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Антипова А. В. Когнитивная обусловленность интеграции языка и речи в 
речевой деятельности 

В статье рассматривается кинетизм лингвистической ментальности в хо-
де непрерывной каузации высказывания, а также определяются единицы сис-
темы языка, речи и речевой деятельности. 

Ключевые слова: высказывание, кинетизм, лингвистическая ментальность, 
предложение, речевая деятельность, рече-языковой акт, речь, система языка. 

Antipova A. V. Cognitive conditionality of integration of language and speech in 
speech activity 

The article deals with kinetics of linguistics mentalism in the continuous causation 
of the utterance; it determines the units of language, speech and speech activity. 

Key words: kinetics, language and speech act, language system, linguistic mental-
ism, sentence, speech, speech activity, utterance. 

УДК 811. 124' 06' 373. 72 

Г. А. Бенькевич 

КОНЦЕПТ «ЗДОРОВ'Я» В ЛАТИНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
У статті відображена репрезентація концепту «здоров 'я» в латинській 

фразеології та аналізується його структура. Визначається ставлення старо-
давніх греків та римлян до здоров 'я. 

Ключові слова: концепт, фразеологізм, здоров 'я, менталітет, стародавні 
греки та римляни. 

Кожна епоха, соціальна група формують світогляд певної нації, окремої 
особистості. Для зорієнтованої на античність європейської культури важливою є 
мовно-фразеологічна спадщина Стародавніх Греції та Риму. Античність у фра-
зеологізмах яскраво виявила не тільки основні типологічні риси, притаманні 
людськості, але й віддзеркалила у них свою ментальність. Фразеологізми ввіб-
рали в себе історію народу, своєрідність його культури, побуту, традицій. Важ-
ливими є фразеологізми з часів античності, які мають нашарування тисячоліть і 
передають духовну культуру поколінь. 

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. в лінгвістиці 
відбувається зміна парадигм та затвердження антропоцентричного принципу. У 
зв'язку з цим, основним об'єктом дослідження вчених стає мовна картина світу 
та її складові - концепти. Під «концептом» ми розуміємо «глобальну одиницю 
смислової діяльності», «квант структурованого знання», «одиницю семантично-
го простору мови» [8, с. 7], «уявлення про фрагмент світу», «національний образ 
з ознаками індивідуального уявлення» [8, с. 14]. 

В основі взаємозв'язку мови та мислення перебуває антропоцентризм й 
особливо яскраво він виявлений в лексиці та фразеології. І тому на сучасному 
етапі розвитку лінгвістичної науки фразеологія є явищем мови, яке перебуває у 
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центрі уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників (В. М. Телія, R.W. Gibbs, A. 
Makkai та ін.) [9; 16; 17]. 

Актуальність дослідження обумовлена новим підходом до вивчення фра-
зеології. Фразеологія, в силу тривалого повторення і вживання певних мовлен-
нєвих конструкцій - фразеологізмів, у наш час є особливо актуальною для люд-
ства. Тож у фразеологічному складі мови, як у дзеркалі, сконденсовано не лише 
національний менталітет [16, с. 10], але й відображено дидактичні настанови 
для виховання молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Репрезентації лексичних оди-
ниць на позначення здоров'я присвятили свої дослідження такі вчені, як Л. Ту-
ленінова, О. Кириленко, О. Усачова, О. Аміянц, Р. Ялалова, В. Батицька та ін. 
Дослідники акцентують увагу на розгляді антонімічних бінарних концептів 
ЗДОРОВ'Я - ХВОРОБА та перекладацьких відповідників в англійській, росій-
ській, німецькій мовах. Однак, в латинській мові даний концепт потребує дета-
льнішого дослідження. 

Метою дослідження є репрезентація концепту «здоров'я» в латинській 
фразеології. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 
визначити поняття «концепт», розглянути структуру концепту «здоров'я» в ла-
тинській фразеології та відобразити ставлення стародавніх греків та римлян до 
здоров'я. 

Здоров'я впродовж віків є предметом зацікавлення людини, що знайшло 
своє відображення у значній кількості латинських фразеологізмів: sanior pisce -
здоровіший від риби; corpore et mente sanus - здоровий тілом і душею; сorpus 
integrum - здорове (цілісне) тіло (Цельс); сorpus vividum - тіло, сповнене життям 
(Пліній Молодший); valetudo integra (commoda) - бездоганне здоров'я (Ціце-
рон); sanitas incorrupta - бездоганне (незіпсоване) здоров'я. 

Згідно визначення «Великого тлумачного словника сучасної української 
мови», здоров'я означає: 1) стан організму, за якого нормально функціонують 
усі його органи; 2) той чи інший стан, самопочуття людини [2, с. 455]. Первісне 
значення «здоровий» - зроблений «з доброго дерева» [3, с. 255]. 

Здоров'я є одним з найважливіших життєвих орієнтирів людини і великою 
цінністю, яка спонукає людину до дії, а саме - зберегти, покращити, укріпити та 
відновити власне здоров'я найрізноманітнішим чином [11, с. 1]. Основною ха-
рактеристикою здоров'я є цілісність організму [10]. 

З покон віків у людини була потреба піклуватися про своє тіло, здоров'я, 
харчування і чистоту, розум і мораль. Про це йдеться у таких фразеологізмах: 
bona valetudo melior est quam maxmae divitiae - добре здоров'я краще за найбі-
льше багатство; non est census supersalutis corporis - немає нічого ціннішого від 
здоров'я тіла; homines nihil utilius est sanitate - для людини немає нічого важли-
вішого від здоров'я. 

Стародавні греки та римляни надавали особливого значення здоров'ю, гар-
ному вигляду, гармонійності та фізичній досконалості тіла. Вони проявляли 
турботу про здоровий спосіб життя: cura, ut valeas - дбай про своє здоров'я; 
valetudinem tuam cura diligenter - ретельно дбай про своє здоров'я (Ціцерон); 
^ra dabit faciem - турбота дасть красу (Овідій). 
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Турбота про здоров'я, як про дорогоцінний дар та збереження прекрасного 
тіла вимагали дотримання правил гігієни: hygiena amica valetudinis - гігієна є 
подругою здоров'я. 

Здоров'я неодмінно є пов'язане зі здоровим тілом, яке асоціюється з фізич-
ною міццю, силою. В латинській мові ця сила виражена лексемою robur. 

Стан здоров'я та особливості тілобудови були тими показниками, на основі 
яких вирішувалася доля дитини у Спарті, адже лише здорові діти мали право на 
життя [13]. 

Дбайливе ставлення до здоров'я відображено в античній міфології, де бі-
льшість богів були покровителями здорового способу життя. Так, значного по-
ширення набув культ Асклепія - бога лікування. 

Серед творів грецьких та римських поетів вагоме місце посідали гімни на 
честь богів-цілителів. Наприклад, Арифрон Сикіонський у поетичному творі 
«Гімн здоров'ю» наголошував на відсутності людського щастя без здоров'я: 

«Лише з тобою, о Здоров'я благе, 
Квітне й блищить усе, і радість Харити несуть; 
Щасливих не має у світі людей без тебе » [15, с. 23]. 
Велике значення для фізичного і духовного розвитку у Стародавній Греції 

мала кротонська медична школа. Саме звідси походить приказка sanior 
Crotoniate - «здоровіший від кротонця», яка є справжньою похвалою здоров'ю 
[7, с. 14]. 

Для підтримки здоров'я та дотримання чистоти римляни відвідували гарячі 
лазні - терми [7, с. 109]. Про це свідчить вислів: munditia corporis est pignus 
sanitatis - чистота є запорукою здоров'я. 

Одним з найбільш розповсюджених є побажання здоров'я: si vales, bene est, 
ego valeo - якщо ти здоровий, це добре, а я здоровий (Сенека «Моральні листи 
до Луцілія»); sis salus! Будь здоровий!; sitis saluti! Будьте здорові!; vale! Будь 
здоровий! (формула прощання). 

В Стародавній Греції існував ідеал тілесної і моральної досконалості - ка-
локагатії: mens sana in corpore sano - у здоровому тілі був здоровий дух. 

Для підтримки здоров'я важливу роль відігравали гімнастичні вправи. На 
думку Гіппократа, гімнастика очищує організм [7]. 

Нами виділено 10 лексем, які різнобічно пояснюють ставлення людини ан-
тичності до свого фізичного стану: 

• sanitas - здоров'я, здоровий глузд, розважність, розумність, розсудли-
вість, тверезість, спокій; 

• valetüdo - стан здоров'я, хвороба, здоров'я; 
• salus - здоров'я, недоторканість, благополуччя; 
• sanare - лікувати, вилікувати, зцілювати, загоювати, оздоровлювати, 

припиняти, класти край, підбадьорювати, спокутувати, відшкодовувати, попра-
вляти; 

• valere - бути сильним, міцним, бути живим і здоровим, бути могутнім, 
сильним; 

• sanus - здоровий, непошкоджений, цілий, розсудливий, розумний; 
• salüber - здоровий, корисний для здоров'я, цілющий, корисний, рятівний, 

повчальний, міцний; 
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• bonus - добрий, здібний, путній, чесний, справедливий, благородний, 
значний, гарний; 

• integer — незачеплений, неторкнутий, неушкоджений, цілий, невикорис-
таний, нерозв'язаний, чесний, правдивий; 

• vegetus - міцний, повний сил, бадьорий, діяльний. 
Ядром концепту «здоров'я» в латинській фразеології є valetüdo - стан здо-

ров'я, хвороба, здоров'я. 
У нашому дослідженні ми розподіляємо концепт «здоров'я» на такі фразео-

семантичні групи (ФСГ): 
ФСГ «Здорова їжа»: fructus cape cum pane, / si vis vivere sane - їж фрукти 

(овочі) і хліб, якщо хочеш бути здоровим; homini cibus utilissimus simplex est -
проста їжа для людини - найкорисніша; сaseus etpanis sunt optima fercula sanis -
хто сир і хліб споживає, той добре здоров'я має; ut sis noctu levis, sit tibi coena 
brevis - щоб легкою була ніч, хай короткою буде вечеря (Салернський кодекс 
здоров'я); edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus - їмо, щоб жити, а не живе-
мо, щоб їсти. 

ФСГ «Здоровий сон»: somnus recreat vires - сон відновлює сили (для здо-
ров'я і сил потрібно мати здоровий сон). 

ФСГ «Поміркованість»: dbus, potus, somnus, venus - omnia moderata sint -
їжа, пиття, сон, любов - нехай все буде в міру; sit tenuis pastus, si tu vis vivere 
castus - якщо хочеш у здоров' ї жити, треба в міру їсти й пити. 

ФСГ «Гартування»: сonfirma corpus - загартовуйся! 
ФСГ «Відсутність турбот»: fac itaque tibi iucundam vitam omnem pro illa 

sollicitudinem deponendo - роби приємним для себе все життя, відкинувши будь-
які турботи про нього (Сенека). 

ФСГ «Сміх, веселощі»: ludere, ridere hoc est vivere - веселитися, сміятися 
- це жити. 

ФСГ «Дружба»: ne quisquam melior medicus, quam fidus amicus - немає 
кращого лікаря, ніж вірний друг. 

ФСГ «Фізичні вправи»: vis multa exertatione continenda est - силу потріб-
но підтримувати постійними вправами. 

ФСГ «Спокій»: si tibi deficiant medici, medici tibi _ fiant - haec tria: mens 
hilaris, requies, moderata diaeta - якщо тобі бракує лікарів, то нехай твоїми ліка-
рями буде ця трійця: весела вдача, спокій, помірна дієта (Салернський кодекс 
здоров'я); оptimum medicamentum quies est - спокій є найкращими ліками. 

Висновки: Проаналізувавши структуру концепту «здоров'я» в латинській 
фразеології, ми дійшли висновку, що основною характеристикою здоров'я є ці-
лісність організму, сила людини. Здоровий спосіб життя стародавні греки та 
римляни вважали гарантом тілесної досконалості, що сприяв формуванню куль-
тури тіла та духовного розвитку. Для підтримки здорового способу життя потрі-
бний спокій, здоровий сон, споживання здорової їжі, поміркованість у їжі та 
питті, загартовування, відкидання зайвих турбот, весела вдача, вірні друзі, фізи-
чні вправи тощо. У фразеологізмах відображені дидактичні настанови та вказів-
ки стародавніх греків та римлян стосовно підтримки здоров'я, які є особливо 
цінними для збагачення знання молодого покоління. Адже, здоров'я є важливою 
цінністю людини, символом її блага та надійності. 
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Перспективи подальших досліджень: У зв'язку зі зміною парадигм, на 
межі ХХ-ХХІ ст. затверджується антропоцентричний принцип, який при накла-
данні на сучасні реалії піддається серйозному переосмисленню. На цьому тлі й 
відбувається розвиток когнітивної лінгвістики. В центрі уваги поставлено лю-
дину, яка творить мову, а мова розглядається у зв'язку з її духовним світом. 
Людина постає суб'єктом на верхівці розвитку процесу пізнання. Антропоцент-
ричний підхід до мови виявляє її системність та сутнісну роль - бути картиною 
світу. Фразеологізми найбільш яскраво виявляють специфіку мовної картини 
світу і підтверджують взаємовплив мови і культури. Вивчення мовної картини 
світу є вагомим внеском у розвиток лінгвокультурології, когнітивної лінгвісти-
ки, лінгвогносеології, психолінгвістики, мовознавства та ін. Додаткового роз-
гляду, на наш погляд, потребує репрезентація емоцій у латинській фразеології. 
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Бенькевич Г. Концепт «ЗДОРОВЬЕ» в латинской фразеологии 
В статье отображена репрезентация концепта «здоровье» в латинской 

фразеологии и анализируется его структура. Определяется отношение древних 
греков и римлян к здоровью. 

Ключевые слова: концепт, фразеологизм, здоровье, менталитет, древние 
греки и римляне. 

Benkevych G. A concept of «HEALTH» in Latin Phraseology 
In the article a concept of «health» in Latin phraseology is represented and his 

structure is analysed. Attitude of ancient Greeks and Romans toward a health is de-
termined. 

Key words: concept, phraseological unit, health, mentality, ancient Greeks and 
Romans. 

УДК 811.161.2'373.46:52 
О. М. Богуш 

ЗОРЯНЕ НЕБО В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ 
(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ НАЗВ 

АСТРОНОМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ) 

У статті розглянуто українські номенклатурні назви астрономічних 
об'єктів зоряного неба, що дають уявлення про специфіку українського мовного 
простору, відображають духовне життя і культуру української нації. Ознайо-
млення із цими номінаціями допоможе краще пізнати один із фрагментів мов-
ної картини світу українців. 

Ключові слова: астрономічна лексика, астронім, онімна лексика, мовна ка-
ртина світу. 

В усі часи людство прагнуло з'ясувати сутність речей, зокрема усвідомити 
походження Землі й людини у Всесвіті, пізнати закони, за якими рухаються не-
бесні світила. Шлях людського пізнання супроводжувався словом, оскільки все 
відкрите й пізнане людина називала засобами мови, передаючи ці назви з поко-
ління в покоління. 

Українській мові, як і будь-якій іншій, притаманні власні імена окремих 
конкретних предметів і живих істот, серед яких важливе місце мають астроно-
мічні назви. 
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