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Стаття має за мету аналіз структури та семантичного розвитку похідних від і.-є. кореня sol*- в 
латинській мові, що дозволяє простежити смислові трансформації генетично первісного етимону в 
одному із хронологічних та лінгвокультурних вимірів його актуалізації.  
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1. Вступні зауваження. В сучасній лінгвістиці актуальності не втрачають про-

блеми дослідження картин світу в їх специфіці та взаємодії [Цивьян 1990], [Логичес-
кий 1991; 1999 ін.], [Булыгина 1997], [Славянское 1999], [Вежбицкая 2001], [Голу-
бовська 2004]. Особливу увагу привертають питання еволюції та вербалізації знань 
про світ. Саме тому науковці постійно звертаються до багатоаспектного аналізу мов-
них прошарків, що співвідносяться з діахронією різної глибини [Гамкрелидзе 1984], 
[Общая 1989], [Гринцер 1991], [Проскурин 1991], [Бенвенист 1995], [Маковский 
1996], [Топорова 1996(а)], [Топорова 1996 (б)], [Черниш 2003], [Очерки 2005].  

Картини світу не є хаотичними утвореннями, а становлять системи, мають "вну-
трішню" та "зовнішню" історію, культурно обумовлену конфігурацію. Проте фор-
мування картин (моделей) світу ґрунтується на універсальному принципі опозицій-
ності (верх/ низ, зовнішній/ внутрішній, свій/ чужий ін.). Залишаючись актуальни-
ми на сучасному етапі, різноманітні семантичні протиставлення мають архаїчний 
характер (див. [Козлова 2004], [Козлова 2005], [Козлова 2008], [Козлова 2009 (а)]). 
Такими протиставленнями, що реалізуються як в архаїчних етимонах, так і в похід-
них є, наприклад, "цілий/ нецілий", "здоровий/ хворий" [Очерки 2005, 189 – 242].  

Мета цієї статті полягає у вивченні дериваційної активності і.-є. sol*- в латин-
ській мові та виявленні смислових трансформацій генетично первісного етимону. 
Об'єкт дослідження: континуанти праіндоєвропейського кореня sol*- в латинській 
мові. Предмет: структурно-семантичні особливості дериватів. Матеріалом слугу-
вали біля 60 лексичних одиниць, відібрані з авторитетних лексикографічних дже-
рел [AHID 1993], [OED 2004], [Фасмер 2007], [Дворецкий 2008] та ін. 

2. І.-є. sol/ə*- та його продовження в латинській мові. Індоєвропейські мови 
мають розвинену систему позначень, які співвідносяться з ідеєю цілісності. Значна 
кількість лексичних одиниць є прямими та опосередкованими рефлексами і.-є. ко-
ренів kailo*- "whole, uninjured; of good omen" та sol*-/solə*- "whole". Продуктив-
ність kailo*- та sol*- етимологічно неізольована. Дослідниками визнана надійність 
германо-балто-слов'янської ізоглоси від kailo*- [Очерки 2005, 224]. Від етимону і.-є. 
sol*- спостерігаємо формування численних дериватів в латинській (див. нижче), 
французькій (salubre, sauver, salut, salutaire, salutation, salutiste ін.), іспанській 
(salubre, salubridad, salud, saludable, saludador, saludar, saludarse, saludo, salva, sano 
y salvo), італійській (salutare, salubre, salvare, salvarsi, sano e salvo, saluto, a salve 
ін.), португальській (salude, solemne ін.) мовах. Континуантами і.-є. sol*- є також гр. 
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holos/ oulos "whole, entire, altogether", to holon "the universe", санскр. sárvas "whole", 
sarpís "clarified butter", албан. <gacu>alpe "butter" ін.  

Словотворча продуктивність є характерною і для одиниць, що ввійшли до скла-
ду англійської мови в якості запозичень із латинської (solid, consolidate, catholic, 
solicitous, solemn, salute, safe, salvage, salvo, save ін.). Культурними контактами та 
процесами інтернаціоналізації лексики спричинені продовження в інших мовах 
(нім. Salbei, Muskatellersalbei, Salbeiöl, Ehrensalve, Salut, salutieren; шв. salút, salu-
téra, sálva, sálvelse, sálvelsefull, salvia; рос. салют, салютировать, салютовать, со-
лидарный, солидный, шалфей; укр. салют, салютувати, сальвінія, сальварсан ін.). 

І.-є. корінь *sol- відбивається в латинській мові у вигляді похідних від різних ва-
ріацій етимону [AHID 1993, 1616]: 

(1) basic form *sol- >  
(1.1) suffixed form *sol-ido- > solidus "solid";  
(1.2.) geminated form *soll-o- > (1.2.1) sollus "whole, entire, unbroken"; geminated 

form *soll-o- > (1.2.2) sollemnis "celebrated at fixed dates, established, religious"; 
(2) variant form *solə- >  
(2.1) suffixed zero-grade form *slə-u-> *sal-u- > salūs "health, a whole or sound con-

dition";  
(2.2) suffixed zero-grade form *sļə-wo- > *sala-wo- > salvus "whole, safe, healthy, 

uninjured". 
В кількісному відношенні дієслівні та адвербіальні похідні (див. рис. 1) значно 

поступаються іменникам (42%) та прикметникам (23%). Даний факт свідчить про 
актуальність носія ознаки або якості, а також безпосередньо якості, ознаки, стану: 
solidus, a, um "щільний, твердий, міцний", solidum, ī "щільна речовина", soliditās, 
ātis "щільність, твердість", solus, a, um "цілий, повний", sollicitus, a, um "схвильова-
ний, неспинний", sollicitūdo, inis "безперервність, коливання, трясіння", sollemnis, e 
"той, який святкують урочисто, щорічне свято", sollemne, is "свято, святкування, 
звичай", sollemnitās, ātis "свято", salūtātio, ōnis "вітання", salūs, ūtis "здоров'я", 
salvus, a, um "здоровий", salūbrītās, ātis "цілющість" т. ін.  

За своєю морфологічною будовою латинські континуанти і.-є. sol- в абсолютній 
більшості представлені простими словами, утвореними засобом суфіксації. Проду-
ктивними виявилися наступні моделі:  

 R + -tās – іменники, що позначають стан та якість (soliditās, sollemnittās, salū-
britās);  

 R + -tor, trīx – агентиви (solicitātor, salvificator, salvator, salutificator, salūtātor, 
salūtatrix);  

 R + -tiō – назви дій, що відбуваються, прогресують (solidātio, sollicitātio, 
salvātio, salūtātio);  

 R + -ium – іменники, що позначають місце, в якому об'єкти наявні у великій 
кількості (salūtātōrium);  

 R + -mentum, -men – іменники, що позначають засіб, носія або результат дії 
(solidāmen, solidāmentum);  

 R + -tia, -ia – позначення якості, ознаки (sollertia, salvia);  
 R + -tus, -ātus – іменники, що позначають результат дії (callibātus);  
 R + -tūdō – абстрактні поняття (sollicittūdō). 
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salūto 
salūtatio 

solidāmentum 
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sollertia 
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sollemnizo 
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salūbrītās 
salūbris

solidum, ī 
solidum 
soliditās 
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solidēsco 
solidātio 

*sol-ido-

salvia

sollers 
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*sļə-wo-> 
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*sol-
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salūber

SOL/Ə-

solidus 

*slə-u-> 
*sal-u 

 
 

Рис. 1. Рефлекси і.-є. *sol/ə- в латинській мові та їх словотворчі деривати 
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Прикметники, які походять від іменників, мають релятивне значення "такий, 
який пов'язаний з…" – R + -āris (salūtāris "корисний для здоров'я"), або містять в 
своїй семантиці аугментативну сему (sollistimus "повний, цілковитий, чистий"). 
Значення ж відприкметникових дериватів інкорпорують семантичний компонент 
"придатний, здібний до…" (salūbris, salūber "цілющий, корисний для здоров'я; доб-
рий, вірний, правильний; повчальний, напутливий"). Прислівникові деривати нечи-
сленні (sollerter, sollemniter, solidē, solicitē, salvē).  

Серед дієслівних похідних спостерігаємо чітко виражену диференціацію перехі-
дності/ неперехідності: 

 база деривації salvus, a, um "цілий, неушкоджений" > ПЕРЕХІДНЕ ДЕНО-
МІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО salvo, āvī, ātum, āre "рятувати, визволяти" > ПЕРЕХІД-
НЕ ДІЄСЛОВО (Intensive) salūto, āvī, ātum, āre "вітати, бажати здоров'я, називати"; 
ПЕРЕХІДНЕ ДІЄСЛОВО salvi-fico -, -, āre "рятувати, визволяти"; 

 база деривації salvus, a, um "цілий, неушкоджений" > НЕПЕРЕХІДНЕ ДЕ-
НОМІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО salveо, -, -, ēre "бути живим та здоровим; добре почу-
ватися" > НЕПЕРЕХІДНЕ ДІЄСЛОВО (Imperative) Salve!; 

 база деривації solidus, a, um "щільний" > ПЕРЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ 
ДІЄСЛОВО solido, āvī, ātum, āre "ущільнювати";  

 база деривації solidus, a, um "щільний" > НЕПЕРЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ 
ДІЄСЛОВО solidesco, -, -, ēre "твердішати, ущільнюватися"; 

 база деривації sollemnis, e "той, який святкують урочисто, щорічне свято" > 
ПЕРЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО sollemnizo, -, -, āre "урочисто святку-
вати"; 

 база деривації sollus+cieo > sollicitus, a, um "схвильований, неспинний" > ПЕ-
РЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО sollicito āvī, ātum, āre "трясти, розбур-
хувати". 

У двокомпонентних композитах перший елемент, дериват від і.-є. sol-, виконує 
роль модифікатора основного значення, вираженого другим елементом. Незалежно 
від частиномовної приналежності ядерного елементу, результативний композит є 
позначенням ознаки, якості або їх носія, іншими словами – максимально позбавле-
ний акціональної семи: 

 Adj + N > N ([sollus "цілий"+ ferrum "залізо, інструмент"] > sollifereum, ī 
"спис, зроблений із чистого залізa"); Adj + N > Adj ([solǐdus "щільний, твердий" + 
pēs "нога, копито"] > solidipēs, pedis "однокопитний"; [salus "здоровий" + gerulus 
"рознощик"] > salūtigerulus, a, um "такий, що передає вітання"; [sollus "цілий" + ars 
"ремесло"] > sollers, ertis "умілий, плодючий, плідний"); 

 Adj + V > Adj ([sollus "цілий" + cieo "викликати рух, збуджувати, коливати"] 
> sollicitus, a, um "схвильований, неспинний"); N + V > Adj ([salus "здоров'я" + fero 
"нести, піднімати, підносити, вести, показувати"] > salūtifer, fera, ferum "такий, що 
дає здоров'я"; N + V > N ([salus "здоров'я " + gero "нести, тягнути в собі, породжу-
вати"] > salūtiger, gerī "той, що приносить спасіння, рятівник"). 

3. Семантична структура континуантів і.-є. *sol-/*solə- в латинській мові. 
З метою виявлення семантичних трансформацій, яких зазнав в латинській мові ге-
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нетично первісний етимон і.-є. *sol-/*solə- "цілий", було сконструйовано концепту-
альну матрицю – формульну версію, вихідний зміст актуалізованих значень та їх 
варіацій [див. докладніше Козлова 2009 (б), 109]: 

/НЕУШКОДЖЕНИЙ, ДОБРИЙ/ + /ТОЙ, ЩО ПРИНОСИТЬ ДОБРО/ =  
/ЦІЛИЙ, ПОЗБАВЛЕНИЙ БУДЬ-ЯКОГО УШКОДЖЕННЯ, ДЕФЕКТУ, ВАДИ/. 
Семантична рефлексація інваріанту 'цілий, позбавлений будь-якого ушкоджен-

ня, дефекту, вади' в латинській мові виявилася варіативною за рахунок полісеман-
тичного характеру дериватів. Результати систематизації значень континуантів 
*sol/ə- в латинській мові дозволяють спостерігати надзвичайну актуальність для 
мовців таких ознак цілого, як 'константність, повторюваність, багаторазовість, кон-
тинуальність, каузальність' (рис. 2).  

 
НЕУШКОДЖЕНИЙ, ДОБРИЙ 
'константність' 'повторюва-
ність' 'континуальність' 

*sol/ə- 
"цілий, позбавлений 
будь-якого ушкоджен-
ня, дефекту, вади" 

ТОЙ, ЩО ПРИНОСИТЬ ДОБРО 
'багаторазовість' 
'каузальність' 

solidus 
"щільний, масивний"; 
"твердий, міцний, надійний"; 
"повний, увесь" 
 
salvus 
"неушкоджений, 
збережений"; 
"неторканий, цнотливий, не-
розбещений"; 
"непорушний, клятвений" 

 
sollus 
"цілий, повний" 

 sollemnis 
"той, що святкують щорічно"; 
"урочистий"; "священний"; "зага-
льноприйнятий, встановлений, 
звичайний" 
 
salūs 
"здоров'я, добро"; 
"сприятливість"; 
"спасіння, визволення"; 
"визволитель"; 
"можливість, засіб визволення"; 
'привіт, привітання"; 
"радість" 

 
Рис. 2. Семантичний розвиток латинських рефлексів і.-є. *sol/ə- 

 
Результати аналізу семантичного розвитку дериватів sol/ə- "цілий " в латинській 

мові уможливлюють виявлення різноманітних семантичних ліній: 
 серед іменників – (1) щільна, речовина; укріплення, щільність, ущільнення, 

згущення; щільність, твердість; (2) тверда субстанція, тверда земля; (3) основа, 
опора, підпора; (4) ціла, повна сума, капітал; (5) щось однорідне; з однорідної речо-
вини, матеріалу; (6) хвилювання, турбота; (7) піклування, зобов'язання; (8) підбу-
рювач, руйнівник; підбурювання; (9) спокуса; (10) майстерність; винахідливість; 
(11) хитрість; дотепність; (12) урочиста подія, свято; (13) форма, формальність; (14) 
звичай, (15) жертва; (16) здоров'я, здоровий стан; (17) лікар; ліки, спасіння; цілюще 
джерело; (18) благодійність, цілющість, (19) благо; добробут; (20) здоровий харак-
тер; (21) рятування; збереження життя; рятівник; можливість, засіб рятування; (22) 
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вітання; повага, шана; (23) вітання, прощання; (24) гонець, який передає вітання; 
(25) той, хто прийшов з офіційним візитом, візитер; натовп візитерів; відвідування, 
візит; (26) зал, приміщення для прийому гостей;  

 серед прикметників – (1) щільний, твердий; (2) міцний; (3) масивний; (4) на-
дійний, стійкий; (5) справжній, дійсний; істинний; (6) повний, цілий, весь; (7) су-
цільний, безперервний; (8) цілковитий, чистісінький; (9) великий, надмірний (про 
кількість); (10) однокопитний; (11) холостий; (12) благодійний; (13) схвильований; 
(14) безперервний; (15) такий, що відчуває страх; (16) такий, що викликає занепо-
коєння, турботу; (17) боязкий, несміливий; (18) уважний; нашорошений; (19) впра-
вний, вмілий; (20) дотепний, хитрий; (21) складний, хитромудрий; (22) умілий, 
вправний, майстерний, витончений; (23) плодючий, плідний; (24) плодючий, родю-
чий; (25) щорічний; (26) святковий, урочистий; (27) встановлений, загальноприйня-
тий; (28) звичайний; (29) цілий, неушкоджений; (30) неторканий, непочатий; (31) 
цнотливий, незайманий; (32) вірний, добропорядний; (33) цнотливий, чесний; (34) 
благополучний, щасливий; сприятливий; (34) поважний; 

 в групі дієслівних дериватів – (1) ущільнювати; укріпляти; (2) ущільнювати-
ся; твердіти; (3) скріпляти; зрощувати; (4) зростатися; (5) трясти, коливати; (6) роз-
пушувати, орати, борознити; (7) брязкати, ударяти; (8) збуджувати; (9) гнати, пере-
слідувати; (10) послабити; (11) порушити, розхитати; (12) турбувати, обтяжувати, 
засмучувати; (13) спокушати, зваблювати; (14) схиляти, умовляти; (15) запрошува-
ти; (16) урочисто святкувати; (17) рятувати, визволяти; (18) бути здоровим, добре 
почуватися; (19) передавати вітання, вітати; (20) здорові були (будьте)! (21) проща-
тися; (22) вітати, величати; (23) вітати зі святом; (24) приходити з візитом; (25) за-
свідчити/ висловити свою пошану; (26) шанувати, поважати; 

 в групі похідних прислівників – (1) міцно; (2) щільно, без пустоти, отвору; (3) 
добре; цілком; міцно, ґрунтовно; (4) схвильовано, збуджено, збентежено; (5) рете-
льно, дбайливо; (6) майстерно, вправно; (7) хитромудро, дотепно; (8) урочисто; (9) 
звичайним засобом; як встановлено; (10) із дотриманням норм; (11) корисно для 
здоров'я; (12) розумно, розсудливо, тверезо. 

Таким чином, вербалізованими виявилися перш за все фізичні смисли, хоча на-
явні і чіткі кореляції з інтелектуальною, психічною, соціальною сферами тощо.  

Приймаючи до уваги результати власних розвідок [Козлова 2009 (б)], [Козлова 
2009 (в)], а також [Очерки 2005, 224-242], можна прогнозувати інваріантність таких 
диференційних ознак ЦІЛІСНОСТІ, як 'фізичне здоров'я', 'духовне здоров'я, цнот-
ливість, чесність', 'психічне здоров'я, ясність розуму', 'твердість, щільність', 'однорі-
дність, неподільність, неушкодженість', 'повний, весь, без залишку', 'істинний, пра-
вдивий, справжній', 'добро, добрий знак, вдача', 'цілющість', 'захист, рятування', 
'привітання, прощання', 'клятва, вірність', 'свято, святкування', 'святий, священний', 
'аугментативне прирощення (надмірна кількість, величезний розмір)'. 

Ідіоетнічні семантичні кореляти пов'язані з концептуальною ознакою 'незакріп-
лений, незв'язаний, незжатий, надто вільний' і вербалізовані за рахунок похідних 
від sollus a, um "цілий, повний" та його деривата sollers, ertis "вправний, вмілий": 
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 sollicitūdo, inis f, sollicitātio, ōnis f 'хвилювання, турбота; збудження, збенте-
ження'; 

 sollicitūdo, inis f 'піклування, зобов'язання'; sollicitē 'ретельно, дбайливо'; 
 solicitātor, ōris m 'підбурювач, руйнівник;  
 sollertia, ae f 'майстерність, винахідливість', 'хитрість, дотепність'; sollers, ertis 

'вправний, вмілий'; 'складний, хитромудрий'; 'умілий, вправний, майстерний, вито-
нчений'; 'плодючий, плідний'; 'плодючий, родючий'; 

 solido, avī, ātum, āre 'скріпляти, зрощувати'; 'зростатися'; 
 sollemne, is n 'жертви';  
 caelebs 'холостий';  
 sollicitus, a, um 'такий, що відчуває страх'; 'такий, що викликає занепокоєння, 

турботу'; 'боязкий, несміливий'; 'уважний, нашорошений';  
 sollicito, āvī, ātum, āre 'трясти, коливати'; 'розпушувати, орати, борознити'; 

'брязкати, ударяти'; 'збуджувати'; 'гнати, переслідувати'; 'послабити'; 'порушити, 
розхитати'; 'турбувати, обтяжувати, засмучувати'; 'спокушати, зваблювати'; 'схиля-
ти, умовляти'. 

Очевидно, що зазначені унікалії умотивовані акцентуацією мовців на таких уні-
версальних когнітивних ознаках ЦІЛОГО, як 'одиничність, відокремленість, авто-
номність, надзвичайність, винятковість, індивідуальність, однорідність'. Логіка лю-
дини створює універсальне підґрунтя для осмислення ЦІЛОГО як сукупності еле-
ментів, що становлять складний об'єкт, який одночасно осмислюється і як цільно-
роздільна єдність, і як цільно-роздільна множинність (континуальна дискретність 
vs дискретна континуальність).  

4. Висновки. Узагальнюючи вищевикладений матеріал, слід вказати на те, що 
ідея ЦІЛОГО в архаїчний латиномовній культурі сягає багатоаспектної концептуа-
лізації, що спричинило її активну вербалізацію, формування значної кількості ре-
презентантів, утворених за рахунок активності та продуктивності прямих рефлексів 
і.-є. кореня sol*-, їх словотворчих та семантичних дериватів. 

Важливо звернути увагу на той факт, що в різних лінгвокультурних контекстах 
домінантними виявляються різні смисли. Якщо, наприклад, в архаїчному англосак-
сонському лінгвокультурному комплексі найбільшої значущості набувають матері-
альні та соціальні (релігійні) смисли, і цілісність, перш за все, асоціюється з недо-
торканістю, то давньоісландська лінгвокультура надає перевагу правовій, захисній 
сфері, і цілісність наближається до відкритості, доброзичливості, везіння. Давньо-
руська ж лінгвокультура тяжіє до гармонізації матеріальної та духовної сфер при 
домінуючій ролі останньої [див. Козлова 2009 (б)]. Модель світу, що збудована за-
собами латинської мови, більшою мірою відбиває антиномічність концептуалізації 
універсального поняття, що розглядається. Зсув акцентів, центрів уваги носіїв різ-
них лінгвокультур свідчить про безмежні креативні здібності мовців, що виявля-
ються у процесах пізнання та вербального конструювання світу.  

Подальші розвідки спрямовані на порівняльний аналіз варіантних конфігурацій 
ідеї ЦІЛОГО і націлені на виявлення міри лінгвокультурної девіації від інваріант-
ного архаїчного індоєвропейського етимону.  
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В статье представлен анализ структуры и семантического развития в латинском языке произ-
водных от праиндоевропейского корня sol*-. Выявленные особенности позволяют проследить смыс-
ловые трансформации генетически первичного этимона, протекающие в одном из хронологических и 
лингвокультурных измерений его актуализации.  

Ключевые слова: праиндоевропейский корень, этимологический этимон, семантическая и слово-
образовательная деривация. 

 
This article deals with the structure and meaning of the Proto-Indo-European root sol/ə*- reflexes and 

their derivatives in Latin. It is a part of a larger work which explores etymological etymon modifications in 
different cultural and historical environments.  

Key-words: Proto-Indo-European root, etymological etymon, semantic derivation, word-formation. 
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