 



187 
 

 

 

переміщення хворого», «особливості процесу лікування хворого», «звуки, 

які видає хвора людина».  

11. Проаналізовано та систематизовано паремії, що містять і складі 

вербалізатори гіпоконцепту AEGROTATIO на такі тематичні групи: 

Група 1. «Здоров’я – найвище благо», Група 2. «Надія на краще допомагає 

побороти хворобу», Група 3. «У процесі лікування важливий моральний 

стан хворого». Загальна кількість проаналізовнаих паремій – 11. 

12. Розбудовано фреймову структуру гіпоконцепту AEGROTATIO, 

виявлено вершину фрейму: «Погіршення стану / здоров’я», два субфрейми: 

«Тілесна хвороба, недуга» та «Погіршення стану / властивостей душі», 

який має у своєму складі два слоти: «Пригнічення, сум, скорбота» та 

«Ницість, душевна нікчемність занепад моральних якостей». У цілому 

досліджено та скласифіковано 395 прикладів текстуальних вербалізацій 

цього концепту в латинськомовних текстах з ІІІ ст. до н.е. до ІІІ ст. н.е. 

13. Встановлено, що гіпоконцепт VITIUM має такі лексичні 

репрезентанти: іменники vitium, i n «фізичний порок, недолік, вада», 

vitiatio, onis f «осквернення, розтління, розбещення», vitiator, oris m 

«розбещувач, звідник», vitiositas, atis f «порочність, зіпсованість», vitilena, 

ae f звідниця, vitilitigator, oris m «сперечальник, крикун»; прикметники 

vitiosus, a, um «зіпсований неправильний пошкоджений, трухлявий багатий 

недоліками, поганий», vitiabilis, e «схильний до псування, тлінний» 

дієслово vitio, avi, itum, are «заподіювати шкоду, пошкоджувати, 

засмучувати» та прислівник vitiose «неправильно, всупереч ауспіціям» 

14. Виявлено, що номінативне поле гіпоконцепту VITIUM має ядро, 

три мікрополя в приядерній зоні «Набуття вад, псування», «Душевне і 

тілесне розбещення» та «Хвороба, недуга». Такий самий поділ властивий і 

для периферії. Мікрополе 1 має 3 слоти: «Недолік, вада» «Помилка, хиба» 

та «Руйнування». Мікрополе 2 має три слоти: «Провина, гріх, злочин», 

«Насильство» та «Брехня, навмисне приховування правди». Загальна 

кількість лексем, що включені до номінативного поля, – 144. 
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15. Досліджено вербалізацію гіпоконцепту в пареміях, які були 

розділені на чотири тематичних групи: 1. «VITIUM» як властивість кожної 

людини», 2. «VITIUM» ‒ те, з чим треба боротися», 3. «VITIUM – вади 

морального характеру давніх римлян» та 4. «Проблема розрізнення 

доброго та поганого». Загальна кількість паремій – 30. 

16. Розбудовано фреймову структуру гіпоконцепту VITIUM, що 

містить вершину з архісемою «неповність, незавершеність», три 

субфрейми «Вада фізичного характеру», «Вада морального характеру» та 

«Провина, помилка»; субфрейм 2 поділяється на два слоти: «Негативні 

моральні якості риського громадянина» та «Втрата жіночої честі, 

цнотливсті»; субфрейм 3 поділяється на два слоти: «Звинувачення» та 

«Помилка при ауспіціях». Загалом досліджено та скласифіковано 

202 приклади текстових вербалізацій у латинськомовних текстах з ІІІ ст. до 

н.е. до ІІІ ст. н.е. 

17. Проаналізовано 12 латинськомовних творів (період з ІІІ ст. до 

н.е. до ІІІ ст. н.е), що представляють 4 типи дискурсу, внаслідок чого 

виявлено 633 (1,04%) вербалізації гіпоконцепту MORBUS у текстах 

науково-медичної спрямованості, 155 (0,09%) у філософсько-методичних 

творах, 98 (0,08%) в історичній прозі та 17 (0,084%) у поетичних творах. 

Вербалізації гіпоконцепту AEGROTATIO засвідчують таке 

співвідношення: науковий дискурс – 210 (0,158%), філософський – 

87 (0,087%), історичний – 133 (0,154%), поетичний 32(0,136%). 

Гіпоконцепт VITIUM має 905 вербалізацій (0,485%) у науковому дискурсі, 

356 (0,422%) – у філософському, 149 (0,134%) – в історичному та 

66 (0,368%) – у поетичному. Загальна кількість скласифікованого 

матеріалу – 2176 прикладів вербалізацій гіпоконцептів у проаналізованих 

текстових джерелах різних жанрів. 

Результати дослідження, представлені у третьому розділі, висвітлені 

у таких публікаціях автора: [209],[210],[211],[212],[213],[215],[217]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене лінгвістичне дослідження вербалізації мегаконцепту 

ХВОРОБА в латинській мові дозволило зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що дослідження мегаконцепту ХВОРОБА передбачає 

застосування синкретичного підходу, методів когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, проте неможливість проведення експерименту, що є 

вкрай важливим для когнітивного підходу, спричинює зміщення фокусу 

дослідження в лінгвокультурологічну площину. 

2. Ґрунтовний аналіз історії античної медицини та філософії дозволив 

визначити такі концепції здоров’я та хвороби: 1) уявлення про хворобу як 

зовнішнє втручання вищих сил, волю богів; 2) концепція рівноваги 

життєвих соків в організмі людини; 3) «пневматична» концепція; 

4) науково-матеріалістична концепція. 

3. З’ясовано, що мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові включає в 

себе такі гіпоконцепти: MORBUS, VITIUM, AEGROTATIO, кожен із яких 

потребує окремого дослідження. 

4. Доведено, що в структурі номінативного поля гіпоконцепту MORBUS 

ядром є іменник morbus, i m, прикметники morbosus, a, um, morbidus, a, um та 

morbifer, a, um, дієслова morbifico, avi, atum, are та remorbesco,-,-,ere. Також 

виділено два мікрополя: Мікрополе 1 «Хвороба як загальнолюдське явище», 

що включає 73 лексеми (63% від загальної кількості), та Мікрополе 2 «Назва 

конкретної хвороби», що містить 43 лексеми (37% від загальної кількості). 

Мікрополе 2 охоплює назви хвороб грецького походження (16 лексем, 

14% від загальної кількості), назви хвороб латинського походження, які 

репрезентовано однослівним терміном (12 лексем, 10% від загальної 

кількості), та назви хвороб – складені терміни з узгодженим чи неузгодженим 

означенням (16 термінів, 14% від загальної кількості). 

5. У результаті аналізу вербалізацій гіпоконцепту MORBUS у 

пареміях визначено такі тематичні групи: 1. «Момент наступу/ відступу 
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MORBUS» (4 паремії, 21% від загальної кількості); 2. «Важливість 

визначення причини MORBUS» (7 паремій, 37 %); 3. «Процес лікування 

MORBUS» (6 паремій, 32%); 4. «Філософське переосмислення MORBUS» 

(2 паремії, 10%). 

6. Фреймове моделювання гіпоконцепту MORBUS засвідчило, що 

вершиною фрейму є «Хвороба, захворювання», а також визначено такі 

субфрейми: Субфрейм 1 «Процес лікування хвороби», Субфрейм 2 

«Наступ, причина хвороби» та Субфрейм 3 «Душевні муки та недоліки». 

7. У результаті побудови номінативного поля гіпоконцепту 

AEGROTATIO визначено його ядро та 3 мікрополя приядерної зони: 

Мікрополе 1 «Хвороба, недуга», Мікрополе 2 «Сум, скорбота» та 

Мікрополе 3 «Важкість, ускладнення, безсилля».  

8. Паремії, пов’язані з гіпоконцептом AEGROTATIO, скласифіковано 

на такі тематичні групи: 1. «Здоров’я – найвище благо»; 2. «Надія на краще 

допомагає побороти хворобу»; 3. «У процесі лікування важливий 

моральний стан хворого». 

9. У результаті фреймового моделювання гіпоконцепту AEGROTATIO 

виявлено такі складники: вершина фрейму «Погіршення стану / здоров’я»; 

субфрейми: Субфрейм 1 «Тілесна хвороба, недуга» та Субфрейм 2 

«Погіршення стану / властивостей душі», який має два слоти: «Пригнічення, 

сум, скорбота» та «Ницість, душевна нікчемність занепад моральних якостей». 

10. У структурі номінативного поля VITIUM виділено ядро та три 

мікрополя: Мікрополе 1«Набуття вад, псування», Мікрополе 2 «Душевне і 

тілесне розбещення» та Мікрополе 3 «Хвороба, недуга». 

11. Паремії, що репрезентують VITIUM у наївній картині світу давніх 

римлян, розподілено на чотири тематичні групи: 1. «VITIUM» як 

властивість кожної людини», 2. «VITIUM як те, з чим треба боротися», 

3. «VITIUM – вади морального характеру давніх римлян», 4. «Проблема 

розрізнення доброго та поганого».  

12. Розбудовано фрейм гіпоконцепту VITIUM, у складі якого: 
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Субфрейм 2 «Вада морального характеру» та Субфрейм 3 «Провина, 

помилка». Субфрейм 2 поділяється на два слоти: Слот 1 «Негативні 

моральні якості давніх римлян» та Слот 2 «Втрата жіночої честі, 

цнотливості». Перший слот другого субфрейму дозволяє доповнити 

перелік вад, які вважалися римлянами неприйнятними, – заздрість, 

нечесність, підозри, ворожість, недостатня ласкавість, люб’язність (для 

жінок), бажання здаватися дотепником, схильність бачити в усьому лише 

поганий бік, недоброзичливість. Також виокремлено специфічне поняття 

«homo vitiosus» як характеристика людини, що насичена вадами, погана, 

зіпсована. Субфрейм 3, у свою чергу, поділяється на такі слоти: 

Слот 1 «Звинувачення» та Слот 2 «Помилка при ауспіціях». 

13. Когнітивні ознаки мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові 

представлено у вигляді таблиці, що містить тематичні групи «Хвороба як 

загальне явище» та «Конкретний вид хвороби». Перша група включає 

сигніфікати 1.1. Невідповідність нормі, 1.2. Пасивність, слабкість, 

1.3. Почуття та відчуття людини та 1.4. Пошкодження цілісності. 

Конкретні хвороби розподілені за групами: 2.1. Зовнішній вигляд людини 

або частини її тіла/органу, 2.2. Стан хворої людини, 2.3. Локалізація, 

2.4. Симптоми, 2.5. Причина, 2.6. Душевні хвороби, 2.7. Епідемія, пошесть. 

14. Доведено, що мегаконцепт ХВОРОБА в римській ментальності 

пов’язаний із концептами СМЕРТЬ, ЗЛО, ЗДОРОВ’Я, СТАРІСТЬ, БІЛЬ. 

Перспектива майбутніх студій убачається в подальшій розробці 

концепту ЗДОРОВ’Я, дослідженні вербальних рефлексацій гіпоконцептів 

MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM на матеріалі інших 

західноєвропейських мов та їх порівняльному аналізі, глибшій розробці 

VITIUM як окремого концепту з використанням методик порівняльно-

історичного мовознавства, що дозволило б простежити розвиток змісту 

цього концепту в діахронії, оскільки аналізований концепт демонструє 

широке буттєве переосмислення у філософському дискурсі. 
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