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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Серед актуальних проблем сучасного мовознавства особливо варто 

відзначити дослідження національної специфіки мовних і мовленнєвих явищ, що дає 

змогу проникнути в глибини ментальності, у свідомість, пізнати особливості 

мислення носіїв мови. Багато уваги вчені приділяють проблемі мовної картини 

світу, яку «розглядають у неперервному зв’язку з концептуальною картиною світу й 

позамовною дійсністю». Мовна картина світу – результат безперервної духовної 

лінгвотворчої діяльності людини, яка водночас є не лише її творцем, а й центром. У 

мові, її семантиці та прагматиці, відображені результати та особливості пізнання 

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

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

зовнішнього, фізичного, і внутрішнього, духовного». 

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

світу була предметом дослідження багатьох фундаментальних дисциплін природничого 

циклу, а також низки порівняно нових наук гуманітарного профілю (деонтології, 

біоетики, біопсихології). Категорія «здоров’я» характеризується тісним зв’язком із 

категоріями екзистенціального порядку (такими, як життя і смерть), що зумовлює 

зв’язок  концепту ЗДОРОВ’Я не тільки зі сферою власне наукових знань, але і з 

широким колом етичних, моральних і світоглядних уявлень, які вирізняються 

лінгвокультурологічною специфікою. Тісний зв’язок із категоріями ментального, 

світоглядного, аксіологічного порядку дає змогу віднести концепт ЗДОРОВ’Я до 

ключових концептів культури, знання яких потребують усі, хто вивчає мову й культуру. 

Концепт ЗДОРОВ’Я маніфестує загальнолюдські цінності і є універсальним. 

Здоров’я – категорія, протиставлена хворобі й смерті, основа благополуччя, умова 

вступу до шлюбу та продовження роду. Здоров’я людина зазвичай ставить понад 

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

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

виражається певними лексичними засобами, характеризується національною 

специфікою й має онтологічні, образні та аксіологічні ознаки, що зумовлюють 

багатовимірність і складність його структури. 

Теоретичною базою дослідження стали праці провідних науковців, присвячені: 

- лінгвокультурології, когнітивній лінгвістиці, методиці концептуального аналізу, 

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

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

М. М. Болдирев, Г. А. Брутян, Л. Ю. Буянова, А. Вежбицька, Є. М. Верещагін, 

С. Г. Воркачов, В. В. Воробйов, О. П. Воробйова, Г. В. Гафарова, І. О. Голубовська, 

В. З. Дем’янков, В. В. Жайворонок, О. О. Залевська, В. Л. Іващенко, В. І. Карасик, 

А. В. Карпенко, Н. К. Кравченко, О. С. Кубрякова, С. Х. Ляпін, В. А. Маслова, 

М. Мінський, М. В. Нікітін, С. Є. Нікітіна, М. В. Піменова, З. Д. Попова, Н. В. Попова, 

В. І. Постовалова, О. Г. Почепцов, С. В. Сидорков, Г. Г. Слишкін, Н. В. Слухай, 

Ю. І. Смирнов, О. М. Смирнова, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, В. М. Телія, 

А. А. Уфімцева, Ч. Філлмор, Ch. Beny, S. Felix, J. Greenberg, R. Jackendoff, R. Langacker, 

J. Oakliill, Ph. Peterson, E. Rosh, C. Strauss, F. Ungerer). 
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- дослідженню концепту ЗДОРОВ’Я на матеріалі сучасних мов 

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

C. Airliihenbuwa, M. MacLaclilan). 

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

М. Н. Лазарева, А. С. Поліщук, А. Е. Сенцов, М. А. Таривердієва, В. М. Шовковий). 

Попри значні здобутки в дослідженні концептуальної картини світу давніх 

римлян, поза увагою залишається значна кількість концептів (зокрема концепт 

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

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена переходом від 

системоцентризму до антропоцентризму в дослідженні класичних мов, що передбачає 

особливу увагу до відображених у мові відповідної лінгвокультури особистісного й 

соціокультурного аспектів, та посиленням у мовознавстві інтересу до вивчення мовної 

картини світу, опису її фрагментів, експлікованих концептами, що концентрують 

значний обсяг ментально-когнітивної та культурологічної інформації, зокрема 

світоглядно-філософської, аксіологічної, історичної, міфологічної. Дослідження мовної 

маніфестації екзистенціальних феноменів, до яких належить здоров’я, уможливлює 

розкриття особливостей етнічної й індивідуальної мовної свідомості, ментального світу 

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

системи цінностей, є найвищою людською аксіологемою, яка визначає фізичне 

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

досліджуваний концепт становив одну з найважливіших особистісних та суспільних 

цінностей. Саме тому дослідження концепту ЗДОРОВ’Я дає змогу не лише експлікувати 

фрейм «здоровий/нездоровий стан людини», а й виявити уявлення давніх римлян про 

фізіологію людини, її спосіб здорового життя, цінність людини в античному світі, 

ставлення людини до самої себе, ставлення держави до людини, загалом систему вищих 

аксіологем людського буття. 

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

дослідження виконано в межах наукової теми факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка – «Структурно-

семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми германських, романських і класичних 

мов» (державний реєстраційний номер 0111U008010). Тему дисертації затверджено 

на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана 

Франка (протокол № 9/2 від 27 лютого 2013 р.). 

Метою дисертаційної роботи є дослідження номінативного і семантичного 

полів концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові та особливостей його репрезентації в 

різних типах дискурсу. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Обґрунтувати теоретичні засади лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурологічного вивчення концептосфери давніх римлян. 

2. Визначити місце концепту ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці концептів. 

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

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

встановити синтагматичні та парадигматичні зв’язки лексем-вербалізаторів 

концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 
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5. Змоделювати номінативне та семантичне поля досліджуваного концепту. 

6. Визначити поняттєві, образні та ціннісні характеристики концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

7. Дослідити особливості репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я в різних типах 

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

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

Предметом дослідження є особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в 

латинській мові. 

Методологічною базою дослідження є лінгвофілософська концепція про 

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

головний засіб акумуляції, зберігання, трансформації й трансляції знань людини про 

навколишній світ та інтерпретується як картина світу, яка виражена складною знаковою 

системою й відображає взаємодію з мисленням, культурою, позамовною дійсністю; а 

також теорія номінації, що передбачає виявлення номінативної функції мовних засобів 

у взаємозв’язку з когнітивно-пізнавальною та комунікативною функціями. 

Матеріалом дослідження слугують лексичні й фразеологічні одиниці, дібрані 

з двомовних латинсько-українських словників, збірок паремій, фрагменти 

оригінальних текстів, які містять вербальні та смислові вираження концепту 

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

«Історія Риму» Тіта Лівія, поетичні твори Катулла, Горація, Овідія, Вергілія). У 

процесі дослідження проаналізовано близько 1400 контекстів вживання лексем salus, 

sanitas, valetudo та інших спільнокореневих слів, дібраних методом суцільної вибірки. 

Для розв’язання поставлених завдань були використані такі методи 

дослідження: метод концептуального аналізу – для формування цілісного й 

глибокого уявлення про досліджуваний концепт; описовий метод – для 

встановлення та інвентаризації засобів вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в 

латинській мові; елементи історико-етимологічного аналізу – для встановлення 

динаміки розвитку змісту концепту; контекстуальний аналіз – для виявлення 

контекстно-ситуативних ознак субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO в 

різних типах дискурсу; компонентний аналіз (дослідження лексичних значень слів-

репрезентантів субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO); метод кількісного 

аналізу – для встановлення особливостей семантичної репрезентації субконцептів 

SALUS, SANITAS, VALETUDO та їхньої частотності в різних типах дискурсу. 

Наукові положення, які виносяться на захист: 

1. Лінгвістична, лінгвокогнітивна та лінгвокультурологічна класифікація 

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

у мовній картині світу давніх римлян, у культурі та цінностях античного суспільства. 

2. Концепт ЗДОРОВ’Я в латинській мові представлений трьома 

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

з ядерною структурою, що моделюються внаслідок встановлення всіх засобів 

вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

3. Дериваційний аналіз вербалізаторів концепту уможливлює визначення 

внутрішньо-системних зв’язків між компонентами (слотами та субслотами) його 

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

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO експлікують їхнє значення, а визначення 

синонімічних, антонімічних та гіперо-гіпонімічних відносин, пов’язаних з іменем 

концепту, виявляє додаткові когнітивні ознаки концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові.  

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

наративному соціально-історичному, художньо-поетичному та в пареміях – по-

різному у кількісному та якісному відношеннях представляють компоненти його 

структурної організації (суспільно-ціннісний, образний, асоціативний тощо). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що концепт 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові вперше введено у широкий контекст лінгвокогнітивних 

та лінгвокультурологічних досліджень; уточнено місце цього концепту в 

лінгвістичній, лінгвокогнітивній та лінгвокультурологічній класифікаційній матриці 

концептів; комплексно досліджено засоби вербалізації, семантичне поле, логіко-

поняттєві, образні та ціннісні характеристики концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові; 

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

*val- та здійснено фреймово-пропозиційний аналіз зазначених словотвірних гнізд; 

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

Набув подальшого розвитку синкретичний підхід у дослідженні концептів (через 

призму лінгвокультурології та когнітивістики). 

Теоретичне значення роботи полягає в дослідженні нового сегмента мовної та 

концептуальної картин світу давніх римлян, у подальшому вивченні механізмів 

вербалізації мовної картини світу, насамперед засобами лексичного мовного рівня, в 

інтегрованому описі одного з найбільш значущих у культурно-аксіологічному сенсі 

концептів давньоримської етносвідомості. Результати дисертаційного дослідження є 

внеском у розробку теоретичних засад дослідження концептів на матеріалі давніх мов, 

теоретичних аспектів лінгвоконцептології, лінгвокультурології, лінгвоаксіології. 

Практична цінність роботи полягає в укладенні на основі проведеного 

дослідження національних підручників у співавторстві «Латинська мова та основи 

медичної термінології» для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня 

акредитації. – К. : ВСВ «Медицина», 2016. – 472 с. і «Латинська мова та основи 

фармацевтичної термінології» для студентів вищих фармацевтичних і медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації. – К. : ВСВ «Медицина», 2016. – 352 с., а 

також можливості використання результатів дослідження у лекційних і практичних 

курсах із когнітивістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, історії латинської 

мови, герменевтики латинськомовних текстів, у теорії та практиці перекладу 

античних творів, у лексикографічній роботі – під час укладання двомовних 

латинсько-українських словників, збірок паремій. Матеріали дисертації можуть бути 

використані у дослідницькій роботі та написанні наукових праць. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: VII Міжнародній науково-

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

2013), Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

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

пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 2013), Всеукраїнських наукових 
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конференціях з участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, 

інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 2013) та «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Діалог культур: Україна – Греція (поліфонія діалогу у постсучасній 

культурі)» (Київ, 2014), Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Слово, 

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

конференціях професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов 

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

Міжнародних науково-практичних конференціях «Філологія, соціологія і 

культурологія. Наукові досягнення, розвиток, пропозиції на 2015 рік» (Варшава, 2015) 

та «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» (Львів, 2016).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 

15 публікаціях, серед них: шість – у наукових фахових виданнях, затверджених 

ДАК МОН України, дві – в зарубіжних фахових виданнях, п’ять – в інших 

українських та зарубіжних виданнях (усі публікації одноосібні), два – методичні 

видання (у співавторстві). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів 

з висновками до них, загальних висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 214 сторінок (основний текст – 186 сторінок). 

Робота містить 15 рисунків. Список використаних джерел налічує 257 найменувань, 

з-поміж них 24 – іноземними мовами.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

зазначено зв’язок її з науковою проблематикою установи, в якій виконано роботу, 

сформульовано мету й завдання дослідження, визначено його об’єкт та предмет, 

окреслено матеріал і методи дослідження, наведено перелік положень, що виносяться 

на захист, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення роботи, 

подано дані щодо апробації дисертації, окреслено її структуру та обсяг, зазначено 

кількість публікацій, що відображають основні положення й результати дослідження. 

Перший розділ «Теоретичні основи дослідження концепту в сучасній 

лінгвістичній парадигмі» присвячено дослідженню стану вивчення зв’язку мови й 

культури; проаналізовано поняття «концепт» в аспекті лінгвокультурології та 

лінгвокогнітології; визначено місце концепту ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці 

концептів; проаналізовано методику концептуального аналізу як основного методу 

дослідження концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. 

З’ясовано, що мова є найважливішим засобом не лише спілкування й 

вираження думки, але й акумуляції знань культури. Мова й культура тісно 

взаємопов’язані, оскільки мова не існує поза культурою, а виконує функцію 

віддзеркалення й збереження етноментального досвіду (Ю. М. Лотман).  

Комплексною галуззю наукового знання про взаємозв’язок і взаємовплив мови 

й культури є лінгвокультурологія. Лінгвокультурологія, – за словами В. А. Маслової, – 

вивчає мову як феномен культури: певне бачення світу крізь призму національної 

мови, коли мова виступає як виразник особливої національної ментальності. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


6 

 

Ключовими поняттями лінгвокультурології є «картина світу», «мовна картина світу», 

«національно-мовна картина світу», «концептуальна картина світу». Одиницею 

картини світу як «вихідного глобального образу світу, що лежить в основі світобачення 

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

духовної активності людини», є концепт (В. І. Постовалова). Дослідження 

лінгвокультурного концепту повинне здійснюватися в контексті наївної картини світу, 

що дасть можливість набагато глибше й ширше збагнути його ідею, пізнати його місце 

в матриці культури та свідомості носіїв мови. 

У сучасному мовознавстві сформувалися три основні підходи до розуміння 

концепту: лінгвістичний, когнітивний, культурологічний. Однак деякі науковці 

дотримуються синкретичних поглядів в інтерпретації концепту, поєднуючи 

постулати когнітології та лінгвокультурології (С. О. Аскольдов, М. Ф. Алефіренко, 

С. Г. Воркачов, Д. С. Ліхачов, З. Д. Попова, Й. А. Стернін). Саме синкретичний 

підхід є найбільш релевантним для дослідження концепту ЗДОРОВ’Я в латинській 

мові (однак з перевагою в бік культурології). Спираючись на культурологічну 

домінанту в дослідженні концепту ЗДОРОВ’Я, поняття «концепт», услід за 

В. А. Масловою, в дисертації розуміємо як «семантичне утворення, яке позначене 

лінгвокультурною специфікою, характеризує носіїв певної етнокультури й оточене 

експресивним та оцінним ореолом». 

Аналіз праць, присвячених питанням класифікації концептів (А. П. Бабушкін, 

А. Вежбицька, В. А. Маслова, М. В. Піменова, З. Д. Попова та ін.), дав змогу визначити 

місце концепту ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці концептів. За лінгвістичними 

характеристиками концепт ЗДОРОВ’Я можна інтерпретувати як вербалізований, 

подвійний гештальтний, абстрактний, лексичний, простий, обіговий, непараметричний. 

Концепт ЗДОРОВ’Я в аспекті когнітивістики визначено як багаторівневий концепт-

максимум, концепт-фрейм. У лінгвокультурологічній класифікаційній матриці концепт 

ЗДОРОВ’Я інтерпретовано як базовий, універсально-етнічний, споконвічний, 

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

належить до універсальних категорій.  

Основним методом дослідження концепту ЗДОРОВ’Я визначено 

концептуальний аналіз, який поєднує ланцюг операцій: визначення ключового 

слова, що позначає концепт у національній мовній картині світу; встановлення 

словникових дефініцій; висловлювання про здоров’я у філософсько-етичних творах 

античних греків та римлян; визначення засобів вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я, 

які складають ядро, приядерну зону, ближню й дальню периферію; етимологічний 

та дериваційний аналіз ключових засобів номінації концепту; встановлення 

синтагматичних та парадигматичних відношень ключових слів-назв концепту; 

дослідження специфіки репрезентації цього концепту в різних типах дискурсу. 

У другому розділі «Номінативне та семантичне поле концепту ЗДОРОВ’Я 

в латинській мові» досліджено концепцію ЗДОРОВ’Я в античному світі, 

номінативне поле концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові, етимологію ключових 

слів-вербалізаторів концепту ЗДОРОВ’Я, дериваційне поле, синтагматичні та 

парадигматичні зв’язки лексем-вербалізаторів досліджуваного концепту. 
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Аналіз філософських праць, присвячених феномену «здоров’я» в античності 

(Платон, Аристотель, Гален, Прокл, Сенека, Ціцерон), дав можливість встановити, 

що здоров’я мало найвищий аксіологічний статус у системі цінностей античного 

світу; воно було найвищим благом, умовою досконалості буття та особистості. 

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

душевне) – найважливіше з усіх благ; благо, за Платоном, стоїть на вищому щаблі в 

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

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

панування вищої розумної природи над нижчою (стоїки), досконалістю особистості 

(за Аристотелем). Античні філософи розглядали переважно внутрішньоособистісний 

аспект здоров’я як злагоду тілесних і душевних проявів людини, як гармонію й 

пропорційність, оптимальне співвідношення тілесних і душевних складників; 

основними душевними якостями здорової людини є розсудливість і самовладання, 

життя згідно з природою, яке веде людину до доброчесності; щасливе життя полягає 

у володінні людиною здоровим глуздом, розсудливістю. 

Визначено, що в латинській мові існує кілька ключових лексем для номінації 

ЗДОРОВ’Я, які певною мірою відрізняються за значенням, а саме називають різні 

стани здоров’я: SALUS, SANITAS, VALETUDO, – що відображає особливість 

дискретного уявлення давніх римлян про феномен «здоров’я». Саме тому вважаємо 

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

SANITAS, VALETUDO. 

Субконцепт SALUS є такою ментальною одиницею, яка відображала у 

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

неушкодженість», «брак руйнівного впливу на людину», «хороше самопочуття 

загалом, фізичне благополуччя організму, брак негативних чинників впливу на 

людину». Обґрунтовано, що інтегральною семою субконцепту SALUS є «брак 

впливу негативних фізичних чинників». Ядром номінативного поля субконцепту 

SALUS є іменник salus, прикметник salvus та дієслово salvere. У приядерній зоні 

виділено два мікрополя, які мотивуються інтегральною семою субконцепту: 1) 

«цілющість, зцілення»: saluber, salubritas, salutaris, salutifer; 2) «порятунок, 

спасіння»: salvo, salutiger, resalvo, salvifico, salvator, salvatio.  

Субконцепт SANITAS є такою ментальною одиницею, яка відображала у 

свідомості давніх римлян уявлення про «психічне здоров’я», «адекватний психічний 

стан», «психічну урівноваженість, відповідність психічних реакцій до обставин і 

ситуацій», «здатність до саморегуляції поведінки згідно з соціальними нормами та 

правилами». Тож інтегральною семою субконцепту SANITAS визначено «адекватний 

психічний стан». Ядром номінативного поля субконцепту SANITAS є іменник sanitas, 

прикметник sanus, прислівник sane та дієслово sanare. Приядерну зону субконцепту 

SANITAS складають три мікрополя: 1) «брак різного роду афектів, адекватність 

поведінки»: teneo cupiditates suas, moderatio, requies animi, quies animi, modestia, 

temperantia, continentia, parsimonia; 2) «душевне зцілення»: sanabilis, cura doloris, solor, 

resedo, relevo, consolatio, consolamen, paregoria, mitigatio, sedatio, avocamentum; 3) 

«розсудливість, поміркованість, здоровий глузд»: resanesco, mens animi, sapiens, sapientia, 

sapio, homo celer sensu, sensus communis, imi sensus, resipisco, revertor ad sanitatem. 
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Субконцепт VALETUDO є такою ментальною одиницею, яка відображала у 

свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я як «наявність фізичної міці». Саме ця 

сема визначена інтегральною для субконцепту VALETUDO. Ядром номінативного поля 

концепту VALETUDO є іменник valetudo, прикметники valens, validus, дієслова valere, 

revalescere, convalescere. У приядерній зоні субконцепту VALETUDO виділено два 

мікрополя: 1) «наявність/набуття фізичної міці»: pollentia, polleo, potestas, vis, pervaleo, 

supervaleo, virilitas, valentia, praevalentia, valesco, invalesco, praevalesco, validitas; 2) 

«енергійність, життєва енергія»: alacritas, energia, virtus, intentus, recreo, vigor.  

Етимологічний аналіз слів-вербалізаторів концепту ЗДОРОВ’Я дав 

можливість визначити, що історична основа *salu-/salv- сягає праіндоєвропейської 

основи *səl-ŭo-/səlo-ŭo-/səle-ŭo- (корінь se-/so – «один, разом») і мала значення 

«цілий», «весь», «неушкоджений», «міцний». Дериваційний аналіз слів з 

етимологічною основою *salu-/salv- дав можливість виявити, що семантика 

дериватів умотивована значенням історичної основи – «цілий, цілісний, 

непошкоджений», яка згодом розвинулася у семи «здоров’я», «цілющість», «благо, 

добробут», «порятунок, спасіння, безпека», «користь»; за лексемою salus поступово 

закріплювалися семи «фізична неушкодженість», «благополучне життя». 

Лексема sanus сягає праіндоєвропейської основи *sŭa-/sa – «втішати, 

заспокоювати, пом’якшувати». Етимологічна основа *san- семантично виражала 

«психічний стан/здоров’я». Однак у контексті концепції синкретизму соматичного й 

психічного здоров’я, що склалася в античну добу, відбулася поступова інтеграція 

сем «фізичного стану/здоров’я» та «психічного стану/здоров’я» в одній лексемі. 

Інтеграція названих сем простежується в сучасних романських мовах, де на 

позначення фізичного й психічного здоров’я існує спільна лексема, до того ж, в 

одних мовах розвинулася етимологічна основа *san- (наприклад, французька, 

румунська), а в інших – *salu-/salv- (наприклад, італійська, іспанська). 

Етимологічна основа *val- сягає праіндоєвропейської основи *ŭl-ņt або ŭlə-ņt, яка 

мала значення «мати силу, здужати, могти». Лексема valetudo та похідні позначають 

здебільшого соматичне здоров’я як наявність у людини фізичної міці; лексема valetudo 

та похідні в переносному значенні могли позначати «психічне здоров’я/стан» й 

експлікувалися в синтагматиці лише в поєднанні з іменниками anima, animus, mens. 

Дериваційний аналіз дав можливість виявити такі пропозиції у фреймових 

структурах субконцептів: фреймова структура субконцепту SALUS представлена 

трьома пропозиціями: 1) Предикат – Mодус – Kон’юнктор; 2) Суб’єкт – Предикат – 

Об’єкт – Результат – Kон’юнктор; 3) Суб’єкт – Предикат – Об’єкт – Локус – 

Kон’юнктор; фреймова структура субконцепту SANITAS представлена трьома 

пропозиціями: 1) Предикат – Mодус – Kон’юнктор; 2) Предикат; 3) Суб’єкт – 

Предикат – Результат – Kон’юнктор; фреймова структура субконцепту VALETUDO 

представлена трьома пропозиціями: 1) Предикат – Mодус – Kон’юнктор; 2) 

Предикат; 3) Предикат – Об’єкт – Модус – Локус – Kон’юнктор. 

Аналіз синтагматичних зв’язків вербалізаторів досліджуваних субконцептів 

дав можливість конкретизувати семи, яких вони набули, і змоделювати семантичне 

поле кожного субконцепту. 
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Ядро семантичного поля субконцепту SALUS становлять семи, які повністю 

дублюють інтегральну сему: «набуття здорового стану/одужання»; «стан здоров’я тіла 

загалом та частин тіла»; «стан гарного самопочуття»; «благополуччя людини»; 

«благополуччя народу». Приядерну зону становлять семи, у яких яскраво виявляється 

інтегральна сема, однак вона має певні семантичні звуження або розширення: «цілющі 

властивості, цілющі функції»; «користь для здоров’я»; «лікування»; «порятунок, 

спасіння життя»; «збереження життя». До ближньої периферії належать семи, у яких 

інтегральна сема набула ознак вторинної номінації: «стан задоволення, приємний 

стан»; «порятунок від неприємностей», «неушкодженість». До дальньої периферії 

входять семи, які втратили зв’язок з інтегральною семою: «ушанування», «побажання 

благополуччя (добра, здоров’я) у формах етикету», «вітання з модальним відтінком 

захоплення, здивування чимось, почуття радості від побаченого, згаданого», 

«привітання/прощання як форма етикету», «вияв глибокої пошани, почестей», 

«ушанування пам’яті померлих», «поклоніння богам, ідолам». 

Ядро семантичного поля субконцепту SANITAS становлять семи: «психічне 

здоров’я, здоровий глузд»; «здоровий стан організму»; «одужання, зцілення». До 

приядерної зони належать семи, які розширюють/звужують сему «адекватний 

психічний стан»: «брак афектів», «урівноваженість, брак надмірних емоцій», «душевне 

зцілення», «розсудливість, поміркованість дій». До ближньої периферії належать семи, 

які пов’язані з інтегральною семою внутрішнім змістом і є наслідком вторинної 

номінації: «правильний, поміркований лад, порядок», «брак вад», «спокійний стан, 

психо-фізична урівноваженість». Дальня периферія об’єднує семи, які втратили зв’язок 

з інтегральною семою (позбавлені семантичного відтінку) «психічна адекватність»: 

«надійність, беззаперечність», «фізична неушкодженість», «розумність, солідність».  

Ядро семантичного поля субконцепту VALETUDO становлять такі семи: 

«здоров’я частин тіла»; «здоровий стан організму»; «наявність фізичної міці». 

Приядерну зону становлять семи, у яких сема «наявність фізичної міці» має певні 

семантичні звуження або розширення: «могутність»; «життєва енергія, енергійність»; 

«хороше самопочуття». До ближньої периферії належать значення, які пов’язані з 

інтегральною семою («наявність фізичної міці») внутрішнім змістом: «цілющість», 

«користь для здоров’я», «сила закону, законність», «впливовість», «успіх, успішність», 

«мати силу, здужати, могти», «душевне здоров’я», «значущість, значення», «сильний 

емоційний вплив», «міцність», «великий, огрядний, громіздкий». До дальньої периферії 

входять семи, які втратили прямий зв’язок із семою «наявність фізичної міці»: 

«матеріальна цінність»; «завершеність, результативність»; «прощання як форма 

етикету»; «прощання з померлими»; «проганяння». 

Вивчення парадигматичних зв’язків вербалізаторів досліджуваних 

субконцептів дало можливість визначити їхній гіперонім, яким є лексема bonum 

(добро, благо), відповідно, BONUM та SALUS, SANITAS, VALETUDO вступають у 

відношення суперконцепт – субконцепти. 

Аналіз синтагматичних та парадигматичних відношень трьох субконцептів 

SALUS, SANITAS, VALETUDO дав можливість визначити спільні слоти, 

конкретизувати їх, визначивши субслоти, та виявити знання, які ці субслоти 

відображають. Спільними для всіх трьох субконцептів є слоти «наявність певного 
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стану здоров’я (соматичного/психічного)» та «процес надання здоров’я 

(соматичного/психічного)». Слот «наявність певного стану здоров’я 

(соматичного/психічного)» складається із таких субслотів: «здоров’я тіла та його 

частин», який відображає наступні знання: наявність фізичної міці, неушкодженість 

тіла та його частин, хороший, належний стан тіла та його частин, здатність кожної 

частини тіла виконувати свої функції, брак хвороби окремих частин тіла, нездужання, 

виснаженості, слабкості організму загалом, брак болю, ушкодження окремих частин 

тіла, брак страждань; субслот «стан гарного самопочуття», який відображає такі 

знання: наявність фізичної міці та емоційних сил, хорошого настрою, молодого віку, 

гармонії душевного й фізичного самопочуття, брак хвороб, поганого самопочуття, 

нездужання, слабкості, безсилля, знесилення, немочі, хворобливості, шкідливих та 

пагубних чинників, шкоди організмові, пригніченості, розбалансованості фізичного й 

душевного станів, хворобливого потягу, пристрасного захоплення, виснаженості, 

гнітючості, смутку, незадоволення, розпачу, тужіння. Слот «процес надання здоров’я 

(соматичного/психічного)» представлений спільним для всіх трьох субконцептів 

субслотом «цілющість», який  інтегрує такі знання: наявність цілющих властивостей, 

зцілення ран, оздоровлення всього організму та його частин, брак шкідливого, 

небезпечного, згубного для здоров’я, смертоносного, занадто тяжкого, нечестивого, 

ворожого, неприємного впливів. 

У третьому розділі «Репрезентація концепту ЗДОРОВ’Я в різних типах 

дискурсу» досліджено семантичний потенціал субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO в науковому медичному, прозовому історичному, поетичному 

дискурсах, а також в пареміях; виявлено особливості вербалізації феномену 

«здоров’я» як психо-соматичного стану організму людини; визначено особливості 

мовної реалізації поняттєвого, образного та ціннісного компонентів досліджуваних 

субконцептів в латинській мові. 

Аналіз трактату Корнелія Цельса «De medicina», який має ознаки 

наукового медичного дискурсу, дав можливість виявити: 

1) основними субконцептами, які репрезентують соматико-психічний стан 

здоров’я є SANITAS та VALETUDO, а субконцепт SALUS і за чатотністю вживання 

(13%) відносно двох інших субконцептів, і за семантичним наповненням 

залишається на периферії семантичного поля концепту ЗДОРОВ’Я; 

2) субконцепт SANITAS найповніше інтегрував ядерні семи концепту 

ЗДОРОВ’Я – «здоровий стан організму (психічний, соматичний)», «одужання, 

зцілення», «лікування», «загоєння», тоді як інші субконцепти в медичному дискурсі 

виражають семи приядерної та периферійних зон; цим підтверджується, що 

субконцепт SANITAS був домінувальним для позначення стану соматичного та 

психічного здоров’я у мовній картині світу давніх римлян;  

3) у семантичному полі всіх трьох субконцептів домінувальною є пропозиція 

«результату» (досягнення здоров’я людини), яка реалізується через семи «зцілення, 

одужання» (SANITAS), «цілющість» (VALETUDO), «користь для здоров’я» (SALUS), 

що є головними у семантичних полях кожного субконцепту; пропозиція «результату» 

найбільш характерна для субконцепту SANITAS (складає 60% вживань); 
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4) пропозиція «результату» репрезентована через контактний вплив на 

організм людини (властиво субконцептам SANITAS, VALETUDO) – лікування 

(процес), одужання (результат), дистанктний вплив на організм людини (характерно 

для субконцепту SALUS) – сприяння, користь для здоров’я (наприклад, місцевість, 

клімат), а також через саморекреацію (характерно для субконцептів SANITAS, 

VALETUDO) – одужання, загоєння (результат); 

5) пропозиція «стану» (здоров’я, певного самопочуття) властива також усім 

трьом субконцептам, однак за частотністю репрезентована по-різному: домінує вона 

є субконцептові VALETUDO – семи «хвороба» («брак здоров’я»), «здоровий стан 

організму», «хороше самопочуття» разом складають 43% усіх вживань 

вербалізаторів субконцепту VALETUDO; у субконцептові SANITAS («здоровий 

стан організму») – 33%, у субконцептові SALUS («стан задоволення, приємний стан, 

полегшення», «стан гарного самопочуття») – 24%; 

6) вживання лексем-вербалізаторів субконцептів SANITAS та VALETUDO часто  

синонімічне, наприклад: At firmus puer et robustus senex et gravida mulier valens tutuo 

curatur (Cels. 2.10.3). Навпаки, здорова дитина, міцний старий, здорова вагітна жінка 

можуть безпечно пройти таке лікування. Sanus homo, qui et bene valet et suae spontis est 

(Cels. 1.1.1). Здоровою є  людина, яка гарно почувається й живе за своєю волею; 

7) поняттєва складова концепту ЗДОРОВ’Я, за Корнелієм Цельсом, містить 

наступні знання: брак соматичних і психічних хвороб (безумства); соматичне 

здоров’я домінує над психічним; гарне самопочуття; немає потреби у лікарях; брак 

явних фізичних пошкоджень; нормальне функціонування всіх органів, які 

забезпечують життєдіяльність людини; важливим чинником впливу на здоров’я є 

природні стихії, хороше і правильне харчування, ліки на природній основі. 

Дослідження маніфестації субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO в 

історичному трактаті Тіта Лівія «Ab Urbe condita» дав можливість визначити: 

1) семантичне поле субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO залежить 

від жанру та ідеї твору: в соціально-історичному дискурсі, в якому концепт 

ЗДОРОВ’Я не є ключовим, групи сем «здоров’я» займають маргінальні позиції й не 

перевищують у сукупності 20% від усіх сем цих субконцептів; 

2) семантичний діапазон окремих концептів твору розкривається через призму 

ключового концепту трактату – ДЕРЖАВА: становлення та розбудова Римської 

держави – провідна тема твору; тому субконцепти SALUS, SANITAS, VALETUDO 

розкривають свій семантичний потенціал на фоні домінувального концепту 

ДЕРЖАВА; суспільно-ціннісна складова субконцепту, а саме – базовими принципами 

державності через призму субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO визначено 

такі: «благополуччя людини, благополуччя народу», «порятунок, спасіння життя 

кожної людини» (SALUS) – одна з найголовніших аксіологем давньоримського 

суспільства, найвища мета, до якої прагнуло давньоримське суспільство, один із 

найголовніших пріоритетів державної політики: Multos sibi qui cum eo stipendia fecerint, 

referre qui uir esset ille quaeque et quotiens pericula pro salute ac dignitate populi Romani 

adisset (Liv. 23.15.12). Від багатьох, хто служив із Бантієм, він (=Марцелл) знає, що 

той за муж, і як, і скільки разів він наражався на небезпеку, борючись за гідність і 

благополуччя римського народу; 
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3) могутність армії, фізична сила й міць воїнів, фізичне здоров’я громадян 

загалом та воїнів зокрема – три основи, на яких сформувалася й стояла Римська 

держава (через призму субконцепту VALETUDO): Sed magno apparatu tormentis 

machinisque tam valida quia nisi urbs capi non poterat, relicto ad exercitum collega 

Romam est profectus, ut senatum ad excidendum Antium hortaretur (Liv. 6.9.2). Але таку 

міцну столицю ніяк не можна було взяти без великих приготувань, без метальних 

та інших машин, і ось він, залишивши з військом товариша по посаді, відправився 

до Риму спонукати сенат зруйнувати Антій; успіх державної політики, воєнні 

перемоги залежали не тільки від міці, але й від розуму, розсудливості, 

поміркованості дій (SANITAS), які часто могли здолати будь-яку фізичну міць: Hos 

si socios aspernamini, vix mentis sanae estis; sed aut socios aut hostes habeatis oportet 

(Liv. 32.21.37). Якщо ви знехтуєте цими союзниками, то, ви втратили 

розсудливість, бо ви повинні мати або союзників, або ворогів; 

4) щодо групи сем «здоров’я», то з усіх трьох субконцептів найповніше їх 

інтегрував субконцепт SALUS: «неушкодженість», «набуття здорового 

стану/одужання», «стан здоров’я тіла загалом та частин тіла», «стан гарного 

самопочуття», «збереження життя, існування», «користь для здоров’я»; субконцепт 

SANITAS поєднав лише дві семи: «психічне здоров’я, здоровий глузд», «одужання, 

зцілення», щодо сем «брак афектів», «урівноваженість», то з контексту випливає, що 

вони не є вираженням стану здоров’я, зокрема у свідомості давніх римлян; субконцепт 

VALETUDO експлікує дві семи «здоров’я» – «цілющість», «здоровий стан організму». 

Аналіз поетичного мовлення дав можливість визначити метафоричне поле 

субконцептів.  

Субконцептові SANITAS властиві медична метафора (модель: атрибут-

прикметник – іменник-об’єкт/суб’єкт: Nullis amor est sanabilis herbis (Ov. Met. 1. 521-

524). Кохання ніяка трава не лікує; модель: суб’єкт – предикат – об’єкт: Carmine 

sanati femina virque meo (Ov. Remed. 815). Чоловік і жінка зцілені піснею моєю); 

теоморфна метафора (певний психічний стан зумовлений дією духа чи божества, 

вселеного в людину (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт: Luctus comitatur euntem et 

Pavor et Terror trepidoque Insania vultu (Ov. Met. 4. 484-485). Її супутниками були 

Голосіння, Смертельний Жах, і Страх, і Безумство з переляканим обличчям)).  

У межах субконцепту SALUS розвинулися антропоморфна метафора: 

«ушанування» (модель: суб’єкт – предикат – об’єкт: Salve, o venusta Sirmio 

(Catul.31). Вітаю, прекрасний Серміоне (півострів)); «порятунок» (модель: суб’єкт – 

предикат – об’єкт: Feret haec aliquam tibi fama salutem (Verg. Aen. 1.  463-465). Ця 

слава, можливо, принесе тобі порятунок); медична метафора представлена семами 

«цілющі властивості, цілющі функції», «користь для здоров’я» (модель: атрибут-

прикметник – іменник-об’єкт/суб’єкт: Nunc licet Esquiliis habitare salubribus (Hor. 

Serm.1.8). А тепер личить жити на цілющому (=корисному для здоровʼя) Есквілині); 

артефактна метафора репрезентована семою «порятунок, спасіння» (модель: 

іменник-об’єкт/суб’єкт – атрибут-іменник: Inque suae portu paene salutis erat (Ov. 

Remed. 609). І (закоханий) був майже біля пристані свого порятунку). 

Метафоричне поле субконцепту VALETUDO представлене трьома видами 

метафори: антропоморфна метафора, яка є найбільш поширеною (суспільні 
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процеси, абстрактні поняття наділяються антропоморфною фізичною силою 

(модель: суб’єкт – предикат – об’єкт: Fraudes valent (Ov. Met. 3. 531). Обман має 

силу)); медична метафора (номінує процеси, пов’язані із фізичним станом людини 

здоров’я/нездужання (модель: атрибут-прикметник – іменник-об’єкт/суб’єкт: Sucus  

validus (Ov. Met. 7. 316). Сильнодійна речовина)); артефактна метафора 

(вербалізує предмети побуту, наділені міцними властивостями): Valida sceptra (Ov. 

Remed. 479-480). Могутній скіпетр. 

Аналіз семантичного діапазону субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO в пареміях показав: 

1) групи сем «здоров’я» (а саме: «одужання, зцілення», «психічне здоров’я, 

здоровий глузд», «брак афектів», «здоровий стан організму») повною мірою інтегрував 

субконцепт SANITAS, який, окрім зазначених сем, не має ніяких інших, тож основним 

вербалізатором ЗДОРОВ’Я в наївній картині світу давніх римлян є лексема sanitas та 

спільнокореневі sanus, sano; субконцепт SANITAS представлений пропозиціями 

«результату» (репрезентований через контактний та дистанктний вплив) та «стану»;  

2) субконцепт VALETUDO експліцитно інтегрував лише три семи з групи 

«здоров’я»: «здоровий стан організму», «цілющість», «хороше самопочуття»; 

субконцепт SALUS – експліцитно не виражає семи «здоров’я», однак імпліцитно 

вона наявна у семах «cпасіння, порятунок життя», «благо людини/народу»; 

3) субконцепти SALUS та VALETUDO максимально зберегли інтегральні семи 

своїх семантичних полів, мотивовані значенням історичних основ: так, семи 

субконцепту SALUS об’єднані інтегральною семою «брак впливу негативних фізичних 

чинників», сему «ушанування» можемо інтерпретувати як вияв/побажання людині 

блага; семи субконцепту VALETUDO мотивовані інтегральною семою «наявність 

фізичної міці», що розширила семантичне поле у процесі метафоризації семою 

«здатність впливати», сему «прощання» можемо інтерпретувати як побажання 

залишатися сильним, отже, здоровим; субконцепт SANITAS найменше зберіг 

інтегральну сему «адекватний психічний стан», натомість розвинув сему «соматичне 

здоров’я». Аналіз досліджуваних субконцептів на паремійному матеріалі дав 

можливість виявити їхній особистісно-ціннісний компонент: честь людини 

важливіша за порятунок життя: Agat princeps curam non tantum salutis, sed honestae 

cicatricis. Хай принцепс турбується не так про спасіння, як про почесні шрами; 

навпаки, для порятунку життя, для виходу зі скрутних ситуацій можна вдаватися до 

негативних (ганебних) вчинків: Salutis causa bene fit homini iniuria. Заради спасіння 

(життя або від неприємностей) годиться іншому заподіяти неприємність; сумління є 

найкращим чинником впливу на самосвідомість: Spes est salutis, ubi hominem obiurgat 

pudor. Є надія на порятунок, коли людину карає сором; душевні рани важчі, ніж 

фізичні: Etiam sanato vulnere cicatrix manet. Навіть коли вилікувати рану, лишається 

рубець; найкращим «джерелом» зцілення вважалася природа: Natura sanat, medicus 

curat. Природа зцілює, лікар лікує; душевні рани найкраще лікує час: Tempore omnia 

vulnera sanabuntur. Час вилікує всі рани; здоров’я – це гармонія фізичного й душевного 

станів: Mens sana in соrроrе sano. В здоровому тілі – здоровий дух; психічно 

неадекватна людина не може дати адекватної оцінки психічному стану інших людей: 

Insanus omnis furere credit ceteros. Кожен божевільний вважає, що всі інші безумні; 
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4) концепт ЗДОРОВ’Я (на матеріалі паремій) експлікує фрагмент наївної 

картини світу давніх римлян, представлений у вигляді таких знань: гарне 

самопочуття; гармонія фізичного й душевного станів; здоров’я можливе у гармонії з 

природою, яка є джерелом здорового стану та зцілення людини; лікуванню можуть 

підлягати соматичні хвороби, душевні рани часто лікує час; афектні стани (amor) 

прирівнювалися до хвороб, оскільки вони приносили людині страждання; душевні 

хвороби лікуються важче, ніж соматичні; процес лікування важкий і болісний 

(зважаючи на методи лікування), але його потрібно витримати. 

ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено основні теоретичні та практичні результати дослідження, 

отримані в процесі аналізу концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові.  

У мовній картині світу давніх римлян домінувало дискретне розуміння 

категорії «здоров’я», яка була представлена трьома станами – браком впливу 

негативних фізичних чинників; адекватним психічним станом; наявністю фізичних 

сил. Таким чином, концепт ЗДОРОВ’Я в латинській мові представлений трьома 

субконцептами – SALUS («фізична неушкодженість», «брак руйнівного впливу на 

людину», «хороше самопочуття загалом, фізичне благополуччя організму, коли 

немає негативних чинників впливу на людину»), SANITAS («психічне здоров’я», 

«адекватний психічний стан», «психічна урівноваженість, відповідність психічних 

реакцій до обставин і ситуацій», «здатність до саморегуляції поведінки згідно з 

соціальними нормами та правилами»), VALETUDO («наявність фізичної міці»). 

Здоров’я мало найвищий аксіологічний статус у системі цінностей античного світу; 

античні філософи розрізняли здоров’я фізичне й душевне; здоров’ям філософи 

вважали злагоду, оптимальне співвідношення тілесних і душевних проявів людини. 

Аналіз праць, присвячених питанням класифікації концептів дав змогу визначити 

місце концепту ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці концептів. За лінгвістичними 

характеристиками концепт ЗДОРОВ’Я можна інтерпретувати як вербалізований, 

подвійний гештальтний, абстрактний, лексичний, простий, обіговий, 

непараметричний. Концепт ЗДОРОВ’Я в аспекті когнітивістики визначено як 

багаторівневий концепт-максимум, концепт-фрейм. У лінгвокультурологічній 

класифікаційній матриці концепт ЗДОРОВ’Я інтерпретовано як базовий, 

універсально-етнічний, споконвічний, провідний, застиглий, первинний, ключовий, 

онтологічний концепт культури, який належить до універсальних категорій.  

Інтегральною семою субконцепту SALUS є «брак впливу негативних фізичних 

чинників». Інтегральною семою субконцепту SANITAS є «адекватний психічний стан». 

Інтегральною семою субконцепту VALETUDO визначено «наявність фізичної міці». 

Структура номінативного поля концепту ЗДОРОВ’Я представлена у вигляді 

ядра, приядерної зони, яка складається з кількох мікрополів, ближньої периферії, 

дальньої периферії субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO. До ближньої 

периферії номінативного поля віднесено лексичні одиниці, у семантиці яких 

узуально наявна сема «здоров’я». Дальня периферія представлена лексичними 

одиницями, у семантиці яких узуальної семи «здоров’я» немає, однак 

контекстуально ці одиниці причетні до семантезації ЗДОРОВ’Я. 
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Етимологічний та дериваційний аналізи вербалізаторів досліджуваних 

субконцептів дали можливість виявити, що субконцепт SALUS має історичну основу 

*salu-/salv-, яка сягає праіндоєвропейської основи *səl-ŭo-/səlo-ŭo-/səle-ŭo- і мала 

значення «весь, цілий, неушкоджений, цілісний». У словотвірному гнізді з вершиною 

salvus спостерігається поступова втрата семантичних відтінків «цілісний», 

«непошкоджений», «урятований», «незруйнований», «не зниклий», «живий», натомість 

розвиваються значення, поєднані семами «здоров’я», «добробут, благополуччя», 

«користь». Субконцепт SANITAS має історичну основу *san-, яка сягає 

праіндоєвропейської основи *sŭa-/sa – «втішати, заспокоювати, пом’якшувати» і 

семантично виражає «психічний стан/здоров’я». У словотвірному гнізді відбулася 

поступова інтеграція сем «фізичного стану/здоров’я» та «психічного стану/здоров’я» в 

одній лексемі, що відповідало концепції ЗДОРОВ’Я в античному світі. Субконцепт 

VALETUDO має історичну основу *val-від праіндоєвропейської *ŭl-ņt або ŭlə-ņt – «мати 

силу, здужати, могти». У словотвірному гнізді спостерігається набуття дериватами семи 

«соматичне здоров’я як наявність у людини фізичної міці»; сема «психічне 

здоров’я/стан» експлікувалася лише в поєднанні з іменниками anima, animus, mens. 

Синтагматичний аналіз вербалізаторів субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO дав можливість визначити семи, які мають означені субконцепти, 

поєднати їх у групи та окреслити семантичні поля. 

Визначено, що субконцептові SALUS властиві чотири групи сем: «стан здоров’я», 

«благополуччя», «збереження життя», «ушанування». Змодельовано семантичне поле 

субконцепту SALUS, в основу якого покладено принцип семантичної 

близькості/віддаленості від інтегральної семи та частотність набуття певних значень 

номенів концепту. Ядро семантичного поля субконцепту SALUS становлять семи: 

«набуття здорового стану/одужання»; «стан здоров’я тіла загалом та частин тіла»; «стан 

гарного самопочуття»; «благополуччя людини»; «благополуччя народу». Приядерну 

зону становлять семи: «цілющі властивості, цілющі функції»; «користь для здоров’я»; 

«лікування»; «порятунок, спасіння життя»; «збереження життя». До ближньої периферії 

належать такі семи: «стан задоволення, приємний стан, полегшення»; «порятунок від 

неприємностей»; «неушкодженість». До дальньої периферії входять семи: 

«ушанування»; «побажання благополуччя (добра, здоров’я) у формах етикету»; «вітання 

з модальним відтінком захоплення, здивування, почуття радості від побаченого, 

згаданого»; «привітання/прощання як форма етикету»; «вияв глибокої пошани, 

почестей»; «ушанування пам’яті померлих»; «поклоніння богам, ідолам». 

Субконцептові SANITAS властиві такі групи сем: «фізичне здоров’я», 

«психічна адекватність», «конструктивність дій, вчинків». Змодельовано семантичне 

поле субконцепту SANITAS, ядром якого є семи «психічне здоров’я, здоровий 

глузд»; «здоровий стан організму»; «одужання, зцілення». Приядерну зону 

становлять семи «брак афектів»; «урівноваженість, брак надмірних емоцій»; 

«душевне зцілення»; «розсудливість, поміркованість дій». До ближньої периферії 

належать семи «правильний, поміркований лад, порядок»; «брак вад»; «спокійний 

стан, фізичний спокій». Дальня периферія об’єднує семи «психічна адекватність»; 

«надійність, беззаперечність»; «фізична неушкодженість»; «розумність, солідність». 
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Субконцепт VALETUDO поєднує чотири групи сем: «здоров’я, самопочуття», 

«фізична сила», «впливовість, значущість», «прощання». Ядро семантичного поля 

субконцепту VALETUDO становлять такі семи: «здоров’я частин тіла»; «здоровий 

стан організму»; «наявність фізичної міці». Приядерну зону утворюють семи 

«могутність»; «життєва енергія, енергійність»; «хороше самопочуття». До ближньої 

периферії належать семи «цілющість»; «користь для здоров’я»; «сила закону, 

законність»; «впливовість»; «успіх, успішність»; «мати силу, здужати, могти»; 

«душевне здоров’я»; «значущість, значення»; «сильний емоційний вплив»; 

«міцність»; «великий, огрядний, громіздкий». До дальньої периферії входять семи 

«матеріальна цінність»; «завершеність, результативність»; «прощання як форма 

етикету»; «прощання з померлими»; «проганяння». 

Парадигматичний аналіз вербалізаторів субконцептів SALUS, SANITAS, 

VALETUDO дав можливість визначити гіперо-гіпонімічні, синонімічні та 

антонімічні ряди вербалізаторів субконцептів. Гіперонімом є лексема BONUM – 

добро, благо, добробут. Відповідно, BONUM є суперконцептом, а SALUS, 

SANITAS, VALETUDO – субконцептами. 

Аналіз синтагматичних та парадигматичних відношень трьох субконцептів 

SALUS, SANITAS, VALETUDO дав можливість визначити спільні слоти, субслоти, 

а також виявити знання, які ці субслоти відображають. Спільними для всіх трьох 

субконцептів є слоти «наявність певного стану здоров’я (соматичного/психічного)» 

та «процес надання здоров’я (соматичного/психічного)». Слот «наявність певного 

стану здоров’я (соматичного/психічного)» складається із таких субслотів: «здоров’я 

тіла та його частин», який відображає такі знання: наявність фізичної міці, 

неушкодженість тіла та його частин, хороший, належний стан тіла та його частин, 

здатність кожної частини тіла виконувати свої функції, брак хвороби окремих 

частин тіла, нездужання, виснаженості, слабкості організму загалом, брак болю, 

ушкодження окремих частин тіла, брак страждань; субслот «стан гарного 

самопочуття» відображає такі знання: наявність фізичної міці та емоційних сил, 

хорошого настрою, молодого віку, гармонії душевного й фізичного самопочуття, 

брак хвороб, поганого самопочуття, нездужання, слабкості, безсилля, знесилення, 

немочі, хворобливості, шкідливих та пагубних чинників, шкоди організмові, 

пригніченості, розбалансованості фізичного й душевного станів, хворобливого 

потягу, пристрасного захоплення, виснаженості, гнітючості, смутку, незадоволення, 

розпачу, тужіння. Слот «процес надання здоров’я (соматичного/психічного)» 

представлений спільним для всіх трьох субконцептів субслотом «цілющість», який 

інтегрує такі знання: наявність цілющих властивостей, зцілення ран, оздоровлення 

всього організму та його частин, брак шкідливого, небезпечного, згубного для 

здоров’я, смертельного, занадто тяжкого, нечестивого, ворожого, неприємного впливів. 

Субконцепт SANITAS, який найповніше інтегрував семи концепту ЗДОРОВ’Я, є 

домінувальним на позначення стану соматичного та психічного здоров’я в мовній 

картині світу давніх римлян, а лексема sanitas та спільнокореневі слова є основними 

засобами вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. Поняттєва складова 

частина концепту ЗДОРОВ’Я характеризується як брак соматичних і психічних хвороб; 

соматичне здоров’я домінує над психічним; гарне самопочуття; немає потреби у лікарях; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


17 

 

брак явних фізичних пошкоджень; нормальне функціонування всіх органів, які 

забезпечують життєдіяльність людини; важливим чинником впливу на здоров’я є 

природні стихії, хороше і правильне харчування, ліки на природній основі. 

Суспільно-ціннісний компонент концепту ЗДОРОВ’Я: одним із важливих 

пріоритетів державної політики Риму (крізь призму субконцепту SALUS) було 

забезпечення благополуччя людини, благополуччя народу, порятунку, спасіння життя 

кожної людини; основою Римської держави (крізь призму субконцепту VALETUDO) 

були могутність армії, фізична сила й міць воїнів, фізичне здоров’я громадян загалом та 

воїнів зокрема; запорукою успіху державної політики та воєнних перемог (крізь призму 

субконцепту SANITAS) були розум, розсудливість, поміркованість дій. 

У метафоричному полі концепту ЗДОРОВ’Я домінувальними є медична 

(цілющі властивості та функції надаються природним стихіям, рослинам, 

артефактам) та антропоморфна (суспільні процеси, абстрактні поняття наділяються 

антропоморфною фізичною силою) метафори. Метафоричне поле досліджуваних 

субконцептів розширюють артефактна та теоморфна метафори. 

Особистісно-ціннісний шар концепту ЗДОРОВ’Я експлікований у таких 

світоглядних нормах: честь людини важливіша за порятунок життя; навпаки, для 

порятунку життя, для виходу зі скрутних ситуацій можна вдаватися до негативних 

(ганебних) вчинків; сумління є найкращим чинником впливу на самосвідомість; 

душевні рани важчі, ніж фізичні; психічно неадекватна людина не може адекватно 

оцінити психічний стан інших людей. 

Перспективою подальших досліджень може стати концепт ХВОРОБА в 

латинській мові, який створює бінарну опозицію до концепту ЗДОРОВ’Я; 

дослідження семантичного поля субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO на 

матеріалі творів інших жанрів, які не потрапили в поле зору нашої наукової 

розвідки; дослідження концепту ЗДОРОВ’Я на матеріалі давньогрецької мови, а 

також інших концептів класичних мов, що розширюють наші уявлення про 

свідомість, мовну картину світу, культуру, цінності античного суспільства. 
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АНОТАЦІЯ 

Милик О. В. Лінгвальні засоби репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я 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. 

– Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено аналізу концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові, який 

відображає фрагмент мовної картини світу давніх римлян. Встановлено місце концепту 

ЗДОРОВ’Я в класифікаційній матриці концептів. Доведено специфіку дискретного 

відображення категорії «здоров’я» у мовній картині світу давніх римлян як трьох 

соматико-психічних станів: брак впливу негативних фізичних чинників; адекватний 

психічний стан; наявність фізичної міці, – що стало підставою для виділення трьох 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO. Здійснено етимологічний, дериваційний 

та концептуальний аналізи ключових вербалізаторів концепту ЗДОРОВ’Я; описано 

номінативне і семантичне поля, а також виявлено синтагматичні та парадигматичні 

відношення вербалізаторів згаданого концепту; встановлено специфіку об’єктивації 

субконцептів SALUS, SANITAS, VALETUDO в медичному, прозовому історичному, 

поетичному та паремійному дискурсах. 
Ключові слова: концепт, ЗДОРОВ’Я, номінативне поле, семантичне поле, мовна 

картина світу, дискурс, вербалізатор, концептуальний аналіз, SALUS, SANITAS, 

VALETUDO. 

АННОТАЦИЯ 

Мылык О. В. Лингвальные средства репрезентации концепта ЗДОРОВЬЕ 

в латинском языке. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.14 – классические языки. Отдельные индоевропейские языки. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена анализу концепта ЗДОРОВЬЕ в латинском языке, 

который отражает фрагмент языковой картины мира древних римлян. Установлено 

место концепта ЗДОРОВЬЕ в классификационной матрицы концептов. Доказана 

специфика дискретного отображения категории «здоровье» в языковой картине мира 

древних римлян как трех соматико-психических состояний: недостаток влияния 

негативных физических факторов; адекватное психическое состояние; наличие 

физической мощи, – что стало основанием для выделения трех субконцептов SALUS, 

SANITAS, VALETUDO. Осуществлены этимологический, деривационный и 

концептуальный анализы ключевых вербализаторов концепта ЗДОРОВЬЕ; описаны 

номинативное и семантическое поля, а также выявлены синтагматические и 

парадигматические отношения вербализаторов упомянутого концепта; установлена 

специфика объективации субконцептов SALUS, SANITAS, VALETUDO в медицинском, 

прозаическом историческом, поэтическом и паремийном дискурсах. 
Ключевые слова: концепт, ЗДОРОВЬЕ, номинативное поле, семантическое поле, 

языковая картина мира, дискурс, вербализатор, концептуальный анализ, SALUS, 

SANITAS, VALETUDO. 
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ABSTRACT 

Mylyk О. V. The lingual means of the HEALTH concept representation in the 

Latin language. – Manuscript. 

A thesis presented for a Ph. D. (Candidate Degree) in Philology. Research 

specialization 10.02.14 – classical languages. Some Indo-European languages. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis focuses its attention towards the HEALTH concept analysis in the Latin 

language, which reflects the lingual world picture fragment of the ancient Romans. 

The place of the HEALTH concept in the classification matrix of concepts has 

been determined. The specificity of the discrete reflection of the «health» category in 

the lingual world picture of the ancient Romans has been substantiated in the way of 

three somatic and mental states manifestation: the lack of adverse physical factors; 

adequate mental state; the availability of physical strength – that has substantially 

enabled to identify the three subconcepts SALUS, SANITAS, VALETUDO.  

The etymological, derivational and conceptual analyses of the words representing 

the HEALTH concept have been carried out; the nominative and semantic fields as well 

as the syntagmatic and paradigmatic relations of the means verbalizing the concept 

under research have been defined and discussed; the peculiarity of objectivation of the 

SALUS, SANITAS, VALETUDO subconcepts in medical, historical prosaic, poetical 

and paroemial discourses has been identified.  

Nominative field structure of the HEALTH concept is represented as core and 

pre-core zones consisting of some microfields as well as close and distant peripheries 

of the SALUS, SANITAS, VALETUDO subconcepts. The semantic fields of the 

mentioned subconcepts have been built up following the principle of semantic 

proximity/difference from an integrated seme and frequency of acquiring certain 

meanings of the concept names. It has been defined that the SALUS, SANITAS, 

VALETUDO subconcepts share the common slots «being (somatically/mentally) healthy» 

and «providing somatic/mental health».  

It has also been emphasized that the SANITAS subconcept substantially 

integrated the semes of the HEALTH concept resulting in being the dominant in 

nominating both somatic and mental health states in the lingual world picture of the 

ancient Romans, while the sanitas lexeme and co-root words are the fundamental 

means that verbalize the HEALTH concept in the Latin language.  

In doing so, the thesis hopes to contribute to the development of the theoretical 

principles of ancient languages concepts research as well as the aspects of conceptive 

linguistics, linguistic culturology, axiological linguistics and the investigation of the 

peculiar language and speech phenomena that enables the scientific community to learn 

the specific dimensions of ancient speakers’ mode of thinking .  

Key words: concept, HEALTH, nominative field, semantic field, lingual world 
picture, discourse, verbal means, conceptual analysis, SALUS, SANITAS, VALETUDO. 
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