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An poterunt oculos aures reprehendere, an aures  

tactus? an hunc porro tactum sapor arguet oris,  

an confutabunt nares oculive revincent?  

non, ut opinor, ita est. Nam seorsum cuique potestas 

Divisast, sua vis cuiquest, ideoque necessest 

Et quod molle sit et gelidum fervensve seorsum 

Et sorsum varios rerum sentire colores,  

et quaecumque coloribu’ sint coniuncta videre. 

Seorsum item sapor oris habet vim, seorsus odores 

nascuntur, seorsum sonitus.  

Lucret. De Rerum natura. IV, 486-495 

 

Вухо ж не може спростовувать зору, так само, як вуха - 

Дотик; до нього втручатися смак, безумовно, не буде; 

Чи, може, нюх тут вирішує все? Може, верх беруть очі? 

Ні. В мене думка своя: тут усе розподілено чітко - 

Межі свої має кожне чуття, свою владу, тому-то 

Що є в природі м'яке, чи холодне, чи тепле,- для того 

Маєм окреме чуття; відчуваємо зором, окремо 

Різних речей кольори і все те, що пов'язано з ними. 

Силу окрему свою має смак; виникають окремо 

Запахи; звуки сприймаються також окремо. 

(переклад А.О. Содомори) 
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Антонюк-Кириченко С. А. Тактильні прикметники латинської мови: 

структурно-системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія та 

Овідія). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і 

науки України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації вперше в українській класичній філології на матеріалі поезії 

Горація, Вергілія та Овідія проаналізовано лексико-семантичні особливості 

латинських якісних прикметників на позначення дотикових ознак, виділено вісім 

мікрополів, із яких три («термічність», «фактура», «міцність») описано з 

урахуванням усіх лексико-семантичних груп, простежено системні відношення, а 

також з’ясовано образно-естетичний потенціал і сполучуваність тактильних 

ад’єктивів у творах поетів епохи принципату Августа. 

Поглибленого тлумачення у праці набули питання семантики латинських 

прикметників, а також питання особливостей художнього стилю латинської мови 

епохи принципату Августа. Уточнено терміни мовна картина світу і поетична 

картина світу, а також обгрунтовано власну позицію про наявність не тільки 

сигніфікативних, а й денотативних лексичних значень прикметників, доказом 

чого служать саме тактильні ад’єктиви. Подальшого розвитку набув аналіз 

семантики сенсорної лексики латинської мови. 

Методологічною базою дослідження є праці античних мислителів 

Аристотеля, Платона та ін., лінгво-естетична концепція О. Потебні, а також 

теоретичні напрацювання сучасних українських та іноземних мовознавців у галузі 

семасіології, лексикології, дериватології, морфології, стилістики, лінгвістики 

тексту, філософії мови. 
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У першому розділі «Теоретичні засади дослідження тактильних прикметників 

у мовознавстві» розглянуто незаперечну роль якісних прикметників у формуванні 

мовної та поетичної картин світу. Висвітлено історію формування прикметника як 

частини мови від античних часів, а також розглянуто наявні вчення про 

категорійну семантику, граматичні й семантико-граматичні категорії та значення, 

про словотвірні особливості й типові синтаксичні функції, що визначають 

частиномовний статус прикметника взагалі й особливості якісного тактильного 

ад’єктива зокрема.  

У розділі увагу закцентовано на характерних семантичних особливостях 

якісних ад’єктивів, у тому числі й латинських тактильних прикметників. Це, 

зокрема, полісемія, згідно з якою ознаку тлумачать лише в контексті, синонімія та 

антонімія як відношення, що виразно залежать від багатозначності, оскільки різні 

ЛСВ прикметника формують різні синонімічні ряди й антонімічні пари. Теорію 

про синкретизм і синестезію, про лексико-семантичне поле та мікрополе в роботі 

спроектовано на латинські прикметники епохи принципату Августа. 

Другий розділ дисертації присвячено аналізові лексико-семантичних 

особливостей тактильних прикметників у поетичних творах Горація, Вергілія та 

Овідія. Зібраний матеріал показав, що лексико-семантичне поле дотику охоплює 8 

мікрополів. Через обмежений обсяг дисертаційного дослідження, детально 

проаналізовано лише три мікрополя прикметників («термічність», «фактура», 

«міцність»), які, порівняно з іншими, є найбільшими і найцікавішими у зв’язку із 

семантичною неоднорідністю.  

Дотикові ознаки в поезії епохи принципату Августа стосуються іменників 

різних тематичних груп – від абстрактних до конкретних. Тому й різні лексико-

семантичні варіанти (ЛСВ)  цих ад'єктивів поповнюють склад кількох мікрополів 

чи різних ЛСГ у межах одного мікрополя. Для аналізованих латинських 

тактильних прикметників характерні також сикретизм сенсорних ознак, здатність 

поповнювати лексико-семантичні поля несенсорних сфер, схильність до 

енантіосемії. Реалізувати тактильні семи можуть також первинно недотикові 
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прикметники або навіть прикметники несенсорної сфери. Така відкритість у 

семантичній системі латинського прикметника базується на синестезії. 

У третьому розділі розглянуто системні відношення між тактильними 

прикметниками в поезіїї Горація, Вергілія та Овідія. Компоненти всіх груп ознак, 

які входять до ЛСП «дотик», є потенційнми синонімами, оскільки об'єднані 

спільним значенням домінанти.  

Синонімія латинських ад'єктивів у творах Горація, Вергілія та Овідія тісно 

переплітається з антонімією, оскільки різні ЛСВ з одного синонімічного ряду 

можуть утворювати антонімічні пари з різними прикметниками. Кожен 

полісемічний прикметник у різній сполучуваності входить до кількох 

синонімічних рядів й антонімічних пар. Більшість синонімів у поетичних творах 

класичного періоду латинської мови є лексичними. Антоніми поділено на 

загальномовні та контекстуальні. Серед загальномовних антонімів виділено дві 

групи: контрарні, або градуальні, та контрадикторні, які містять заперечний 

префікс. Антонімія аналізованих лексем реалізується трьома способами 

градаційного вираження дотикової ознаки: семантичним, граматичним (ступені 

порівняння, безвідносна міра вияву неповної чи надмірної ознаки) і лексичним. 

У третьому розділі узагальнено мовну природу синонімії та антонімії 

тактильних прикметників, які здебільшого є багатозначними. Вона перважно 

ґрунтується на асиметрії форми і змісту словесного знака й відображає 

відкритість, динамічність системи латинської мови, яка постійно розвивалася та 

змінювалася. 

Четвертий розділ дисертаційної праці присвячено виявленню образно-

естетичного потенціалу тактильних прикметників у поетичних творах епохи 

принципату Августа. Системотвірним центром художніх засобів у поетичній 

картині світу названих авторів є метафоричний епітет. Метафоричні епітети 

переважно характеризують вдачу, характер людини, її психічні та фізчні стани, й 

інші абстрактні поняття.  
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Порівняння в латинській поетичній мові є образотворчим засобом пізнання 

світу, а також наслідком цього пізнання. Вони нечисленні в аналізованих творах, 

хоча діапазон зіставлюваних понять досить широкий. Розташовані поряд реалії чи 

ознаки, які в дійсності віддалені, у художньому тексті опиняються в єдиному 

семантичному просторі. Найчастіше суб'єктом аналізованих порівнянь виступає 

людина, що черговий раз підтверджує антропоцентричність поезії Горація, 

Вергілія та Овідія. До формальних ознак порівняльних конструкцій, що містять 

тактильний прикметник, належать такі, як сполучниковий зв'язок перед об'єктом 

порівняння або форма вищого ступеня порівняння з прийменником.  

Отримані в процесі наукової розвідки дані про дотикові ад'єктиви в 

поетичних творах авторів епохи принципату Августа відкривають шлях до 

загального розуміння мовної картини античного світу і поетичної картини світу 

Горація, Вергілія та Овідія. Це дослідження може служити зразком для 

подальших студій, об'єктом яких стали б й інші сенсорні ад'єктиви на різних 

етапах розвитку латинської мови. Перспективним видається також вивчення 

сенсорних ознак і їх вираження в діахронії або ж зіставний аналіз сенсорних 

прикметників на матеріалі мови латинської поезії різного часу. 

Ключові слова: мовна картина світу, ЛСП, ЛСГ, семантична структура 

слова, сполучуваність, ЛСВ, парадигматичні відношення, синтагматичні зв'язки, 

епітетне словосполучення, порівняльна конструкція. 

 

ANNOTATION 

 

Solomiya Antonyuk-Kyrychenko. Latin adjectives denoting touch perception: a 

structural-systemic aspect (in the poetry of Horace, Virgil and Ovid). Ivan Franko 

National University of Lviv. – Manuscript. 

 A thesis for the Candidate Degree in Philology in speciality 10.02.14 – Classical 

Languages. Certain Indo-European Languages. – Ivan Franko National University of 

Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine; Institute of Philology, Taras 
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Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018.  

In the thesis for the first time in the Ukrainian classical philology, the lexical 

semantic features of the Latin qualitative adjectives denoting touch sensation were 

analyzed on the material of the poetry of Horace, Virgil, and Ovid; eight microfields 

were identified, of which three (thermal awareness, texture, firmness) are described with 

the account of all the lexical semantic groups, and the systematic relations as well as the 

figurative and aesthetic potential and the compatibility of tactile adjectives in the works 

of Augustan poets were traced. 

The questions of semantics of the Latin adjectives, as well as the features of the 

artistic style of the Latin language of the age of the principality of Augustus were 

interpretated in the research work. The terms of the linguistic and poetic picture of the 

world are specified; the position on the presence of not only significant, but also the 

denotative lexical meanings of adjectives, the proof of which is precisely the tactile 

adjectives, is justified. 

The methodological basis of the research is the works of ancient thinkers of 

Aristotle, Plato, etc., the lingual and aesthetic concept of O. Potebnia, as well as the 

theoretical works of modern Ukrainian and foreign linguists in the field of semasiology, 

lexicology, derivatization, morphology, stylistics, linguistics of the text, and philosophy 

of language. 

In the first section «Theoretical principles of the study of the adjectives denoting 

touch perception in linguistics» the indisputable role of the qualitative adjectives in the 

formation of the language and the poetic picture of the world, as the reflection of the 

national and individual author's worldview, was considered. The history of the 

formation of the adjective as a part of the language from the ancient times is covered, as 

well as different doctrines of categorical semantics, grammatical and semantic-

grammatical categories and values, word-building peculiarities and typical syntactic 

functions, that determine the partial-language status of the adjective in general and the 

features of qualitative tactile adjective in particular. It is emphasized on the high 
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stylistic potential of a qualitative adjective, as it is clearly expressed by its semantics, 

grammatical categories, word-formation structure and word-formation semantics, as 

well as literary techniques (epithets, comparisons), which are based on the identifier, 

that is the qualitative adjective. 

In the theoretical section of the thesis the attention is focused on the characteristic 

semantic features of the quality adjectives, including Latin adjectives denoting touch 

perceptions. They are: polysemy that defines the interpretation of the feature only in the 

context, synonymy and antonymy as relations that clearly depend on polysemy, since 

various lexical and semantic variants of adjectives form different synonymous and 

antonymic pairs. The theory of syncretism and synesthesia, in relation to the lexical and 

semantic field and the microfield was designed on the Latin adjectives of the Augustan 

age.  

The second chapter of the dissertation is devoted to the analysis of lexical and 

semantic features of tactile adjectives in the poetry  of Horace, Vergil, and Ovid. The 

collected material showed that the lexical and semantic field of the adjectives denoting 

touch perception covers 8 microfields (heat, texture, firmness, sharpness, moisture, 

gravity, elasticity, stickiness). Due to the limitation in the amount of the dissertation 

research, only three microfields of adjectives (heat, texture, firmness) were analyzed in 

detail, which, in comparison with others, are the largest and the most interesting in 

connection with semantic heterogenity.  

The features of touch perception in the poetry of Augustan age are related to the 

nouns of various thematic groups – from abstract to specific. Therefore, various lexical 

and semantic variants of these adjectives form several microfields or different lexical 

and semantic groups within a single microfield. The syncretic combination of several 

sensory features, the ability to replenish lexical semantic fields of non-sensory spheres, 

and the propensity to enanthosemia were typical for the analyzed Latin tactile 

adjectives. The implementation of tactile semes was also found in the primarily 

untouchable adjectives or even adjectives of the non-sensory sphere. Such openness in 

the semantic system of the Latin adjective is based on synesthesia.  
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In the third chapter, the system relations between the adjectives denoting touch 

perception in the poetry of Horace, Virgil, and Ovid were considered. The components 

of all groups of features that are part of the lexical and semantic field of «touch» are 

potentially synonyms, since they are dominated by common values.  

The synonym of Latin adjectives in the poetry of the Augustan age is closely 

intertwined with antonymy, since various lexical and semantic variants from one 

synonymous row become parts of the antonymic pairs with different adjectives. Each 

polysemic adjective in different connectivity becomes part of the several synonymous 

rows and antonymic pairs. Most synonyms of the classical Latin poetry are lexical. 

Antonyms are divided into general and contextual. Among the general language 

antonyms two groups are distinguished: contrarious, or gradual, and contradictorious, 

which contain a negative prefix. The antonymy of the analyzed lexemes is characterized 

by three ways of gradation expression of the touch feature: semantic, grammatical 

(degrees of comparison, irrelevant measure of the of incomplete or excessive 

expression) and lexical. 

The third chapter summarizes the linguistic nature of synonymy and antonymy of 

the adjectives denoting touch perception, which are mostly multivalued. It is primarily 

explained by the asymmetry of the form and the content of the verbal sign and reflects 

the openness, dynamism of the Latin language system, which had been constantly 

evolving and changing. 

The fourth chapter of the dissertation is devoted to the discovery of the figurative 

and aesthetic potential of tactile adjectives in Augestan age’s poetry. The system-

forming center of means in the poetic picture of the world of these authors is a 

metaphorical epithet. The metaphorical epithets mostly characterize character, 

personality, mental and physical states, and other abstract concepts.  

Comparison in the Latin poetic language is a figurative mean of cognition of the 

world, as well as the consequence of this knowledge. Despite the small quantity of them 

in the analyzed poetic works, the range of comparable concepts is quite broad. Relevant 

realities or attributes that are actually remote, are found in a single semantic space in the 
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text. Most often the subject of the analyzed comparisons is a person, which once again 

confirms the anthropocentricity of the poetry of Horace, Virgil, and Ovid. The formal 

features of comparative constructions, which include tactile adjectives, include such as a 

conjunctive link to the object of comparison or a higher degree form of comparison with 

the preposition.  

The obtained results give an opportunity to a general understanding of the 

linguistic picture of the ancient world and the poetic picture of the world of Horace, 

Virgil and Ovid. This study may serve as a model for further studies, the object of 

which would be the other sensory adjectives at different stages of development of the 

Latin language. Perspective is also the study of sensory features and their expression in 

diachrony, or a comparative analysis of sensory adjectives on the material of the 

language of Latin poetry of different times. 

Key words: linguistic picture of the world, lexical and semantic field, lexical and 

semantic group, semantic word structure, compatibility, lexical and semantic variant, 

paradigmatic relations, syntagmatic relations, epithet, comparative construction. 
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ВСТУП 

 

У процесі пізнання людиною навколишнього світу та його відображення 

мовними засобами тактильні відчуття людини відіграють винятково важливу 

роль, оскільки становлять основу формування багатьох фундаментальних 

концептів у її свідомості. Тактильні відчуття, як різновид шкірних відчуттів, 

виникають під час дії механічних подразників на поверхню шкіри й відображають 

об’єктивні властивості предметів [103, c. 327; 213, c. 66]. Велика практична 

значущість дотику для життєдіяльності людини і для пізнання навколишньої 

дійсності активізує ресурси природної мови для створення різних способів і 

засобів об’єктивації тактильних відчуттів. 

Тактильна лексика є вагомим компонентом мовної картини світу (далі МКС). 

Саме на її основі, як складової чуттєвої інформації про світ, відбувається 

концептуалізація дійсності у площині певної мови [34, с. 72; 207, с. 131; 255, с. 3]. 

Відмінності в сенсорних лексиконах різних мов відображають, на нашу 

думку, аж ніяк не ступінь сприйняттєвої здатності їх носіїв. Відтак не можемо 

погодитися із зауваженням В. Гладстоуна про те, що відсутність у давньогрецькій 

мові деяких колірних номінацій обумовлена неспроможністю стародавніх 

сприймати ці кольори внаслідок часткової недорозвиненості їхніх органів 

сприйняття кольору [270, с. 268].  

Вербалізація ж сенсорних понять, зокрема й поняття дотику, як ізоморфної 

одиниці [185, с. 6] здійснююється згідно з етномовними парадигматичними 

принципами, оскільки, як відомо, засоби відображення сенсорного простору в 

різних мовах неоднакові [55, с. 23; 144, с. 96; 235, с. 223].  

Тактильна лексика як компонент сенсорної лексики, є вербальною 

актуалізацією поняттєвої сфери «чуттєве сприйняття». У ній закодована вся 

інформація про навколишній світ. Зважаючи на той факт, що людина існує в 

багатовимірному світі, сигнали органів чуття, як підкреслив О.Д. Огуй, 
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локалізуються у свідомості двовимірно як конструйовані відображення, що 

проявляються на мовному рівні як одновимірний сигнал [179, c. 21].  

У системі відчуттів різної модальності дотик є генетично одним із 

найстаріших видів чуттєвого відображення дійсності, оскільки є першим 

відчуттям, яке пізнає людина, коли з’являється на світ і останнім, коли покидає 

його [103, c. 323; 246, с. 24; 253, с. 16; 288, с. 1–2; 290, c. 31; 295, с. 43]. У зв’язку з 

цим лексико-семантичне поле (далі ЛСП) «дотик» вважаємо одним із 

найдавніших. Тактильні ж прикметники, яким притаманні  історична стійкість, 

семантичне багатство і які є яскравою ознакою індивідуального стилю античних 

поетів, зараховуємо до найдавніших пластів лексики.  

Вибір тактильних прикметників, як об’єкта дослідження, зумовлений вагою 

цих ад’єктивів у житті як сучасної, так і античної людини, а також їхнім великим 

значенням у створенні поетичних образів, що зауважив ще Іван Франко [228, с. 

41].  

Дослідження семантики тактильних ад'єктивів, що позначають відчуття, які 

виникають за безпосереднього контакту людини з предметами, є цінним і щедрим 

джерелом для відтворення уявлень стародавніх людей про навколишній світ. 

Саме сенсорна лексика є одним із основних засобів репрезентації поетичної 

картини світу (далі ПКС). Зазначена обставина  зумовила найвищу частоту 

вживання аналізованого пласту лексики у віршованих творах Горація, Вергілія та 

Овідія. Учені розглядають його як одну із семантичних домінант поетичних 

текстів, оскільки краса поетичного слова розкривається у високій концентрації 

сенсорних образів [185, c. 6]. 

Прикметники дотику вказують на відчуття людини, яким належить основна 

роль у сенсорній системі. Дотик є не лише ключем до сприйняття фізичних 

властивостей об’єктів навколишнього середовища [300, c. 42], а й відіграє чи не 

життєво найважливішу функцію захисних реакцій організму на зовнішні 

подразники і має велике емоційно-психічне значення для людини. Відсутність 

відчуття дотику, на відміну від інших відчуттів, є наслідком порушення 
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діяльності мозку індивіда, а також спричиняє порушення у функціонуванні інших 

відчуттів.  

Численні праці науковців, починаючи від античних часів, присвячено 

вивченню категорії дотику як складника сенсорної системи. Уже ранні філософи-

природознавці, у тому числі й Анаксагор, вважали, що на дотик людина сприймає 

відчуття важкого і легкого, гарячого та холодного, сухого і вологого [248, II.3. 

414b] та м’якого і твердого [248, II.2.11, 422b]. Перші визначення кожного окремо 

взятого відчуття [159, с. 87], а також перший повний перелік відчуттів знаходимо 

в теорії пізнання емпірика й сенсуаліста Демокрита, який розглядав відчуття як 

темне «пізнання», що є джерелом чи початком знання [169, с. 25]. Усі ж відчуття 

філософ розглядав як різновиди відчуттів дотику, підкреслюючи, що всі відчуття 

діють через контакт тіла з атомами, які є частинками об’єкта. Теорія відчуттів 

виступає також центральною ідеєю ідеалістичної філософії Платона, у якій навіть 

слово εἶδος (ідея) походить від давньогрецького дієслова ὁράω (бачити) [284].  

Учень Платона Аристотель категорично заперечував погляди матеріаліста 

Демокрита та його однодумців, суть яких полягала у тому, що все, що можна 

відчути, відчувається на дотик. Подібно до сучасних науковців, давньогрецький 

філософ говорив про властивості окремих відчуттів і дотримувався думки, що 

дотик може розрізняти багато видів властивостей [248, II. 6, 418 a]. Ці погляди 

знайшли подальший розвиток у римського філософа-матеріаліста Лукреція, з тією 

різницею, що, на його думку, кожне чуття, дотик, при цьому не є винятком, має 

свої межі [286, IV, 482–488].  

Щодо відчуття дотику, то саме Аристотель був першим філософом, який 

виокремив його серед інших. Аристотель вважав відчуття дотику (ἁφή), яке 

отримало свою назву від безпосереднього доторкання до предмета (ἅπτομαι) [248, 

III. 13, 435a], основним із п’яти відчуттів [248, III. 1, 424 b–III. 13 435a, 12, 434b], з 

тієї причини, що без дотику жодна тварина існувати не може, тимчасом як інші 

відчуття існують заради блага і трапляються вже не у всіх тварин, а лише в деяких 

[248, III. 13, 435b]. На нашу думку, вчення Аристотеля перевищило погляди його 
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вчителя, який виділяв лише чотири відчуття: зору, слуху, смаку та нюху, ‒ 

тимчасом як відчуття гарячого і холодного, твердого та м’якого він зараховував 

до таких, що сприймаються всім тілом, і не називав їх дотиковими.  

Орган дотикового відчуття, на думку Аристотеля, міститься в ділянці серця 

(καρδία), тоді як шкіра ‒ це лише контактний канал надходження сенсорної 

інформації [246, 439a1]. Серце продовжували вважати вихідним органом відчуттів 

аж до II ст. н. е. Причиною ж зміни поглядів стало твердження одного із 

найвизначніших представників класичної медицини Клавдія Галена з Пергаму 

про те, що відчуття формуються в мозку, а точніше, у шлуночках мозку 

(ventriculi) [272, c. 1445].  

Попри те, що питання тактильних відчуттів цікавило ще античних 

мислителів, дотик став предметом дослідження сучасних учених лише у 

двадцятому столітті. На сучасному етапі дослідження тактильні відчуття як 

чуттєвий рівень пізнання, важливе джерело наших знань про певний відрізок 

дійсності виступають предметом вивчення різних наук, а саме філософії 

(Д.Акерман [245]), Д. Берклі [300]), психології (Б.Ф. Ломов [147], Б.Г. Ананьев 

[3], Л.М. Веккер [52], М.Н. Епштейн [243], А.Р. Лурія [152], С.Л.Рубінштейн 

[201], Ч.Спенс [298], Х. Шиффман [236], С.А. Гарькавец [75]), історії медицини 

(Р.Джют [277]) і фізіології (В. Лупандін [151], І.Я. Коцан [128]), лінгвістики 

(Ш.Батлер [253], Ж.А. Бубирєва [48], Л.О. Овчіннікова [175], А.В.Пермінова 

[185]) та інших дисциплін.  

Щодо терміна «тактильний» (від лат. tactilis ‒ дотиковий), то в сучасному 

науковому дискурсі склалося два підходи до його трактування. У широкому сенсі 

тактильним називають будь-яке відчуття, що виникає як результат стимуляції 

шкіри [75, c. 18; 209, с. 393; 243, с. 16; 285, с. 1; 288, с. 31–32; 295, с. 41]. У такому 

разі дотик розглядають як комбіноване поняття, що поєднує в собі низку 

субмодальностей (відчуття тиску, температури, болю). У вужчому ж розумінні 

тактильними вважають відчуття, які виникають лише в результаті механічної 

стимуляції шкіри, що викликає її деформацію [236, 652]. У нашому дослідженні 
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дотримуємося ширшого трактування терміна «тактильний» і вважаємо, що в 

основі сприйняття тактильної інформації шкірою лежить не тільки механічна 

стимуляція поверхні тіла (acutus – гострий, asper – шорсткий), а й термічна 

(calidus – гарячий, frigidus ‒ холодний) [295, c. 43]. 

Тактильні прикметники становлять частину емпірійних прикметників, різні 

аспекти яких стали предметом аналізу численних праць. Традиційно науковці 

розглядають прикметники на позначення відчуттів у межах певної загальної 

класифікації прикметників (Е.М. Вольф [67], З.А.Харитончик [229], О.М. Шрамм 

[238] та ін.), здійснюють аналіз сенсорних ад'єктивів загалом (Е.О. Казей [105], 

Л.В. Лаєнко [140], А.П. Мерзлякова [161], Л.О. Овчіннікова [175], І.Г. Рузін [202], 

О.С. Федотова [227], В.К.Харченко [230]) або комплексний аналіз прикметників 

конкретної сенсорної сфери на матеріалі окремої мови в різні періоди 

(Г.Б.Блінніков [41]). Так, семантичні особливості ад'єктивів візуальної сфери були 

предметом дослідження А.Ф. Андрусь [4], О.В. Бублик [47], Т.В. Венкель [55], 

О.Д. Огуя [178], М.Й. Петришин [186]. Лексику на позначення густативних 

відчуттів на матеріалі різних мов досліджували М.П. Білоус [39], І.В. Гайдаєнко 

[70], Н.К.Малинаускене [153], Н.О. Тимейчук [220]; ольфактивної – Л.В. Лаєнко 

[140], І.В. Тарасюк [218]; аудіальної сфери – Г.Н. Бабич [27] та ін. 

Хоча сенсорна лексика на матеріалі різних мов і в різні періоди цікавила 

багатьох науковців, ще з часів античності, лише окремі дослідники обрали її 

предметом детального вивчення. Наприклад, проаналізовано різні аспекти 

лексичної семантики тактильних прикметників російської мови у синхронії 

(Л.А.Нестерська [169]) та англійської − у діахронії (Л. П. Кудреватих [134]). 

Особливості семантики окремих дотикових ад'єктивів французької і російської 

мов висвітлював М.М. Вайсман [50], російської та англійської мов ‒ Л.В. Лаєнко 

[139], діахронічні зсуви в семантиці і смислових зв’язках ЛСП англійських 

прикметників heavy, light вивчала Е.А. Паймакова [183], лексичні засоби 

об’єктивації концептів «важкий», «легкий» у сучасній англійській мові визначав 

                                                 
Cпираючись на визначення О.М. Шрамма [238, c. 5], емпірійними називаємо прикметники на 

позначення ознак, які сприймаються органами відчуттів. 
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О.Г. Сторчак [216], семантичні особливості прикметників англійської мови на 

позначення фізичної твердості розглядала В.В. Попова [191], основні типи 

смислів англійських прикметників синонімічних рядів з домінантами rough i 

smooth розглянув Р.І. Дудок [97], аналіз значення та вживання антонімічних пар 

англійських тактильних прикметників sharp-dull, keen-blunt, acute-obtuse здійснив 

В.П. Полковський [187], семантику прикметників семантичного поля 

температурної ознаки на матеріалі української мови вивчав А.В. Висоцький [61], 

англійської мови ‒ Н.В. Батрин [33], Л.Д. Тарасова [217], у російській мові – 

Т.Е.Токарєва [221], Т.В.Крилова [132] та А.О. Бєлов [35]. Аналіз особливостей 

синестетичного вживання тактильних прикметників, зокрема у французькій мові, 

здійснила А.А.Капанова [107]; аналіз семантичного синкретизму тактильних 

прикметників на матеріалі російської мови ‒ Н.В. Гутова [92]; аналіз 

дериваційного потенціалу якісних прикметників української мови, зокрема й 

тактильних, ‒ В. Грещук [86], а в сучасній російській мові ‒ О.С. Федотова [227]. 

Лінгвісти досліджували також тактильну лексику в порівняльному аспекті на 

ґрунті декількох мов. Зокрема, Ж.А. Бубирєва здійснила зіставний аналіз 

когнітивних основ тактильних номінацій на матеріалі англійської, французької та 

російської мов [48]; Н.В. Яніцька в аспекті зіставного дослідження проаналізувала 

синестезію дотикових ад'єктивів в англійських і російських поетичних творах 

епохи романтизму [244], Є.В. Кашкін здійснив типологічний аналіз семантики 

прикметників на позначення фактури поверхні в десятьох уральських мовах [113]; 

М.Р. Ковтанюк досліджував лексико-семантичні мікросистеми зі значенням 

«міцний» у французькій та англійській мовах [119], а Т.О. Черниш проаналізувала 

історико-етимологічні та компаративно-типологічні особливості слів, в тому числі 

і прикметників, на позначення високої температури, на матеріалі слов’янських 

мов [233], зокрема української та польської.. 

Сенсорну лексику досліджували й на матеріалі класичних мов. Так, розвиток 

ЛСГ іменників на позначення сенсорних якостей у латинській мові III ст. до н. е. – 

II ст. н. е. вивчала Т. П. Корихалова [126], дотикове сприйняття, до певної міри, 
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було предметом зацікавлення Н. О. Тимейчук [220], яка досліджувала особливості 

семантики густативної лексики в поетичній спадщині римських авторів; 

семантичне поле прикметників розміру як складника візуального ЛСП, на 

матеріалі гомерівського епосу розглядала М.Й.Петришин [186]; питання дотику в 

поемах Гомера та в грецькій трагедії вивчала польська дослідниця Б. Спєральська 

[299], а в поетичній спадщині Геродота – А. Пирвз [253]. Попри засвідчений 

інтерес дослідників до опису й вивчення одиниць сенсорної сфери, тактильні 

прикметники ще не були предметом спеціального дослідження на матеріалі 

латинської мови і потребують ґрунтовного опрацювання. 

Актуальність теми дисертаційної праці визначає її входження до сучасної 

антропоцентричної парадигми, в якій мова поетів епохи принципату Августа 

постає як репрезентативна форма свідомості, пізнання, інтелектуального 

конструювання світу стародавніми римлянами. Доцільність конкретного 

дисертаційного дослідження зумовлена, з одного боку, назрілою в сучасному 

мовознавстві потребою вивчати мовні засоби втілення в художньому тексті 

авторських ідей про світ та його цінності. Інтерпретація ж особливостей 

сприйняття довкілля в поезіях Горація, Вергілія та Овідія шляхом дослідження 

функціонування тактильних прикметників як складової латинської сенсорної 

лексики є надзвичайно важливою, оскільки її аналіз дає змогу вийти на рівень 

унікальних ідей індивідуально-авторської картини світу, яка зумовлює специфіку 

та реалізацію основних естетичних принципів (антропоморфізму, семантичної 

синестезії та ін.), що їх застосовували латинські поети. З іншого боку, 

актуальність дослідження латинських тактильних ад'єктивів у поетичних творах 

письменників епохи принципату Августа, продиктована активним зростанням 

зацікавлення лінгвістів до всебічного вивчення ролі сенсорної лексики в художніх 

текстах. 

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

дослідження виконано на кафедрі класичної філології факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка і є частиною 
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комплексної наукової теми факультету іноземних мов «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 № 34/3 від 25 березня 2009 р.).  

Метою дисертаційного дослідження є виявити лексико-семантичні 

особливості латинських прикметників, які входять до складу ЛСП на позначення 

дотику в поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія; проаналізувати їхню 

сполучуваність і шляхи поповнення сенсорної лексики в ПКС досліджуваних 

поетів; визначити межі аналізованого ЛСП та його взаємодії з іншими групами 

лексики; розглянути їхній образно-естетичний потенціал і системні відношення 

елементів ЛСП на позначення дотику у творах поетів епохи принципату Августа.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) здійснити інвентаризацію прикметників ЛСП «дотику» у творах 

Горація, Вергілія та Овідія. Проаналізувати їхній склад та структуру; 

2) виявити закріплені за кожним тактильним прикметником мікрополів 

«термічність», «фактура» та «міцність» лексико-семантичні варіанти значення;  

3) описати лексико-семантичні особливості досліджуваних дотикових 

ад'єктивів у ПКС письменників епохи принципату Августа на основі аналізу 

контекстуальної сполучуваності з іменниками різних тематичних груп; 

4) проаналізувати синестетичні переходи тактильних прикметників у 

поетичній спадщині досліджуваних авторів до інших ЛСП; 

5) установити й описати синонімічні та антонімічні відношення 

мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність» в ЛСП прикметників дотику; 

6) виявити тропеїстичні особливості аналізованих тактильних 

прикметників. 

Об’єктом вивчення є емпірійні прикметники на позначення тактильного 

відчуття у творах Горація, Вергілія, та Овідія як складові елементи ЛСП дотику. У 

зв’язку з обмеженим обсягом дисертаційного дослідження, ми зосереджуємо 
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основну увагу на детальному аналізі прикметників лише трьох мікрополів 

(«термічність», «фактура», «міцність»), які, порівняно з іншими, є кількісно 

найбільшими і найцікавішими у зв’язку із семантичною неоднорідністю. З огляду 

на те, що мікрополя «термічність», «фактура» та «міцність» охоплюють ≈ 82, 36% 

усіх прикметників ЛСП «дотик» й  первісно дотикові лексеми інших мікрополів 

входять до мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність», склад інших 

мікрополів вважаємо міноритарним у ЛСП тактильних прикметників.  

Предметом наукового аналізу є лексико-семантичні особливості 

прикметників дотику, системні відношення елементів ЛСП прикметників дотику 

та їхні стилістичні функції в поетичних творах письменників епохи принципату 

Августа. 

Матеріалом дослідження слугували оригінальні тексти поетичних творів 

«Енеїда», «Георгіки», «Буколіки» Вергілія, «Метаморфози», «Любовні елегії», 

«Мистецтво кохання», «Послання з Понту», «Фасти», «Героїди», «Скорботні 

елегії» та «Про рибальство», «Ібіс», «Засоби догляду за жіночим обличчям», 

«Горіх», «Засоби від кохання» Овідія, а також «Оди», «Сатири», «Послання», 

«Еподи» і «Поетика» Горація. 

У результаті суцільної вибірки проаналізовано 2470 випадків уживань 

тактильних прикметників (словоформ) у поетичних творах досліджуваних 

авторів.  

Методи дослідження. Відповідно до мети і конкретних завдань, одним із 

методів дослідження обрано описовий метод із властивими йому прийомами 

внутрішньої і зовнішньої інтерпретації мовних фактів і явищ, який допомагає 

повніше розкрити особливості досліджуваних дотикових прикметників. Для 

встановлення семантичної структури тактильних прикметників, їх систематизації 

застосовано метод контекстного, дистрибутивного і компонентного аналізу. 

Шляхом застосування методу семантичного аналізу вдалося виокремити у складі 

аналізованого ЛСП прикметників дотику менші системні угрупування (а саме 

мікрополя і ЛСГ) та узагальнити результати, отримані внаслідок проведених нами 
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спостережень. За допомогою ж функційно-семантичного методу вдалося виявити 

й проаналізувати семантико-стилістичні особливості тактильних прикметників. В 

основі ж визначення кількісних характеристик досліджуваних мовних явищ 

лежать елементи методу кількісних підрахунків. 

На захист винесено такі основні положення: 

1) ЛСП «дотик» у поетичних творах письменників епохи принципату 

Августа є складною ієрархічною системою, до якої входять менші лексичні 

об’єднання, а саме лексико-семантичні мікрополя (8) та відмінні за кількісним і 

якісним складом ЛСГ тактильних прикметників; 

2) тактильні прикметники поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія є 

полісемантичними лексичними одиницями, які охоплюють широкий спектр 

семантичних ознак і є відкритими структурами з нечітко фіксованою кількістю 

значень;  

3) прикметники ЛСП «дотик» у латинській мові поєднуються між собою 

синтагматичними й парадигматичними зв’язками різної сили та характеру; 

4) ЛСП прикметників дотику у ПКС Горація, Вергілія та Овідія є 

відкритою лексико-семантичною системою із двосторонніми шляхами 

поповнення ЛСГ. Вони не лише приймають ад’єктиви інших сенсорних і 

несенсорних сфер, а й самі переходять до них. В основі ж переходу первісно 

дотикових ад’єктивів лежить явище синестезії як у вузькому, так і в широкому її 

розумінні; 

5) аналізовані лексеми поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія 

можуть не лише різнитися виявом тактильної ознаки, реалізовувати протилежні 

значення (явище енантіосемії), а й, актуалізуючи різні ЛСВ, можуть поповнювати 

склад декількох ЛСГ різних мікрополів; 

6) дотикові прикметники, як багатозначні лексеми, поповнюють склад 

лексико-семантичних мікрополів прямими, похідними, переносними, 

контекстуальними та конотативними смислами, формуючи ядро та периферію 

прикметників ЛСП «дотик»; 
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7) завдяки багатству семантики дотикові ад’єктиви беруть участь у 

моделюванні не лише дотикового, а й недотикового фрагменту МКС (психічний 

стан людини, її характер тощо);  

8) латинські прикметники дотику мають широкий семантико-

стилістичний потенціал і виступають влучним засобом характеристики предметів, 

осіб і явищ. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше 

на матеріалі латинської мови проаналізовано тактильні прикметники із 

застосуванням комплексного підходу та з урахуванням сучасних методів 

лінгвістичного аналізу. Новим є також аналіз семантичної структури тактильних 

прикметників та виявлення системності їхніх відношень, розгляд їхнього 

функціонування в латинських поетичних текстах.  

У роботі прийнято гіпотезу дослідження: дотикові прикметники в ПКС 

поетів епохи принципату Августа є здебільшого багатозначними мовними 

одиницями, які здатні поповнювати склад як ЛСП сенсорних, так і несенсорних 

прикметників, що дає їм можливість брати участь у моделюванні тактильної і 

нетактильної мовних картин світу.  

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає у виявленні особливостей 

цілісної організаціії лексико-семантичної системи латинської мови, зокрема 

прикметників на позначення дотику. Розгляд синтагматичних зв’язків тактильних 

ад'єктивів, а також їхньої синонімії та антонімії дає змогу відтворити широкий 

діапазон сполучуваності дотикових прикметників з іменниками. Це, відповідно, 

показує межі сполучуваності досліджуваних ад'єктивів у ПКС Горація, Вергілія та 

Овідія в контексті всієї сенсорної лексики стародавніх римлян. Аналіз образно-

естетичного потенціалу тактильних лексем поглибить теоретичну базу вивчення 

художнього стилю.  

Матеріали дослідження дають матеріал для типологічних досліджень на 

основі латинської та інших індоєвропейських мов. 
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Практична цінність поданої до захисту праці полягає в можливості 

використовувати базові положення та отримані результати дослідження в 

практиці вищої школи: для перекладу оригінальних творів поетів золотої епохи 

римської літератури; під час читання лекцій, спецкурсів; при написанні 

підручників і посібників із лексикології, лексикографії та лінгвокультурології; у 

герменевтиці поетичних текстів; особливе значення результати дослідження 

мають для укладання словникових дефініцій, які найбільш точно відтворюють 

лексико-семантичну структуру тактильних прикметників, а також у науково-

дослідній роботі студентів під час написання курсових, дипломних і 

магістерських робіт. 

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження виступали предметом доповідей на щорічних 

науково-звітних конференціях професорсько-викладацького складу Львівського 

національного університету імені Івана Франка (Львів,2008‒2013) та Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (Львів, 

2013‒2016), а також пройшли апробацію на 10-ох конференціях: VII 

Міжвузівській конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи 

дослідження романських і германських мов і літератур» (Донецьк, 2009); IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: Мова 

– Культура – Особистість» (Остріг, 2010); Міжнародній науковій конференції 

«Мова як світ світів. Поетика і граматика» (Київ, 2010); V Міжнародній науково-

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

2011); Міжнародній науковій конференції до 80-річчя від дня народження доктора 

філологічних наук професора С. В. Семчинського (1931‒1999) (Київ, 2011); І 

Міжнародній науковій конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і 

прикладні аспекти» (Одеса, 2012); ХXІІ Міжнародній науковій конференції 

«Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго (Київ, 2013); на наукових читаннях 

«Античний світ і сучасність», присвячених 20-річчю відновлення спеціальності 

«Класичні мови (давньогрецька і латинська)» (Київ, 2014); на міжнародній 
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науково-практичній конференції «Міжнародна комунікація: Мова – Культура – 

Особистість» (Остріг, 2015) і на міжнародній науковій конференції «Пріоритети 

мовознавчої науки у контексті глобалізаційних процесів», присвяченій 60-річному 

ювілею кафедри загального мовознавства та класичної філології (Київ, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладені у 13-х статтях, з яких 9 опубліковано в наукових фахових виданнях, 

затверджених ВАК України, 2 ‒ в іноземних виданнях; 2  ‒ у тезах і 3 ‒ у 

матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної наукової літератури, переліку лексикографічних джерел, 11-х 

таблиць, 11-х рисунків. Основний текст дисертації становить 180 сторінки, а 

загальний її обсяг із бібліографією та додатками – 248 сторінок. Список 

використаної літератури налічує 309 позиції.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИЛЬНИХ 

ПРИКМЕТНИКІВ У МОВОЗНАВСТВІ 

 

Із зародженням суспільства виникає й мова, яка живе та розвивається у 

нерозривному зв’язку із життям людської спільноти. Саме мова виконує життєво 

важливі функції в суспільстві, адже є засобом спілкування, оформлення й 

висловлення думок і потужним знаряддям розвитку людського мислення.  

Мова водночас є метою та засобом, а отже, як зазначив О. Потебня, наскільки 

створюється, настільки й використовується [194, с. 58]. На  вагомості мови 

слушно наголошував В. М. Русанівський [138, с. 3], підкреслюючи, що мова є 

засобом акумуляції людських знань, за її допомогою якої створюються всі 

культурні цінності, як матеріальні, так і духовні. Літературна ж мова живе у віках, 

оскільки вона є зразковою, загальноприйнятою, відшліфованою формою 

загальнонародної мови, а також, як зазначає науковець, є центральною 

інтегрувальною силою кожної національної мови, її кодифікованою частиною, 

адже виступає продуктом тривалого культурного розвитку народу-носія і є 

загальнозрозумілою для всіх її користувачів. 

Спираючись на твердження І. Огієнка про те, що мова ‒ «найясніший вираз 

нашої психіки, душа кожної нації, її святощі» [176, c. 239], робимо висновок, що 

мова – це багата скарбниця знань про суспільство, з появою і розвитком якого 

вона виникає та з чиїм зникненням завмирає, оскільки перестає бути засобом 

спілкування і, відповідно, мислення. Яскравим прикладом цього є античні мови, 

зокрема латинська. Твори ж античних письменників, які не лише дійшли до нас, а 

й протягом тисячоліть збуджують нашу уяву та викликають зацікавлення до 

написаного, є яскравим доказом того, що написаний текст має здатність долати 

час і простір, а також вказує наскільки майстерно уміли володіти мовою 

стародавні поети, зокрема Горацій, Вергілій та Овідій.  
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Саме завдяки блискучим досягненням Горація, Вергілія та Овідія, як 

зауважив А.О. Содомора,  література епохи принципату Августа отримала назву 

римської літератури «золотої доби» [174, с. 5]. Ремеслом цих поетів була поезія, 

яку Платон називав різновидом священного безумства (одержимості і нестями) 

[293, 245a], Демокріт − Геліконом, відкритим лише для талановитих поетів і 

закритим для тих, які керуються здоровим глуздом [283, Hor. Ars p. 295−296], 

середньовічні дидаскали − матір’ю та учителькою ерудиції, або ж гімнастикою 

мови [76, c. 155].  

 

 

1.1. Мовна, поетична та індивідуально-авторська картини світу 

 

 

Розмірковуючи про роль писемної мови, звертаємо увагу на той факт, що 

автор старається написати так, аби написане не викликало непорозумінь. Розвиток 

писемності, як результат історичного розвитку мислення людини, значно 

збільшив можливості мови як засобу оформлення думки, що позначилося 

головним чином на розширенні значень слів та кількісному зростанні лексичного 

й фразеологічного складу мови, який відбиває збагачення поняттєвого апарату 

мислення [223, с. 349]. 

У наш час під пильною увагою мовознавців перебувають механізми взаємодії 

мови та культури, мови й національного менталітету, а також мови та мислення. 

Кожне етнічне утворення, залежно від життєвого досвіду й набутих знань, має 

свій спосіб сприйняття і пояснення світу (його концептуалізації), який 

відбивається в мові цієї етноодиниці. Відповідно, закріплені в значеннях різних 

слів і висловів уявлення такої етноодиниці про світ у своїй сукупності утворюють 

єдину систему поглядів й установок, які різною мірою поділяють усі носії мови, 

що отримала назву «мовна картина світу» (далі – МКС) [34, с. 52; 234, с. 348; 

239, с. 157]. Поняття ж дотику і його характеристик відображається в МКС за 

допомогою тактильних одиниць. 
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Під МКС більшість науковців розуміють сукупність зафіксованих в одиницях 

мови уявлень народу про дійсність на певному етапі його розвитку [80, с. 65; 116, 

с. 28; 130, с. 430; 205, с. 441], тобто здійснюване в лексичному та граматичному 

складі мови відображення всього цілісного та багатокомпонентного світу, яке у 

своїй структурі й у зв’язках своїх частин віддзеркалює людину, її матеріальну та 

духовну життєдіяльність, простір та час, у яких вона існує тощо [117, С. 225–226; 

302, с. 87]. Отож, МКС має глибоко вкорінений антропоцентричний характер [80, 

с. 65; 108, с. 6; 207, с. 23], виступає своєрідною призмою, крізь яку людина бачить 

світ і яка визначає її ставлення до цього світу. Інакше кажучи, МКС є образом 

світу, що створений лінгвальними засобами.  

Відтак, із метою проаналізувати відчуттєву МКС римських поетів періоду 

епохи принципату Августа у складі досліджуваної системи серед різних мовних 

рівнів виділяємо лексичний рівень, підрівнем якого виступає лексична семантика 

тактильних прикметників. Cаме цей рівень збігається з індивідуальним 

лексиконом автора, тобто зі словником «у голові» людини [110, с. 8; 232, с. 5]. 

Кожне нове покоління, сприймаючи наявну МКС, постійно перевіряє її за 

допомогою власного практичного досвіду [101, с. 9]. Аналіз мови крізь призму 

феномену, який називається «МКС», або «мовна модель світу» (визначається як 

особливі риси семантики певної мови, що відрізняють її від інших мов), дає змогу 

вибудувати тріаду ‘людина – світ – мова’ [122, с. 135].  

Не викликає сумніву той факт, що мова виступає дзеркалом культури певного 

етносу, його способу життя та світобачення, національного характеру, 

темпераменту, системи цінностей народу та його суспільної самосвідомості [81, с. 

106; 271, c. 48]. МКС справедливо пропонують розглядати не як дзеркальне 

відображення світу і не як відчинене вікно у світ, а як автопортрет, що його 

створює художник, дивлячись на себе в дзеркало, [133, с. 77], чи як картину, тобто 

інтерпретацію, акт світосприйняття, … що залежить від призми, через яку 

здійснюється світосприйняття [193, с. 24; 290, с. 26].  
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На основі твердження О.Д. Огуя про те, що:  «МКС як у текстах, так і в 

словниках репрезентована словами й фразами, згрупованими за семантикою в 

різночастиномовні лексико-фразеологічні поля [177, с. 116]» – робимо висновок, 

що вивчення МКС римлян часів правління Августа є неможливим без аналізу цих 

полів у поетичних текстах Горація, Вергілія та Овідія. Останні викликали хвилю 

емоцій ще в античних слухачів (римляни не читали подумки, а виголошували 

написане [210, с. 15]), серед яких був сам імператор [76, с. 114–115; 166, c. 20–21].  

Поділяючи думку Л.А. Лисиченко, вважаємо, що в мові Горація, Вергілія та 

Овідія відбивається вже не загальна МКС, а ПКС (поетична картина світу) 

письменника, позначена його індивідуальністю [146, с. 139]. 

Зважаючи на змістову нечіткість згадуваного терміна [2, с. 3], приймаємо 

когнітивний підхід до розуміння ПКС, згідно з яким вона виступає авторським 

відбитком колективного відображення світу в етнокультурній свідомості певного 

мовного суспільства і робимо висновок про велику вагу ролі самого автора, 

творця намальованого полотна у передачі певної ПКС [242, с. 109]. На 

формування ж авторської концепції вагомий вплив мають як об’єктивні 

(оточення, у якому перебуває автор), так і суб’єктивні фактори (світогляд, 

переконання, вдача письменника). Важко заперечити, що одним із найвагоміших 

чинників, який сприяє індивідуалізації творчої манери  письменника виступають 

саме психологічні риси письменника [118, с. 2]. Феномен ПКС полягає в тому, що 

вона, з одного боку, виростає з національної мови і її словника (це відбиває 

народнопоетичне осягнення людиною світу [91, с. 4; 212, 27; 232, с. 45]), з іншого 

– формується під впливом традицій поетичного мовлення [275, с. 19] з його 

естетичною настановою.  

На відміну від МКС, яка є універсальною, ПКС – індивідуальна, суб’єктивна, 

оскільки містить риси мовної особистості її творця. Це образна, «олюднена» 

картина, в якій особистість поета постає як відображення її існування. Така 

картина є альтернативою реальному світові. При цьому, на когнітивну структуру 

поета, як виразника певної національної культури, накладає відбиток національна 
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картина світу, яку він інтерпретує через призму індивідуального сприйняття й 

реалізує через виразні мовні засоби. «Письменник, якщо він справді виразник 

народних ідеалів, передає – свідомо чи несвідомо – не лише властиві йому 

уявлення ..., але й етнопсихологічні, психолінгвістичні основи загальнонародного 

розуміння концептуальних понять» [123, с. 15]. 

Отже, ПКС є виявом мови та індивідуально-авторської концептуальної 

картини світу [192, с. 40]. «Картина світу автора, чи «індивідуально-авторська 

концептосфера», як її запропонував називати В.І. Кононенко [123, с. 15], 

формується поетом залежно від його індивідуального світовідчуття та 

суб’єктивного осмислення дійсності» [171, с. 14], оскільки художній текст якраз і 

створює умови для виявлення широкого спектра різних відтінків, співзначень, 

трансформованих і переосмислених понять, що ускладнюються тими ж таки 

асоціаціями й оцінками. [123, с. 15].  

Вихід до індивідуально-авторської картини світу пролягає через лексико- 

семантичний та образний простори творів письменника, у яких зображено не 

тільки його суб’єктивну картину об’єктивного світу, а й ті акценти та пріоритети, 

які він сам розміщує в тексті [109, с. 50]. Картина світу в художньому тексті 

твориться за допомогою мовних засобів і відображає індивідуальну картину світу 

у свідомості автора. «Індивідуально-авторська картина світу втілюється, – як 

зауважує З.Д. Попова,  – у виборі елементів змісту художнього твору; у виборі 

мовних засобів (використання певних тематичних груп одиниць мови, зростання 

або зниження частоти вживання певних одиниць та їхніх груп, індивідуально-

авторські мовні засоби та ін.); в індивідуальному використанні мовних засобів 

(система тропів)» [192, с. 40].  

 

1.2. Прикметник як частина мови. Семантичні та граматичні ознаки 

якісних прикметників 

Лексеми, що передають поняття дотику, можуть належати до різних частин 

мови: іменниками (tactus – дотик), прикметниками (siccus – сухий), дієсловами 
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(tangere – торкати), прислівниками (acriter – гостро). У цій праці увагу 

зосереджено на прикметнику, який є одиницею мови, що семантично найповніше 

передає ознаки предметів та явищ, зокрема, відбиває фрагменти МКС, оскільки 

виступає унікальним засобом вияву ставлення людини до об’єктів навколишньої 

дійсності. Людина ж, називаючи ті чи інші якості предметів навколишнього світу, 

що їм об’єктивно властиві, тим самим виявляє свою зацікавленість до цих 

властивостей [78, с. 6]. Відповідно прикметник може виражати не лише ознаки, 

що іманентно притаманні об’єктові, а й ставлення самої людини до ознак 

предмета, тобто ті якості, що стосуються до реалій залежно від погляду на них 

суб’єкта сприйняття. 

Звернення до історії питання про частини мови показує, що вчення про 

прикметник має глибокі корені, які сягають ще періоду античності. Стародавні 

мислителі, зокрема Аристотель та Діонісій Фракійський, не розглядали 

прикметник як окрему частину мови, а об’єднували його з іменником, оскільки ці 

граматичні категорії мали спільну систему відмінювання [247, I. 457 a 18]. 

Уперше ж термін «прикметник» (adiectivum) вжито у творі Секста Помпея Феста, 

який зазначив, що прикметник не може мати окремого значення. А ще в 

давньогрецького граматика Діонісія Фракійського читаємо, що прикметник ‒ це 

те, що додається до власних і загальних назв і виражає похвалу чи несхвалення 

[256; 261; 267]. 

Появу ж прикметника на основі іменника пояснив О.О. Потебня, який 

підкреслював, що відмінність між іменником і прикметником, ступінь 

розрізнення цих частин мови зменшується в напрямі до минулого [194, с. 37]. 

Прикметник, виділившись із загального класу імен, набув тих семантичних, 

морфологічних і синтаксичних ознак, що дають підстави вважати його окремою 

частиною мови [100, с. 183]. Поштовхом до ад’єктивації іменників, яка 

відбувалася, як відомо, вже з індоєвропейського періоду [67, с. 16], був той факт, 

що один іменник, поєднуючись з іншим у ролі атрибута або предиката, виражав 

тільки якісне поняття, що містилося в ньому [63, с. 77]. 
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На основі сказаного, робимо висновок, що прикметник як частина мови, а 

отже, і формально-граматичні відмінності між іменником і прикметником не 

споконвічні.  

Прикметник як частину мови, як твірну базу для інших дериватів і як  

семантичну одиницю комплексно досліджували численні науковці: 

В.В.Виноградов [59], І.Р. Вихованець [63], Е.М. Вольф [67], В.В. Грещук [86], 

А.П. Грищенко [89], В.М. Жирмунський [100], І.Т.Кузьма [135], О.М. Шрамм 

[238] та ін.  

Хоча лінгвісти не одностайні у виокремленні кількості частин мови все ж 

вони традиційно зараховують прикметник, зважаючи на його основне значення та 

граматичні форми, до самостійних, або повнозначних [124, с. 302; 205, с. 599; 258, 

с. 352] частин мови, тобто таких, які можуть бути членами речення. У 

граматичній структурі мови прикметник належить до периферійних частин мови, 

тимчасом як центральне місце належить іменникові та дієслову [62, с. 121]. 

У семантико-граматичному аспекті специфіка прикметника як частини мови 

проявляється 1) у його категорійній семантиці (атрибутивність), 2) граматичних 

значеннях, семантико-граматичних особливостях і категоріях, 3) словотворчих 

особливостях і 4) типових синтаксичних функціях. 

Вивчення семантико-граматичних особливостей тактильних прикметників 

важливе з огляду на те, що вони виразно виявляють абстрагувальну діяльність 

свідомості людини та вказують на ознаку, якість і властивість, які є невід’ємними 

складниками предметів і явищ, що займають чільне місце у МКС [47, c. 9].  

У сучасній мовознавчій літературі побутує визначення прикметника як 

«частини мови, що виражає ознаку предмета безпосередньо або через його 

відношення до інших предметів та явищ» [62, с. 124; 223, с. 488‒489; 258, с. 11] 

(наприклад колір, розмір, зовнішні і внутрішні властивості істот, смак, матеріал, 

відношення до часу, простору, дії, процесу, стану (ruber – червоний, acerbus – 

терпкий, longus – довгий, asper – шорсткий) і подібне). 
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Визначальну семантичну особливість прикметника становить те, що він 

виражає оцінну ознаку предмета [62, с. 124; 289, с. 1], наприклад, acutum ferrum – 

гостре залізо, mollia strata – м’які покривала. 

Якраз у прикметнику чи не найяскравіше виявляється типова структура 

лексичного значення слова: поняття + суб’єктивна оцінка (molles genae – ніжні 

щоки) [127, с. 2]. 

Прикметники не утворюють однорідної функціонально-семантичної 

сукупності слів, тому структурно та генетично їх поділяють на два великі класи: 

первинні і вторинні. У мовознавстві на позначення цих категорій прикметників 

існують ще такі терміни як «непохідні» і «похідні» або «мотивовані» та 

«немотивовані» слова [62, с. 127; 63, с. 156–173; 89, с. 128]. Первинні 

прикметники здебільшого передають якісну ознаку (безвідносно до чогось) і з 

морфологічного погляду мають корінь та флексію (dur-us – твердий). Вторинні 

прикметники передають ознаку, яка має виразно похідний характер і 

сформувалася через стосунок до предмета, дії, процесу, кількості чи обставинної 

ознаки [62, с. 127]. Такі ад'єктиви виражають складну ознаку (через відношення 

до предмета, дії, місця, часу, наприклад, nocturnus – нічний, mellitus – медовий, 

spinosus – колючий) або вторинну якісну ознаку: egelidus – прохолодний. 

Відповідно, вторинні прикметники можуть мати складнішу порівняно з 

первинними прикметниками структуру: наявність, крім кореня та закінчення, 

також інших морфем (gelidus < gel + id + us). Похідними є також якісні 

прикметники, які виражають модифікацію звичайного вияву якості у бік її 

інтенсивності або послаблення (praefrigidus − прехолодний) [62, с. 127; 257, с. 12].  

Деякі лінгвісти (О.М. Вольф), заперечують денотативне значення 

прикметника, спираючись на те, що предикати містять лише сигніфікат, тобто 

понятійне значення, а не предметне. Ця думка нам видається не зовсім слушною, 

оскільки, заперечивши наявність у прикметника номінативної функції, інакше 

кажучи, предметної віднесеності, як слушно зазначає О.М.Шрамм [238, c. 8], ми 
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тим самим визнаємо, що ознаки та властивості предметів – плоди нашої уяви, 

позбавлені об’єктивних основ у дійсності.  

За семантикою ад’єктиви неоднорідні, їхні класифікації різноманітні й 

спираються на значення самих прикметників і на властивості денотатів, до яких 

стосуються виражені ними ознаки.  

Цінну семантичну класифікацію прикметників як з погляду теорії, так і 

практики здійснив дослідник О.М. Шрамм, поділивши їх на два великі класи: клас 

емпірійних прикметників та раціональних, основна різниця між якими 

лексико-експресивна та експресивно-стилістична [238, c. 5]. Перші дослідник 

визначає як прикметники на позначення ознак, що їх людина сприймає органами 

відчуттів та усвідомлює в результаті однорівневої мисленнєвої операції 

зіставлення з «еталоном». Емпірійні (перцептивні) прикметники позначають 

ознаки конкретних предметів, їхній зміст перебуває в повній відповідності з 

логіко-філософською категорією якості. Науковець, враховуючи, який орган 

відчуття сприймає номіновану ознаку, поділив їх на сім родів. Це прикметники, 

на позначення ознак предметів, які сприймаються 1) зором, 2) слухом, 3) нюхом, 

4) смаком, 5) дотиком, 6) декількома органами відчуттів, 7) а також ознаки 

предмета, які визначаються в результаті стискання мускулатури (ознаки ваги, і ті, 

що виникають у результаті стискання, натискання та розтягування предметів). 

Наведений перелік дає змогу об’єднати прикметники у дві групи, зокрема такі, що 

орієнтуються на контактні (смакові та дотикові), наприклад, suavis – смачний, 

acutus – гострий, hebes – тупий), та дистантні (візуальні, аудіальні та ольфактивні) 

відчуття (flavus – жовтий, tinnulus – дзвінкий, odoratus, odorus – пахучий). 

До раціональних прикметників, які є продуктом абстрактної мисленнєвої 

діяльності людини, О.М. Шрамм [238, с. 21–22] відносить ад’єктиви на 

позначення чотирьох ознак: ознак людини (ingeniosus – талановитий), тварин 

(generosus – породистий), предметів (venenatus – отруйний), а також оцінних 

ознак людини, тварини чи предмета (pulcher – красивий). 
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Погоджуючись із зауваженням Н.О. Тимейчук [220, с. 37], вважаємо, що 

такий поділ прикметників на емпірійні та раціональні є умовним, оскільки можна 

твердити про віднесеність до емпірійних чи раціональних тільки ЛСВ певних 

прикметників, які реалізують своє емпірійне чи раціональне значення в контексті 

в поєднанні з певним іменником. У разі багатозначності віднесення ад'єктивів до 

групи емпірійних чи раціональних залежить від їхньої сполучуваності. Тому 

серед тактильних прикметників емпірійними слід вважати лише певні ЛСВ 

лексем (ЛСВ, вживані у власне тактильному значенні): наприклад, у сполученні з 

іменником gladius (меч) прикметник hebes реалізує тактильне значення «тупий». 

Інші, не пов’язані з власне тактильною сферою ЛСВ первісно дотикових лексем, 

можна віднести до раціональних: hebes ingenium − тупий розум, acerrimus armis 

Camers – найзавзятіший в боях Камерт.  

Універсальним вважаємо класифікаційний поділ прикметників за видом 

ознак, які вони описують на 1) якісні, 2) відносні та 3) присвійні [205, с. 599]. 

Тактильні ад'єктиви − це прикметники першої групи, що передають якісну оцінку 

референта, означають властивості предметів, які випливають з їх безпосереднього 

пізнання, оцінок, індивідуального або суб’єктивного сприйняття тощо (sentus – 

колючий, tepidus – теплий). Отже, дотикові прикметники мають цілу низку 

специфічних властивостей, які визначають їхню семантику, зокрема здатність 

поєднувати в собі два аспекти: 1) позначення власне ознаки та 2) позначення 

оцінки (наприклад, ад’єктив tener, вживаний на позначення м’якої трави, у 

контексті вказує не лише на тактильну ознаку, а й має у своїй семантиці 

меліоративне значення оцінки). Ці ад'єктиви, своєю чергою, за морфемною 

структурою поділяються на непохідні (asper – шорсткий) та похідні (tepidus 

(теплий) < tepeo (бути теплим)). 

На відміну від якісних, відносні ад'єктиви передають ознаку через 

відношення до іншого референта, події, ознаки, дії, тобто виражають незмінну 

щодо ступеня вияву ознаку предмета як властивість, що випливає з його зв’язків 

або відношень з іншими предметами, явищами, процесами чи ознаками 
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позамовної дійсності [223, с. 489] (querceus – дубовий, aureus – золотий). Відносні 

прикметники разом із присвійними (aquilinus – орлиний), які є фактично однією з 

функційних модифікацій у межах відносних прикметників, перебувають на 

периферії цієї частини мови [223, с. 599]. 

На основі семантичного чинника формуються синтаксичні та морфологічні 

ознаки слів. Дослідження граматичної природи прикметника в лінгвістиці 

ґрунтується саме на контекстуальному аналізі його морфологічних та 

синтаксичних ознак. Граматична відмінність прикметника від інших частин мови 

полягає в тому, що він узгоджується з означуваним словом у роді, числі й 

відмінку: tepidus cruor (тепла кров) < cruor, m. + tepidus. Латинській мові, як і 

українській, притаманний синкретизм афіксального вираження словозмінних 

морфологічних категорій, наприклад, вираження відмінка, числа та роду 

прикметників за допомогою тих самих афіксів-флексій [63, с. 282; 260, 105].  

Якісна ознака, яка лежить в основі семантичної структури тактильних 

прикметників, може також змінюватися за шкалою інтенсивності, що й визначає 

такі семантико-граматичні властивості прикметників як можливість утворювати 

ступені порівняння у вигляді: простої (синтетичної) форми вищого та найвищого 

ступенів порівняння, тобто шляхом творення суфіксальних ступенів порівняння 

(durus – durior – durissimus; mollis – mollior – mollissimus); використання 

префіксальних морфем суб’єктивної оцінки (durus (твердий) – praedurus (дуже 

твердий), gelidus (холодний) – egelidus (прохолодний), а також у вигляді складеної 

(аналітичної) форми вищого ступеня, шляхом поєднання прикметника з 

прислівником-інтенсифікатором (obtusus (притуплений) – nimio obtunsior 

(набагато притупленіший; magis durus – більш твердий) [274, с. 227].  

У сучасній науці прикметники традиційно зараховують до категорії слів, які 

виконують різні морфологізовані функції у висловлюванні й називаються 

атрибутами і предикатами. Основна синтаксична роль прикметника – узгоджене 

означення (морфологізований член речення): aspera vellera leonis (жорстка шкура 

лева). Нерідко прикметник виступає у вторинних функціях, а саме як іменна 
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частина складеного іменного присудка (неморфологізований член речення): solet 

esse gravis cantantibus umbra – тінь для співців зазвичай є важкою; або ж як підмет 

речення (функціонування субстантивованих прикметників [86, с. 7]): calida ‒ 

тепла вода. 

 

 

1.3. Семантика слова. Синкретичні та синестетичні особливості 

прикметників 

 

Кожне окреме слово посідає конкретне місце в лексичному складі мови. 

Загальна сукупність слів творить її лексико-семантичну систему. Вивчення 

останньої вимагає звернутися до такого важливого поняття як лексичне 

значення слова, оскільки, засвідчено випадки зівставлення його з такими 

термінами як «поняття», «знак», «концепт», «зміст» та інші.  

Так, за О.О. Потебнею, лексичне значення є елементом слова, що виступає 

єдністю звука, значення та знака [194, c. 17], а отже, і єдністю думки. Лексичне 

значення (автор також називає його близьким, або формальним значенням) є 

дійсним змістом думки під час вимовляння слова [194, c. 19–20].  

Значення слова визначають також як концепт, що актуалізується у свідомості 

[171, 55], останній – поняттям чи уявленням, а також думкою про щось загальне 

чи одиничне [170, c. 163-164]. 

Його ще розглядають як семантику знака (наївне поняття), а також як ту 

частину його прагматики, що входить до модальної рамки трактування, у якому 

воно саме і виявляється [22, с. 69]. 

Лексичне значення слова трактують також як різновид знань про світ. У 

цьому полягає причина тісної залежності значення від властивостей та ознак 

предметів навколишньої дійсності, а також його первинна функція: фіксувати 

знання людей, отримані в процесі пізнання навколишньої дійсності. Важливо, що 
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знання про світ бувають як мовні, так і позамовні. Другі існують у свідомості 

людини в несловесній формі [215, c. 28–31]. 

У цій роботі спираємося на визначення значення слова як набутих за 

допомогою досвіду (у процесі діяльності) знань про сукупність мовленнєвих і 

немовленнєвих ситуацій, у яких може бути вжите слово думки [143, с. 91; 206, с. 

101]. Значення кожної лексичної одиниці безпосередньо співвідноситься із 

відповідною одиницею дійсності й не існує в самих предметах, а відображає ті 

найбільш важливі риси і властивості, які об’єктивно властиві предметам [114, с. 

32]. Значення слова має когнітивний характер, оскільки воно складається із сем, 

які репрезентують у мовленні деякі комунікативно-релевантні ознаки, що 

становить зміст концепту. І саме через аналіз сем ми отримуємо доступ до сфери 

ідеального в мові, «уловлюємо концепти» [4, с. 25]. Відповідно аналіз лексичної 

семантики тактильних прикметників дасть можливість відтворити й передати 

загальне уявлення про зміст концепту «дотик» у свідомості носіїв латинської 

мови епохи принципату Августа. 

Семасіологи виділяють різні підходи до інтерпретації природи лексичного 

значення. Так, В.В. Левицький розглядає три основні підходи, а саме: 1) 

субстанціональний, за якого значення слова розуміють як якусь ідеальну 

субстанцію; 2) реляційний, відповідно до якого значення слова – це якесь 

відношення; та 3) біхевіористський підхід, який описує та визначає значення 

слова в межах понять «стимул-реакція» [143, с. 62]. І.О. Голубовська ж 

зосереджує увагу на висвітленні 1) предметної, 2) функціональної і 3) когнітивної 

теорій природи та сутності лексичного значення. Згідно з першою, його 

розглядають як позначення явищ об’єктивної дійсності. У межах функціональної 

теорії, ЛЗ вивчається на тлі мовленнєвого контексту, як необхідної умови його 

реалізації [131, с. 23], а згідно з когнітивною теорією лексичне значення отримало 

статус концепту, зв’язаного знаком, і трактується як результат концептуалізації 

дійсності носіями певної етнічної мови [81, c. 99-101; 226, с. 21].  



 

 

 

 

43 

Варто зазначити, що кожен із підходів має свої переваги та недоліки, 

причиною яких є складність самого об’єкта дослідження. 

Л.А. Лисиченко зауважила: «Значення слова утворюється внаслідок здатності 

людського мислення до абстрагування в процесі пізнання навколишнього світу. 

Слово стає елементом мови лише в тому разі, якщо назва стає спільною для 

мовного колективу, тобто суспільно усвідомленою» [145, с. 11].  

Крім того, Л.А. Лисиченко, розглядаючи найбільш суттєві й загальні 

елементи лексичного значення слова, виділяє дві групи факторів, що його 

характеризують, а саме зумовлені позамовними явищами та місцем слова у 

мовній структурі [145, с. 13]. Зі сказаного вище випливає подвійна природа 

лексичного значення слова, адже слово означає щось поза межами мови й 

одночасно зв’язане певним відношенням з іншими елементами мови [237, с. 16]. 

Компонентами першої групи виступають предметно-понятійна віднесеність слова 

(оскільки слово пов’язане з предметом не безпосередньо, а через поняття, яке 

утворилося у свідомості людей про цей предмет) та його емоційно-експресивне 

забарвлення, (виходячи з того, що людина, закріплюючи за певним явищем слово, 

не тільки називає це явище або предмет, а й у самому слові виявляє і своє 

ставлення до нього). Найістотнішим же компонентом другої групи Л.А.Лисиченко 

вважає стилістичну характеристику слова, яка залежить від його місця в 

стилістичній системі та властивості слова сполучатися із певним колом слів [146, 

c. 14–17].  

У зв’язку з тим, що лексичне значення слова є складною структурою, яку 

визначають загальні властивості слова як знака (його семантика, прагматика, 

синтактика) [64, с. 81], з метою систематизувати різні види значень доцільно 

виділити в його структурі й розглянути лексичне значення в різних його аспектах. 

Так, у семантичному аспекті розрізняють сигніфікативне значення слова, або 

власне семантичне [51, с. 57; 77, с.207, c. 29]. Це значення є особливим 

відображенням об’єктивної дійсності, певним мовним змістом, що 

співвідноситься зі знаком. У такому разі значення слова визначається у 
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відношенні знака та сигніфіката (поняття) [77, c. 23; 143, с. 94; 156, с. 108; 207, с. 

189]. Сигніфікативне значення є так званим «словниковим» значенням, яке дає 

узагальнене уявлення про змістовий бік, потенційну семантичну можливість 

слова [173, с. 92]. Наприклад, сигніфікативним значенням ад’єктива mollis є 

«м’який на дотик».  

У прагматичному аспекті, що безпосередньо пов’язаний з естетичним і 

стилістичним ефектом [172 , с. 109; 42, с. 45], виокремлюють прагматичне, чи 

емотивне, лексичне значення. Виокремлення прагматичного значення є важливим, 

оскільки воно дає можливість пояснити природу емоційної та експресивно-

стилістичної характеристики слова. Прагматичне значення в лексичній семантиці 

є вираженням оцінки означуваного за допомогою маркованих одиниць, оцінних, 

емоційних, стилістичних характеристичних компонентів лексичного значення. До 

прагматичних компонентів мовної одиниці зараховують її конотації (смислові 

асоціації) [37, с. 12; 44, с. 48; 173, с. 103; 219, с. 34; 257, с. 33; 258, с. 102], на яких 

базується образне, метафоричне вживання цієї одиниці у вторинній семантичній 

функції. На противагу сигніфікативному значенню емотивне значення є виявом 

певного емоційно-естетичного ставлення мовця, а не лише інтелектуального, 

мисленнєвого змісту [173, с. 101; 257, с. 33]. Отже, лексичні одиниці із 

прагматичною функцією виконують не лише комунікативну, а й оцінювальну 

функцію (емотивну, поетичну, естетичну). Завдяки цьому мовець, вибравши 

відповідні знаки, може впливати на слухача, а адресант – зазнавати 

інтелектуального та емоційного впливу під час сприйняття й оцінки певного 

факту дійсності. Наприклад, у сполученні з іменником torus (ліжко) прикметник 

mollis актуалізує позитивно-оцінне значення не просто «м’який», а «приємний».  

У синтаксичному аспекті, який не є предметом нашого окремого розгляду, 

виокремлюють структурне значення, яке трактують як відношення знака до інших 

знаків усередині певної знакової системи. 

Принагідно зауважимо, що В.В. Виноградов розрізняв у слові основне 

номінативне (головне) значення, номінативно-похідні та метафоричні (переносні) 
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образні значення. Наприклад, номінативним значенням прикметника mollis є 

«м’який», похідним – «ніжний» та метафоричним – «м’який, поблажливий». 

Мовознавець писав: «Щодо основного номінативного значення всі інші значення 

такого роду в слові є похідними. Цю похідність вторинних номінативних значень 

не можна змішувати з метафоричністю та образністю. Тією мірою, якою ці 

значення не відриваються від основного, вони розуміються співвідносно з ним і 

можуть бути названими номінативно-похідними значеннями» [59, с. 172].  

Значення слова найточніше можна виявити в його сполучуваності. 

Порівняймо: acutum ferrum − гостре залізо та acutum gelu − пронизливий холод. 

Мовознавству відомі принаймні декілька термінів на позначення сполучуваності, 

а саме: дистрибуція, валентність, сполучуваність, які ми чітко розмежовуємо. 

Найширшим, згідно з поглядами відомих мовознавців [111, с. 25; 126, с. 190], є 

поняття дистрибуції, яке розуміють як «суму всіх оточень, у яких трапляється те 

чи інше слово». Отже, слово може виступати в різному лексичному оточенні, 

однак воно не може вступати в семантичні та синтаксичні зв’язки зі всіма 

словами. 

У нашому дослідженні застосовуємо термін «сполучуваність», який 

розглядаємо як «здатність (реальну і потенційну) слова вступати з іншими 

словами в сполучення за певними синтаксичними моделями» [1, с. 44; 143, c. 28].  

Аналіз сполучуваності дотикових прикметників у тексті поетичних творів 

Горація, Вергілія та Овідія дав змогу виокремити найбільш уживані об’єкти, які 

вони характеризують.  

Розглянуті вище значення належать мові й зафіксовані в словниках. Від 

таких значень треба відрізняти контекстуальні значення (наприклад, ад’єктив 

mollis у сполученні з іменником stabula (хліви) актуалізує контекстуальне 

значення «теплі»), які виникають у певних контекстах і не зафіксовані у 

словниках [129, с. 171]. 

Результатом розщеплення первинного значення слова є його полісемія. 

Полісемія, як здатність лексичної одиниці мати більше ніж одне значення [96, с. 
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9; 207, с. 165; 279, с. 2; 257, с. 133; 258, с. 373], є однією з важливих умов 

функціонування мови (наприклад прикметник levis мікрополя «фактура», у творах 

поетів-класиків, крім первинного значення «гладкий», реалізує й інші значення: 

«лисий», «блискучий», «слизький»). 

Полісемія слова розвивається на основі перенесення назви з одного предмета 

на інший. Нове значення є завжди переносним, похідним від первинного, 

мотивованим через пряме [129, с. 177; 207, с. 160; 257, с. 158]. Серед типів 

переносних значень, які актуалізують тактильні прикметники залежно від 

контексту, розрізняємо: 1) синтаксично зумовлені та 2) фразеологічно зумовлені 

(які реалізуються лише в певних сполученнях). Так, скажімо, прикметник gravis із 

ЛСВ1 «важкий» реалізує значення «пекучий» лише у словосполученні gravis 

aestas (пекуча спека). 

Аналізуючи відношення між прямим і похідними значеннями, 

Л.А.Лисиченко виділяє три основні типи полісемії, а саме: радіальну, 

ланцюжкову та радіально-ланцюжкову [145, с. 26] або комбіновану [206, c. 

107]. У першому випадку йдеться про полісемію, за якої всі непрямі значення 

походять безпосередньо від прямого значення (наприклад, значення «блискучий», 

і «лисий» є похідними ЛСВ прикметника levis із первісним тактильним значенням 

«гладкий»); у другому − кожне наступне значення є похідним від найближчого 

попереднього (наприклад, ЛСВ1 прикметника mollis «м’який» > ЛСВ 2 «ніжний» 

> ЛСВ 2.1 «розніжений»); а в третьому випадку полісемія комбінує в собі обидва 

згадані типи: в ад’єктива tener зафіксовано похідні значення як від ЛСВ1 

«ніжний» («розніжений», «молодий», «любовний», «м’який»), так і від похідного 

ЛСВ «м’який» − ЛСВ «гнучкий» . 

Ознака, яка лежить в основі назви предмета чи явища, є причиною розвитку 

багатозначності слова, оскільки декілька явищ можуть мати спільну ознаку й 

отримувати однакову назву [145, с. 19]. Логічне пояснення закономірності 

виникнення полісемії знаходимо у М.В. Нікітіна, який звертає увагу на постійні 

зміни як у суспільній практиці людей, так і в мові, яка успадковує свій матеріал і 
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структуру від попередніх поколінь, повинна виражати щось постійно змінне за 

складом та обсягом, і для цього вона використовує свій старий матеріал, 

підпорядковуючи його новим завданням вираження, або ж вводить нові одиниці 

[170, с. 10]. Крім того, значення багатьох слів не лише відображає об’єктивну 

дійсність, а й виявляє ставлення до неї. Беззаперечним є той факт, що, 

незважаючи на полісемію, люди не перестають розуміти одне одного, оскільки 

значення слова, як зауважив Р.А. Будагов [49, с. 215], у реальному мовному 

зверненні завжди прагне до моносемії. Для визначення того чи іншого значення 

слова вирішальну роль відіграє мовне оточення, чи контекст, який виступає, як 

зазначає Ю.М. Караулов, одним із основних прийомів виділення окремих значень 

усередині полісемантичного слова [111, с. 6]. Наприклад, у сполученні з 

іменником вода (aqua) лексема calidus актуалізує значення «гаряча», а у 

сполученні з субстантивом equus (кінь) − «гарячий, палкий». На думку 

О.Ф.Лосєва [148, с. 230], саме завдяки тому, що в контексті людського мовлення 

слово отримує численні відтінки значення, полісемію слід уважати опорою та 

основою концепції логічних і комунікативних функцій мови. Важливість 

контексту у виявленні значення слова полягає в тому, що він не показує, а 

попередньо визначає значення, яке в ньому реалізується, інакше кажучи, 

зумовлює той факт, що в кожному випадку виступає саме це значення. 

Лексичне значення кожного окремого слова буває немотивованим і 

мотивованим. Немотивоване лексичне значення (ЛЗ) характерне для первинних 

слів (levis − гладкий), мотивоване – для похідних (umidulus − вологуватий [93, с. 

796]). Немотивовані значення не містять значення морфем, бо в складі слова 

немає словотворчих афіксів, а мотивовані виводяться зі значень твірної основи і 

словотворчих афіксів. Мотивованістю слів учені називають структурно-

семантичну властивість слова, що дає змогу  усвідомити зумовленість зв’язку 

значення (семеми) й звукової оболонки слова (лексеми) на основі 

співвіднесеності слова з мовною та позамовною дійсністю [42, с. 186]. Саме 

мотивованість як «властивість внутрішньої форми з більшою або меншою мірою 
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експліцитності об’єктивувати зв'язок позначеного з іншими явищами дійсності та 

відповідними ментальними категоріями й зумовлювати семантичне та структурне 

співвідношення номінативної одиниці з відповідними значущими одиницями 

мови» визначає зв’язок між внутрішньою формою та значенням номінативних 

одиниць [114, c. 13]. Оскільки в аналізованих поетичних творах кількісно 

переважають немотивовані значення тактильних прикметників, то саме 

немотивовані лексичні значення здебільшого й будуть предметом подальшого 

розгляду.  

Лексичні значення тактильних прикметників у поетичних творах Горація, 

Вергілія та Овідія визначаємо лише в контексті, оскільки лише так можна 

розкрити їх авторське розуміння. 

Що стосується одного зі значень полісемантичного слова, то в мовознавстві 

воно отримало назву лексико-семантичний варіант (ЛСВ) або «словозначення». 

Згідно з широким розумінням зазначеного терміна, ЛСВ – це двосторонній 

мовний знак, що є єдністю звучання та значення, зберігає незмінне лексичне 

значення в межах властивої йому парадигми та системи синтаксичних зв’язків 

[23, с. 7; 232, c. 15]. У вужчому ж розумінні ЛСВ виступає результатом 

варіювання значення слова без порушення його тотожності [121, с. 45; 207, с. 35; 

223, с. 63; 239, с. 47]. Ґрунтовний аналіз праць [див.: 21; 129; 130; 143; 173; 226; 

237] виявив важливу особливість ЛСВ, а саме їх ієрархічну організацію як 

семантичну структуру полісемантичних слів, у якій головне місце займає 

номінативне значення (як найбільш зумовлене парадигматично й найменш 

закріплене синтагматично) (наприклад, в  ад’єктива asper – ЛСВ1 «шорсткий», 

mollis – «м’який»). 

Наявність в одному значенні слова декількох семантичних компонентів (які 

часто важко поєднати), зокрема в тактильних прикметників латинської мови, а 

також єдність, сумісність, нероздільність різних значеннєвих сторін в одній 

одиниці вираження дають змогу говорити про таке явище, яке в науці отримало 

назву семантичний синкретизм [92, с. 6; 143, c. 480; 207, с. 190]. Так, прикметник 
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squameus у такому словосполученні, як squamea membrana (луската шкіра) 

виражає синкретичні відчуття дотик+зір.  

Поява семантичного синкретизму в якісних прикметників, а отже, і в 

емпірійних, зумовлена рухливістю цих прикметників у їхніх значеннях [92, с. 4]. 

На думку ж М.П. Кочергана, засобом розвитку синкретизму значень 

полісемантичних слів служить контекст [131, с. 16; 207, с. 106]. Отримані 

результати дослідження показали, що для прикметників mollis, scaber, squameus, 

tener та teres характерний синкретизм дотикових та зорових відчуттів. Ці дані 

підкріплюють твердження Л.П. Кудрєватих [134, c. 4-7] та В.В. Колесова [120, с. 

44], які зазначають, що синкретизм був характерним явищем для лексики давніх 

мов.  

У поетичній мові творів досліджуваних авторів уживання тактильних 

ад’єктивів на позначення синкретичних відчуттів, правдоподібно, можна 

пояснити не так фізіологічною необізнаністю письменників [57, c. 5–6], як їхнім 

конкретним намаганням виразити складний комплекс емоцій та переживань, а 

також прагненням створити цікавий, неординарний, а інколи й неочікуваний 

образ.  

Логічне ж пояснення синкретичних властивостей тактильних ад’єктивів 

випливає зі значення самого терміна «тактильність» як окремого виду відчуття, 

що виступає як образ, сформований на тактильній та опосередковано (не 

безпосередньо) зоровій основі [47, с. 203]. Припускаємо, що синкретизм 

дотикових прикметників виникав не лише як наслідок економії мовних засобів, 

але й з метою збагатити структурно-семантичні ресурси мови і був потужним 

знаряддям збільшення функціональної гнучкості словника мови.  

Як показало дослідження, емпірійним прикметникам, у тому числі й 

тактильним, притаманна здатність до синестезії, яка є різновидом семантичного 

синкретизму, наприклад, molles modi citharae (ніжні ритми кіфари) можна 

передати за допомогою формули дотик→слух. Термін синестезія (від грец. 

συναίσθησις) означає сумісне, одночасне відчуття.  
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Багатоаспектне явище синестезії отримало своє вихідне визначення переусім 

у психофізіології, де синестезію зазвичай трактують як явище, що полягає у 

виникненні, під впливом подразнення одного аналізатора, відчуття, характерного 

для іншого аналізатора [197, с. 201; 198, с. 363; 288, с. 206; 295, с. 6; 296, с. 83; 

307, с. 56].  

Використання терміна «синестезія» у психофізіології і в мовознавстві 

спричинило певні дискусії щодо співвіднесення реальної та мовної синестезії. 

Деякі науковці категорично заперечували її право існувати в літературі [264, c. 1–

3], тимчасом як інші вчені визнали її повноправним мовним феноменом [160, с. 4; 

206, с. 118; 258, с. 469; 262, с. 103; 265, с. 581; 305, с. 221].  

Синестетичними ми називаємо дотикові номінації, які, крім тактильного 

відчуття, у певному контексті викликають ще й додаткове, невластиве цій сфері 

відчуття, наприклад смаку (mitis Bacchus – м’яке вино). 

Погоджуючись із зауваженням Н.О. Тимейчук [220, с. 50], вважаємо, що 

синестетичними слід також назвати тактильні лексеми у самій семантиці яких 

лежить синкретичне поєднання декількох сенсорних характеристик, наприклад 

м’який – дотик + смак; негладкий – дотик + зір. 

Найбільш чіткий і досі актуальний перелік підходів до розуміння явища 

синестезії розробила А.А. Капанова: «Немає сумніву, що про синестезію у 

«чистому» вигляді, за якої перенесення значення здійснюється з однієї сфери 

відчуття до іншої, можна говорити лише тоді, коли обидва компоненти 

синестетичного словосполучення позначають різні сфери відчуттів» [107, c. 67], 

що випливає із семантики давньогрецького терміна συναίσθησις. У латинській 

мові для деяких дотикових прикметників властиве перенесення їхньої ознаки не 

лише в інші фізичні сфери, але й у психічну. Вузьке розуміння явища мовної 

синестезії не дає змоги охопити всієї множини  густативних номінацій, адже в 

межах певного контексту можливими є смакові ЛСВ не лише лексем, які 

позначають чуттєву сферу, а й номінацій несенсорних ЛСГ [227, с. 50–51]. Тому 

вважаємо за доцільне розглядати тактильні ад’єктиви в аспекті синестезії в 
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ширшому розумінні поняття, що передбачає перехід значення із фізичної сфери у 

психічну, наприклад mollis amor (ніжна любов).   

Ґрунтовні спостереження дослідників показують, що хоча синестетичні 

перенесення не є односпрямованими, однак вони здійснюються в одному 

напрямку частіше, ніж в іншому [162, с. 18]. На основі сказаного, робимо 

висновок про закономірний характер досліджуваних перенесень. Підтвердженням 

цього, можна вважати спостереження О.О. Тараненка [223, c. 583-584]: синестезія 

найчастіше ґрунтується на відчуттях дотику, а найрідше – нюху; основними ж 

напрямками її розвитку є сфери слуху та зору. Доказовими також уважаємо 

висновки С. Ульманна, який, простеживши сліди синестезії в літературних 

пам’ятках ще III тисячоліття до н. е. [224, c. 279–280], зазначив, що для поезії 

французьких, англійських та американських письменників XIX ст. характерні 

переходи від менш тонких (смак, дотик) до більш тонких (зір, слух, запах) 

відчуттів, а не навпаки; найчастішою ж вихідною сферою, за словами дослідника, 

є тактильна сфера, а кінцевим пунктом – слухова [224, с. 280]. Подібне помічено і 

в латинській мові [13, с. 22], де тактильні прикметники переважно служать 

джерелом синестетичних переходів до всіх інших груп сенсорної лексики. 

Односпрямованість синестетичних зв’язків тактильних ад’єктивів пов’язана з 

природою зорових, слухових та ольфактивних відчуттів. Вони, на відміну від 

тактильних та густативних відчуттів, що належать до менш організованих, 

нижчих рівнів пізнання [106, с. 60], не потребують безпосереднього контакту з 

предметом [162, с. 18]. 

Спираючись на те, що латинським тактильним лексемам притаманні певні 

особливості в транспозиції значень сенсорних якостей [126, с. 12], робимо 

висновок, що вживання тактильних прикметників на позначення відчуттів інших 

груп є зовсім не випадковим, а зумовлене певним дефіцитом зображальних 

засобів [301, с. 58] у тій чи іншій групі, для ліквідації якого й виникає потреба в 

синестетичному переносі  значень лексем до цієї групи. 
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1.4. Синонімія та антонімія прикметників 

 

У середині ЛСГ тактильних прикметників можна виділити об’єднання 

ад’єктивів, а саме синонімічні та антонімічні.  

Питання синонімії було предметом зацікавлення вчених починаючи з часів 

стародавньої Греції та Риму [155, с. 6]. Незважаючи на те, що різні питання 

синонімії, перебувають під постійною увагою вчених [4; 22; 32; 40; 47; 97; 135; 

163; 208 та ін.], усе ж повного висвітлення поняття синонімії, систематизації та 

класифікації її різновидів, а також універсальної теорії визначення цього терміна 

не спостерігаємо навіть на сучасному етапі.  

Більшість учених вважає синонімами слова однієї частини мови з тотожними 

або майже тотожними значеннями [257, с. 176; 258, с. 470]. Серед сучасних 

науковців існують різні підходи до вивчення синонімів. Видається, що саме 

В.В.Левицький зробив найповніший їх опис. Науковець зазначає, що за 

сигніфікативного підходу в основі визначення синонімів лежить близькість або 

тотожність сигніфікативного компонента значення; за денотативного – близькість 

або тотожність означуваних словом предметів (денотативна спільність); в основі 

ж структурного підходу є близькість або тотожність структурного значення слова. 

Універсальним вважаємо визначення синонімів як слів, що повністю або частково 

збігаються денотативно та за сигніфікативними й структурними компонентами, 

які здатні до взаємозаміни в тексті без вагомої зміни змісту цього тексту [143, c. 

368–369].  

Що ж стосується основних ознак синонімів у латинській мові, то, на нашу 

думку, саме семантична близькість (семантично-смислова спільність слів) і 

семантико-функціональна суміжність, а не предметно-понятійна спільність 

лексичних одиниць, служать основними умовами для відокремлення їх від інших 

мовних явищ. 

Відомо, що за ступенем синонімічності й здатності взаємозаміщуватися 

синоніми можуть об’єднуватися у такі дві групи, як: 1) абсолютні, або повні 
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(слова, які збігаються за змістовою структурою, або, інакше кажучи, тотожні за 

змістом, наприклад лексеми mollis і tener) та 2) часткові, або неповні (frigidus, 

glacialis) [142, с. 370]. Усе ж науковці наголошують, що поняття абсолютної 

синонімії слід розуміти з певним застереженням, оскільки в самій мовній практиці 

повних синонімів як таких, по суті, немає [73, с. 947; 99, с. 252; 207, с. 9; 224, с. 

265; 257, с. 176; 258, с. 176]. Абсолютні синоніми за своїм фактичним становищем 

у стилістичній системі все-таки різняться: a) частотністю вживання у мові 

загалом; б) певним стилістичним ореолом; в) неоднаковою активністю вживання в 

різних стилях мови; г) сполучуваністю та ін. Часткові ж, відповідно до 

виконуваних функцій, поділяють на ідеографічні, або семантичні (пов’язані із 

диференціацією лексичного значення), стилістичні (слова, близькі чи тотожні за 

значенням, що їх використовують у різних стилях мови) та змішані, тобто 

семантико-стилістичні [129, С. 183–184; 143, с. 371] (див. рис. 1.1). 

 

ДОТИКОВІ ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ 

                           лексичні                                                         контекстуальні 

 повні                                      часткові                                     (колючий: durus) 

(м’який: mollis, tener) 

                  семантичні                       стилістичні / парадигматичні 

               (ідеографічні)                          (емоційно-експресивні ) 

 

Рис. 1.1 Тактильні прикметники-синоніми у творах Горація, Вергілія та 

Овідія 

 

Дотикові прикметники-синоніми утворюють певну синхронну мікросистему 

– синонімічний ряд, який базується на загальному сегменті значення елементів, 

що є інтегральною семантичною ознакою цього ряду [163, с. 90; 207, с. 194]. 

Аналіз лексичної синонімії латинських тактильних прикметників [15, с. 145] 

засвідчив, що в синонімічних рядах дотикових лексем можна виділити домінанту 
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ряду, тобто слово найбільш уживане, семантично найбільш просте, стилістично 

нейтральне і синтагматично найменш фіксоване (домінантою синонімічного ряду 

ад’єктивів зі значенням «теплий» є прикметник tepidus) [207, c. 60; 223, с. 541].  

Із синонімією, як виявом системності в лексиці, також пов’язана антонімія. 

Дотикові прикметники виступають не тільки в синонімічних рядах, але й 

вступають в антонімічні відношення [143, с. 396]. Кожне явище і весь світ являє 

собою складну систему, між компонентами якої існують найрізноманітніші 

зв’язки та відношення, у тому числі й протиставні. Мінімальною ж одиницею для 

вираження протиставних відносин служить антонімічна пара. 

Антоніми визначають як однорівневі одиниці мови чи мовлення, значення 

яких перебувають у відношенні протилежності [43, с. 357; 157, c. 25; 205, с. 33; 

257, с. 14; 258, с. 28], інакше кажучи як слова (переважно однієї часини мови) або 

їхні окремі значення, а також стійкі словосполучення, афікси, граматичні форми, 

зокрема синтаксичні конструкції, що, тісно поєднуючись певною семантичною 

спільністю, розрізняються на цій же основі максимально протилежними 

значеннями [223, с. 27]. 

Аналіз мовознавчих праць показує, що вчені традиційно поділяють антоніми 

на різні семантичні типи, а саме: 1) контрарні (які, крім двох обов’язкових 

полярних членів, передбачають також наявність середнього члена (мезоніма), 

тобто виражають градуальні опозиції); 2) комплементарні (що є, за своєю 

природою, граничними і між якими немає жодного середнього компонента) та 3) 

векторні (які означають протилежну спрямованість дії) [207, c. 20]. Основні ж 

відмінності у класифікаціях науковців полягають у виділенні четвертого типу. 

Зокрема, Л.М. Полюга, крім векторних, виділяє окремо протиставлення, що 

вказують на участь у дії двох сторін [188, с. 11], а М.П.Кочерган та 

В.В.Левицький, крім антонімів другого виду, розглядають контрадикторні 

протиставлення, один із членів яких вживається із заперечним префіксом не– і не 

має точної семантичної визначеності [130, с. 268; 143, 396].  
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У латинській мові класичного періоду [7, с. 178] побутують здебільшого 

комплементарні антонімічні пари дотикових ад’єктивів (mollis – durus = м’який – 

твердий; levis – asper = гладкий – шорсткий) та рідше контрарні (calidus – tepidus – 

frigidus = гарячий ‒ теплий ‒ холодний) і контрадикторні (solidus – insolidus = 

твердий – нем’який). 

Щодо видової класифікації антонімів, то науковці зазвичай виділяють 

постійні, чи загальномовні (словникові), антоніми та контекстуальні (текстуальні 

[26, с. 15; 207, с. 107]), які виникають внаслідок переносного вживання слова у 

значенні, що не закріплене в мові, а з’являється лише в певному контексті 

(ад’єктив mollis із первинним значенням «м’який», реалізуючи контекстуальне 

значення «теплий», входить до складу антонімічної пари mollis – frigidus = теплий 

– холодний).  

У сучасному мовознавстві розроблено критерії, за якими виокремлюються 

слова з протилежним значенням. Детальний їх опис щодо української мови 

розробила Н.В. Векуа [53, с. 5], виділивши такі п’ять критеріїв: 1) протилежність 

значень; 2) належність до однієї частини мови; 3) співвідносність позначуваних 

понять; 4) тотожність лексичної сполучуваності; 5) однакова емоційно-стильова 

забарвленість (для повних антонімів). 

Оскільки латинські дотикові прикметники є багатозначними лексемами, то 

вони можуть входити своїми значеннями до складу різних синонімічних рядів, а 

також антонімічних пар. Наприклад, ад’єктив acer, будучи багатозначною 

одиницею, є синонімом рядів «холодний» та «гарячий», а прикметник mollis 

входить до декількох антонімічних пар: mollis – durus (м’який – твердий) та mollis 

– asper (ніжний – шорсткий). 

 

1.5. Типи лексичних мікросистем 

 

Фрагмент дотику як частини МКС неоднаково представлений у різних мовах, 

оскільки має етноспецифічний характер. Для належного вивчення лексичної 
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семантики тактильних прикметників на матеріалі латинської мови їх доцільно 

розглядати не як окремі, атомарні слова мовного фонду, а як елементи лексичної 

мікросистеми, де особливості аналізованих лексичних одиниць виявляються в 

багатогранності їхніх зв’язків. 

Оскільки слова у свідомості людини асоціативно об’єднуються в різного типу 

сукупності: чи то в семантичне поле, чи то в тематичну або лексико-семантичну 

групу, чи гніздо спільнокореневих слів [185, с. 23; 207, с. 28], − за системного 

дослідження лексики, зокрема тактильної, потрібно звернути особливу увагу на її 

входження до різних лексичних сукупностей, які виділяють на основі тих чи 

інших критеріїв і яким притаманні структурно-семантичні відношення. Аналіз 

наукової літератури свідчить, що існують різні класифікації лексики, а також 

немає узгодженості у визначенні таких базових понять, як: семантична система, 

лексико-семантичне поле (ЛСП), лексико-семантична група (ЛСГ), тематична 

група (ТГ) тощо, що зумовлено передусім умовним характером та розмитістю 

меж між ними [29, с. 166; 143, c. 265–266; 200, с. 24].  

Певну неузгодженість спостерігаємо й у визначенні ЛСП та ЛСГ, зокрема під 

час дослідження емпірійної лексики, у тому числі й тактильних прикметників. 

Наприклад, лінгвістичний статус англійських тактильних прикметників 

Л.П.Кудрєватих [134] відзначає як ЛСП, у складі якого виділяє ЛСГ, що 

об’єднують слова одного частиномовного статусу в тих їхніх значеннях, у яких 

можна простежити єдиний для всіх слів інваріантний семантичний компонент. 

Емпірійні прикметники латинської мови III ст. до н. е. – II ст. н. е., з 

окремими підгрупами лексем на позначення основних тактильних, смакових, 

зорових, слухових та ольфактивних відчуттів розглядають у межах ЛСГ [126; 

136]. 

Аналізуючи специфіку функціонування сенсорної лексики як засобу 

вираження ціннісної картини світу, досліджувану лексику відносять до 5 ЛСП: 

ЛСП «зорового», «слухового», «тактильного», «нюхового» та «смакового» 

сприйняттів. У складі ЛСП Л.О. Овчіннікова виділяє менші об’єднання – 
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мікрополя (процес зорового сприйняття, колір, світло; звук; дотик; запах та 

смак), а в них відповідно ЛСГ, які складаються з одиниць різних частин мови, 

зокрема іменників, прикметників та дієслів, що своєю чергою містять 

субпарадигми із розрізнювальною ознакою [175]. 

На нашу думку, для чіткого розмежування цих понять необхідно, спершу 

визначити їх та усвідомити відмінності між ними. 

Науковці зосереджують увагу на тому, що лексичні одиниці різного 

частиномовного статусу, які не лише об’єднані спільністю змісту, тобто спільною 

інтегральною ознакою (компонентом значення), яка в науковій термінології 

отримала назву «архісема» й виражається лексемою з узагальненим значенням, 

але й протиставляються завдяки розбіжностям у їхньому змісті, традиційно 

утворюють ієрархічну структуру лексико-семантичне поле (ЛСП) [80, с. 110; 

116, с. 102; 207, с. 27; 239, с. 210].  

У цьому дослідженні базовим обрано визначення семантичних полів 

С.Ульмана. Це поняттєві сфери у вигляді єдиного цілого зі складною 

внутрішньою організацією, які складаються з окремих, взаємно протиставних 

елементів, що отримують своє значення в межах всієї цієї системи як цілісного 

утворення [224, с. 288; 306, с. 112]. Відповідно ЛСП є певним чином 

організованою сукупністю лексичних одиниць або їхні ЛСВ, що належать до 

різних частин мови й представлені лексико-граматичними класами, об’єднані 

спільністю вираження одного поняття та мають польову організацію. 

Категорія лексико-семантичного поля не може бути неструктурованою 

множиною, члени якої перераховуються у довільному порядку [69, с. 76–89; 258, 

с. 429]. Підтвердженням сказаного можна вважати зауваження вчених про те, що 

структура ЛСП має центр (ядро [142, с. 81–86; 207, с. 122; 214, с. 38‒39]), який 

формують найбільш уживані слова з чітким інтегральним значенням (наприклад, 

frigidus (холодний), tepidus (теплий)), тобто одиниці з меншою кількістю 

диференційних ознак [186, с. 26], та периферію, до складу якої входять слова з 

низькою частотою вживання та стилістичним забарвленням значення [205, с. 281–
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282; 223, с. 305–306] (одиниці з більшою кількістю диференційних ознак), 

наприклад, acerbus (пронизливий), maturus (пекучий), sitiens (спекотний). Залежно 

від ступеня віддаленості від ядерної зони периферійні елементи ділять на ближчу 

та дальшу периферію. До останньої В.В. Левицький зараховує всі класи 

додаткового складу лексики [142, с. 82].  

Ядерні конституенти найбільш пристосовані для виконання функцій поля, 

вони є найчастотнішими й обов’язковими членами поля; між ядром і периферією 

здійснюється розподіл функцій поля; межі між ядром та периферією є нечіткими 

й розмитими; конституенти можуть належати до ядра одного поля та периферії 

іншого поля чи полів [215, с. 38–39] (ад’єктив acer із первинним значенням 

«гострий» входить до ядра мікрополя «гострота» й належить також до периферії 

мікрополя прикметників «термічність»), що є взагалі характерним для 

досліджуваних ад’єктивів. Поповнення ж периферії ЛСП «дотик» відбувається 

також через залучення складників інших ЛСП (найчастіше візуальних, рідше 

густативних та ін.) з неосновним значенням, актуальним для цього ЛСП. 

Отже, ЛСП було й залишається універсальною одиницею семантичного 

структурування мовного матеріалу, що закріплює знання, з якого складається 

МКС людини [87, с. 233]. Зіставні дослідження різних семантичних пластів, 

зокрема ЛСП та ЛСГ, дають змогу побачити те універсальне й виявити те 

специфічне, що утворює національну МКС.  

Оскільки в основі організації ЛСП як впорядкованої множинності лексичних 

значень лежать гіперо-гіпонімічні відношення між його одиницями, то поле (а 

саме ЛСП «дотик») піддається поділу на менші парадигматичні об’єднання, 

зокрема на мікрополя [60, с. 3] (наприклад, мікрополе прикметників «фактура», 

«термічність», «волога»), які, на нашу думку, доцільно розглядати як менші за 

обсягом сукупності лексичних одиниць, об’єднані спільністю змісту, що 

виділяються в межах ЛСП. Кількість мікрополів у межах поля, як підкреслив 

І.А.Стернін, має бути не меншою ніж два [215, с. 38]. 
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Лексику ж, з погляду ідеографічного опису мови (тобто від змісту до засобів 

її вираження), можна подати у вигляді системи ЛСП, які взаємодіють між собою й 

утворюють складну й одночасно особливу для кожної мови картину світу, яку 

визначає її внутрішня форма [204, с. 458]. Беззаперечною є важливість вибору й 

об’єкта дослідження − ЛСП, що об’єднує прикметники на позначення дотику, 

оскільки воно виступає одним із ядерних полів МКС будь-якої мови, але водночас 

у кожній мові, у тому числі і в латинській, має свою національно-культурну 

специфіку. 

Лінгвісти традиційно виділяють низку основних ознак семантичного поля 

[80, с. 110; 215, с. 38–39]. Поділяємо погляди І.О. Голубовської, що виокремлює 

такі структурні ознаки, характерні для семантичного поля як системного 

утворення: 1) взаємопов’язаність елементів поля, зумовлена наявністю спільної 

семантичної ознаки (архісеми) у всіх конституентів польової структури; 

2)парадигматична протиставленість лексичних елементів у межах поля; 

3)внутрішня упорядкованість поля, яка знаходить вияв у певній ієрархії та 

взаємовизначеності його елементів; 4) самобутність польових структур у різних 

мовах світу. 

Поділ слів за внутрішньомовним принципом лежить в основі виокремлення 

ЛСГ. Визначення досліджуваного поняття як групи тісно пов’язаних між собою 

слів видається надзвичайно широким та неоднозначним, адже його можна 

використовувати для називання різних семантичних груп, а саме синонімів, 

антонімів, ТГ тощо. Пропонуємо розглядати ЛСГ у вужчому значенні, а саме як 

сукупність слів у межах конкретної частини мови, об’єднаних спільністю 

значення, інакше кажучи, як групу слів, об’єднаних спільністю категоріально-

родової семи (архісеми) і спільністю частиномовної віднесеності [1, с. 45; 26, с. 

118; 207, с. 121; 214, с. 79]. Звідси випливає основна відмінність ЛСГ та ЛСП, яка 

полягає в тому, що ЛСГ виступають меншими парадигматичними об’єднаннями, 

що пов’язані між собою внутрішньомовними відношеннями, тимчасом як ЛСП 

об’єднуються на основі спільності позамовних зв’язків.  
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Показовою відмінністю ЛСГ від ЛСП є також те, що до складу поля входять 

слова різного частиномовного статусу. У межах ЛСП «дотик» у нашому 

дослідженні розглядаємо мікрополя прикметників «термічність», «фактура» та 

«міцність», до складу яких входять ЛСГ прикметників із семою «гарячий», 

«теплий», «холодний»; «гладкий», «шорсткий», «м'який», «ніжний»; «твердий», 

«міцний», «крихкий». 

 

ЛСП ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
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Рис. 1.2 Структура ЛСП тактильних прикметників 

 

Слова, що певним чином відображають ті чи інші «відрізки дійсності», 

пов’язані між собою. А сукупність слів однієї частини мови, об’єднаних спільною 

темою на основі екстралінгвальних факторів, називають тематичними групами 

(ТГ) [143, с. 279], або тематичними рядами [55, с. 51]. Відповідно, члени ТГ 

позв’язані між собою спільними значеннєвими рисами, за якими вони 

співвідносяться. Наприклад, гаптичний прикметник levis є постійним означенням 

гладкості іменників ТГ «Предмети побуту»: дзеркала (speculi), кубки (ciborium) і 

т.п. 
                                                 
  У дисертаційній праці на позначення дотикових відчуттів вживаємо синонімічні лексеми 

тактильний (від лат. tactilis, деривата від дієслова tango) та гаптичний» (від старогр. ἁπτικός,ή, 

όν, утвореного від дієслова ἅπτομαι – хапати, торкатися [284], зафіксовані у [54, с. 222]. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28ptiko%2Fs&la=greek&can=a%28ptiko%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%2F&la=greek&can=h%2F0&prior=a(ptiko/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%2Fn&la=greek&can=o%2Fn0&prior=h/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fptomai&la=greek&can=a%28%2Fptomai0&prior=o/n
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Хоча ТГ, як лексична сукупність, має певні подібні риси із ЛСП (наприклад, 

позамовний характер зв’язків між елементами сукупності), однак на відміну від 

ЛСП, яке є впорядкованою множиною словесних знаків, ТГ є сукупністю 

матеріальних та ідеальних денотатів (чи референтів), виражених словесними 

знаками [143, с.279–280]. Крім того, між членами ТГ наявні різнотипні зв’язки 

(або їх відсутність), а назва – це, найчастіше, слово (родина, їжа, освіта, транспорт 

тощо) [55, с. 51]. 

Члени ж ТГ та ЛСГ взаємодіють по-різному [80, с. 108], оскільки компоненти 

ЛСГ, які формуються з опертям на внутрішньомовні критерії, об’єднані на основі 

спільного значення, а ТГ, в основі яких лежить екстралінгвальна пов’язаність 

понять, – родо-видових. Вагомою відмінністю цих груп є також те, що «чисто» 

тематичній класифікації піддаються лише іменники (наприклад, у нашій роботі це 

– ТГ «Предмети побуту», «Одяг», «Частини тіла людини»), тоді як ЛСГ 

об’єднують слова однієї частини мови, чи то іменники, чи прикметники, чи 

дієслова [80, с. 108; 94, с. 128] (у мікрополі прикметників «термічність» є 3 ЛСГ із 

семою «гарячий», «теплий» та «холодний»). 

Особливістю ЛСП тактильних прикметників у поетичній латинській мові є 

те, що порівняно нечисленна кількість тактильних ад’єктивів вступає у 

синтагматичні зв’язки з доволі великою кількістю ТГ іменників. Поясненням 

цьому, на нашу думку, є важливість дотикових прикметників у житті людини та 

усвідомлення цього автором поетичного твору. 

Отже, ЛСП тактильних найменувань – це чітка гіперо-гіпонімічна 

організація, до складу якої входить сукупність слів, що має низку підмножин, а 

саме мікрополів та ЛСГ [143, с. 279], кожна з яких об’єднує слова, близькі за 

вихідною семантикою.  

 

1.6. Стилістичні функції прикметників 

У процесі аналізу семантики тактильних ад'єктивів важливе значення має 

питання про їхнє естетично-емоційно навантаження в поетичних творах. 
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Вивчення стилістичних особливостей прикметника зумовлене насамперед 

тим, що інваріантним семантико-граматичним значенням прикметників є 

значення якості, нерозривно пов’язане з оцінкою, а отже, і з емоційністю та 

експресивністю [167, с. 78]. Саме якісні прикметники в поетичному творі беруть 

чи не найактивнішу участь у змалюванні певної картини та образу, оскільки вони 

називають ознаку, якість та властивість предмета.  

Спостереження над мовою творів поетів Стародавнього Риму виявило 

активне використання прикметників із семантикою дотику як засобів яскравого 

зображення реалій, а також засвідчило, що в системі тактильних образних засобів 

мови римських поетів епохи принципату Августа як основні виступають епітет і 

порівняння [20]. Тому вони й будуть предметом нашої особливої уваги. 

Відомо, що художні засоби побутують на всіх мовних рівнях, зокрема на 

фонетичному, лексичному, граматичному та морфолого-словотвірному. Це такі 

стилістичні фігури як оксюморон, антитеза, хіазм, інверсія, вигук, повтор, 

тавтологія, плеоназм та ін. [98, с. 39–62]. Знаходимо приклади використання 

дотикової лексеми durus у складі стилістичної фігури повтору (Див. Οv. M. VII. 

14‒15). 

Морфолого-словотвірним виразником стилістичного навантаження 

тактильного прикметника є категорія безвідносної міри якості, зокрема надмірний 

ступінь вияву ознаки, наприклад означенням гостроти списа є ад’єктив durus із 

префіксом prae, який надає експресивності зображуваному: …praedura tempora 

[Ov. M. XII. 349] – дуже тверді скроні. 

У поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія стилістичні особливості 

тактильних прикметників найбільше виражені на лексичному рівні, де тактильні 

прикметники найчастіше виступають у функції епітетів та у складі порівняльних 

конструкцій. 

Зосереджуємо свою увагу на епітеті, виходячи насамперед з того міркування, 

що епітет – це найдавніший засіб поетичної образності [31, с. 3; 83, с. 12; 182, c. 

5], який виник разом із появою поетичної свідомості, а також із того, що 
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прикметники дотику, у творах римських поетів епохи імперії виступають 

здебільшого означенням до іменників і характеризують їх за зовнішніми та 

внутрішніми ознаками, відповідно виконують свою основну стилістичну функцію 

– епітета.  

Стародавні теоретики красномовства називали епітет красивим словом, адже 

саме такі слова, на їхню думку, сприяли чарівності мови. Зокрема, Феофраст, 

учень Аристотеля, вважав красиві слова (καλά ονόματα) такими, що тішать нашу 

уяву та слух і сприяють піднесеності стилю. Вчення про красиві слова знаходимо 

також в античного стиліста Деметрія, який зауважив, що вживання красивих слів 

є характерною особливістю вишуканого стилю (п. н. стилю поезії) [5, с. 265–266] 

та в інших авторів. Римський ритор Марк Фабій Квінтіліан уважав, що відсутність 

епітетів робить мову голою та негарною, а надмірне їх використання робить її 

заплутаною і довгою [6, с. 237].  

Уже в працях античних теоретиків, зокрема Квінтіліана [6, с. 238], помічаємо 

одну з найдавніших класифікацій епітетів на epitheton necessarium (необхідний 

епітет), антономазію (як різновид епітета), та epitheton ornans (прикрашувальний 

епітет, або «декоративний» [65, с. 51]). Основна відмінність прикрашувального 

епітета полягає, без сумніву, в переносному, метафоричному значенні, яке додає 

означуваному нових якостей [292, с. 7]. 

Значний внесок у розвиток епітетології в наш час зробили: І.В. Арнольд, 

М.Ф. Братусь, В.С. Ващенко, О.М. Веселовський, О.С. Волковинський, 

В.П.Дятчук, І.Р. Гальперін, К.С. Горбачевич, С.Я. Єрмоленко, В.М.Жирмунський, 

О.П. Лободанов, Т.Н. Онопрієнко, І.Б. Померанєц, Н.В.Підмогильна, 

О.О.Потебня, Л.О. Пустовіт, О.М. Сидоренко, Н.Г.Сидяченко, Л. І. Тимофєєв, 

Б.В. Томашевський . 

Сучасні дослідження стилю художньої мови античної літератури в ділянці 

теорії функціонування епітета мають своїм підґрунтям праці О.Ф. Лосєва, 

А.А.Тахо-Годі, С.С. Аверінцева, М.Л. Гаспарова, Р.В. Гордезіані, М.Є. Грабарь-
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Пассек, Н.С. Ґрінбаума, Н.К. Малінаускене, І.В. Шталь, Ю.Ф. Панасенка, 

Н.О.Чистякової та ін. 

Оскільки епітет функціонує в поєднанні з означуваним поняттям, вважаємо, 

що епітет має дуальну природу, яка передбачає обов’язкове існування в ній двох 

взаємопов’язаних компонентів – означуваної й означувальної частин [32, с. 6]. Не 

існує епітета без означуваного поняття так само, як і не існує означення якості 

поняття без епітета [65, с. 9].  

Хоча «епітет» належить до одного із найдавніших термінів філології, який 

з’явився ще в античні часи, досі немає єдиного загальноприйнятого його 

розуміння.  

У широкому значенні, епітет виступає як будь-яке означення, що його 

вживають для вирізнення предмета, думки, а отже, і для називання ознаки [158, с. 

346; 258, с. 171]. До художніх означень відносять різні види прикметників як 

«емоційно-оцінні експресивні атрибути, які служать для створення художніх 

образів» [45, с. 5; 205, c. 716], так і означення, що не обов’язково вирізняються 

переносним характером [24, с. 87].  

Ми ж розглядаємо епітети у вужчому розумінні, як художні, емоційно-

образні означення, що вирізняються оригінальністю, нечастим вживанням, 

індивідуальним змістовим наповненням, оскільки епітет, навіть називаючи 

органічну, типову ознаку, завжди містить індивідуальне, авторське сприйняття 

описуваного предмета [85, 7]. Виокремлення тієї чи іншої ознаки має відбиток 

індивідуального підходу. Межа між граматичним означенням [186, с. 162] та 

епітетом досить умовна, оскільки нерідко звичайне, широковживане означення в 

контексті може виявити приховані експресивно-семантичні потенції, наприклад, 

tenerum solum (ніжний ґрунт), calidum priori caede telum (теплий меч від 

недавнього вбивства) [38, с. 3].  

Різні класифікації епітетів є яскравим свідченням розбіжності поглядів 

науковців на природу цього тропу. Учені виокремлюють: тавтологічні та 

пояснювальні епітети, у складі ж останніх дослідник історії епітета 
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О.М.Веселовський виокремив епітети-метафори (gelida formido – холодний страх) 

та синкретичні епітети (aspera ora digitis – обличчя, подряпане нігтями = дотик + 

зір) [58, с. 73–78; 205, с. 153];або прикрашальні, пояснювальні, пейоративні, 

перенесені, постійні, тавтологічні епітети [26, c. 527]. За ступенем стійкості 

зв’язків між означенням та означуваним Л.А. Турсунова розглядає оригінальні, 

звичні та постійні епітети [222, с. 67]. У системі тропів англійської мови, 

Т.М.Онопрієнко та Л.І. Шутова поділяють епітети на узуально-асоціативні (до 

них належать постійні й описово-оцінні епітети) та оказіонально-асоціативні (до 

них належать епітети поля подібності (компаративні – прямі та непрямі, 

метафоричні, літотні/ гіперболічні), поля суміжності (метонімічні, перифразні), 

поля протилежності (іронічні, оксюморонні)) [180, с. 43; 182, с. 4; 240, с. 154]. За 

частотністю вживання у текстах різних стилів епітети поділяють на загальномовні 

(узуальні), народнопоетичні та індивідуально-авторські [44, с. 10; 85, с. 7], як, 

наприклад, означення вогню Sirius (палючий). З погдяду стилістики, поетичні 

епітети поділяють на уточнювальні, характеризувальні (сюди зараховують також 

метафоричні епітети та синкретичні епітети) [68, с. 228], тавтологічні та 

гіперболічні [137, с. 41; 186, с. 172–173]. Метафоричні епітети за стилістичною 

характеристикою поділяють на загальномовні та індивідуально-авторські [223, с. 

334]. Індивідуаьно-авторські збагачують естетичний потенціал мови. У 

досліджуваних текстах вони трапляються рідко. 

Усі тактильні означення в досліджуваних поетів поділяємо, подібно до 

означень гомерівського епосу [137, с. 41], на дві групи: без порушення 

семантичного узгодження та з порушенням семантичного узгодження. До першої 

групи зараховуємо постійні епітети, які позначають постійну ознаку об’єкта [289, 

c. 3]. До другої ж належать метафоричні епітети, головною окрасою яких, як 

зазначив римський оратор Квінтіліан [6, c. 237], служить переносне значення. 

В основі метафоричних епітетів, як і метафор, лежить взаємодія предметно-

логічного й контекстуального значення тактильного прикметника. Саме це 

твердження і є логічним обґрунтуванням того, що тактильні прикметники 
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найчастіше виступають метафоричними епітетами характеру та вдачі істот (acris 

natura – палка вдача). Важливо, що в основі виокремлених епітетів лежить 

метафора, яка хоч і є витвором конкретного мовця (автора художнього твору), все 

ж таки залишається здобутком національної мови, оскільки автор, попри 

індивідуальне сприйняття ситуації, так чи інакше залежний від тих мовних 

засобів, які він обирає [115, c. 2]. 

За характером подібності, який лежить в основі метафор, О.О. Тараненко 

виокремлює метафори за зовнішньою подібністю та за подібністю фізіологічних і 

психологічних вражень від сприйняття різних об’єктів [223, с. 335]. До 

останнього різновиду належать метафоричні епітети, які мають природу 

синестезії. 

У поетичній спадщині авторів епохи принципату Августа тактильні 

прикметники входять також до складу порівнянь, що їх стародавні вчені 

розглядали як розгорнуту метафору [6, c. 190; 273, с. 4].  

Порівняння здавна вважають випробуваним засобом синтаксичної 

винахідливості [79, c. 7; 99, c. 491]. Ось чому античні дослідники приділяли йому 

велику увагу, зокрема шукаючи подібне та відмінне між порівнянням і 

метафорою. Ще давньогрецький філософ Аристотель писав, що порівняння 

надають тексту чіткості. Виходячи з того, що для дослідника всі вдалі метафори є 

порівняннями, а порівняння метафорами за відсутності слова «як» [6, с. 190], 

робимо висновок, що Аристотель у трактаті «Риторика» розглядав порівняння як 

розгорнуту метафору. Давньогрецький стиліст Деметрій під час перетворення 

метафори на порівняння радив прагнути лаконічності й не додавати нічого, крім 

слова «як», без якого замість порівняння отримаємо поетичну параболу [5, с. 253]. 

Римський же ритор Квінтіліан зауважив, що зазначену фігуру слід вживати за тієї 

умови, коли метафора видається надто ризикованою. Вдалим порівнянням 

дослідники античності вважали таке,  в якому наявна метафора, адже вжите 

метафорично порівняння, про що говорить римський оратор Ціцерон, робить 



 

 

 

 

67 

стиль прекрасним [6, с. 197–233]. Отже, бачимо, що античні дослідники 

розглядали порівняння як різновид метафори. 

У сучасному науковому дискурсі немає єдиного погляду щодо визначення 

суті порівняння. Однак більшість учених, зокрема Н.А.Кожевнікова, А.П.Коваль, 

Л.І. М'яснянкіна, О.М. Мороховський, В.М.Русанівський, Т.М. Онопрієнко, 

трактують порівняння як троп, один із основних засобів створення образності, 

пояснення одного предмета за допомогою іншого, подібного до нього. «Таке 

пояснення, – як слушно зауважує І.М. Ходарєва, – не лише вербалізує елементи 

індивідуально-авторської картини світу, а й дає змогу дослідити процес її 

формування і допомагає розкрити творчий задум письменника» [231, с. 10].  

На нашу думку, поглядам та останнім тенденціям дослідження сучасних 

стилістів відповідає визначення порівняння як стилістичної фігури, представленої 

різними синтаксичними конструкціями, що відображають когнітивну операцію 

поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, 

встановлення аналогій між ними [205, с. 573].  

Тактильні прикметники виконують функцію порівняння при вживанні: a) у 

морфологічній формі ступеня порівняння; та б) у складі порівняльної конструкції 

(ознака до об’єкта порівняння).  

Дотикові ад'єктиви можуть виступати у простій (синтетичній) та складеній 

(аналітичній) формах вищого і найвищого ступенів порівняння. З них перша 

твориться за моделлю: основа дотикового прикметника + суфікси ior, ius (ego 

frigidior glacie − я холодніша від льоду). Аналітична ж форма твориться за 

моделлю: magis + дотиковий прикметник (нульовий ступінь), наприклад: …est 

magis saxo durum − … є більш твердим (= твердішим) від скелі. 

Порівняльні конструкції в поетичних текстах авторів виконують три основні 

функції: а) власне порівняльну (sonus auditur gravior, aestuat ut clausis rapidus 

fornacibus ignis − чути сильніший звук, так клекоче пекучий вогонь у закритих 

печах), б) модально-порівняльну (duroque simillima saxo − вона подібна до твердої 

скелі) та в) порівняльно-об’єктну (illa … nec magis incepto uultum sermone mouetur 
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|| quam si dura silex ‒ вона ... мала вираз обличчя не більш зворушений розпочатою 

розмовою, ніж твердий камінь). 

В аналізованих творах вдалося виокремити узуальні й оказіональні 

(індивідуально-авторські) порівняння, а за способом граматичного поєднання 

компонентів: а) розгорнені (сполучникові), наприклад, ut fragilis glacies, interit ira 

− гнів вщухне, немов ламкий лід; та б) згорнені (безсполучникові) порівняння 

[165, с. 6] (Galatea tenero lascivior haedo – Галатея … грайливіша від ніжного 

козеняти). 

Компаративні конструкції є джерелом знань, навіть і так званим ключем до 

розгадки свідомості не лише самого письменника, а й до певної міри, цілої нації, 

до якої належав автор. Відповідно, якість названого засобу залежить від 

світогляду і світосприйняття мовця та від мовних традицій [164, с. 5–6]. Чи не 

найважливішою ознакою вдалого порівняння, яке виконує функції пізнання та 

впливу [166, с. 4; 168, c. 9], за словами А.І. Єфімова [99, с. 491], є елемент 

неочікуваності, новизни та винахідливості. 

 

 

1.7. Методика дослідження тактильних прикметників на матеріалі творів 

Горація, Вергілія та Овідія 

 

Дотикові прикметники займають особливе місце в мовній і поетичній 

картинах світу, оскільки дотикові відчуття є одним із найважливіших джерел 

враження про навколишній світ, частиною якого є людина. 

Загальною методологічною базою аналізу є вчення про зв’язок мови з 

позамовною дійсністю, про системні зв’язки мовних одиниць. В дисертаційному 

дослідженні спираємося насамперед на праці античних мислителів: «Про стиль» 

Деметрія, «Поетика» і «Риторика» Аристотеля, «Повчання оратору» Квінтіліана, 

«Про оратора» Ціцерона, «Про поетичне мистецтво» Горація, «Про високе» 

Лонгина та ін., лінгво-естетичну концепцію О. Потебні [194; 196], зокрема про 
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поезію як особливий вид пізнання дійсності [203], а також теоретичні 

напрацювання сучасних українських та іноземних мовознавців у галузі філософії 

мови [211], семасіології та лексикології [143], дериватології та морфології [62; 84; 

135], стилістики та лінгвістики тексту [80; 88].  

Така різноплановість теоретико-методологічної основи всього 

дослідження зумовлена як об’єктом і предметом аналізу, так і матеріалом, 

зокрема часом створення поетичних текстів, які стали джерельною базою. 

Якісним прикметникам притаманні виразні специфічні рисі на всіх названих 

рівнях. Тому лише синкретичний підхід до їх аналізу дає ключ до розуміння 

мовно-естетичних трансформацій тактильних відчуттів, що формують світогляд 

людини. 

Специфіка дослідження тактильних прикметників, як багатозначних 

одиниць, що різними лексико-семантичними варіантами формують різні 

семантичні поля, мікрополя й семантичні групи, різні синонімічні ряди, а 

відповідно й різні антонімічні пари; як якісних ад’єктивів, для яких характерні 

особливі семантико-грамантичні категорії і словотвірні значення; як стилістично 

виразних художніх засобів (епітетів чи елементів порівнянь) – зумовлює вибір 

основних метологічних підходів, прийомів, методів і принципів під час опису 

зібраного матеріалу. 

Основними під час аналізу тактильних прикметників у творах поетів 

епохи принципату Августа є системно-структурний і функційно-семантичний 

підходи, які забезпечують використання семантичного, морфологічного, 

словотвірного, функційного та стилістичного аналізу якісних ад’єктивів, що 

виражають дотикові ознаки. 

Для ефективного здійснення різнопланового аналізу прикметників, 

раціональної класифікації матеріалу і формування поетапних підсумків та 

загальних висновків використано низку конкретних методів: спостереження, 

аналізу і синтезу, узагальнення. 
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Для створення реєстру дотикових прикметників використано методику 

компонентного аналізу. Це система прийомів лінгвістичного вивчення значень 

слів способом розщеплення ЛЗ на семи. За наявністю чи відсутністю певних сем 

лексичні одиниці різняться між собою або об’єднуються в семантичні групи чи 

семантичні поля [95, с. 107; 130, с. 237; 207, с. 100; 239, с. 183]. Таким методом 

виокремлено тактильну сему, притаманну латинським якісним прикметникам 

поезії Горація, Вергілія та Овідія. Це дало змогу зібрані ад’єктиви віднести до 

лексико-семантичного поля «дотик», а також, з’ясовуючи місце кожної семи в 

семантичній структурі слова, типологізувати прикметники, встановити ядро та 

периферію семантичного поля. 

Для класифікації прикметників у межах лексико-семантичного поля було 

використано такі принципи, як денотативний (тематичний), парадигматичний і 

синтагматичний. Денотативний підхід передбачає онтологічне розмежування 

ознак, тобто виділення лексико-семантичних і лексико-тематичних груп, 

мікрополів. Денотативний підхід варто доповнювати парадигматичним і 

синтагматичним принципами [257, с. 163]. Парадигматичний підхід до типології 

лексики дає змогу виокремлювати тотожні та диференційні компоненти. При 

цьому увагу акцентовано не лише на денотативних, а й на сигніфікативних семах. 

Синтагматичний принцип передбачає виявлення семантичного наповнення 

тактильних прикмтеників, на підставі чого було згруповано різні ЛСВ тактильних 

прикметників у 8 мікрополів залежно від сполучуваності з іменником. 

Для наступного етапу характеристики дотикових прикметників латинської 

мови основним був описовий метод – найповніший і типовий вияв синхронного 

підходу до вивчення мовної системи. Оскільки мовознавчому аналізові в цій праці 

піддано період латинської мови епохи принципату Августа, то опис одного 

синхронного зрізу в історії мови видається найдоцільнішим.  

Залежно від конкретного завдання (класифікація, семантика в сполученні з 

іменником, стилістичні функції дотикових прикметників), у роботі використано 

семасіологічний та ономасіологічний підходи. Перший доцільний для аналізу 



 

 

 

 

71 

семантичної структури ад’єктивів, для словотвірної характеристики похідних 

слів, у тому числі прикметників із різним ступенем вияву ознаки. 

Ономасіологічний підхід застосовано для розгляду структури та семантики 

компонентів лексико-семантичного поля «дотик» і мікрополів «терміність», 

«фактура», «міцність». 

Наскрізними у роботі є загальнонаукові методи аналізу (семантичного, 

словотвірного, морфологічного, функційно-семантичного) та синтезу 

(узагальнення про кожну семантичну групу й мікрополе формують загальні 

висновки дослідження), індукції (від відомостей про прикметник загалом – до 

конкретного відкриття специфіки кожної лексико-семантичної групи тактильних 

ад’єктивів). 

Кінцеві підсумки дослідження сформульовано й завдяки методиці 

кількісних підрахунків, що дало змогу встановити абсолютні числові дані та 

відсотковий склад у структурі лексико-семантичного поля латинських тактильних 

прикметників у мові поезії епохи принципату Августа. 

Тільки сукупне застосування описаних методів, прийомів і підходів може 

забезпечити логічність і послідовність проведення дослідження, його наукове 

підґрунтя і наукову виваженість, переконливість й аргументованість висновків. 

Вважаємо, що дослідження лексико-семантичних особливостей дотикових 

прикметників у творах поетів епохи принципату Августа має передбачає такі 

етапи: 

1. Добір матеріалу дослідження. Прочитання поетичних текстів авторів із 

виділенням дотикових прикметників. Для отримання цілісного уявлення про 

семантичні та стилістичні особливості тактильних ад’єктивів ми обрали тексти 

найяскравіших представників епохи принципату Августа, а саме Горація, 

Вергілія та Овідія. 

2. Здійснення інвентаризації та створення класифікації тактильних 

прикметників, зокрема поділ компонентів ЛСП дотику на мікрополя та ЛСГ. 
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3. Аналіз і класифікація ЛСВ значень дотикових ад’єктивів у досліджуваних 

творах. Встановлення структури значень досліджуваних прикметників. Вияв 

та групування типових контекстів, у яких вжито багатозначні тактильні 

ад’єктиви з урахуванням спільних та відмінних особливостей. Детальний 

розгляд сполучуваності із виділенням ТГ іменників, з якими вони вживаються. 

4. Встановлення частотності вживання тактильних прикметників в аналізованих 

творах, виділення кількісно найбільшого мікрополя та ЛСГ. Визначення ядра, 

периферії та меж аналізованого ЛСП прикметників дотику. 

5. Дослідження парадигматичних та епідигматичних зв’язків дотикових 

прикметників. Виокремлення синонімічних рядів та антонімічних пар. 

Виділення домінант та опис найдовшого синонімічного ряду. 

6. Розгляд стилістичних особливостей та естетичної виразності досліджуваних 

лексем у поетичних текстах Горація, Вергілія та Овідія.  

7. Систематизація та узагальнення результатів спостережень. Встановлення 

значущості прикметників ЛСП «дотик» у поетичній картині світу Горація, 

Вергілія та Овідія. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Аналіз семантики тактильних прикметників поетичних творів епохи 

принципату Августа зумовлений передусім тим, що вони найбільш виразно 

виявляють абстрагувальну діяльність свідомості людини та вказують на ознаку, 

якість і властивість, які є невід’ємними складниками предметів і явищ, що 

займають чільне місце в ПКС стародавніх римлян. 

2. Латинські дотикові (тактильні, або гаптичні) прикметники належать до 

емпірійних (перцептивних) ад’єктивів, які позначають контактні й дистантні 

ознаки, що їх сприймають органи відчуттів, а людина усвідомлює в результаті 

однорівневої мисленнєвої операції зіставлення з «еталоном».  



 

 

 

 

73 

3. Тактильними вважаємо прикметники, які вживаються у поетичних текстах 

Горація, Вергілія та Овідія на позначення відчуттів, що виникають у результаті 

механічної або термічної стимуляції поверхні тіла за стикання шкіри з 

навколишнім середовищем. 

4. Теоретичні засади аналізу латинських дотикових ад'єктивів базуються на 

теоретичних узагальненнях мовознавчої науки в галузі лексикології та 

семасіології. Характерний для мовознавчої науки другої половини XX ст. 

«польовий» принцип вивчення лексики, основи якого було закладено ще в  працях 

І. Тріра та І. Іпсена, дав змогу досліджувати мову як систему, тобто виявляти 

смислові зв’язки між мовними одиницями. Системність лексики репрезентується 

різними лексичними угрупуваннями (мікросистемами), розгляд яких здійснюють 

шляхом їх виокремлення та опису.  

Сказане відповідає методологічним засадам вивчення особливостей 

тактильних прикметників у лексикології, семасіології, морфології та стилістиці. 

5. Під час визначення типу лексичної мікросистеми для аналізованого корпусу 

тактильних прикметників поетичної спадщини Горація, Вергілія та Овідія, як 

найдавнішого пласту мови, зосереджуємо увагу на такій мікросистемі, яка за 

своєю структурою відповідає моделі лексико-семантичного поля.  

6. ЛСП «дотик» у поетичних текстах письменників епохи принципату Августа 

є організованою сукупністю лексичних одиниць або їхніх ЛСВ, які належать до 

різних частин мови й представлені лексико-граматичними класами, об’єднані 

спільністю вираження одного поняття та мають польову організацію. 

7. Виокремлення та розгляд ЛСГ латинських дотикових прикметників у складі 

ЛСП «дотик», якому притаманна ієрархічна структура, оскільки воно може мати 

ядро і периферію, наявність зон перетину з іншими мікросистемами, а також 

ґрунтовний розгляд їхніх семантичних особливостей сприяють системному 

дослідженню мовного матеріалу, об’єднаного спільністю змісту та понятійною чи 

функціональною подібністю.  
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8. Структурні елементи лексичного складу найвиразніше проявляються в 

мікросистемі багатозначних слів із наявними в ній окремими ЛСВ значень та 

синтагматичними зв’язками з іншими елементами лексичної системи. 

Багатозначність тактильних ад'єктивів виявляється в їхній здатності реалізовувати 

в контекстах творів, крім первинних, похідні, переносні, контекстуальні й 

конотативні значення. Розвиток багатозначності латинських дотикових 

прикметників пов'язаний із вживанням їх у переносних значеннях. Для дотикових 

ад'єктивів поетичної спадщини письменників класичного періоду латинської мови 

характерний синкретизм і синестетичні переходи. 

9. ЛСВ дотикових прикметників поетичної спадщини Горація, Вергілія та 

Овідія вважаємо одне зі значень аналізованих лексем. ЛСВ мають ієрархічну 

організацію, у якій провідне місце займає номінативне значення (як найбільш 

зумовлене парадигматично та найменш закріплене синтагматично). 

10. Результати дослідження, наведені в розділі, частково висвітлено в таких 

публікаціях автора праці [7; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЛЬНИХ 

ПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ГОРАЦІЯ, ВЕРГІЛІЯ ТА 

ОВІДІЯ 

 

Гіперонімом щодо всіх номінацій фізіологічно первісних тактильних 

відчуттів уважаємо субстантив tactus із загальним значенням «дотик» (в Овідія 

−13 випадків уживання, у Вергілія − 4 та в Горація − 1).  

Лексико-семантичне поле дотику, як показав аналіз поетичних творів 

Вергілія, Овідія і Горація, є неоднорідним з погляду семантики прикметників, які 

входять до його складу, і може бути поділене на 8 мікрополів (див. рис. 2.1): 

 

 

Рис. 2.1 Відсоткове співвіднесення одиниць, що належать до мікрополів ЛСП 

«дотик» 

 

                                                 
 Приклади вживання цієї лексеми див. у: Hor. C. III. 2. 11; Verg. A. II. 683, VII. 618; G. III. 416, 

III. 502; Ov. M. IV. 180, IV. 745, VI. 106, IX. 36, X. 434, XI. 308, XIII. 466, XIII. 652; Amor. III. 7. 

41; Ex P. II. 7. 13; Her. VI. 26, XVIII. 201; XXI. 222. 
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1) мікрополе прикметників термічності;  

2) мікрополе прикметників фактури; 

3) мікрополе прикметників міцності; 

4) мікрополе прикметників гостроти; 

5) мікрополе прикметників вологості; 

6) мікрополе прикметників важкості; 

7) мікрополе прикметників еластичності; 

8) мікрополе прикметників клейкості. 

Оскільки обсяг дисертаційної праці є обмеженим, розглянемо лише три 

мікрополя прикметників, а саме «термічність», «фактура» та «міцність», які 

представлені найбільшою кількістю тактильних одиниць. 

 

2.1. МІКРОПОЛЕ ПРИКМЕТНИКІВ ТЕРМІЧНОСТІ 

 

У результаті здійсненого аналізу поетичної спадщини досліджуваних поетів-

класиків було встановлено, що кількісно найбільшим з усіх мікрополів ЛСП 

«дотик» є мікрополе прикметників термічності, яке нараховує 42 лексичні 

одиниці. У цьому немає нічого дивного, оскільки саме термічні ознаки 

споконвіків є не лише невід’ємним, а й життєво важливим компонентом 

характеристики об’єктів, з якими людина контактує в повсякденному житті. 

 

 

2.1.1. ЛСГ прикметників термічності із семою «гарячий» 

 

У складі мікрополя прикметників термічності виокремлюємо 3 ЛСГ 

ад'єктивів із семами: «гарячий», «теплий» і «холодний». З’ясовано, що кількісно 

найбільшою із перерахованих ЛСГ аналізованого мікрополя є група прикметників 

із семою «гарячий». Її репрезентантами в поетичних творах Горація, Вергілія та 

Овідія є 19 ад’єктивів: acer, acutus, aestuosus, apricus, ardens, atrox, calidus, 
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fervidus, fervens, flagrans, gravis, igneus, maturus, mordax, rapidus, Sirius, sitiens, 

tepidus, torridus. 

Дослідження показує, що виокремлені лексичні одиниці у римських 

поетичних творах позначають високу температуру численних субстантивів різних 

ТГ: «Гази та газоподібні речовини», «Географічні назви», «Їжа», «Кліматичні 

зони», «Погодні умови», «Предмети побуту», «Природні утворення», «Рідкі 

речовини», «Хімічні елементи», «Частини тіла людини», «Явища природи». 

На основі здійснених підрахунків частоти сполучуваності тактильних 

прикметників зі значенням «гарячий», констатуємо, що вони мають найтісніші та 

найстійкіші синтагматичні відношення з номінаціями ТГ «Погода і погодні 

умови» (22 приклади вживання, з них у Горація зафіксовано 9, у Вергілія ‒ 7 та в 

Овідія ‒ 6) та «Рідкі речовини» (20 прикладів, з яких 4 виявлено у Горація, 3 ‒ у 

Вергілія і 13 ‒ в Овідія). 

Досліджувані ад’єктиви ЛСГ «гарячий» за семантикою ми поділили на 3 

підгрупи. До першої зараховуємо дотикові прикметники із семою «гарячий, який 

має високу температуру». До цієї підгрупи відносимо 4 прикметники: acer, 

calidus, fervidus і fervens. Звернімо увагу, що аналізовані ад'єктиви вказують на 

високу температуру переважно іменників конкретної семантики. Наприклад, ці 

ад'єктиви в поетичних творах класичного періоду є означеннями гарячого попелу, 

                                                 
 Див.: Hor. Ars p. 162; C. I.1.4;  I. 8. 3; I. 17. 2; I. 22.5; I. 31. 5; II.5.6; II. 11. 19; II. 15.9; III. 18. 2; 

III.24.36; Epist.I.10.17; Epod. 1.27; 3. 17; 17. 32; XI. 14; Sat. I.1.38; I.6.125; II.4.23; II.8.38; Verg. A. 

VI. 218; IX. 414; IX. 422; X. 486; XI. 195; XI. 698; XII. 100; Ecl. II.10; II. 12; III.24.36; G. I. 92; II. 

321; III. 107; IV.263; IV. 426; Ov. Amor. I. 2. 46; III. 6. 106; Ars am. I. 256; II. 231; III. 396; III. 726; 

Ex P. I. 5. 79; I. 8. 68; F. I. 273; I. 321; II. 311; VI. 170; Ib. 107; 290; 475; M. I. 158; I. 228; II. 123; II. 

229; II. 232; V. 407; VI.339; VII. 279; VII.326; VII. 349; VII. 532; VII. 775; VIII. 224; VIII. 638; 

VIII. 652; IX. 132; XV. 324; XV. 713; Tr. III.10.72. 
 Інші прикл. див. у: Hor. C. II.5.6; II. 15. 9; III. 24. 36; Epist. I.10.17; Epod. I. 27; Sat. I. 1. 38; I. 6. 

125; II. 4. 23; Verg. G. I. 92; II. 321; IV. 426; Ecl. II. 10; II. 12; VII. 48; Ov. Amor. III. 6. 106; Ars 

am. II. 231;F. II. 311; Ib. 107; M. VIII. 224; VI. 339. 
 Див.: Hor. C. II. 11. 19; Epist. I. 3. 33; Epod. XI. 14; Sat. II. 8. 38; Verg. A. VI. 218; IX. 414; IX. 

422; Ov. F. I. 273; I. 321; Ib. 290; M. I. 158; I. 228; V. 407; VI. 238; VII. 349; VIII. 638; IX. 132; 

XIV. 754; XV. 324; Tr. III. 10.72. 
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на якому пекли яйця, (acris favilla) [Ov. M. VIII. 667], розпашілих (гарячих) облич 

(fervida ora) [Ov. Ars am. III. 726] чи гарячої рідини (fervidus umor) [Ov. Ib. 290].  

ЛСВ «гарячий» ‒ первинне значення ад'єктивів fervidus [93, c. 324; 293, V. II, 

c. 527; 299, c. 597;] та fervens [93, c. 324; 249; 287, с. 692; 302, V., c. 527] (див. табл. 

2.1) 

 

Таблиця 2.1 

Частотність уживання первісно дотикових прикметників із семою 

«гарячий» у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія 

 

№ Прикметники  Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. calidus 35 7 7 21 

2. fervidus 31 12 13 6 

3. fervens 11 2 1 8 

 

 

Найвищою  частотою вживання на позначення відчуття «гарячого, тобто 

такого, який має високу температуру» серед прикметників аналізованої ЛСГ у 

поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія, характеризується лексема calidus, 

яка є дериватом від дієслова caleo (нагрівати) [304, c. 151]). Оскільки ЛСВ 

«гарячий» є первинним, а також семантично найпростішим і стилістично 

нейтральним значенням цієї лексеми, вважаємо ад’єктив calidus домінантною 

лексемою ЛСГ «гарячий».  

                                                 
 Враховуючи нюанси й тонкощі української мови, вважаємо за доцільніше перекласти наведене 

словосполучення не «гаряче обличчя», а «розпашіле обличчя». 
 Див. також: Hor. C. I. 1. 4; Epod. XI. 14; Verg. A. XI. 195; G. III. 107; Ov. Ars am. III. 396; III. 

726; Ib. 290. 
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Хоча вже в комедіях Плавта (як у найдавнішому джерелі поетичної 

латинської мови, яке дійшло до нас) прикметник calidus вживано як на позначення 

відчуття теплого (як наприклад, calidus locus ‒ тепле місце [294, Pers. 4, 632]), так 

і гарячого (calidus furnus ‒ гаряча піч [294, Cas. 309]), усе ж на основі 

авторитетних словників латинської мови [291, с. 258; 304, с. 152], де зауважено, 

що первинне значення прикметника calidus є синонімічним із давньогрецьким 

ад’єктивом θερμός (із первинним значенням «гарячий» [284; 154, с. 115], і 

оскільки досліджуваний ад’єктив у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія у 

94, 29 % вживання актуалізує сему «гарячий», ми не погоджуємося із 

зауваженням в [93, c.114; 282, c. 269; 297, c. 405] про те, що первинним значенням 

цього прикметника є «теплий», і вважаємо первісним значенням ад’єктива calidus 

«гарячий». 

На нашу думку, саме домінантні лексеми аналізованих ЛСГ є ядерними 

конституантами ЛСП дотику, а отже, найбільш придатними для виконання 

функцій поля [46, с. 11].  

Так, наприклад, автори, називаючи гарячими полбу, яку римляни традиційно 

змішували зі салом під час календ (calidum far) [Ov. F. VI. 170], залізо, на яке 

античні жінки накручували волосся (calidum ferrum) [Verg. A. XII. 100], сірку від 

якої парує вода (calidum sulphur) [Ov. Ars am. I. 256], термічні джерела Калабрії 

(calidi fontes) [Ov. M. XV. 713], казан, у якому закипало чародійне зілля (calidum 

aeneum) [Ov. M. VII. 279], намагалися за допомогою сили слова викликати певні 

відчуття у свідомості реципієнта. Для прикладу, наведемо контекст із поеми 

«Енеїда», у якому Вергілій описує підготовку до обряду поховання загиблого 

воїна Мізена:  

Pars calidos latices et aena undantia flammis || expediunt… [Verg. A. VI. 218‒219]‒ 

Частина [воїнів] наставляють гарячу воду і казани, що закипають на вогні… 

Або ж приклад, у якому йдеться про чудотворне зілля, яке варила Медея, 

дочка колхідського царя:  
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Ecce vetus calido versatus stipes aeno || fit viridis primo nec longo tempore frondes; 

[Ov. M. VII. 279‒280] ‒ І раптом стара гілка, що крутилася в гарячому мідному 

казані, зазеленіла за короткий проміжок часу.  

У поетичній спадщині Овідія ЛСВ «гарячий» актуалізує також лексема acer, 

яка є первинно-дотиковою лексемою мікрополя «гострота» із первісним 

значенням «гострий» [304, с. 356‒357]. ЛСВ ж «гарячий» прикметника acer, на 

відміну від ад’єктивів calidus, fervidus і fervens, які є первинними тактильними 

одиницями мікрополя «термічність», є контекстуальним: …ovaque non acri leviter 

versata favilla; [Ov. M. VIII. 652] ‒ …легко обернувши яйця на не гарячому попелі. 

Тактильні прикметники досліджуваної групи різняться виявом термічної 

ознаки. На градаційній шкалі термічних властивостей предметів у МКС поетів-

класиків найвищу поділку займає лексема ЛСГ fervens із первинним дотиковим 

значенням «киплячий» [93, c. 324; 282, c. 741; 291, c. 692; 297, c. 527]. 

Аналізований ад'єктив заслуговує особливої уваги, оскільки він, вживаючись у 

творах Горація, Вергілія і Овідія на позначення сильного вияву відчуття гарячого, 

містить в собі синкретичне значення, у якому закладене поєднання двох ознак: 

дотикової та візуальної. Так, кипляча вода не лише має високу температуру, а й 

клекотить і випускає пару. Оскільки в поезії класичного періоду аналізований 

ад'єктив був частим означенням розпеченого колеса, або ж киплячої води, то 

наведемо такі приклади із творів досліджуваних поетів, як:  

…frenaque feruentesque rotas; [Verg. A. XI. 195] ‒ …вудила і розпечені колеса.  

Та: Atque ita semineces partim ferventibus artus || mollit aquis… [Ov. M. I. 228‒229] ‒ 

І таким чином напівмертві тіла частково розварює в киплячій воді… 

Градуальний характер мають також ад'єктиви-синоніми fervidus і calidus, які в 

певних контекстах можуть набувати значення «киплячий» або «розпечений»:  

Colchis … calidis laniatum mersit in undis. [Ov. M. VII. 348‒349] ‒ Колхідянка … 

занурила розтерзаного в киплячу воду.  
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А також: metaque feruidis || euitata rotis… [Hor. C. I. 1. 3‒5] ‒ мета, обігнута 

розпеченими колесами… 

Друга підгрупа містить 14 прикметників, які в поетичних творах Горація, 

Вергілія та Овідія актуалізують сему «гарячий, палючий»: acer, acutus, aestuosus, 

ardens, calidus, fervidus, flagrans, gravis, igneus, maturus, rapidus, Sirius, sitiens, 

torridus. З них 8 виявлено в поетичних творах Овідія, 7 ‒ у Вергілія та 6 ‒ у 

Горація. 

Прикметники ЛСГ «гарячий», а саме: acer, aestuosus, ardens, calidus, fervidus 

та gravis, у поезії класичного періоду, реалізуючи різні відтінки значення 

«гарячий», могли поповнювати склад декількох підгруп ЛСГ «гарячий». Так, 

ад’єктив fervidus, як зазначено вище, поповнює склад підгрупи прикметників з 

семою «гарячий, який має високу температуру» і також підгрупи зі значенням 

«гарячий, палючий».  

Якщо в розглянутих вище випадках уживання ад’єктиви ЛСГ «гарячий», 

залежно від контексту, можуть набувати як позитивної, так і негативної оцінки, 

то, реалізуючи значення «палючий», вони набувають винятково негативно-

оцінної конотації. Наприклад:  

…pecusve Calabris ante sidus fervidum || Lucana mutet pascuis; [Hor. Epod. I. 27‒28] 

‒ …чи щоб худоба раніше від палючої спеки відходила із калабрійських пасовиськ 

до луканських. 

З’ясовуючи, що в МКС Вергілія, Горація та Овідія могло називатися 

палючим, помічаємо, що ад’єктиви аналізованої підгрупи були невід'ємним,     

постійним означенням спеки (aestatis, caloris, sideris), сонця (solis) та його 

променів. Так, Горацій, перераховуючи рослини Риму, пише:  

Tum spissa ramis laurea feruidos || excludet ictus. [Hor. C. II. 15. 9-10] ‒ Тоді густий 

лавр гілками захищає від палючих променів [сонця]. 

                                                 
 Інші прикл. див.: Verg. A. VI. 218; G. III. 107; Ov. M. V. 407; VIII. 638; Ex P. 1.8.68; Ars am. III. 

396; F. I. 273; Ib. 290; 
 Див.: Hor. C. I. 17. 2; II. 5.6; III. 24. 36; Epod. I. 27; Sat. I. 1. 38; Verg. Ecl. II. 10; VII. 48. 
 Див.: Hor. Sat. I. 6. 125; II. 4. 23; Epist. I. 10. 17; Verg. Ecl. II. 12; G. I. 92; II. 321; IV. 426; Ov. 

Amor. III. 6. 106; F. II. 311; Ib. 107; M. VI. 339; VIII. 224. 
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Слід зазначити, що в поемах Вергілія, Овідія та Горація означенням 

палючого сонця виступають не тільки лексеми із первісним тактильним 

значенням «гарячий»: calidus, fervidus, flagrans, а й інші сенсорні та несенсорні 

одиниці: ardens, igneus (із первісним візуальним значенням «палаючий» [297, c. 

283]), а такожа rapidus («рвучкий, швидкий» [282, c. 1522; 291, c. 1573; 297, c. 

448]), вжиті в похідному значенні [304, c. 284]:  

…sole sub ardenti resonant arbusta cicadis [Verg. Ecl. II 12]. ‒ …під палючим сонцем 

кущі гудуть пронизливими цикадами.  

Ці ж лексеми у класичну епоху вживали на позначення спеки: rapida aestas 

[Verg. Ecl. II. 10], ignea aestas [Hor. C. I. 17. 2]. 

Аналіз семантики досліджуваних ад’єктивів показав, що для уточнення 

значення прикметника необхідний контекст. Адже, з одного боку, бачимо похідне 

вживання в поетичних текстах прикметника rapidus на позначення пекучих 

властивостей сонця, а з іншого – пряме [93, с. 649; 252, с. 301; 291, с. 1573], де він 

реалізує значення «швидкий», на що звернув увагу професор-латиніст С. Лоуренс 

[280, с. 127].  

Порівняймо: …nec tibi Vespero || surgente decedunt amores || nec rapidum 

fugiente solem. [Hor. C. II. 9. 10‒12] ‒ …твої пристрасті не зникають ані із 

настанням Веспера, ані із відходом [і приходом] швидкого сонця.  

Та: Rapidi vicinia solis || mollit odoratas… ceras; [Ov. M. VIII. 224‒225] ‒ 

Близькість палючого сонця розм’якшує запашний віск …. 

Зауважмо, що в поетичній спадщині кожного із досліджуваних письменників 

удалося виявити низку авторських особливостей. Лише в сьомій еклозі поеми 

«Буколіки» Вергілія на позначення властивостей спеки засвідчено вживання в 

                                                 
 Спираючись на ThLL [304, c. 487], де зазначено, що лексична одиниця ardens є синонімічною 

з прикметником flammeus (із семою «палаючий»), а також на [249], де зауважено, що лексема 

ardens походить від дієслова ardeo, яке етимологічно походить від санскр. «ghar» зі значенням 

«світити», і на те, що в комедіях Плавта [294], вона актуалізує тільки ЛСВ «палаючий», 

вважаємо зауваження в латинсько-російському словнику [93, c. 72] про те, що ЛСВ1 лексеми 

ardens є «гарячий», сумнівним. 
 Див. [291, c. 1523]. 
 Див. [291, c. 1573]; 
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похідному значенні первинно тактильного ад’єктива мікрополя «волога» torridus 

(із первісним значенням «висушений, сухий» [276, с. 9; 282, c. 1880; 291, c. 1952]):  

Iam uenit aestas || torrida; [Verg. Ecl. VII. 47‒48] ‒ Вже прийшла пекуча спека. 

А в першій книзі твору «Георгіки» Вергілій, описуючи спеку, вживає на 

позначення сонячних променів, якими вона обпікає зорану землю, лексему 

густативної сфери maturus, із первинним значенням «зрілий, спілий» [282, c. 1120; 

291, c. 1085; 309, с. 333], надаючи їй переносного значення «пекучий»:  

… glaebasque iacentis || puluerulenta coquat maturis solibus aestas; [Verg. G. I. 

65‒66] ‒ … нехай запилючена спека висушує лежачі скиби (землі) пекучими 

променями сонця. 

Привертає увагу вживання Вергілієм в поемі Вергілія «Енеїда» лексеми 

Sirius на позначення палючого вогню [291, c. 1773]:  

… aut Sirius ardor || ille sitim morbosque ferens; [Verg. A. X. 273-274] ‒ …чи 

палючий вогонь, який несе посуху і хвороби. 

У наведеному вище прикладі Вергілій вживає іменник Сіріус (Sirius ‒ назва зорі в 

сузір’ї Великого Пса) [93, c. 712; 291, c. 1773] у новому частиномовному статусі, 

а саме ‒ прикметника. Очевидно, що аналізована лексема, яка вживалася на 

позначення яскравого сузір’я в розпал літньої пори, внаслідок явища ад’єктивації, 

втратила функції попередньої частини мови (іменника) й набула функцій 

прикметника, який у цьому випадку виконує роль узгодженого означення до 

означуваного слова ardor.  

Оскільки авторитетні словники латинської мови не фіксують вживання 

ад’єктива Sirius у творах інших авторів, крім Вергілія [282, с. 1710; 291, с. 1773], 

то вважаємо значення ад’єктивованого субстантива Sirius «палючий» 

індивідуально-авторським. 

Незвичне вживання прикметника Sirius можна пояснити бажанням автора 

ввести в контекст твору, аби привернути увагу читача, певний елемент новизни. 

                                                 
 Див.: [249; 297, c. 456]. 
 Див.: Verg. A. III. 141; G. IV. 425. 



 

 

 

 

84 

Особливістю ж поетичної мови Горація є переносне вживання [297, с. 35] у 

сполученні з іменником сонце (sol) двох первинно тактильних ад’єктивів 

мікрополя «гострота»: acer і acutus. Наведемо такий уривок:  

Ast ubi me fessum sol acrior ire lavatum || admonuit… [Hor. Sat. I. 6. 125‒126] ‒ Тоді, 

коли пекучіше сонце спонукатиме мене втомленого піти скупатися…  

Своєрідністю відтворення тактильних відчуттів у поетичній мові автора є 

також образне похідне вживання [249; 291, с. 199], не засвідчене в інших поетів, 

на позначення спекотної години (horae) первинно несенсорного ад’єктива оцінної 

семантики atrox (первісне значення «жахливий»):  

Te flagrantis atrox hora Caniculae || nescit tangere; [Hor. С. III. 13. 9] ‒ Тебе не 

зможе торкнутися спекотна година палючого Великого Пса. 

Або ж Овідій у поемі «Метаморфози» для образного відтворення спеки, яка 

дошкуляла богині Латоні, на позначення палючого сонця вживає ад’єктив gravis із 

первісним значенням «важкий» (мікрополе «вага»):   

…cum sol gravis ureret arva, || finibus in Lyciae longo dea fessa labore || sidereo 

siccata sitim collegit ab aestu; [Ov. M. VI. 339‒341] ‒ …коли палюче сонце обпікало 

поля, богиня в краю Лікії, втомлена довгою працею, висушена сонячною спекою, 

відчула спрагу. 

Значення ж «пекучий» у поетичних творах Овідія актуалізують 

прикметники sitiens (який первинно вказує на фізіологічне відчуття спраги [282, с. 

1713; 291, с. 1774]) та tepidus (із первісним значенням «теплий» [282, с. 1857; 291, 

с. 1923; 297, с. 361]). Наведемо ці приклади:  

…aurea pellebant tepidos umbracula soles; [Ov. F. II. 311] ‒ …золоті парасольки 

боролися із пекучим сонцем.  

Та: Nec … te …sitiensque Canicula tardet; [Ov. Ars am. II. 231] ‒ Хай тебе не 

затримує … і пекучий Сіріус. 

                                                 
 Інший прикл. див. Hor. Epist. I. 10. 17. 
 Див.: [93, с. 87; 297, c. 300]. 
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Розгляд семантики цих прикмтників показав, що ЛСВ «пекучий» є 

переносним значенням прикметника sitiens [297, с. 162], а прикметника tepidus – 

контекстуальним, якого не фіксують словники латинської мови. 

На основі сказаного вище стверджуємо, що склад ЛСГ «гарячий» у 

класичний період поповнювався первинно тактильними ад’єктивами інших 

мікрополів ЛСП «дотик» (acer, acutus, tepidus), а також одиницями інших 

сенсорних (ardens, igneus, maturus, rapidus) і несенсорних сфер (atrox, sitiens). 

Важливо зазначити, що в текстах досліджуваних авторів тактильні 

прикметники ЛСГ «гарячий» здебільшого вживано на позначення дотикових 

відчуттів, що виникли внаслідок дії фізичних агентів.  

Винятками є засвідчені випадки вживання ад’єктива ardens (із первісним 

візуальним значенням «палаючий» [282, c. 156; 291, c. 164]) та первинно 

несенсорної лексеми mordax (ЛСВ1 «кусючий, кусливий» [282, c. 1164; 291, c. 

1133; 297, c. 535]) на позначення відчуття пекучості, що виникає внаслідок дії 

хімічних агентів, а саме отруйних речовин та кислоти. Прикладом є похідне 

вживання прикметника ardens на позначення неприємного відчуття пекучого, яке 

виникає внаслідок контакту тіла міфічного героя Геркулеса із подарунком 

дружини, змоченим смертоносною отрутою ‒ кров’ю вмираючого кентавра Несса:  

Ipse cruor, …stridit coquiturque ardente veneno. [Ov. M. IX. 170‒171] ‒ Сама кров … 

шипить і закипає від пекучої отрути. 

У творі ж Овідія «Мистецтво кохання» «пекучою» називається кропива 

(urtica). На нашу думку, зіставлення Овідієм в одному контексті лексем перець 

(piper) і кропива (urtica), а також переносне вживання [282, c. 1164] на позначення 

неприємних відчуттів від названої рослини несенсорного ад’єктива mordax 

(первинне значення «кусючий»), незважаючи на те, що в семантиці іменника 

urtica в латинській мові на передній план виступає значення «пекти, обпікати» 

[304, c. 1095], було зумовлене бажанням письменника, ще раз наголосити на її 

неприємних властивостях:  
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Aut piper urticae mordacis semine miscent; [Ov. Ars am. II. 417] – Або змішують 

перець із насінням пекучої кропиви. 

Зауважмо, що розглянуті вище ад'єктиви, зокрема ті, які позначають 

неприємні відчуття, згідно з класифікацією А.М. Лук, належать до проміжних 

поверхів багатоповерхової будівлі, на вищих поверхах якої містяться соціальні, а 

на нижчих фізіологічні відчуття [150, с. 27]. 

Третя підгрупа досліджуваної ЛСГ містить 4 ад’єктиви, які в контекстах 

досліджуваних творів, уживаючись на позначення кліматичних умов конкретної 

місцевості, актуалізують сему «гарячий, спекотний»: aestuosus, ardens, calidus і 

gravis. ЛСВ «спекотний» є первинним значенням ад’єктива aestuosus, приклади 

вживання якого ми зафіксували лише у поетичній спадщині Горація. Пряме 

значення «спекотний» прикметник aestuosus репрезентує переважно у поєднанні з 

іменниками ТГ «Географічні назви». Наприклад: …non aestuosae … Calabriae 

armenta; [Hor. C. I. 31. 5‒6] ‒ …ані стада спекотної Калабрії. 

Серед прикметників на позначення спекотних відчуттів відзначаємо лексему 

calidus, яка в класичний період існування латинської мови, актуалізуючи різні 

відтінки ЛСВ «гарячий», а саме «гарячий, який має високу температуру», 

«гарячий, палючий» і «гарячий, спекотний» могла одночасно входити до складу 

трьох підгруп аналізованої ЛСГ. У семантиці ж ад'єктива calidus ЛСВ 

«спекотний» є похідним значенням [291, c. 258; 304, c. 153], яке він актуалізує, 

виступаючи контекстним партнером географічних найменувань:  

Quid tibi, si calidae, prosit, laudere Syenae…? [Ov. Ex P. I. 5. 79–80] – Яка тобі 

користь з того, якщо [тебе] хвалять спекотні Сіени…? 

У досліджуваних творах аналізоване значення «спекотний» актуалізує ще 

одна дотикова лексема gravis [93, с. 353] із ЛСВ1 «важкий» (мікрополе 

«важкість»). Розвиток такого значення прикметника gravis мотивований, 

очевидно, тим, що спеку важко переносити фізично:  

                                                 
 Див.: 249; 291, c. 73; 304, c. 1115;  
 Див.: Hor. C. I. 31. 5; I. 22. 5; Epod. 3. 18; 16. 62. 
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Nec grave te tempus sitiensque Canicula tardet… [Ov. Ars am. II. 231] ‒ Хай тебе не 

затримує спекотна погода і пекучий Сіріус… 

Склад досліджуваної підгрупи міг також поповнюватися одиницями інших 

сенсорних сфер, зокрема візуальної. Наприклад, у поемі «Метаморфози» Овідія 

значення «спекотний» актуалізує ад’єктив ardens (ЛСВ1 «палаючий»). Нижче 

подаємо контекст, в якому Овідій про одну із кліматичних зон пише:  

… quinta est ardentior illis; [Ov. M. I. 46] ‒ …п’ята [зона] є спекотніша від інших. 

Результати проведеного дослідження подаємо у вигляді гістограми спадної 

частоти вживання ад’єктивів із тактильним значенням «гарячий» (див. Рис.2.2).  

 

 

 

Рис. 2.2 Частота вживання прикметників із дотиковим значенням 

«гарячий» у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія 
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Наведений вище графік показує, що в поетичних творах Горація, Вергілія та 

Овідія діапазон уживань ад'єктивів на позначення термічного відчуття гарячого 

перебуває в межах від 22 до 1. Найвищу кількість уживань на позначення високих 

термічних властивостей об’єктів має домінантна лексема calidus (що становить 

26,5% від загальної кількості прикладів уживань ад'єктивів на позначення 

тактильного відчуття гарячого (83)), тимчасом як найменшу – сенсорні одиниці із 

первісним нетермічним ЛСВ (acutus, maturus, Sirius) або ж прикметники із 

первісним несенсорним значенням (atrox, mordax та sitiens), для яких в 

аналізованих текстах характерні поодинокі випадки вживання із семою 

«гарячий». 

Аналізовані лексеми ЛСГ «гарячий» у досліджуваних поемах здатні також 

зазнавати синестетичного переходу із ЛСП тактильної сфери до аудіальної. 

Наведемо уривок з останньої книги поеми «Енеїда», у якій головний герой Еней 

каже до ворога:  

Non me tua feruida terrent || dicta; [Verg. A. XII. 894‒895] ‒ Мене не лякають твої 

гарячі слова. 

Внаслідок явища синестезії в широкому її розумінні, тактильні прикметники 

аналізованої ЛСГ «гарячий», у класичний період, активно поповнювали ЛСП 

несенсорних номінацій. Таку здатність ад’єктивів, на нашу думку, можна 

пояснити, виходячи насамперед із системної організації мови, яка, як зауважує Е. 

Бенвеніст [36, c. 25], функціонує за правилом коду, [який полягає в тому, що] 

мовець, за допомогою дуже невеликої кількості основних елементів може 

передати безконечну кількість різноманітних висловлювань, кожне з яких може 

розпізнати співрозмовник, оскільки він володіє тією ж системою. Доказом цього є 

часте переносне вживання в поетичних текстах, особливо Вергілія, аналізованих 

лексем на позначення рис характеру та вдачі живих істот (а саме людей і рідше 

                                                 
 Інші приклади див. у: Hor. Ars p. 116; C. III. 14. 27; IV. 13. 26; Epist. II. 2. 72; Sat. I. 3. 53; I. 4. 

48; Verg. A.I. 423; II. 41; II. 529; V. 456; VI. 5; VII. 345; VII. 397; VIII. 230; IX. 72; IX. 198; IX. 

350; IX. 420; IX. 736; X. 515; X. 788; XII. 55; XII. 100; XII. 293; XII. 325; XII. 748; XII. 951; Ov. 

M. XIV. 691. 
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тварин). Так, ад’єктиви fervidus та ardens, із переносним значенням «гарячий, 

запальний, палкий» [282, c. 742; 291, c. 164; 297, c. 249], є постійними епітетами 

до більшості імен воїнів у поемі «Енеїда» [289, c. 55]: Aeneas, Pandarus, Euryalus, 

Tyrinthius, Turnus, Messapus, Entellus, Laocoon, Turnus, Volcens:  

Aeneas … feruidus instat. [Verg. A. X. 787‒788] ‒ Гарячий (палкий) Еней … 

наступає. 

Горацій же про супровід богині Венери пише: O Venus … || Feruidus tecum 

puer et solutis || Gratiae zonis properentque Nymphae; [Hor. C. I. 30. 1‒6] ‒ О 

Венеро, … Хай поспішають з тобою палкий юнак і Грації-німфи із попущеними 

поясами. 

А в Овідія про воїна Акмона читаємо: At Acmon || fervidus ingenio, …  cladibus 

asper, … dixit; [Ov. M. XIV. 484‒487] ‒ І Акмон із гарячою вдачею, розгніваний 

невдачами … сказав; 

Отже, на основі здійсненого дослідження, робимо висновок, що аналізовані 

ад'єктиви мікрополя «термічність» мають розвинену систему значень, які 

відображають поняття не лише тактильної, але й інших сенсорних і несенсорних 

сфер, зокрема психічної та емоційної. 

 

2.1.2. ЛСГ прикметників термічності із семою «теплий» 

 

У поетичній спадщині поетів епохи принципату Августа виокремлюємо 

ЛСГ прикметників із семою «теплий». До її складу відносимо 5 ад’єктивів: 

aestivus, apricus, calidus, egelidus, tepidus. Частоту їх уживання в досліджуваних 

поетичних творах подано в таблиці 2.2. 

Як бачимо, найбільшу частоту вживання має домінантна лексема tepidus (61 

приклад), основним, а отже, найменш залежним від контексту, значенням якої є 

ЛСВ «теплий».  

 

                                                 
 Див.: Verg. A. VII. 481; G. III. 119. 
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Таблиця 2.2 

Частота вживання прикметників із семою «теплий» у поетичних творах 

Горація, Вергілія та Овідія 

 

№ Прикметники  Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. aestivus 14 7 4 3 

2. apricus 9 2 3 1 

3. calidus 35 7 7 21 

4. egelidus 2 0 1 1 

5. tepidus 61 4 8 49 

 

Ад’єктиви мікрополя «термічність»,  будучи багатозначними лексемами, у 

класичний період могли поповнювати склад декількох ЛСГ. Наприклад, 

прикметники tepidus і calidus є складниками ЛСГ «теплий» і «гарячий».  

Дослідження сполучуваності дотикових лексем аналізованої ЛСГ засвідчило, 

що в поезії Вергілія, Овідія і Горація ад’єктив tepidus є постійним епітетом до 

найменувань теплого вітру (ventus, auster, Boreas, Notus), сонця (sol), частин тіла 

людини (artus, pectus, sinus), а також рідких речовин (cruor, fletus, gutta, lac, 

lacrima, ros, sanguis, umor). Виявлено, що в аналізованих поетичних творах 

поетів-класиків ад’єктив tepidus виступає переважно з первинним дотиковим 

значенням «теплий». У поетичній спадщині Овідія ми  зафіксували 37 прикладів 

прямого називання, у Вергілія ‒ 7 та в Горація ‒ 3. В одному із листів, 

адресованих другові, Горацій пише:  

Atqui voltus erat multa et praeclara minantis,// si vacuum tepido cepisset villula tecto. 

[Hor. Sat. II. 3. 10] ‒ І вигляд [у тебе] був, того, який обіцяв створити 

                                                 
 Див. приклади: Hor. Epist. I. 20.19; Verg. A. III. 66; III. 627; VI. 248; VIII. 106; G. I. 117; I. 398; Ov. Amor. I. 4.12; 

I.7.56; II.8.20; Ars am. III.174; III.212; III.395; III.622; Ex P. IV.10.43; IV.12.35; F. I.155; IV.522; IV.548; IV. IV.746; 

Her. III.114; XI.78; Ib. 34; M. III.125; IV.674; VII.247; VII.556; IX.339; X.360; X.500; Rem. 354. 



 

 

 

 

91 

чудеса,немов би літній будиночок прийняв [тебе] вільного (безтурботного) під 

теплою крівлею.  

Вергілій же про приготування до здійснення жертвоприношення розповідає:  

Inferimus tepido spumantia cymbia lacte; [Verg. A. III. 66] ‒ Ми приносимо пінисті 

чаші із теплим молоком. 

А про німфу Дріопу в Овідія читаємо:  

Dulce ferebat onus tepidique ope lactis alebat. [Ov. M. IX. 339]‒ Вона носила 

солодкий тягар і годувала теплим молоком.  

Здійснене дослідження показало, що в проаналізованих творах лексична 

одиниця tepidus реалізує не лише значення «теплий», а й може набувати певних 

градаційних смислових відтінків, що вказують на ослаблення ознаки термічності: 

а) ще теплий, не остиглий; 

б) ледь теплий, прохолодний, вистиглий.  

Наведемо приклад із поеми «Метаморфози», у якому Овідій, детально 

описуючи гостинність взірцевої пари стареньких Філемона і Бавкіди, називає 

попіл «ще теплим, не остиглим»:  

…foco tepidum cinerem dimovit; [Ov. M. VIII. 629] ‒ … вона зрушила ще теплий 

попіл у жарівні.  

Це ж значення прикметник tepidus актуалізує в одній із поем Вергілія, 

будучи означенням членів тіла супутника Одіссея, якого розтерзав циклоп 

Поліфем:  

… tepidi tremerent sub dentibus artus; [Verg. A. III. 627] ‒ …ще теплі частини тіла 

тремтіли між зубами. 

У сполученні ж з іменником fax, який у поетичному творі Овідія «Ліки від 

кохання» вжито метафорично на позначення любовного полум’я в юнаків, що 

розважаються з дівчатами лише задля потіхи, прикметник tepidus набуває 

значення «прохолодний»:  

                                                 
 Подібний приклад читаємо в: Ov. F. IV.746. 
 Подібні приклади див.: Ov. Amor. II.19.15; Rem. 629; Tr. V.5.10. 
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Adflarant tepidae pectora vestra faces. [Ov. Rem. 434] ‒ Ваші серця видихають 

прохолодне полум’я.  

Значення «прохолодний» прикметник tepidus також актуалізує в контексті 

«Сатир» Горація:  

siquis eum servum, patinam qui tollere iussus || semesos piscis tepidumque ligurrierit 

ius,|| in cruce suffigat…[Hor. Sat. I. 3. 80-83] ‒ якщо б наказ пригвоздив до хреста 

того раба, який відніс миску і облизав недоїджені рибини та прохолодну 

підливку… 

Спираючись на поділ багатозначності на 3 типи, а саме на радіальну, 

ланцюжкову та радіально-ланцюжкову [145, c. 26], помічаємо, що тактильній 

лексемі tepidus у поезії Вергілія, Овідія та Горація властивий радіальний тип 

багатозначності. Підтвердженням цього є факт, що всі похідні значення 

досліджуваного ад’єктива походять безпосередньо від прямого ЛСВ. Отже, якщо 

кожне зі значень прикметника tepidus позначити цифрами 1, 2, 3, 4, то його 

структуру можна графічно зобразити так, як показано на рисунку 2.3. 

                

 

 

                                            

 

 

  

 

 

 

Рис. 2.3 Семантична структура прикметника tepidus у поетичних творах 

письменників епохи принципату Августа 

 

                                                 
 Подібні приклади див.: Ov. F. II.646; III.284; Her. VI.92; Tr. I.5.12; 

tepidus 

1) теплий 
  

2) ще теплий, не остиглий 

 

3) теплий, прохолодний, недавній 

 

 

4) спекотний (див. ЛСГ «гарячий») 
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Серед компонентів аналізованої ЛСГ первинне значення «теплий» має 

також ад’єктив egelidus, що трапляється у поетичних творах Вергілія та Овідія 

лише 2 рази. Ця лексема розвиває ЛСВ «теплий»,  виступаючи в Овідія 

контекстним партнером Нота, південного вітру (Notus):  

… timebo || et gelidum Borean egelidumque Notum! [Ov. Amor. II.11. 9‒10] ‒ Я 

боятимуся … холодного Борея, і теплого Нота! 

Із наведеного уривку видно, що Овідій, зосереджуючи увагу на об’єкті 

побоювання, для протиставлення термічних властивостей вітрів вживає поряд із 

ад’єктивом gelidus не традиційний епітет теплого вітру ‒ tepidus, а 

спільнокореневу лексему egelidus з антонімічним значенням «теплий».  

Важливо зауважити, що в поемі Вергілія «Енеїда» ця ж лексема egelidus 

актуалізує цілком протилежне значення «холодний» [282, c. 632], що дає підстави 

вважати її також складником ЛСГ прикметників із семою «холодний», і, 

відповідно, говорити про енантіосемію зазначеного ад’єктива. Наведемо контекст, 

у якому автор змальовує місце, де богиня Венера побачила Енея:  

…ut procul egelido secretum flumine uidit; [Verg. A. VIII. 609-610] ‒ Вона побачила 

усамітненого [сина]… неподалік від холодної річки. 

Похідне значення «теплий» у досліджуваних текстах актуалізує також 

ад’єктив calidus із первинним значенням «гарячий». Важливо підкреслити, що 

аналізований прикметник під впливом контекстуальної сполучуваності може 

реалізовувати декілька смислів, а отже, входити до складу декількох ЛСГ 

мікрополя «термічність» ‒ із семою «гарячий» і «теплий». Наведемо приклад, де 

перстень, що його закоханий подарував красуні, каже:  

…me gere, cum calidis perfundes imbribus artus; [Ov. Amor. II. 15. 23] ‒ …мене 

носи, навіть коли омиватимеш тіло теплою водою.  

Щодо членів ЛСГ «теплий», то її склад у класичний період поповнюють не 

лише ад’єктиви тактильної сфери, а й візуальної (сенсорна сфера) і темпоральної 

(несенсорна сфера), що частково підтверджує принцип асиметрії словесного знака 
                                                 
 Див.: Ov. Amor. I. 4.12; I.7.56; II.8.20; Ars am. III.174; Ib. 34; M. VII.556.  
 Див. також: Ov. M. VIII.441. 
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[112, с. 65], суть якого полягає в тому, що один і той самий форматив [план 

вираження] може бути виразником кількох значень і, навпаки, те саме значення 

може виражатися кількома різними формативами [90, c. 96].  

У поетичних творах Вергілія, Овідія та Горація значення «теплий» реалізує 

також ад’єктив aestivus із первісним значенням «літній» [282, c. 62; 291, c. 72]. 

Виявлено, що в лексичному значенні аналізованого прикметника закладено 

синкретичне поєднання двох характеристик, а саме темпоральної «літній» і 

тактильної «теплий», причиною чого, очевидно, є те, що тепло ‒ це невід'ємна 

ознака літньої пори. Наведемо приклад із «Од» Горація:  

Pone me pigris ubi nulla campis || arbor aestiua recreatur aura; [Hor. C. I. 22. 17-

18] ‒ Поклади мене на безплідних полях, де літнім (теплим) подувом не 

освіжається жодне дерево. 

 

ЛСП тактильних прикметників 

ЛСГ «теплий» 

(tepidus) 

ЛСГ «гарячий»                                                                ЛСГ «холодний» 

           (calidus)                                                           (egelidus)                                               

           ЛСП візуальних                                             ЛСП прикметників 

                прикметників                                             темпоральної лексики             

             (aestivus)                                             (apricus) 

 

Рис. 2.4 Шляхи поповнення складу ЛСГ прикметників із семою «теплий» у 

поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія 

 

Крім того, значення «теплий» у контекстах творів Вергілія, Овідія та 

Горація реалізує також прикметник apricus (первинне візуальне значення 

«відкритий, зігрітий сонцем» [282, c. 144; 291, c. 154]). Вергілій про краї, куди 

                                                 
 Подібні прикл. див. у: Verg. G. IV. 28; IV. 52; Ov. Ex P. II. 10. 38; Hal. 117; M. XIII. 793. 
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відлітають птахи, Вергілій пише: Frigidus annus || trans pontum fugat et terris 

immittit apricis. [Verg. A. VI. 311‒312] ‒ Холодна пора жене [птахів] через море і 

посилає аж у теплі краї. 

Спираючись на зауваження В.Г. Гака [71, c. 8], про те, що у сфері 

вторинних номінацій можливі інтерференції, оскільки тут проявляється 

своєрідність мови, робимо висновок, що саме такі вторинні вживання ад’єктивів 

роблять повідомлення найбільш образним. 

Поповнення складу ЛСГ прикметників із семою «теплий» відтворено на 

рис. 2.4. Із наведеного рисунка видно, що, хоча прикметники ЛСГ «теплий» є 

нечисленними, усе ж склад аналізованої ЛСГ у поетичних творах поетів епохи 

принципату Августа виявився неоднорідним, оскільки поповнюється не лише 

ад’єктивами інших ЛСГ мікрополя «термічності» (calidus, gelidus), а й різних ЛСП 

сенсорної (apricus) і несенсорної сфер (aestivus). Члени ЛСГ «теплий», як видно зі 

схеми, мають перехрещені зв’язки. Це зумовлено тим, що шляхи поповнення ЛСГ 

мікрополя «термічність» є двобічними. 

 

 

2.1.3. ЛСГ прикметників термічності із семою «холодний» 

 

 

У межах аналізованого ЛСП виокремлюємо групу прикметників із 

антонімічним до розглянутих вище ЛСГ, значенням «холодний». До її складу 

входять 18 лексичних одиниць: acer, acerbus, acutus, asper, brumalis, durus, 

egelidus, ferus, frigidus, gelidus, glacialis, hibernus, horridus, intractabilis, 

penetrabilis, pruinosus, rigidus, tristis.  

Найвища частота вживання в поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія 

притаманна первинно-дотиковим лексемам ЛСГ «холодний» gelidus [282, c. 804; 

291, c. 755] та frigidus [282, c. 781; 291, c. 735]. Прикметник frigidus є домінантою 

аналізованої ЛСГ (табл. 2.3). 



 

 

 

 

96 

Таблиця 2.3 

Частота вживання прикметників із первісним дотиковим значенням 

«холодний» 

 

№ Прикметники  Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. gelidus 120 12 27 81 

2. frigidus 77 9 30 38 

 

Лексеми frigidus та gelidus виявляють у досліджуваних авторів широкий 

діапазон сполучуваності з іменниками різних ТГ: «Географічні назви», «Дім та 

предмети побуту», «Людина та частини її тіла», «Погодні явища», «Природні 

утвори», «Рідини», «Темпоральна лексика», «Топоніми».  

Дослідження показало, що саме ад’єктиви frigidus і gelidus у класичну епоху 

були постійними означеннями об’єктів навколишньої дійсності, яким була 

властива низька температура. У поемі Вергілія «Енеїда» про вужа читаємо:   

…coluber || frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat; [Verg. A. II. 471‒472] ‒ 

…вуж, якого набряклого зима ховала під холодною землею. 

Овідій про втомлену пошуками доньки, богиню Цереру пише:  

Primum sedit gelido maestissima saxo; [Ov. F. IV. 503] ‒ Найсумніша [Церера] сіла 

спочатку тут на холодну скелю. 

                                                 
 Див.: Hor. C. I.12.6; I.21.6; I.26.4; III.4.22; III.13.6; III.7.6; IV.5.25; Epist. I.3.26; I.15.4; I. 15. 9; 

I.16.13; I.18.104; II.2.169; Epod. XIII.13; Sat. II.7.91; II.3.294; Verg. A. II.472; III.30; III. 175; 

III.259; V.395; VI.14; VI.311;VII.683; VII.801; VIII. 597;  VIII.715; IX.415; XI.338; XI. 452; 

XI.828; XII.331; XII.796; XII. 905; G. I.43; I.287; II.202; II.263; II.404; II. 469; II.488; III.97; III.298; 

III.336; III.441; II.484; III. 324; III.501; IV.104; IV.261; IV.506; IV.509; Ecl. III.93; VIII.14; VIII.71; 

X.15; X.42; Ov. Amor. I.13.7; II.11.10; II.16.36; III.5.42; III.6.26; Ars am. II.238; III.70; III.385; Ex 

P. II.4.1; III.4.34; IV.12.35; F. II.166; II.264; III.728; IV.81; IV.146; IV.423; IV.503; IV.683; Her. I.7; 

I.22; X.34; X.51; XIII.26; XIV.40; XVIII.91; XVIII.118; XIX.69; XIX.94; XXI.222; Ib. 134; Med. 99; 

M. I.217; I.376; I.689; IV.90; IV.771; V.434; V.609; V.633; VI.88; VI.347; VI.374; VI.713; IX.170; 

IX.220; XIV.786; XV.310; XV.349; XV. 550; Rem. 492; 552; Tr. I.2.29; IV.4.55; IV.10.3 та ін. 
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Пряме значення «холодний» прикметники gelidus і frigidus  у поетичній 

спадщині Горація, Вергілія та Овідія найчастіше актуалізують у сполученні з 

іменниками, які належать до ТГ «Рідкі речовини», а саме молоко (lac), кров 

(sanguis), піт (sudor), опади (imbres), роса (ros) і, безперечно, вода (umor, aqua, 

lympha, liquor). Наведемо приклад, у якому Вергілій про несприятливі погодні 

умови для землероба пише:  

Frigidus agricolam si quando continet imber; [Verg. G. I. 259] ‒ Чи коли холодний 

дощ затримує землероба. 

В Овідія про жінку, яка готувала рідку суміш для догляду за обличчям, 

читаємо:  

…quae gelida madefacta papavera lympha || contereret; [Ov. Med. 99‒100] ‒ … яка 

розтирала замочений у холодній воді мак. 

Оскільки для ад’єктивів frigidus і gelidus у поемах Вергілія, Овідія та Горація 

характерна однакова сполучуваність, то можна зробити висновок про їхні тісні 

синонімічні відношення, а також про можливість їх взаємозаміни. Цей висновок 

перегукується із твердженням В.М. Русанівського, який зазначив, що в мові 

завжди повинна існувати можливість вибору, яка робить її багатшою та 

стилістично гнучкішою [203, с. 93].  

Важливо зауважити, що хоча аналізовані прикметники є взаємозамінними в 

численних контекстах, однак не у всіх. Підтвердженням сказаного є засвідчені в 

поетичних текстах Вергілія та Овідія приклади метафоричного вживання лише 

прикметника frigidus на позначення «байдужості» героїв [249; 282, c. 781; 297, c. 

593]. Вергілій про героя Дранка пише: Tum Drances … lingua melior, sed frigida 

bello || dextera; [Verg. A. XI. 336‒339] ‒ Тоді Дранк, … солодший мовою, але із 

байдужою (холодною) до битви правицею. Овідій, вживаючи цей ад’єктив, радить 

юнакові бути холодним, чи байдужим до коханої: Frigidior glacie fac videare tuae; 

                                                 
 Порівняймо прикл. із Ov. M. 15.349 та Ov. F. III.305, Tr. V.1.61; Ov. M. V.633; Verg. G. III. 501 

та Verg. A. III. 175; Verg. A. XI. 452; G. II. 484 та Verg. A. III. 30, A. III. 259, V. 395; XII. 905; 

Hor. C. III. 7.6 та Hor. Epist. II.2.169, Verg. G. I. 287; Verg. G. II. 404 та Ov. F. IV.643, Ib. 11; Verg. 

Ecl. VIII. 14 та Verg. A XI. 210, Ov. M. VIII. 494; Ov. Ib. 134 та Ov. Ex P. II.4.1; Hor. Epist. I. 16. 

13 та Ov. M. IV.90, XIV.786, XV.550. 
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[Ov. Rem. 492] Зроби [так], щоб твоїй видаватися холоднішим від льоду. А в 

«Поетичному мистецтві» Горація прикметник frigidus, якого вжито на позначення 

вдачі філософа Емпедокла, реалізовує метафоричне значення «холоднокровний, 

спокійний»  [282, c. 781–782]: … ardentem frigidus Aetnam || insiluit. [Hor. Ars p. 

464–466] ‒ … холоднокровний стрибнув у палаючу Етну. 

Розгляд спільної та відмінної сполучуваності тактильних ад'єктивів є 

важливим, оскільки лексичне значення настільки тісно пов’язане зі 

сполучуваністю, що остання виявляється єдиною ознакою, яка відрізняє один 

синонім від іншого [126, c. 106]. 

У результаті дослідження встановлено, що ад'єктиви frigidus та gelidus ЛСГ 

«холодний» у поетичних текстах Вергілія, Овідія і рідше Горація, вживаючись у 

сполученні з іменниками ТГ «Географічні назви», набувають значення не просто 

«холодний», а «який має холодний клімат». Зокрема, Вергілій, перераховуючи 

воїнів, які приєдналися до одного із героїв поеми «Енеїда» Клауса, пише:  

… quos frigida misit || Nursia; [Verg. A. VII. 715] ‒ … яких шле холодна Нурсія. А 

розгніваний Юпітер, перераховуючи місцевості, в яких йому довелося побувати, 

розповідає: … gelidi pineta Lycaei; [Ov. M. I. 217] ‒ …  хвойняк холодного Лікею. 

Похідного значення «холодний» [297, c. 710] і «який має холодний клімат», 

крім первинно тактильних ад’єктивів, могла також набувати синонімічна лексема 

темпоральної лексики hibernus (первинне значення «зимовий») [282, c. 851; 291, c. 

794; 297, c. 710]. В одному із фрагментів тексту поеми «Енеїда» Вергілія читаємо:  

…ubi Orion hibernis conditur undis; [Verg. A. VII. 719] ‒ …де Оріон занурюється в 

холодні хвилі. Горацій іронічно висловлюється про Фурія: Furius hibernas cana 

nive conspuet Alpis. [Hor. Sat. II. 5. 41] ‒ Фурій покрив би холодні Альпи білим 

снігом. 

До аналізованої ЛСГ зараховуємо також прикметник темпоральної лексики 

brumalis (ЛСВ1: «той, що стосується зимового сонцестояння, зимовий» [249; 282, 

c. 107; 297, c. 382]). Цей ад’єктив у поетичних творах Вергілія та Овідія слугує 

означенням зимових погодних умов і погодних явищ. Оскільки зимова пора 
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(brumale tempus), зимовий сніг (brumalis nix), зимовий град (brumalis grando) є 

обов’язково холодними, то вважаємо, що в лексичному значенні цієї лексеми 

«зимовий» закладено синкретичне поєднання темпоральної і тактильної 

характеристик. Як-от Овідій, образно змальовуючи пору, коли він відправляє свої 

елегійні вірші до Риму, пише:  

…tectaque brumali sub niue terra latet. [Ov. Ex P. IV. 5. 4] ‒ …і земля покрита 

простягається під зимовим снігом.  

Якщо у творах досліджуваних поетів на позначення тактильного відчуття 

холоду, зокрема холодної температури рідин, як зазначено вище, побутують 

переважно тактильні прикметники із прямим значенням «холодний», то на 

позначення холодних кліматичних умов у текстах Вергілія, Овідія та Горація 

знаходимо цілу групу ад’єктивів (acerbus, acutus, asper, brumalis, gelidus, glacialis, 

frigidus, hibernus, horridus, horrifer, penetrabilis, pruinosus), вжитих у похідних і 

переносних значеннях.  

Найбільше різноманіття такого вживання вдалося виявити у сполученні з 

іменником «зима» (hiems, bruma) (10 ад'єктивів: acer, asper, durus, ferus, gelidus, 

glacialis, hirsutus, horridus, intractabilis, tristis, з яких у Горація засвідчено 1, у 

Вергілія – 6 і в Овідія ‒ 6). Видається, що причину використання численних 

ад’єктивів на позначення зимових погодних умов, можна пояснити прагненням 

письменників створити особливий похмурий настрій. Складається враження, що 

вживання традиційних прикметників frigidus та gelidus видавалося надто звичним, 

або недостатнім, щоб якомога сильніше передати відчуття зимового холоду, що й 

зумовило пошук нових лексем для створення бажаного образу холодної пори. У 

поемах Вергілія та Овідія означенням зими є первинно тактильні ад'єктиви asper 

(первісне значення «шорсткий» [282, c. 172; 291, c. 182]), glacialis («льодяний» 

[282, c. 815; 291, c. 765; 304, c. 1999‒2000]) і horridus («жорсткий» [291, c. 804; 

397, c. 729; 304, c. 2991]). Слід додати, що лексема glacialis є первинно-дотиковим 

                                                 
 Див.: [249]. 
 Hor. C. I. 4. 1; Verg. A. II. 110; III. 285; G. I. 211; III.442; IV.135; IV. 239; Ov. Ex P. IV.10.38; M. 

II. 30; XI.490; XV. 212;  Tr. I.1.42; IV.7.1. 
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ад’єктивом мікрополя «термічність», який має градуальну сему «льодяний» і 

вказує на ступінь вияву інтенсивності ознаки холоду. Наприклад:  

…et glacialis Hiems canos hirsuta capillos. [Ov. M. II. 30] ‒ …і розтріпана льодяна 

зима із сивим волоссям. 

Наведемо також єдиний приклад уживання цього ад’єктива у Вергілія: 

Et glacialis hiems Aquilonibus asperat undas. [Verg. A. III. 285]  

І льодяна зима Аквілонами розбурхувала хвилі. 

У поемі «Георгіки» Вергілія також виявлено один приклад вживання на 

позначення холодної пори року тактильного ад’єктива durus (із первинним 

значенням «твердий» [282, c. 621; 291, c. 582; 304, c. 2302–2303]).  

В аналізованих контекстах досліджувані лексеми можуть актуалізувати 

конотативне значення негативної оцінки «лютий», яке вказує на синкретизм 

емоцій та відчуттів: Sin duram metues hiemem … [Verg. G. IV. 239] ‒ Якщо ти 

боїшся лютої зими… 

Особливістю ж мови Горація є вживання на позначення зими первинно 

дотикової лексеми acer (мікрополе «гострота») із похідним синкретичним 

значенням «суворий» [280, c. 201]: Soluitur acris hiems…; [Hor. C. I. 4.1] ‒ 

Закінчується сувора зима…  

В епоху принципату Августа поети на позначення зими вживали також 

одиниці інших ЛСП несенсорної сфери. Наприклад, у «Скорботних елегіях» 

Овідія зафіксовано образне вживання на позначення несприятливих кліматичних 

умов чужини первинно несенсорної лексеми ferus (ЛСВ1 «дикий») [282, c. 741; 

291, c. 693], а у Вергілія tristis (ЛСВ1 «засмучений») [249; 297, c. 442] та 

intractabilis (ЛСВ1 «неприборканий») [93, c. 476; 249]. Овідій пише: Me mare, 

me uenti, me fera iactat hiems. [Ov. Tr. I. 1. 42] ‒ Мене мучить море, вітри [і] 

сувора зима. А Вергілій радить землеробові обрізати листя ніжного гіацинта: … 

                                                 
 Інші прикл. див.: Ov. Ep. II. 113; M. II. 173; IX. 582. 
 Див. також: Verg. A. II. 110‒111; G. III. 442‒443. 
 Див.: Verg. G. I. 211. 
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cum tristis hiems etiamnum frigore saxa || rumperet … [Verg. G. IV. 135‒136] ‒ … 

коли ще сувора зима морозом прониже гори… 

Наведені контексти є доказом того, що в епоху принципату Августа не лише 

тактильні ад'єктиви поповнювали склад інших ЛСП, а й навпаки, первинно 

нетактильні лексеми несенсорної лексики, реалізуючи різні ЛСВ, могли 

поповнювати склад ЛСГ «холодний». 

Звернімо увагу, що в поезії класичного періоду ад’єктиви аналізованої ЛСГ 

є означеннями не лише холодної пори року, а й самого холоду (frigŏris) чи морозу 

(gelus). Досліджувані лексеми ЛСГ «холодний» у сполученні з названими 

абстрактними номінаціями могли набувати сем «морозний» і «пронизливий». Так, 

Овідій на позначення сильного холоду вживає ад’єктив pruinosus із первинним 

візуальним значенням «вкритий інієм» [282, c. 1482]. Отож, про муки, які красуня 

примушувала терпіти закоханого юнака, Овідій пише: …longa pruinosa frigora 

nocte pati. [Ov. Amor. II. 19. 22] – …і терпіти вночі довгі морозні холоди. 

Виникнення в семантиці ад’єктива pruinosus ЛСВ «морозний» можна пояснити 

насамперед тим, що іній чи паморозь виникає лише з приходом морозів. А 

тактильне значення «пронизливий» у поемі «Георгіки» Вергілія актуалізує у 

сполученні з іменником Boreas ад’єктив penetrabilis («проникний» [282, c. 1329]), 

вживаючись у похідному значенні: … aut Boreae penetrabile frigus; [Verg. G. I. 92] 

‒ …чи Борея пронизливий холод. У Горація ж на позначення неприємного відчуття 

морозу знаходимо переносне вживання [249; 297, c. 46] ад’єктива acutus 

(мікрополе «гострота»): … geluque || flumina constiterint acuto. [Hor. C. I. 9. 3‒4] ‒ 

…і річки сковані пронизливим морозом. А в «Посланнях» Горація також дотикове 

значення «пронизливий» виступає на  

перший план у первинно густативної лексеми acerbus (ЛСВ1 «терпкий» [282, c. 

21; 291, c. 25; 297, c. 36–37; 304, c. 367]), яка внаслідок синестетичного вживання, 

перейшла із густативної сфери до тактильної. Отож, Горацій про зрадливого друга 

пише: … comes …qui queritur salebras et acerbum frigus et imbres. [Hor. Epist. I. 17. 

53] ‒ …супутник … який скаржиться на труднощі, пронизливий холод і дощі. 
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До складу аналізованої ЛСГ зараховуємо також лексему rigidus, (первісне 

значення «твердий»), яка в поемі «Метаморфози» Овідія позначає печеру, де 

відпочиває богиня Фетіда, набуває контекстуального значення «прохолодний», 

що на градаційній шкалі термічних властивостей має позначку плюс:  

… cum rigido sopita quiescet in antro. [Ov. M. XI. 250] − … коли спочиватиме та, 

яка заснула, у прохолодній печері. 

 У процесі дослідження встановлено, що тактильні прикметники ЛСГ 

«холодний» на аксіологічній шкалі кліматичних умов найчастіше покривають 

вектор зі значенням «‒». При цьому тактильні прикметники на негативно-оцінній 

шкалі займають не лише поділки нижче нуля, а й граничний рівень мінімальної 

температури, яку може витримати людина. Це підтверджує вживання 

досліджуваних ад'єктивів ЛСГ «холодний», які здебільшого, як ми зазначали 

вище, вказують на дуже високий ступінь вияву ознаки «холоду». Наш висновок 

співзвучний із міркуваннями дослідниці внутрішньотекстової градації оцінки 

М.М. Михальченко, яка підкреслює, що гранична позиція на шкалі оцінки 

характерніша для зони негативного, адже негативна оцінка імпульсивніша, 

справляє сильніше враження, а отже, має кінцевий характер [164, c. 7‒8].  

Оскільки у поемах Вергілія, Горація та Овідія трапляються також випадки 

вживання первинно дотикових прикметників ЛСГ «холодний», а саме frigidus і 

gelidus, на позначення приємної погоди, то можна зробити висновок, що 

досліджувана оцінна шкала є двовекторною і розгортається в напрямі негативної 

та позитивної оцінок. 

 

 

 

                                                 
 Хоча в словниках [93, c. 760; 249; 268, c. 146] зазначено, що ад’єктив rigidus є 

спільнокореневою одиницею з іменником frigus (холод), усе ж ми, спираючись на зауваження в 

[298, c.1295], думки граматика Г. Курціуса [259, с. 438], а також авторитетних етимологів Ерну 

та Мейе [266, c. 573], вважаємо зв'язок між цими лексемами сумнівним. 
 Це значення зафіксовано у [281, с. 252; 263, с. 202]. 
 Див.: Hor. C. III. 4.22; Verg. A. VIII. 28; G. I. 287; II. 469; III. 324; Ov. Amor. I.13.7; F. III.305; 

M. VII.810. 
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2.2. МІКРОПОЛЕ ПРИКМЕТНИКІВ ФАКТУРИ 

 

 

Другим щодо обсягу лексем виявилося мікрополе прикметників «фактура», 

до складу якого входять 25 ад’єктивів: asper, crudus, durus, enodis, facilis, hirsutus, 

hirtus, hispidus, horridus, insolidus, lenis, levis (I), marmoreus, mollis, mitis, rasilis, 

tener, teres, rigidus, rudis, scaber, squalidus, squameus, squamiger, squamosus.  

У мікрополі «фактура» виокремлюємо 4 ЛСГ прикметників із семами 

«гладкий», «м’який», «ніжний» і «шорсткий». Результати проведеного аналізу 

показали, що до складу досліджуваних ЛСГ входять тактильні лексеми із: 

первинним, похідним, переносним, контекстуальним і конотативним дотиковим 

значенням. 

 

2.2.1. ЛСГ прикметників фактури із семою «шорсткий» 

 

ЛСГ прикметників із семою «шорсткий» виявилася кількісно найбільшою в 

мікрополі «фактура». До її складу відносимо 13 ад’єктивів: asper, crudus, durus, 

hirsutus, hirtus, hispidus, horridus, rigidus, scaber, squalidus, squameus, squamiger, 

squamosus. Домінантою аналізованої ЛСГ є лексема asper (ЛСВ1 «шорсткий») із 

найвищою частотою вживання (табл. 2.4). 

У поетичних творах авторів епохи принципату Августа досліджувана лексема 

є означенням переважно іменників конкретної семантики і вступає в 

синтагматичні відношення з іменниками різних ТГ: «Людина», «Частини тіла 

живих істот», «Рослини», «Тварини», «Комахи», «Предмети побуту», «Природні 

утвори».  

 

 

                                                 
Спираючись на більшість словникових дефініцій ад’єктива asper [93, c. 81; 268, c. 344; 297, c. 

272; 304, c. 806], вважаємо зауваження у словнику [249] про те, що первісним значенням 

прикметника asper є не тактильне «шорсткий», а несенсорне «безнадійний», неправильним. 
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Таблиця 2.4 

 

Частота вживання у творах Горація, Вергілія та Овідія тактильних 

лексем із первісним ЛСВ «шорсткий» 

 

№ Прикметники 

із ЛСВ 

«шорсткий» 

Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. asper 92 17 41 34 

2. horridus 48 10 24 14 

3. hirtus 10 1 2 7 

4. hirsutus 24 1 5 18 

5. hispidus 3 2 1 0 

6. scaber 12 1 2 9 

7. squalidus 10 0 0 10 

8. squamous 3 0 2 1 

9. squamiger 1 0 0 1 

10. squamosus 2 0 1 1 

 

Однак пряме значення «шорсткий» прикметник asper актуалізує лише в 

нечисленних прикладах вживання на позначення субстантивів ТГ «Частини тіла 

живих істот», «Природні утвори» і «Предмети побуту». 

Про своє перетворення Горацій пише Меценатові:  

Iam iam residunt cruribus asperae || pelles et album mutor in alitem; [Hor. C. II. 20. 9-

10] ‒ Вже вже прилипають до ніг шорсткі шкіри і я перетворююся на білого 

птаха. 

А воїн Палінур каже Енеєві про себе:  

                                                 
 Приклади вжив. див. у: Hor. C. II. 20. 9; Verg. A. V. 276; IX. 263; G. II. 413; III. 434; III. 505; Ov. 

Ars am. III.223; F. VI.470; IV.495; Her. V.144; IX.114; M. VII.556; XII.235; XIII.701.  
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... uncis manibus capita aspera montis || ferro inuasisset; [Verg. A. VI. 359-361] … 

обхопив шорсткі вершини гори цупкими руками. 

Овідій же у своїх повчаннях дівчатам розповідає:  

Cum fieret, lapis asper erat: nunc, nobile signum. [Ov. Ars am. III. 223] 

Камінь, коли виник, був шорстким: тепер ‒ славна статуя. 

У сполученні ж з іменниками ТГ «Посуд» прикметник asper реалізує 

значення не «шорсткий», а «різьблений»:  

Bina dabo …perfecta atque aspera signis || pocula. [Verg. A. IX. 263‒264] ‒ Я дам по 

два …прекрасні і різьблені із зображеннями келихи.  

Здійснений аналіз засвідчив, що в семантиці тактильної лексеми asper на 

передній план виступає конотативна сема, яка виражає оцінне ставлення поетів до 

зображуваного ними об’єкта. Проте, як показало дослідження, на оцінній шкалі 

стрілка частіше тяжіє до вектора зі знаком мінус «‒», рідше до знака плюс «+». 

Яскравими прикладами негативно-оцінного вживання є використання Вергілієм 

та Овідієм прикметника asper на позначення відчуття шорсткості язика тварин під 

час моровиці [Verg. G. III. 505], чи людей під час чуми [Ov. M. VII. 556]; 

«шорсткою» Овідій називає печеру (asper specus), куди лячно заходити не лише 

людям і тваринам, а й богам [Ov. F. IV. 495]. Негативну конотацію реалізує також 

прикметник asper як означення шкіри розлюченого змія (asper anguis) [Verg. G. 

III. 434]. Вергілій, перераховуючи ознаки передчасної смерті тварин, говорить:  

… et obsessas fauces premit aspera lingua. [Verg. G. III. 508] ‒ … і шорсткий язик 

притискає наповнене [кров’ю] горло. 

У п’ятій пісні «Героїнь» цей ад’єктив, ужитий на позначення обличчя жінки 

Енони, якого торкнулася рука розгніваного чоловіка, реалізує значення 

«шорсткий, подряпаний», яке позначає синкретичну ознаку, що сприймається 

дотиком і зором:  

… ungue … || oraque sunt digitis aspera facta meis. [Ov. Her. V. 144] ‒ …обличчя 

було подряпане нігтем та моїми пальцями. 

                                                 
 Подібні приклади див.: Ov. M. V. 267; XII. 235‒236; XIII. 701. 
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Семантичний аналіз ад’єктива asper показав, що він претендує на статус 

однієї із найбільш багатозначних тактильних лексем поетичної спадщини 

досліджуваних поетів епохи принципату Августа, оскільки для нього характерний 

значний семантичний обсяг ‒ 15 ЛСВ (див. табл. 2.5). 

Отримані результати можна обґрунтувати, спираючись на працю 

семасіолога В.В. Левицького, який зазначив, що частота використання слова в 

тексті перебуває в прямій залежності від числа його значень [143, c. 229].  

Наведемо контекст, у якому первинно тактильна лексема asper реалізує 

похідне візуальне значення «неспокійний, бурхливий» [93, c. 81; 249; 287, c. 345; 

297, c. 272‒273]:  

…asper enim iam pontus erat. [Ov. M. XV. 720] ‒ …бо море було неспокійним 

(бурхливим).  

Або ж в Овідія її вжито на позначення звучання літери в слові і тож вона 

поповнює склад ЛСП аудіальної сфери:  

…aspera mutata est in lenem tempore longo || littera. [Ov. F. V. 481] …через довгий 

час придиховий звук був замінений на слабкий.  

У поетичному творі «Георгіки» Вергілія зафіксовано приклад похідного вживання 

прикметника asper на позначення смакових властивостей квітки [249]:  

…asper in ore sapor; [Verg. G. IV. 277]  ‒ …в роті терпкий смак.   

Отже, лексема asper, реалізуючи різні ЛСВ, в епоху принципату Августа 

брала активну участь у поповненні складу мікрополів сенсорної сфери, а саме 

смаку, слуху та зору.  

У класичний період ад’єктив asper внаслідок переносного вживання [304, c. 

813–814], виступає також постійним означенням негативних рис характеру та 

вдачі живих істот, і відповідно поповнює склад несенсорної лексики. 

 

                                                 
 Інші прикл. див.:  Hor. C. I. 5. 6; Verg. A. V. 767; VI. 351; VII. 28. 
 Див. також.: Hor. Epist. II. 2. 122; Ov. Ex P. II. 6. 8; II. 7. 56. 
 Спираючись на словникові дефініції ад’єктива asper у [268, c. 345; 297, c. 273; 304, c. 810], ми 

вважаємо, що аудіальне значення його «придиховий», а також густативне «терпкий» є не 

переносним, як зазначає [249], а похідним. 
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Таблиця 2.5 

 

Перелік ЛСВ тактильного прикметника asper, які він реалізує у 

поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія 

№ ЛСВ Приклад 

1.  шорсткий, 

жорсткий 

lingua – язик [Verg. G. III. 505]; capita montis – 

вершини гори [Verg. A. VI. 360] 

2.  різьблений cymbium – чаша [Verg. A. V. 276], poculum – 

келих [Verg. A. IX. 263] 

3.  нерівний, 

важкодоступний 

nemus, silva – ліс [Verg. G. I. 152; III. 384; A. XI. 

902]; rus – поле [Verg. A. IV, 526]; natura loci – 

природа місця [Verg. A. X. 366] 

4.  колючий  rubus – ожина [Verg. Ecl. III. 89], sentis – терен 

[Verg. A. II. 379], crus – нога [Ov. Ars am. III. 194] 

5.  гострий  telum – зброя, спис [Verg. A. XI. 282] 

6.  терпкий (смак) sapor – смак [Verg. G. IV. 277] 

7.  бурхливий Pontus – море [Ov. M. XV. 720] 

8.  суворий, 

холодний 

hiems – зима [Verg. A. II. 110] 

9.  неприступний puella – дівчина [Ov. Amor. II. 4. 15], Pholoe – 

Фолоя [Hor. C. I. 33. 6] 

10.  їдкий, грубий, 

придиховий 

(звук) 

littera – буква [Ov. F. V. 481s], jocus – жарт [Hor. 

Ars p. 222] 

11.  строгий, 

жорстокий 

gens – народ [Verg. A. V. 730]; Iuno – Юнона [I. 

279]; frater – брат [Ov. F. III. 580] 

12.  дикий, хижий lupus – вовк [Verg. A. IX. 62], mus – миша [Hor. S. 

II. 6. 82] 

13.  важкий, нелегкий studium – заняття [Hor. C. III. 24. 53] 

14.  сумний,  

зловіщий 

fata – доля [Verg. A. VI. 882] 

15.  непокірний, 

впертий 

equus – кінь [Ov. Amor. I. 2. 15] 

 

У поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія його вживано на позначення 

невблаганної, неприступної, впертої і неслухняної дівчини: 
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Cyrus in asperam || declinat Pholoen; [Hor. C. I .33.6‒7]  

Кір прагне неприступної Фолої. 

Серед компонентів ЛСГ «шорсткий» виокремлюємо лексему scaber (ЛСВ1 

«шорсткий» [93, c. 688; 282, c. 1637; 291, c. 1697] (див. стор. 112)). В аналізованих 

творах її вживано здебільшого на позначення тактильних відчуттів. Прикметник 

scaber сполучається лише з іменниками конкретної семантик: як-от, Вергілій і 

Овідій шорсткою називають іржу, яка вкриває залізо:  

Agricola … inueniet scabra robigine pila; [Verg. G. I. 494-495] 

Землероб … знаходить роз’їджені іржею шорсткі дротики. 

Та: Roditur ut scabra positum rubigine ferrum... [Ov. Ex P. I. 1.]  

Як шорсткою іржею роз’їдається покладене залізо… 

Цей же ад’єктив у класичний період виступає постійним означенням 

поверхні каміння. Однак, виявлено, що в сполученні з іменником «туф» він 

реалізує значення «шорсткий, пористий», яке вказує на синкретизм відчуттів 

(дотик + зір). Вергілій про місця, де полюбляють жити змії, пише:  

…et tofus scaber et nigris exesa chelydris || creta; [Verg. G. II. 214-215]  

…і пористий туф, і проїдена чорними хелідрами крейда. 

У Горація зафіксовано приклад уживання прикметника scaber у похідному 

значенні «брудний, неохайний» [93, c. 688; 249; 297, c. 46]:  

Quem simul aspexit scabrum intonsumque Philippus… [Hor. Epist. I. 7. 90]  

Як тільки Філіп побачив його брудного і зарослого…  

У поетичних творах досліджуваних письменників виявлено також вживання 

таких первинно тактильних прикметників як: hirsutus [304, c. 2824], hirtus [304, c. 

2826], hispidus [304, c. 2832], horridus [304, c. 2990–2991] та squalidus [93, c. 724] 

(див. табл. 2.4). У поетичній спадщині Вергілія, Овідія та Горація їх здебільшого 

                                                 
 Див. також: Hor. Ars p. 163; C. I. 23.9; I. 35.9; I. 37.26; III.2.9; III. 2.10; Verg. A. I. 279; I. 291; 

V.730; VII. 647; VII.729; VIII.330; VIII. 365; IX. 62; IX.794; X. 87; XI. 664; Ov. Amor. II.4.15; Ars 

am. II.185; F. III.580; IV.911; M. XIII.803; XI.402; 14.485; Tr. III.1.75. 
 Подібн. прикл. див.: Verg. G. I.  494-495. 
 Інші прикл. див.: Verg. G. II.214; Ov. Ars am. III.290; F. VI.312; Med. 58. 
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вживано на позначення жорсткої, щетинястої поверхні: обличчя (os, facies), 

щетини (saeta), бороди (barba).  

Для прикладу наведемо такі уривки:  

…in faciem uerterit hispidam. [Hor. C. IV. 10. 5] – …перетворить на жорстке 

обличчя. Або …et glacie riget horrida barba. [Verg. A. IV. 251] ‒ …і від льоду 

твердне жорстка (щетиняста) борода.  

Та: Iam libet hirsutam tibi falce recidere barbam. [Ov. M. XIII. 766] ‒ Вже хочеться 

тобі серпом обрізати жорстку (щетинясту) бороду. 

Про зовнішній вигляд гетів, яких Овідій побоювався на чужині, читаємо: … 

quamque dedere mihi praesentia numina uitam, || non adimat stricto squalidus ense 

Getes; [Ov. Ex P. I. 2. 104‒106] ‒ …і щоб життя, яке мені дали самі боги, не 

відібрав оголеним мечем щетинистий гет. 

Однакова сполучуваність цих ад’єктивів свідчить про високий ступінь 

їхньої синонімічності.  

Виявлено, що прикметники hirsutus, hirtus, horridus, і squalidus у поетичних 

творах класичного періоду могли актуалізувати синкретичне значення 

«кошлатий, волохатий» [250, с. 127]. Горацій про свої ольфакторні здібності 

каже:  

Namque sagacius unus odoror,|| polypus an gravis hirsutis cubet hircus in alis. [Hor. 

Epod. 12. 4-5] ‒ Я один сильніше відчуваю [носом], чи лежить неприємний поліп у 

волохатих пахвах. 

В одному із міфів Овідія про місцевість, багату на трави, читаємо:  

Sunt...  litora, quorum|| …nec placidae carpsistis oves hirtaeve capellae; [Ov. M. XIII. 

927] ‒ Є … береги, з яких … || не щипали [трави] миролюбні вівці чи кошлаті 

кози. 

                                                 
 Див. також: Verg. A. IV. 251; G. III. 444; IV.407; Ov. Ex P. Ex P. I.5.74; III.3.18; III.5.6; Hal. 6; M. 

I.514; II.30; VIII.283; X.139; XII. 280; III.222; XIII.766; XIII.850; XIV.165; Tr. I.3.90; IV. 2. 34; 

V.7.50. 
 Див. також: Verg. A. 10.869; Ecl. III. 55; 7. 53; 8. 33; G. II.69; III. 287; Ov. F. II. 181; III. 332; Her. 

9. 65; Hal. 60; M. II. 30; VIII. 8. 786; X. 103; X. 425; 12. 280; 13.850; 13. 927;  
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Прикметник squalidus, уживаючись на позначення живих і неживих 

об’єктів, у контекстах аналізованих творів актуалізує також похідні візуальні 

смисли, а саме «брудний» та «необроблений». Наведемо приклад, де Овідій про 

землю, вкриту кістками, пише: 

Squalidaque humanis ossibus albet humus. [Ov. F. I. 558] 

Необроблена земля біліє людськими кістками.  

У всіх досліджуваних авторів зафіксовано приклади переносного вживання 

ад'єктивів hirtus і horridus на позначення аудіальної сфери [297, 798]. У Горація 

про сатурнійський вірш читаємо:  

Sic horridus ille || defluxit numerus Saturnius; [Hor. Epist. II. 1. 157]  ‒ Так той 

грубий сатурнійський вірш вийшов із вжитку. 

Розпорядження богів Вергілій називає horrida iussa [Verg. A. IV. 378] ‒ 

жахливі накази. 

А про історичний твір «Аннали» в Овідія читаємо:  

Sumpserit Annales (nihil est hirsutius illis) [Ov. Tr. II. 1. 259] ‒ Він взяв «Аннали» 

(немає нічого необробленішого від них). 

Наведемо також єдиний приклад метафоричного вживання [297, c. 798] 

ад’єктива hirtus на позначення розумових здібностей людини:  

Non tibi paruom || ingenium, non incultum est et turpiter hirtum; [Hor. Epist. I. 3. 

21‒22] ‒ У тебе не малий розум, і не є неосвіченим і грубим. 

До складу ЛСГ «шорсткий» зараховуємо також три спільнокореневі ад'єктиви 

squameus, squamiger та squamosus (див. табл. 2.4). У поетичній спадщині Вергілія 

та Овідія аналізованим лексемам притаманна обмежена сполучуваність (постійні 

епітети до змій); вони актуалізують лише первинне своє значення «лускуватий». 

Оскільки лускувату поверхню можна відчути на дотик і побачити, то, очевидно, 

що в лексичному значенні цих лексем закладено синкретизм двох сенсорних 

                                                 
 Приклади вживання досліджуваного прикметника зафіксовано лише у поетичних творах 

Овідія. 
 Інші приклади див.: Ov. Amor. II. 2. 42; Ex P. III.4.107; M. II. 381; X. 74. 
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характеристик (дотик + зір). Зокрема, Овідій, перераховуючи компоненти 

чародійного зілля цариці Медеї, каже:  

Nec defuit illis || squamea Cinyphii tenuis membrana chelydri… [Ov. M. VII. 271‒272] 

‒ Серед них є лускувата тонка шкіра кініфійської хелідри… 

Склад аналізованої ЛСГ поповнювали також лексеми інших мікрополів 

ЛСП «дотик», зокрема мікрополя «міцність»: rigidus, durus (ЛСВ1 «твердий» 

[249]). Важливо зазначити, що ЛСВ «жорсткий» цих прикметників, який вони 

реалізують у творах Овідія, є їхнім похідним значенням [282, c. 621; 1735]. 

Наприклад, циклоп Поліфем про себе каже:  

…mea quod rigidis horrent densissima saetis || corpora; [Ov. M. XIII. 846-847] ‒ …що 

моє найбільш густо поросле тіло їжиться жорсткою щетиною. 

У поемі «Георгіки» Вергілій про шкіру коня пише:  

Aret pellis et ad tactum tractanti dura resistit. [Verg. G. III. 501-502]  

Шкіра є сухою на дотик, і тому, хто торкається, видається жорсткою. 

Було знайдено також приклад похідного вживання на позначення 

шорсткості поверхні палиці лексеми crudus із первинним візуальним значенням 

«кривавий, сирий» [249; 297, c. 1234]. Очевидно, що цей прикметник реалізує 

ЛСВ «необроблений, шорсткий» внаслідок синестетичного переходу значення із 

ЛСП «зору» до ЛСП «дотику»:  

Ille rudem nodis et cortice crudo || intorquet … hastam; [Verg. A. IX. 743‒744] Він 

кинув нерівну від суків та із шорсткою (необробленою) корою … палицю. 

На основі сказаного, можна зробити висновок, що досліджувану ЛСГ, 

поповнювали,  хоча й рідко, лексеми інших сенсорних сфер (візуальної).  

 

 

                                                 
 Хоча словники й не фіксують вказівки про належність аналізованих ад'єктивів до конкретної 

сенсорної сфери, усе ж ми, виходячи з того, що в античні часи всі відчуття розглядалися як 

різновиди відчуттів дотику [159, c. 92-93], зараховуємо аналізовані пркметники до первісно 

тактильних лексем, а не візуальних. 
 Див. також: Verg. A. II. 218; G. II. 154; IV. 408; Ov. M. III. 41; IV. 717. 
 Verg. A. V. 69. 
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1.2.2. ЛСГ прикметників фактури із семою «гладкий» 

 

У мікрополі «фактура» виділяємо ЛСГ прикметників із семою «глáдкий». Її 

компонентами виступають 5 прикметників: enodis, levis, marmoreus, rasilis і teres, 

частоту вживання яких у досліджуваних поетичних текстах показано в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Частота вживання прикметників ЛСГ із семою «гладкий» 

 

№ Прикметники 

із ЛСВ1 

«гладкий» 

Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. enodis  2 0 1 1 

2. levis 38 12 12 14 

3. marmoreus 1 0  1  0  

4. rasilis 3 0 1 2 

5. teres 6 1 3 2 

 

Домінантою цієї ЛСГ є дотикова лексема levis. Дослідження сполучуваності 

ад’єктивів на позначення гладкості показало, що вони реалізують ЛСВ «гладкий» 

винятково у сполученні з іменниками конкретної семантики, які належать до 

різних ТГ: «Зброя», «Одяг», «Предмети побуту», «Природні утвори», «Рослини», 

«Частини тіла людини та тварини». Горацій, зрадівши поверненню свого вірного 

друга, закликає Помпея Вара наповнити вином гладенькі кубки:  

Obliuioso leuia Massico || ciboria exple. [Hor. C. II. 7. 21‒22] ‒ Наповнюй гладкі 

кубки массійським [вином], яке дає забуття.  

Овідій, порівнюючи дзеркало зі шкірою дівчат, які виконують його 

вказівки, каже:  

                                                 
 Див.: Hor. C. II. 11. 6; II. 20. 11; Verg. A. V. 91; V. 259; V. 558; VII. 349; VII. 789; XI. 40; Ecl. VI. 

51; VII. 31; Ov. Ars am. III. 437; Med. 68; Tr. III.1.13; M. X.518; XII. 409; XIII. 792. 
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Quaecumque afficiet tali medicamine vultum || fulgebit speculo levior ipsa suo. [Ov. 

Med. 67‒68] ‒ Яка б таким лікарським засобом обробляла обличчя, сяятиме сама 

гладкіша (рівніша) від свого дзеркала. 

У художньому світі досліджуваних поетів домінантна лексема levis 

виявилася багатозначною одиницею, оскільки вона, крім прямих ЛСВ, реалізує 

низку похідних. Зокрема, ця лексема в поетичних творах Вергілія розвиває 

похідне значення «слизький» [93, c. 448; 249; 304, c. 1222]. Про одного із воїнів 

поеми «Енеїда» читаємо:  

… leui cum sanguine Nisus || labitur infelix. [Verg. A. V. 328-329] ‒ …коли 

нещасливий Ніс посковзнувся на слизькій крові. 

На нашу думку, причина вживання прикметника levis, із первинним 

значенням «гладкий», на позначення відчуття слизькості полягає в синкретизмі 

цих відчуттів. Підтвердження сказаному знаходимо в тлумачному словнику 

української мови, де слизьке пояснено як дуже гладке [54, с. 1343]. 

В одному з творів Вергілія прикметник levis, уживаючись на позначення 

ґлею (мулу), реалізує похідне значення «рідкий» [303, c. 1222] і тим самим зазнає 

синестетичного переходу значення до ЛСП візуальної сфери:  

Tu tamen et levi rimosa cubilia limo ||ungue … [Verg. G. IV. 45‒46] ‒ І вкінці ти 

змасти рідким ґлеєм (мулом) потріскане гніздо [бджіл]…  

У сполученні з іменником рука (manus), прикметник levis актуалізує похідне 

дотикове значення «ніжний» [282, c. 1055]. Отже, горіхове дерево каже:  

...levi nux cadat una manu. [Ov. Nux. 86] ‒ …якби горіх падав лише в одну ніжну 

руку. 

У поемах Овідія та Горація на позначення зовнішнього вигляду богів 

ад’єктив levis актуалізує похідне нетактильне значення «лисий» та «безбородий» 

[249; 291, c. 1054; 304, c. 1020] і тим самим поповнює ряди прикметників 

візуальної сфери. Як-от, в Овідія про Силена, супутника бога Діоніса, читаємо:  

                                                 
 Див. подібн. прикл.: Verg. A. VII. 815. 
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Ut satyri levisque senex tetigere saporem… [Ov. F. III. 745] ‒ Щойно сатири і лисий 

старець відчули смак… 

В одній із «Од» Горацій звертається до завжди юного бога Аполлона 

такими словами: …levis Agyieu. [Hor. C. IV. 6. 28] – …безбородий охоронцю доріг. 

Крім того, аналізована лексема levis у сполученні з іменником шолом (galea) 

реалізує візуальне значення «блискучий» [282, c. 1054]. Горацій про бога війни 

Марса пише: …quem iuuat clamor galeaeque leues; [Hor. C. I. 2. 38] ‒ …якого радує 

крик і блискучі шоломи. 

З опорою на польовий підхід організації не лише ЛСП, а й категорії значення 

слова [143, с. 30–33], вважаємо сему ад’єктива levis, позначену на рис. 2.5 цифрою 

1, ядерною, а всі інші 4 – периферійними.  

 

 

 

 

                                  

 

                                    

 

                                   

 

                                    

 

                                    

 

 

Рис. 2.5 Семантичне наповнення ядерної одиниці ЛСП «дотик» levis у МКС 

поетів епохи принципату Августа 
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ЛСВ1 «гладкий» 

ЛСВ2 «лисий, безбородий» (зір) 

ЛСВ3 «блискучий» (зір) 

ЛСВ3 «рідкий» (зір) 

ЛСВ4 «слизький» (дотик) 

ЛСВ5 «ніжний» (дотик) 
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Відмінність прикметника rasilis від інших ад’єктивів ЛСГ «гладкий» 

полягає, насамперед у тому, що в його семантиці на передній план виступає 

значення не просто «гладкий», а «гладкий внаслідок оброблення». Його вживання, 

очевидно, було зумовлене прагненням Вергілія та Овідія за допомогою 

синонімічних лексем урізноманітнити текст, збагатити мову, а також відтворити й 

водночас викликати бажані асоціації. Слід додати, що вживання ад’єктива rasilis, 

було прерогативою саме поетичної мови досліджуваних письменників [282, c. 

1525]. Крім того, його семантика  досить стійка, оскільки в текстах творів Вергілія 

та Овідія він реалізує лише первинне значення:  

Tiliae leues aut torno rasile buxum… [Verg. G. II. 449]  ‒ Гладкі липи чи гладкий від 

верстата самшит… 

До складу тактильних прикметників із семою «гладкий» зараховуємо також, 

засвідчений лише у Вергілія та Овідія, ад’єктив enodis із ЛСВ1 не просто 

«гладкий», а «позбавлений вузлів» [291, c 609; 304, c. 602]. Цей ад’єктив уживано 

на позначення дерев (зокрема ялиці) та їхніх стовбурів. Оскільки гладкість 

стовбура можна відчути на дотик й осягнути зором, то ми робимо висновок, що в 

семантиці аналізованої лексеми enodis закладено синкретизм двох відчуттів, а 

саме дотик+зір. Наприклад, Овідій, перераховуючи дерева, які зійшлися на спів 

міфологічного героя Орфея, каже: …enodisque abies curvataque glandibus ilex; [Ov. 

M. X. 94] ‒ …позбавлена вузлів ялиця і зігнутий від жолудів дуб. 

А Вергілій про метод розмноження саджанців пише:  

… enodes trunci resecantur; [Verg. G. II. 78] ‒ … стовбури, позбавлені вузлів, 

обрізаються. 

Непереконливим видається зауваження в Оксфордському словнику 

латинської мови [282, c. 647] стосовно того, що вживання прикметника enodis 

було властиве поезії та прозі періоду лише після правління імператора Августа. 

Наведені вище приклади спростовують це твердження.  

Лексико-семантичного варіанту «гладкий» внаслідок переносного вживання 

[304, c. 413] в поемі «Енеїда» Вергілія набуває також ад’єктив marmoreus із 



 

 

 

 

116 

первісним значенням «зроблений із мармуру» [249] або ж похідним значенням 

«білий як мармур». У змалюванні поверхні моря ад’єктив marmoreus набуває 

значення «гладкий як мармур» [249]:  

Marmoreo fert monstra sub aequore pontus. [Verg. A. VI. 729] ‒ Море виводить 

потвори з-під гладкої як мармур поверхні. 

Серед компонентів ЛСГ «гладкий» звертаємо особливу увагу на 

прикметник teres із первинним значенням «круглий» [93, c. 766; 282, c. 1858; 291, 

c. 1924;] (візуальна сфера). У цьому випадку можна говорити про можливість 

поповнення ЛСП «дотик», зокрема ЛСГ «гладкий», лексемами інших ЛСП 

сенсорної сфери (візуальної).  

Причину появи ЛСВ «гладкий» у семантиці прикметника teres, ймовірно, 

можна пояснити синкретизмом зорових і тактильних відчуттів, які виникають 

внаслідок споглядання круглих предметів, позбавлених кутів і загострень [291, c. 

1924].  

Аналізоване значення прикметник teres актуалізує в поєднанні з іменниками 

лише конкретної семантики: aclys, lectus, lingua, oliva, tergum, virga, zona. У поемі 

Овідія, присвяченій рибальству, про мурену читаємо: …muraena ferox teretis … 

tergi; [Ov. Hal. 27] ‒ …відважна мурена із гладким …хребтом. 

Вергілій про вовчицю, яка вигодувала засновників Рима Ромула та Рема, 

пише:  

… illam tereti cervice reflexa || mulcere alternos et corpora fingere lingua. [Verg. A. 

VIII. 633-634] ‒ …ту із зігнутою шиєю, яка облизувала і гладила по черзі тіла 

гладким язиком. 

Особливістю ж поетичної мови Горація, на відміну від Вергілія і Овідія, є 

те, що аналізована лексема, актуалізує ЛСВ «гладкий» лише внаслідок її 

                                                 
 Інші прикл. див. у: Hor. C. IV. 1. 20; Epist. I. 18. 72; Verg. Ecl. VII. 35; Ov. Amor. II. 7. 3; Ars am. 

I. 103; M. VII. 465; XV. 672. 
 Див. прикл.: Verg. G. IV. 523, Ov. M. XIII. 746, ib. III. 481, Amor. II. 11. 15, F. IV. 918. 
 Див. Hor. Sat. II. 7. 86; Verg. A. V. 313; VII. 730; VIII. 633; Ov. Ars am. I.211; Hal. 27. 
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метафоричного вживання її автором на позначення витонченості мудреця, який не 

боїться жодної з бід, оскільки все, що до нього прилипає, швидко відпадає:  

Sapiens … in se ipso totus, teres atque rotundus… [Hor. Sat. II. 7. 86] ‒ Розумний … 

весь у собі, гладкий і круглий… 

Слід додати, що прикметники ЛСГ «гладкий» у творах Горація, Вергілія та 

Овідія реалізують лише позитивно-оцінне значення, що зумовлено вочевидь тим, 

що гладкість предметів викликає приємні відчуття. 

 

2.2.3. ЛСГ прикметників фактури із семою «м’який» 

 

ЛСГ прикметників фактури із семою «м’який» утворюють 5 ад’єктивів: 

facilis, insolidus, mitis, mollis і tener. Хоча кількість цих ад'єктивів невелика, проте 

саме лексеми аналізованої ЛСГ (зокрема mitis, mollis і tener) виявилися одними із 

найчастіше вживаних лексем ЛСП «дотик». Домінантою цього ряду вважаємо 

дотикову лексему mollis, яка кількісно значно переважає в досліджуваних творах 

інші ад’єктиви із первісним значенням «м’який» (228 прикладів уживання) (див. 

табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

 

Частота вживання прикметників mitis, mollis і tener ЛСГ із семою 

«м’який» у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія 

 

№ Прикметники 

із ЛСВ1 

«м’який» 

Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. insolidus 1 0 0 1 

2. mitis 96 6 5 85 

3. mollis 228 20 58 140 
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Уживання лексеми mollis було особливо характерним для Овідія (на поетичну 

спадщину якого припадають 64, 22% від загальної кількості прикладів), рідше 

Вергілія (26, 61%) та Горація (9, 17%) (рис. 2.6). 

 

 

 

Рис. 2.6 Частота вживання прикметника mollis у поетичних творах 

письменників епохи принципату Августа 

 

Нижче подаємо приклад уживання тактильної лексеми mollis на позначення 

гіпероніма «дотик»:  

Membra reformidant mollem … tactum. [Ov. Epist. II. 7. 13] ‒ Тіла бояться м’якого 

…дотику.  

У «Поетичному мистецтві» Горація про мідника читаємо:  

Faber imus et unguis || exprimet et molles imitabitur aere capillos. [Hor. Ars p. 32-33] 

‒ Найневідоміший мідник виллє і нігті, і м’яке волосся зобразить із міді.  

В «Еклогах» Вергілія пастух говорить:  

Hic gelidi fontes, hic mollia prata…; [Verg. Ecl. X. 42] ‒ Тут холодні джерела, тут 

м’які трави…. 

Діапазон іменників, у сполученні з якими ад’єктив mollis актуалізує первинне 

значення, у творах Овідія, кількісно значно переважає. У цього автора 

прикметник mollis є не лише означенням іменників ТГ «Флора», «Предмети 
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побуту», «Одяг», «Волосяний покрив людини та тварини», а й численних 

репрезентантів ТГ «Природні утвори» та «Частини тіла людини» :  

Subtrahitur presso mollis harena pedi; [Ov. Ib. 422] ‒ М’який пісок зникає (вислизає) 

з-під притиснутої ноги. 

Погоджуючись із думкою А. А. Капанової [106, с. 46] про те, що ад’єктиви 

мають властивість поєднувати в собі два аспекти ‒ позначати власне ознаку й 

визначати оцінку, можемо зауважити, що в семантиці ад’єктива mollis у мовленні 

на передній план виступає сема «позитивна оцінка». Тут мотивація очевидна, 

оскільки саме м'якість об’єктів навколишнього світу здавна була невід'ємним 

складником «приємного», чогось, що викликало задоволення. Наприклад, 

Вергілій, описуючи бога Вулкана, зосереджує увагу на м’якості його ложа, яку, 

безперечно, оцінює позитивно, оскільки вона викликає приємні відчуття: Mollibus 

e stratis opera ad fabrilia surgit. [Verg. A. VIII. 415] ‒ Він підвівся із м’яких покривал 

до ковальської справи. 

Наведемо також одне зі звертань Овідія, де аналізований прикметник на 

основі прямого значення «м’який» набуває переносного значення «приємний»:  

Mollia quae nobis vestras velamina lanas || praebetis... [Ov. M. XV. 117‒118] ‒ Ви 

[вівці], що даєте нам свою вовну [як] приємний одяг… 

Коло предметів, модифіеованих лексемою mollis для відображення 

дійсності, поступово розширювалося. Поетичні твори, зокрема Вергілія, Овідія та 

Горація, є щедрим джерелом для дослідження похідних значень тактильних 

лексем, кількість яких чи не вдвічі перевищує обсяг уживання прикметників у 

прямому дотиковому значенні (див. табл. 2.8): 

 

 

                                                 
 Див. прикл.: Hor. C. I. 18.2; IV. 12.9; Verg. A. I. 693; II. 683; VIII. 415;  VIII. 666; X. 192; X. 818; 

XI. 64; Ecl. II. 384; III. 55; VIII. 64; X. 42; G. I. 81; II. 120; II. 389; III. 188;  III. 386; III. 520; IV. 

348; Ov. Amor. II.4.14; II.11.47; Ars am. I.279; II.712; III.688; Ex P. I.2.60; I.3.19; III.3.17; F. II.344; 

II.742; III.357; III.561; III.832; IV.342; II.742; IV.774;  V.340; VI.328; Hal. 91; 126; Ib. 135; 420; 

454; Her. XIX.138; M. II. 577; III.555; IV.314; IV.345; V.595; VI.256; VI.364; VII.284; VIII.561; 

VIII.640; 10.513; IX. 221; X. 125; XII.436; XIII.816; 14.555; 14.710; 15.118; 15.417; N. 95; Tr. 

III.12.12; V.1.32; V.4.9. 
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Таблиця 2.8 

 

Частота вживання у творах Горація, Вергілія та Овідія дотикового 

прикметника mollis із первісним ЛСВ «м’який» 

 

Кількість прикладів 

вживання 

Вергілій Овідій Горацій Сумарна 

кількість 

прикладів 

у прямому значенні 20 52 1 73 

у похідних значеннях 38 88 19 145 

 

Поділяємо думку М. Й. Петришин [186, c. 5], яка вважає, що таке 

розширення значень було зумовлене розвитком суспільства та вдосконаленням 

мисленнєвої діяльності людини. Саме це семантичне розширення й сприяло появі 

похідних значень. 

Так, ад’єктив mollis у сполученні із субстантивом aestas, актуалізує похідне 

значення «м’який», тобто «слабкий»:  

Ubi iam breuiorque dies et mollior aestas…? [Verg. G. I. 311‒312] ‒ Де саме 

коротші дні і слабша спека… ? 

У сполученні ж з іменником querella він реалізує переносне значення 

«зворушливий» [291, c. 1159]:  

Desine mollium || tandem querellarum… [Hor. C. II. 9. 17‒18] ‒ Врешті-решт, 

досить зворушливих плачів… 

Вживаючись на позначення демінутива auriculae, ад’єктив mollis реалізує 

похідне значення «доступний для лестощів» [297, c. 1128]:  

gaudent praenomine molles || auriculae; [Hor. Sat. II. 5. 32‒33]  ‒ доступні для 

лестощів вушка радіють від імені. 

У Вергілія прикметник mollis, ужитий на позначення миті, яку хоче вибрати 

головний герой Еней, щоб повідомити Дідоні про свій раптовий від’їзд, актуалізує 

ЛСВ «зручний» [291, c. 1128]:  
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mollissima fandi tempora; [Verg. A. IV. 293‒294] – найзручніший момент, щоб 

сказати. 

Звернімо увагу, що наведений контекст є єдиним прикладом вживання 

автором в «Енеїді» лексеми mollis у найвищому ступені порівняння. Причиною 

цього, на нашу думку, є бажання Вергілія якомога експресивніше зобразити 

вагання героя перед необхідністю повідомити страшну для закоханої Дідони 

звістки. 

У сполученні з абстрактними номінаціями (iter, exilium, jussa та ін.) 

прикметник mollis реалізує похідне значення «легкий». До прикладу, Овідій в 

одному з листів до найкращого друга Секста Помпілія зізнається:  

Fatebor protinus exilium mollius esse meum. [Ov. Epist. IV. 4. 49‒50] ‒ Я зізнаюся, 

що моє вигнання відразу стало легшим. 

У поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія аналізована лексема в 

метафоричних значеннях виступає також постійним означенням рис характеру та 

вдачі богів і людей [282, c. 1159]. До прикладу, Горацій характеризує кохану Ліку 

такими словами: Nec rigida mollior aesculo; [Hor. C. III. 10. 17] ‒ [Ліко], ти не 

м’якша від твердого дуба. Вергілій же називає сабінян «розніженими»: Nonne 

uides, … India mittit ebur, molles sua tura Sabaei? [Verg. G. I. 56‒57] ‒ Чи ти не 

бачиш, що … Індія постачає слонову кістку, розніжені Сабеї – свій ладан? 

А Овідій називає батька та доньку, які запросили виснажену пошуками 

доньки богиню Цереру «чуйними, розчуленими»: Flent pariter molles animis 

virgoque senexque; [Ov. F. IV. 523] ‒ Плачуть обоє розчулені (м’які душею) дівчина 

і старець. 

Оскільки прикметникові mollis у поемах Горація, Вергілія та Овідія притаманний 

ланцюжковий тип творення ЛСВ, який полягає в послідовному творенні значень 

(наприклад: ЛСВ1 «м’який» → ЛСВ2 «ніжний»→ ЛСВ2.1 «розніжений»), а також 

                                                 
 Див. також: Verg. A. IV. 423. 
 Hor. C. I. 15.31; III. 10.17; III. 11.43; Epod. XI. 4; XII. 16; Verg. G. I. 57; Ov. Amor. II.3.5; II.4.24;  

II.5.26; Ars am. II.356; II.565; Ex P. IV.6.40; F. IV.523; Her. III.114; IX.74; M. III.547; Rem. 529; Tr. 

II.411; III.2.10. 
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радіальний тип творення ЛСВ, за якого кілька значень творяться від одного 

головного значення [205,  c. 563–564], то робимо висновок, що прикметник mollis 

є багатозначною лексемою із мішаним типом організації його ЛСВ (див. рис. 2.7.): 

 

                                                           ЛСВ2«ніжний»→ЛСВ2.1«розніжений»  

                                                             ЛСВ3 «слабкий» 

mollis ‒ ЛСВ1 «м’який»                            ЛСВ4 «зворушливий» 

                                                             ЛСВ5 «доступний для лестощів» 

 

Рис. 2.7 Семантична структура ад’єктива mollis у поетичній спадщині 

Горація, Вергілія та Овідія 

 

Ад’єктив mollis в епоху принципату Августа має розвинену систему 

значень, які відображають поняття не лише тактильної сфери, а й інших 

сенсорних сфер. Так, Вергілій, перераховуючи дари весни, вживає тактильну 

лексему mollis на позначення високих смакових якостей вина (vinum), а Горацій 

вживає цей прикметник на позначення «ніжного смаку» синонімічної лексеми 

merum:  

Tum pingues agni et tum mollissima uina… [Verg. G. I. 341] ‒ Тоді жирні вівці і 

тоді найм’якші вина…  

У творі «Мистецтво кохання» Овідій вживає прикметник mollis на 

позначення ходи звабливих дівчат; тут номінація зазнає синестетичного переносу 

до ЛСП «зір». Видається, що саме завдяки вживанню цього ад’єктива у вищому 

ступені порівняння, авторові вдалося надати означуваному негативної оцінки й 

тим самим вказати на певне «відхилення від норми», межі якої зазвичай визначає 

вживання тактильної лексеми mollis у звичайному ступені порівняння:  

…rusticus alter motus, concesso mollior alter erit. [Ov. Ars am. III.305‒306] ‒ …один 

рух є грубим, інший є розніженішим від дозволеного. 

                                                 
 Приклад з merum див. Hor. C. I. 7. 17–19.  
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В «Еподах» Вергілія досліджувана лексема, внаслідок явища синестезії до 

ЛСП прикметників зору, набуває позитивно-забарвленого значення «пологий», що 

видно в такому прикладі: 

...colles || incipiunt mollique iugum demittere cliuo; [Verg. Ecl. IX. 7‒8]  

…пагорби починають спускатися пологим спуском. 

Наявні в поезії Овідія та Горація словосполучення на взірець mollia carmina 

– хтиві пісні [Ov. Tr. II.349; II. 239], mollia verba – лагідні слова [Ov. Am. I.12.22; 

III.6.14; VI.1.20; Hor. Epod. V.83], molles modi citharae – ніжні ритми кіфари [Hor. 

C. II.12.3], у яких прикметник mollis вжито в переносному значенні «хтивий, 

лагідний, ніжний» [304, c. 1376], є яскравими прикладами синестезії тактильних 

прикметників до ЛСП ад'єктивів аудіальної сфери. 

На основі здійсненого аналізу, робимо висновок, що синестетичні переходи 

ад’єктива mollis у класичний період були щедрим джерелом поповнення складу 

ЛСП перцептивних ад’єктивів, а також лексичної системи латинської мови 

загалом. Оскільки поезія є мовним мистецтвом, то зроблений висновок є 

беззаперечним підтвердженням зауваження Б.М. Галєєва, суть якого полягає в 

тому, що саме мистецтво було тією основною сферою соціальної практики, де 

культивували синестезію та де вона функціонувала [72]. 

Ад’єктив mollis в епоху принципату Августа міг також набувати 

контекстуального значення. До прикладу, у поемі «Георгіки» Вергілія 

досліджувана лексема в сполученні з іменником хліви (stabula), де зимують любі 

серцю пастуха, головного героя поеми, вівці, набуває контекстуального значення 

«теплий»:  

Incipiens stabulis edico in mollibus herbam… [Verg. G. III. 295] ‒ Перш за все хай 

вівці їдять траву у теплих хлівах… 

Слід додати, що ад’єктив mollis, актуалізуючи похідні значення, міг набувати 

в поетичних текстах Горація та Овідія, як і прикметники інших сенсорних сфер 

                                                 
 Подібний приклад див.: Ov. F. III.13. 
 Див. також: Hor. C.II.  9.17; IV. 1.6; Sat. 1.10. 44; Verg. A. IX. 804; XI. 728; Ov. Ars am. II.159; 

II.196; Ex P. III.4.85; M. III.376; Tr. II.307. 
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[66, c. 11], додаткової негативної конотації. Яскравим є опис в Горація 

непривабливого вигляду літньої жінки:  

… venterque mollis et femur tumentibus || exile suris additum. [Hor. Epod. VIII. 3‒10] 

‒ … непружний живіт  і худе стегно над розпухлими литками. 

В одному із послань Овідія дружина Деяніра дорікає Геркулесові, називаючи 

його molli viro [Ov. Her. IX. 74]  ‒ розніженим мужем. 

Незважаючи на те, що оцінна семантика дотикової лексеми mollis є 

полярною, аналіз аксіологічної шкали показав, що оцінка, яку вона актуалізує в 

поемах Вергілія, Овідія та Горація, покриває (здебільшого) площину зі знаком 

плюс, і рідко (у поемах Овідія та Горація) зі знаком мінус. Отже, робимо 

висновок, що прикметник mollis, побутуючи в досліджуваних поезіях, активно 

поповнював склад позитивно-оцінної лексики мови досліджуваних поетів. 

 Другим частовживаним компонентом ЛСГ «м’який» є ад’єктив mitis (див 

табл. 2.7). Частотність уживання аналізованого прикметника в прямому та 

переносних значеннях подано на рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.8 Частота вживання прикметника ЛСГ «м’який» mitis у прямому та 

переносних значеннях  

                                                 
 Див. також: Hor. C. I. 15. 31; Epod. XII. 16; XVI. 3. 1; Sat. I. 2. 88. 
 Оскільки в найбільшому монументальному словнику латинської мови «Thesaurus Linguae 

Latinae» [304, c. 1151-1152] зазначено, що ЛСВ1 аналізованої лексеми є тактильне значення 

«м’який», тоді як густативне значення є похідним, то ми вважаємо зауваження в оксфордському 

словнику про те, що первинним значенням досліджуваної лексеми є «солодкий, соковитий» 

[291, c. 1119], хибним. 
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На рис. 2.8 літерою А позначено кількість прикладів прямого вживання 

ад’єктива mitis (7 прикладів), і Б ‒ похідного (89). Це засвідчує, що в поетичних 

творах Горація, Вергілія та Овідія частота похідного вживання цього прикметника 

(яка у відсотковому відношенні становить 92,7% від загальної кількості вживань 

(96 прикладів)), значно перевищує кількість його вживань у прямому дотиковому 

значенні «м’який» (7, 29%). Наприклад, Горацій вживає тактильну лексему mitis 

на позначення м’якого ґрунту (mite solum) біля стін братів Тібурна та Катіла [Hor. 

C. I. 18. 2]. 

У поетичних творах письменників епохи принципату Августа ад’єктив mitis 

виступає також постійним епітетом іменників ТГ «Їжа». Підтвердженням цього є 

5 випадків уживання в «Метаморфозах» Овідія прикметника mitis лише на 

позначення м’якості з іменником alimenta (їжа, пожива):  

…prima dedit fruges alimentaque mitia terris; [Ov. M. V. 342‒343] ‒ …[Церера] 

перша дала землям плоди і м’яку їжу. 

Аналіз семантики прикметника mitis показав, що він, вживаючись з 

іменниками на позначення плодів, актуалізує похідне густативне значення 

«стиглий, солодкий» [304, c. 1152]. Вергілій, описуючи принади кожної із 

чотирьох пір року, про виноград пише:  

…et alte || mitis in apricis coquitur uindemia saxis. [Verg. G. II. 521‒522] ‒ і високо 

на гарячих скелях сохне стиглий виноград. 

Або ж в «Еподах» Горація про осінь читаємо:  

Vel cum decorum mitibus pomis caput || Autumnus agris extulit… [Hor. Epod. II. 

17‒18] ‒ Чи коли осінь підняла над полями голову, прикрашену стиглими 

плодами… 

Оскільки плоди є складниками продуктів харчування (густативна лексика), 

то логічним є розвиток синкретизму тактильних і густативних відчуттів, які 

викликає «м’якість» плодів як невід’ємна ознака їхньої стиглості й придатності до 

                                                 
 Див.: Ov. M. II. 288; V. 343; V. 657; XV. 82; XV. 478. 
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споживання. В «Еклозі» Вергілія пастух Тітір називає другові Мелібею такі 

переваги ночівлі у нього, як:  

Sunt nobis mitia poma… [Verg. Ecl. I. 80] ‒ У мене є стиглі (м’які) яблука… 

У поемі «Георгіки» Вергілія вдалося зафіксувати єдиний випадок похідного 

вживання [304, c. 1152] досліджуваного прикметника на позначення м’якого 

смаку вина, що дає можливість говорити про здатність прикметника mitis 

поповнювати склад ЛСП «смак», внаслідок явища синестезії:  

…cui tu lacte fauos et miti dilue Baccho; [Verg. G. I. 344]   ‒ … для якої ти узливай 

соти із молоком та м’яким вином. 

А в Горація та Овідія його вживано на позначення аудіальної лексики: Nunc 

ego mitibus || mutare quaero tristia; [Hor. C. I. 16. 25‒26] ‒ Тепер я намагаюся 

змінити різкі [ямби] на лагідні. 

Прикметник mitis у поемах епохи принципату Августа має розвинену систему 

значень, які відображають поняття не лише зі сфери дотику, а й інших сенсорних і 

несенсорних сфер. Вергілій вживає прикметник mitis на позначення тихої 

(повільної) течії озера:  

…mitis ut in morem stagni placidaeque paludis [Verg. A. VIII. 88] ‒ …подібно до 

тихого (повільного) озера та спокійного ставка. 

Основна ж кількість уживань прикметника mitis у переносному значенні 

припадає саме на поетичну спадщину Овідія, де ця лексема виступає постійним 

означенням м’якосердечності, поблажливості й ласки небожителів, правителів, 

друзів Овідія та навіть народів, серед яких він жив. Наприклад, про богиню 

Люціну Овідій пише:  

Constitit ad ramos mitis Lucina dolentes… [Ov. M. X. 510] ‒ Поблажлива Люціна 

підійшла до стражденних гілок… 

                                                 
 Див. також: Ov. M. II. 816; Tr. I.5.5.  
 Див.: Ars am. II.178; II.462; Ex P. I.2.68; II.1.48; II.2.39; II.2.66; II.8.51; II.9.5; III.1.165; III.2.103; 

III.6.43; III.9.27; IV.5.32; IV.14.48; IV.15.32; F. V.468; Hal. 16; Her. VI.150; X.3; XX.118; M. I.380; 

II.435; IV.31; V.498; VI.118; VIII.261; IX.422; XI.134; 14.587; Ib. 289; 459; Tr. I.1.73; II.1.27; II.1. 

147; IV.8.38; V.2.38; V.8.5; V.8.26; V.9.7; V.11.20. 
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Переносного значення «м’який, поблажливий, ласкавий» досліджувана 

лексема набуває не лише в сполученні з іменниками конкретної семантики, а й 

абстрактної. Наприклад: Ego mite parentis || ingenium verbis ad publica commoda 

verti; [Ov. M. XIII. 187–188] – Я словами звернув м’який характер батька на 

суспільну користь. 

Оскільки аналізований ад’єктив, внаслідок прямого й переносного називання 

ознак об'єкта, актуалізує лише позитивно-оцінне значення, то робимо висновок, 

що в епоху принципату Августа він був щедрим джерелом поповнення 

позитивно-оцінної лексики. Таким, наприклад, є значення «приємний»:  

Quis mihi desertae mite levamen erit? [Ov. Her. III. 62] ‒ Хто ж мені покинутій буде 

приємним полегшенням (розрадою)? 

Крім розглянутих вище ад'єктивів, у поемі «Метаморфози» Овідія 

знаходимо приклад уживання на позначення м’якої трави прикметника insolidus:  

Tunc herba recens … turget et insolida est; [Ov. M. XV. 202‒203] ‒ Тоді молода 

трава наповнена [соком] … і є м’якою. 

Беручи до уваги факт, що названу одиницю утворено шляхом додавання до 

тактильного прикметника solidus заперечного префікса –in [291, c. 926], вважаємо, 

що значення прикметника insolidus «м’який», яке він реалізує в поєднанні із 

субстантивом herba, виникло як результат заперечення ЛСВ ад’єктива solidus 

«твердий»: твердий > нетвердий > м’який.  

Серед компонентів ЛСГ зі значенням «м’який» звертаємо окрему увагу на 

прикметник tener, який входить до аналізованої групи, реалізуючи не первинне 

(«ніжний» [282, c. 1854; 291, c. 1920]), а похідне значення «м’який».  

Аналіз творів засвідчив, що в його семантиці на передній план здебільшого 

виступає сема «позитивна оцінка». Дотикового ж значення «м’який» прикметник 

набуває у сполученні з іменниками винятково  конкретної семантики.  До 

прикладу, в одній із любовних елегій Овідія читаємо:  

                                                 
 Див.: Ov. Amor. I.10.26; Ex P. II.5.13; II.7.63; III.2.103; III.6.43; IV.6.20; IV.6.28; IV.9.36; Tr. 

I.2.61; II.185; III.4.35; IV.4.51; 
 Це значення зафіксовано у [269, c. 408]. 
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Cumque sua teneram coniuge pressit humum. [Ov. Amor. III.5. 16] ‒ Він зі своєю 

дружиною ліг на м’яку землю. 

Часто складно визначити, до якої ЛСГ належить цей прикметник, оскільки 

межа між ЛСГ прикметників зі значенням «м’який» та «ніжний» доволі нечітка. 

Вирішальним для зарахування прикметника до тієї чи іншої ЛСГ виступає 

контекст, вплив якого є одним із основних чинників виникнення в мовних 

одиниць різних семантичних видозмін [28, с. 8]. 

Тактильним лексемам mollis та tener притаманна не лише близькість 

предметно-поняттєвого аспекту, а й тотожна сполучуваність із певними 

іменниками (frons, herba, gramen, manus, os), що свідчить про високий ступінь 

синонімії:  

Dicunt in tenero gramine pinguium || custodes ouium carmina… [Hor. C. IV. 9‒10] ‒ 

Пастухи жирних овець співають пісні на м’якій траві… 

Також прикметник tener внаслідок синестетичного переносу значення зі 

сфери дотику до сфери смаку може позначати смакову характеристику курячого 

м’яса, що вдалося зафіксувати лише в «Сатирах» Горація:  

…doctus eris vivam musto mersare Falerno: || hoc teneram faciet. [Hor. Sat. 19‒20] ‒ 

…будеш знати, щоб живу [курку] занурити у молоде фалернське вино, воно 

зробить її м'якою. 

Оскільки твердість м’яса можна відчути як на дотик, так і на смак, 

погоджуємося із зауваженням дослідниці латинської густативної лексики 

Н.О.Тимейчук [220, с. 50], згідно з твердженням якої синестетичними можна 

також назвати тактильні лексеми, у самій семантиці яких лежить синкретизм 

декількох сенсорних характеристик.  

Контекстуальне вживання в Овідія на позначення м’якості воску первинно 

оцінної лексеми facilis («легкий, нескладний») у прикладі:  

                                                 
 Подібні приклади див.: Hor. C. IV. 12.9; Sat. 2.4. 20; Verg. G. I. 112; III. 326; IV. 308; Ov. Amor. 

II.16.6; III.5.16; M. III.23. 
 Див. також: Verg. G. I. 112; Ov. M. X. 513. 
 Подібний приклад уживання на позначення м’якості трави пркметника mollis див. у [Ov. F. 

VI. 328]. 
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…utque novis facilis signatur cera figures; [Ov. M. XV. 169] ‒ …немов м’який віск 

покривається новими фігурами; дає можливість не лише зарахувати цей 

прикметник до ЛСГ «м’який», а й стверджувати, що склад цієї групи 

поповнюється як сенсорними, так і несенсорними одиницями.  

 

 

2.2.4 ЛСГ прикметників фактури із семою «ніжний» 

 

Окремо виділяємо в мікрополі «фактура» ЛСГ, до складу якої входять 

дотикові прикметники зі значенням «ніжний». У поетичній спадщині Горація, 

Вергілія та Овідія є 5 ад’єктивів цієї групи: lenis, levis, mollis, mitis, tener.  

Ад’єктив tener (166 прикладів уживання: 17 у Горація, 29 у Вергілія і 120 в 

Овідія) є домінантною лексемою ЛСГ «ніжний».  

В епоху принципату Августа цей прикметник вживали як постійне 

означення ніжності тіла людини. Це підтверджує той факт, що в контекстах 

аналізованих творів Вергілія, Овідія і Горація прикметник tener виступає 

позначенням ніжності 21 субстантива ТГ «Тіло людини та його частини». Так, 

«ніжним» називається artus, corpus, pes, planta, lacertus, manus, ulnae, palma, 

digitus, pollex, unguis, ocelli, os, palatum, labella, labra, genae, malae, latus, femur, 

sinus.  

Найбільше прикладів такого вживання засвідчено у творах Овідія (33), що 

безперечно було зумовлено не лише великим обсягом творів поета, але й їхньою 

любовною тематикою. 

Найчастіше ад’єктив tener вживано на позначення ніжності жіночого тіла, 

однак не лише красивих дівчат, чиї серця навчає завойовувати Овідій, а й богинь, 

німф та інших міфічних персонажів: Divae, Venus et cum Pallade Iuno,|| graminibus 

                                                 
 Див.: Hor. C. Sat. 1.2. 81; Verg. A. II. 406; XI. 572; XI. 578; Ecl. X. 49; Ov. Amor. I. 4.22; I. 4.44; 

I.13.5; I.13.18; II.4.30; II.5.46; II.6.4; II.15.22; III.6.60; III.6.68; III.10.22; Ars am. I. 129; I.162; I.231; 

I.532; I.667;  II.212; II.452; II.534; III.568; Ex P. IV.10.24; F. I.410; IV.120; IV.774; Her. XV.216; 

XVI.66; XVI.256;  XVIII.215; Med. 51; 100; M. IX.652; XIII.754; Tr. I.8.43. 
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teneros inposuere pedes. [Ov. Her. XVI. 65-66]  ‒ Богині, Венера і Юнона з 

Палладою, на трави поставили ніжні ноги. 

Якщо в поемах Вергілія ніжність є ознакою конкретної красуні, чиє ім’я 

повідомляє нам сам письменник, то в текстах творів інших авторів такого 

обмеження не виявлено. Вергілій ніжними називає стопи коханої пастуха 

Лікоріди, яка живе у віддалених холодних краях. Руки бранки Агамемнона 

зв’язані так, що вона не може їх навіть піднести до неба:  

…nam teneras arcebant uincula palmas. [Verg. A. II. 406] ‒ … бо ніжні руки 

[Кассандри] стримували кайдани. 

В Овідія ад’єктив tener є означенням ніг богинь і земних жінок, з яких 

закоханим не слід соромитися знімати сандалі, підставляти стілець та цілувати їх; 

щік красунь, на яких часто залишають сліди молоді ревнивці; губ дівчат, з яких 

чоловікам доводиться зривати поцілунки; рук, які прядуть м’яку шерсть; пальців, 

які носять подаровані персні чи обличчя, за яким дівчатам слід особливо 

доглядати. В Овідія читаємо:  

…quodve tener digitus ferre recuset. [Ov. Amor. II. 15. 22] ‒ …і який (перстень) хай 

не відмовляється носити ніжний палець (дівчини). 

Горацій же, дошкуляючи заможним матронам, що мають дорогі ювелірні 

прикраси, ніжним називає стегно тої, («безіменної», як влучно підкреслив А.О. 

Содомора [82, с. 132]), яка пропонує своє тіло як товар:  

…tuum tenerum est femur; [Hor. Sat. I. 2. 81] – …твоє стегно є ніжним; 

На особливу увагу заслуговує вживання в одній із «Од» поета 

словосполучення teneris unguiculis, яке було стійким зворотом, перекладом 

латинською мовою із давньогрецького прислів’я [254, I. 6. 2; 213b] ἐξ ἁπαλῶν 

ὀνύχων [291, c. 1920]:  

Virgo … de tenero meditatur ungui.  [Hor. C. III. 6. 22‒24] ‒ Дівчина … 

готовляється [до любощів] із раннього віку.  

                                                 
 Див.: Verg. A. II. 406; Ov. Amor. I.13.5; Ars am. I.532; F. I.410; IV.120; Her. XVI.66; M. IX.652. 
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Переносне значення цього словосполучення не складається з прямих 

значень слів, що входять до нього (tener – ніжний, unguis - ніготь). Причиною 

цього, очевидно, було метафоричне переосмислення словосполучення tener 

unguis, як результат перенесення його первинної мотивації на іншу ситуацію, у 

цьому випадку – на змалювання юності дівчини. Підтвердження сказаному 

знаходимо в М.П. Кочергана, який, пояснюючи природу виникнення усталених 

виразів, зазначив, що початково всі фразеологізми були вільними 

словосполученнями, які, потрапляючи в інший, не характерний для них контекст, 

набували переносного значення [129, с. 219]. 

Оригінальність досліджуваного словосполучення, незважаючи на те, що у 

творах Вергілія та Овідія тактильні лексеми мікрополя «фактура» (mollis і tener) 

могли набувати похідного значення «ранній, юний, незрілий» у сполученні з 

іменниками annus, fetus, infans, а отже, переходити із ЛСП «дотик» до ЛСП 

«час», полягає також у тому, що не лише один, а обидва компоненти 

аналізованого словосполучення під час переходу до нетактильної сфери втратили 

номінативне значення, що відповідає необхідній умові, як підкреслив М.П. 

Кочерган [129, с. 219], становлення стійких словосполучень.  

Здійснене дослідження показало, що в епоху принципату Августа тактильна 

лексема tener була також постійним атрибутом іменників на позначення ніжності 

рослинного світу. Щедрим джерелом прикладів виявилися поетичні твори 

Вергілія «Георгіки» та «Буколіки», а також твори Овідія до періоду заслання. 

Виокремлені іменники ТГ «Флора», означенням яких виступає ад’єктив 

tener, ми поділили на такі групи: 

➢ plantae: flos, caulis, harundo, prata, herba;  

➢ arbores, зокрема cupressus, а також такі їхні компоненти як rami, frons, 

lanugo malorum; 

                                                 
 Див.: Verg.G. II. 272; III.74; Ov. Her. I. 111; II. 143; IX. 24; Amor. II. 14. 5; II. 14. 55; M. X. 84. 
 Hor. Sat. 1.3. 116; Verg. A. III. 449; VII. 809; Ecl. II. 51; IV. 28; VII. 6; VII. 12; X. 7; X. 53; G. I. 

20; II. 363; II. 372; III. 15; Ov. Amor. III.10.10; Ars am. I.299; I.315; II.650; F. I.679; III.238; III.254; 

III.711; IV.398; IV.923; Her. XV.160; M. II.359; II.851; XV.14. 
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➢ virgulta, а саме caespes, myrtus та їхні гілки (palmes).  

Наведемо єдиний приклад уживання аналізованого ад’єктива в Горація, де автор 

про злочинця пише:  

…qui teneros caules alieni fregerit horti; [Hor. Sat. I. 3. 116] ‒ …який ніжні 

капустини поламав у чужому городі. 

У сьомій еклозі Вергілія пастух Мелібей каже:  

…dum teneras defendo a frigore myrtos; [Verg. Ecl. VII. 6] ‒ … поки я захищаю 

ніжні мирти від холоду. 

А в поемі «Метаморфози» про одну з дівчат, які оплакували Фаетона, сина 

бога Аполлона, читаємо:  

…et teneros manibus ramos abrumpit. [Ov. M. II. 359] ‒ … і вона обламує руками 

ніжні гілки. 

Наведемо також приклад уживання в Овідія прикметника tener на 

позначення ніжності посівів. У «Фастах» Овідій просить богиню Робігу:  

nec teneras segetes, sed durum amplectere ferrum; [Ov. F. IV. 923] ‒ захоплювати не 

ніжні посіви, а тверде залізо. 

У поетичних творах авторів епохи принципату Августа ад’єктив tener крім 

первинного актуалізує також похідні, переносні, контекстуальні та конотативні 

значення. Наприклад, ужитий на позначення віку живих істот, він реалізує 

похідне нетактильне значення «молодий, малий, незрілий» [282, с. 1855; 297, с. 

357]:  

Tene ferunt geminos pressisse tenaciter angues, || cum tener in cunis iam Iove dignus 

eras? [Ov. Her. IX. 23-24] ‒ Хіба не про тебе кажуть, що ти міцно стиснув двох 

змій, ще малим у колисці, і вже був гідним Зевса?  

                                                 
 Див. також: Verg. Ecl. IV. 28; 

Порівняймо також: Verg. Ecl. V. 31 і Verg. A. VII. 390; Ov. F. III. 254 та Ov. F. V. 261. 
 Див. також: Verg. Ecl. VI. 34; G. III. 74; Ov. Amor. II.14.5; Ex P. II.3.73; F. IV.512; Her. II.143;  

IV.25; M. X. 84; XV. 201; Tr. III.7.17; IV.10.33. 
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Логічне пояснення розвитку такого ЛСВ ми вбачаємо в тому, що ніжність є 

невід’ємним компонентом дитячого віку, і стверджуємо, що в наведеному 

контексті відбувається розвиток полісемії на основі метафоричного перенесення. 

Виявлено також, що прикметник tener внаслідок явища синестезії міг 

переходити до трьох ЛСП сенсорної лексики («зір», «слух» та «смак»), 

найчастіше ж до ЛСП прикметників зору. В одному із віршів, присвячених 

римському богові Фавну, читаємо:  

…tener pleno cadit haedus anno; [Hor. C. III. 18. 5] ‒ …із закінченим роком падає 

ніжне козеня. 

Отримані результати є підтвердженням зауваження Ф.Г. Лорки, який 

підкреслив, що метафора завжди продиктована зором, який визначає її межі та 

наповнює її реальністю. Адже кожен образ розкривається в просторі, відкритому 

зору. Дотик, на думку письменника, відповідає за живописну природу його 

поетичної матерії. Образи ж, які творять інші відчуття, підпорядковуються цим 

двом [74, c. 238]. 

Виявлені у творах Овідія та Горація приклади переносного вживання [297, 

с. 358] прикметника tener на позначення versus, сarmen, modus, balatus дають 

можливість твердити про синестетичний перехід значення до аудіальної сфери. 

Наприклад, у «Метаморфозах» про голос тварини, яку чаклунка занурила  у воду, 

читаємо:  

Et tener auditur medio balatus aeno. [Ov. M. VII. 319]‒ І зсередини казана чути 

ніжне мекання. 

Уживання в Овідія цього ад’єктива на позначення ніжності молочка горіха є 

підставою стверджувати про його здатність переходити із ЛСП «дотик» до ЛСП 

«смак»:  

Lamina mollis adhuc, tenero est in lacte; [Ov. Nux. 95] ‒ М’яка ще шкаралупа є у 

ніжному молочку. 

                                                 
 Подібні приклади чит. у: Verg. Ecl. I. 8; I. 21; III. 103; Ov. M. XIII.791. 
 Див. також: Hor. Ars p. 246; Epist. II. 1.126; Ov. Amor. II.1.4; III.8.2; Ars am. II.273; 
 Див. також: Hor. Sat. II. 4. 20. 
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Слід додати, що в поетичних творах Овідія аналізована лексема є також 

постійним епітетом бога Амура та й самого почуття кохання чи любощів, у 

поєднанні з якими вона реалізує метафоричне значення «ніжний» [282, с. 1855]. В 

одній із елегій Овідій пише про себе:  

Ille ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum… [Ov. Tr. IV. 10. 1] ‒ Це я, хто був, 

співцем ніжних любощів… 

Дослідження показало, що в поетичних творах класичного періоду ад’єктив 

tener міг також набувати пейоративного аксіологічного значення. Горацій вживає 

цей прикметник на позначення «розніжених душ» юнаків, які навіть не вміють 

запрягати коней:  

… et tenerae nimis || mentes asperioribus || formandae studiis. [Hor. C. III. XXIV. 

52‒54] ‒ …і надто розніжені душі треба привчити до грубших занять. 

А в сполученні з іменником «трухлявина» він набуває контекстуального 

значення негативної оцінки «гнилий». Отже про човен, залишений без 

використання, в Овідія читаємо:  

Vertitur in teneram cariem rimisque dehiscit; [Ov. Tr. V. 12. 27] ‒ Він 

перетворюється на гнилу трухлявину і вкривається тріщинами. 

До складу ЛСГ «ніжний» зараховуємо також ад’єктив mollis. Важливо 

підкреслити, що аналізована лексема є первинно-дотиковим ад’єктивом ЛСГ 

«м’який». Виявлено, що ад’єктив mollis у поетичних творах Вергілія та Овідія є 

частим означенням ніжності об’єктів навколишнього світу. Так, у поезії Вергілія 

працьовитий селянин старанно обрізує взимку листя ніжного гіацинта (mollis 

hyacinthi) [G. IV.137]; «ніжною» Овідій називає подругу (mollis amica), яка 

притуляє до своїх грудей коханого [Her. III. 114]; спину красуні (mollis terga), до 

якої так прагне доторкнутися юнак [Ars am. I. 158];  обличчя (mollis vultus), на яке 

Овідій радить дівчатам накладати різні настоянки [Med. 97]; ніжними є груди 

Дафни (praecordia Daphnes), коханої бога Аполлона [M. I. 549]; Зефіра (mollis 

Zephyrus) прагне розпашілий син Меркурія Кефал [Ars am. III. 728];  ніжним 

                                                 
 Подібні прикл. чит. в: Ov. Amor. II.18.4; II.18.19; III.15.1; Ars am. I. 7; F. IV.196; M. IX. 482; Tr. 

II.361; III.3.73. 
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обіймам богині Венери (molles amplexus) не здатен протистояти навіть 

вогневладний Вулкан [A. VIII. 388], тимчасом як ніжному сну (molli somno) ‒ 

стоокий велетень Аргос [M. I. 685]. Здавалося б, що може бути приємнішим від 

сну. Однак поетична думка Вергілія все ж знайшла на це відповідь. В одній із 

«Еклог» автора пастух Корідон називає траву, на якій спочивають вівці в 

спекотну погоду, ніжнішою від сну (somno mollior) [Verg. Ecl. VII. 45].   

Якщо у Вергілія позитивно-оцінне тактильне значення прикметника ніжний 

реалізується в поєднанні з іменниками на позначення рослин (viola, folia, 

hyacinthus, herba), то в Овідія з іменниками ТГ «Частини тіла людини» (manus, 

terga, pectus, vultus). Наприклад, Вергілій про рослини пише: Pro molli uiola, pro 

purpureo narcisso || carduos … [Verg. Ecl. V. 38‒39] ‒ Замість ніжної фіалки, 

замість пурпурового нарцису чортополохи…  

А Овідій радить закоханому стежити за таким:  

…ne premat opposito mollia terga genu. [Ov. Ars am. I. 158]  ‒ …чи ніхто не 

притиснув ніжну спину виставленим коліном. 

Ознакою поетичної мови досліджуваних письменників, зокрема Овідія, є 

також переносне вживання аналізованої лексеми на позначення ніжності почуттів, 

а саме кохання. Такий перенос значення логічно супроводжувався синестетичним 

переходом ад'єктива mollis із фізичної сфери в психічну (синестезія в ширшому 

розумінні). Так, у ліричній спадщині Овідія, знаходимо приклади, де дотикова 

лексема mollis, виступає постійним епітетом не лише почуття кохання (mollis 

amor ‒ ніжне кохання), а й самого бога кохання Амура (Amor), його влади (regna) 

і таборів (castra), а також богині краси та кохання Венери, ніжності якої немає 

рівних. У поемі «Мистецтво кохання» читаємо:  

Dulcibus est verbis mollis alendus amor. [Ov. Ars am. II. 152] ‒ Ніжна любов 

живиться солодкими словами. 

Автори часто вживають прикметник mollis у переносному значенні на 

позначення рис характеру та вдачі людини. Горацій називає ніжними, чуйними чи 

поблажливими здебільшого представниць жіночої статі, тимчасом як Овідій і 
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протилежної. В одному з листів героїнь, що адресований Геркулесові, Овідій 

пише:  

…ne pigeat molli succubuisse viro! [Ov. Her. IX. 74] ‒ …щоб не було соромно за те, 

що підкорився розніженому мужу! 

Склад ЛСГ «ніжний» в епоху принципату Августа могли поповнювати й 

інші первинно дотикові лексеми мікрополя «фактури», а саме ад’єктив mitis 

(первісне значення «м’який») і levis («гладкий»). Прикметник mitis реалізує 

похідне значення «ніжний» лише в елегіях Овідія у сполученні з іменником caput:  

Mite nec in rigido pectore pone caput; [Ov. Amor. I. 4. 36] - Не клади ніжну голову 

на тверді груди. 

Ад’єктив levis (первинне значення «гладкий» [282, с. 1054; 291, с. 1020]), ми 

зараховуємо до аналізованої ЛСГ, спираючись на те, що Вергілій, описуючи 

посох людини, на позначення ніжності зелені (frondis), яка не може прикрасити 

його, а також ніжних плечей войовничої Камілли, вживає саме цю лексему:  

ut sceptrum hoc …numquam fronde leui fundet; [Verg. A. XII. 206‒207] ‒ як цей 

скіпетр … ніколи не проросте ніжною зеленню. 

Тактильне значення «ніжний» у поетичних творах Вергілія, Овідія та 

Горація реалізує також лексема lenis [291, с. 1142–1143], яка в класичний період 

існування латинської мови мала досить високу частоту вживання. Особливу увагу 

звертаємо на те, що первісним значенням цієї лексеми є ЛСВ «спокійний» [304, с. 

1142‒1143]. А ЛСВ «ніжний» прикметник lenis у поетичних творах Горація, 

Вергілія та Овідія актуалізує лише в сполученні з субстантивом «вітер» або 

«подув»: (auster, ventus, aura):  

Aura petebatur medio mihi lenis in aestu. [Ov. M. VII. 811] ‒ В полуденну спеку я 

прагнув ніжного подуву. 

                                                 
 Див. також: Verg. A. VII. 815. 
 Це значення зафіксовано ще в комедіях Плавта [294, Cas. 223; 239] 
 Подібні прикл. див.: Hor. C. III. 20.13; Sat. II.8. 6; Verg. A. III.70; VI. 209; G. III. 199; Ov. Amor. 

I.7.55; Ars am. III.693; Her. XIV.39; XIX.72; M. XI.192. 
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На основі сказаного робимо висновок, що ЛСГ «ніжний» в епоху 

принципату Августа міг поповнюватися також лексемами несенсорної сфери.  

 

 

2.3. МІКРОПОЛЕ ПРИКМЕТНИКІВ МІЦНОСТІ 

 

 

Мікрополе прикметників із семою «міцний» репрезентоване в 

досліджуваних поетів 17-ма лексемами: artus, callosus, durus, edurus, firmus, 

fissilis, fortis, fragilis, fragosus, gravis, lapidosus, lentus, rigidus, robustus, solidus, 

spissus, tenax.  

 

 

2.3.1. ЛСГ прикметників міцності із семою «твердий» 

 

Серед ЛСГ мікрополя «міцність» кількісно найчисленнішою виявилася група 

прикметників із семою «твердий». До її складу входять 9 ад’єктивів: 

callosus, durus, edurus, gravis, lapidosus, rigidus, robustus, solidus, spissus.  

Домінантною лексемою цієї ЛСГ, або її прототипом, як пропонує називати 

цю одиницю дослідниця Т.В. Ульянова [225, с. 19], виявилася номінація durus, 

зафіксована в поетичних творах усіх досліджуваних авторів. Важливо 

підкреслити, що прикметник durus має найбільшу частоту вживання не лише в 

мікрополі «міцність», а й у всьому ЛСП «дотик» (див. табл.2.9). 

Результати проведеного дослідження показали, що прикметник durus 

виступає означенням субстантивів різних ТГ конкретної і абстрактної семантики. 

Усе ж первинне тактильне значення «твердий» він реалізує найчастіше в 

сполученні з іменниками ТГ «Взуття», «Дім і предмети побуту», «Природні 
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утвори», «Рослини і плоди» та «Частини тіла живих істот». Так, на думку 

Горація, до людей, які забезпечують собі старість, належить:  

…ille gravem duro terram qui vertit aratro; [Hor. Sat. I. 1. 28] – …той, який 

розпушує важку землю твердим плугом. 

У поемі «Енеїда» Вергілій про моряків розповідає:  

…sub remis fusi per dura sedilia nautae; [Verg. A. V. 837] ‒ …моряки, які біля весел 

простягнулися на твердих лавах.  

А Овідій, на підтвердження того, що можна завоювати серце кожної, каже: 

Dura tamen molli saxa cavantur aqua. [Ov. M. XI. 476] ‒ Тверді ж скелі 

обточуються м’якою водою. 

Таблиця 2.9 

Частота вживання у творах Горація, Вергілія та Овідія первісно 

дотикових прикметників ЛСГ із семою «твердий» 

№ Прикметник загальна 

кількість 

уживань 

у Горація у Вергілія в Овідія 

1. durus 291 38 57 196 

2. edurus 2 0 2 0 

3. rigidus 64 5 6 53 

Абсолютну більшість прикладів уживання тактильного прикметника durus у 

первинному значенні засвідчено у творах Овідія (75), що становить у 

відсотковому відношенні 25, 8% від загальної кількості прикладів (291). 

                                                 
 Приклади вжив. прикм. durus див. у: Hor. Epist. II. 1.31; Epod. V. 30; XI. 22; XVII. 15; Sat. 1.1. 

28; 2.4. 27; Verg. A. II. 479; III. 706; IV. 366; V. 403; V. 478; V. 837; VI. 54; VI. 148; VI. 471; VII. 

524; VII. 747; VIII. 315; IX. 66; IX. 543; IX. 715; XI. 318; XI. 890; XI. 893; G. I. 261; II. 341; II. 

355; II. 378; II. 540; III. 230; III. 515; IV. 203; Ecl. IV. 30; VIII. 42; VIII. 51; Ov. Amor. I. 2. 1; 

I.4.44; I.6.68; I.11.9; III.1.45; III.1.53; III.7.57; III.10.32; III.11.10; III.12.40; III.13.17; Ars am. I.475; 

I.476; II.568; III.220; Ex P. I.2.80; I.4.11; I.10.39; II.2.34; IV.12.31; F. II.253; II. 346; II. 354; IV.400; 

IV.416; IV.654; IV.734; IV.844; IV.923; IV.927; V. 339; V.456; V. 663; VI.602; VI.742; Hal. 133; 

Her. V.40; Ib. 541; M. I.120; I.127; II.706; II. 852; III.83; IV.672; V.258; VI.220; VI. 306; VII.191; 

VIII.788; IX.83; IX.303; IX.650; X.184; XI.33; XI.212; XI.738; XII.131; XII.140; XII.300; XII.349; 

XII.482; XII.331; XIII.540; XIV. 392; XIV.709; XIV. 557; 15.125; Rem. 172; 508; 677; Tr. II.282; 

III.28; IV.1.17; IV.6.4. 
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Виявлено також, що поети епохи принципату Августа для позначення 

надмірного вияву тактильної ознаки звертаються не лише до вживання ад’єктивів 

аналізованої ЛСГ у найвищому ступені порівняння. Цю функцію в поетичних 

творах Овідія та Вергілія виконує синонімічна синтетична форма, утворена за 

допомогою додавання до основи тактильного ад’єктива префікса -prae ‒ 

praedurus. Наприклад:  

…robore nodoso praeduraque tempora fregit. [Ov. M. XII. 349]  ‒ …і сукуватою 

палицею розбив претвердий лоб. 

В аспекті семантики ад’єктив durus є багатозначною лексичною одиницею. 

Здійснений аналіз його семантичного наповнення засвідчив, що у творчій 

спадщині поетів класичного періоду він реалізує декілька тактильних значень, а 

отже поповнює склад інших ЛСГ різних мікрополів («гострота», «фактура» і 

«термічність») [11, c. 51; 12, c. 149; 13, c. 18]. Наведемо приклад похідного 

вживання прикметника durus в Овідія на позначення грубої фактури творіння 

прялі:  

Matrona … || assiduo durum pollice nebat opus. [Ov. Med. 14] ‒ Жінка … ткала 

старанним пальцем грубе творіння.  

Або ж із од Горація, де прикметник durus набуває контекстуального дотикового 

значення «гострий»:  

Impiae sponsos potuere duro || perdere ferro. [Hor. C. III. 11. 30‒31] ‒ Нечестиві 

[дружини] могли вбивати чоловіків гострим залізом. 

Трапляються також поодинокі випадки синкретичного вживання авторами 

ад’єктива durus на позначення твердості предметів харчування, наприклад курки. 

У «Сатирах» Горацій говорить господареві, якому пізно доводиться готувати їжу 

для несподіваного гостя, говорить таке:  

… gallina malum responset dura palato; [Hor. Sat. II. 4. 18] ‒ … тверда курка погано 

підходить піднебінню. 

                                                 
 Див. також: Verg. G. II. 531. 
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Як видно з наведеного вище прикладу, прикметник durus, ужитий на 

позначення твердості курячого м’яса, відчуття якого, хоч сприймається ротом, 

тобто оцінювачем смаку, як зазначила лінгвіст С.М. Корчова-Тюріна [125, с.9], 

підкреслює не лише густативні властивості названої страви, а й тактильні. Це дає 

можливість ще раз пересвідчитись у близькості та перехрещуванні густативної і 

дотикової сфер [230, с. 47].  

Помічено також, що ад’єктив durus, актуалізуючи в досліджуваних 

поетичних творах різні ЛСВ, вживано на позначення не лише дотикових 

відчуттів. Це дає можливість ще раз пересвідчитись, що в поезії періоду 

становлення імперії перехрещуються декілька мікросистем емпірійної сфери, 

зокрема тактильної, візуальної, густативної та аудіальної. Яскравим прикладом 

синестетичного переходу прикметника durus із ЛСП «дотик» до ЛСП «смак» є 

такий контекст:  

…quantum || et liquida et durum Bacchi domitura saporem. [Verg. G. IV. 100-102] ‒ 

…наскільки рідкі [меди] є пом’якшенням терпкого смаку Бакха (вина). 

В Овідія про жерця, який здійснював обряд жертвоприношення під час 

моровиці, читаємо:  

... et fundit durum inter cornua vinum; [Ov. M. VII. 594] – … і узливає міцне вино між 

рогами; 

У творах Горація та Овідія зафіксовано також випадки переходу ад’єктива 

durus внаслідок явища синестезії до аудіальної та візуальної сфер. Овідій про 

таблиці, на яких написано послання любовного змісту, пише:  

… quas aliquis duro cognitor ore legat; [Ov. Amor. I. 12. 24] ‒ … які читатиме 

якийсь адвокат із грубою мовою. 

Про хорошу людину, яка не боїться висловити своє критичне ставлення, у 

Горація читаємо: Vir bonus et prudens uersus reprehendet inertis, || culpabit duros; 

[Hor. Ars p. 445–446] ‒ Хороший та знаючий муж засуджує бездарні вірші, і 

засуджує грубі (для слуху). 

                                                 
 Див. також: Hor. Sat. 1.4. 8; 1.7. 28; Ov. Amor. I.12.24; Ex P. I.1.80. 
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А внаслідок уживання на позначення суворого чи насупленого виразу 

обличчя людей та небожителів досліджуваний ад’єктив зазнає переходу із 

тактильної до візуальної сфери. Так, Овідій у вигнанні бажає коханій дружині:  

Non duris lacrimas uultibus aspiciant! [Ov. Epist. I. 166] ‒ Хай [боги] дивляться на 

[твої] сльози не із суворими виразами облич! 

Подібне спостерігаємо в поемі «Фасти» Овідія, де аналізований прикметник у 

сполученні з іменником choreae реалізує контекстуальне значення «незграбний»:  

… et ducunt posito duras cratere choreas; [Ov. F. III. 537] ‒ … і, поклавши кратер, 

виводять незграбні хороводи.  

Саме такі приклади смислового варіювання тактильних ад’єктивів ще раз 

підтверджують зауваження про те, що результати аналізу семантичних 

перетворень слів є найбільш плідними під час вивчення художньо-поетичного 

мовлення [28, c. 1]. Крім того, значно частіше, ніж інші, аналізований прикметник 

у досліджуваних творах виявляє потенційну можливість переходити не лише до 

інших ЛСП сенсорної лексики, а й несенсорної. Це зумовлено тим, що саме 

дотикова сфера з усіх чуттєвих сфер є найпотужнішим джерелом створення 

метафор [70, с. 10].  

Отже, у поемах Вергілія, Овідія та Горація помічено численні приклади 

вживання ад’єктива durus на позначення психічних індивідуальних особливостей 

(рис характеру) людей та міфічних персонажів. Проте беззаперечна першість 

такого вживання належить саме творам Овідія (20 номінацій). З’ясовуючи, хто з 

героїв поем письменника має строгий чи жорстокий характер, невід’ємним 

елементом якого є твердість чи непохитність вдачі, бачимо, що в поемах Овідія 

дотикова лексична одиниця durus виступає означенням таких субстантивів як: 

pater, vir, coniunx, Amulius, Augustus, Getae, dei etc. Наприклад, у поемі 

                                                 
 Подібні прикл. див.: Ov. Ex P. III. 1. 166; Her. XVI. 11; M. IX.260; IX.260. 
 Приклади такого вживання див. у: Ov. Amor. I.6.62; I.15.17; I.9.19; II.4.23; III.4.1; III.8.31; Ars 

am. I.668; II.527; III.602; Ex P. I.2.8; I.5.12; III.2.102; F. IV.53; IV.111; IV.692; VI.120; Her. IV.141; 

VII.33; VII. 86; XI.8; XVI.289; XXI.7; M. V.245; VIII.65; IX.556; XIII.329; XIII.799; XIV.376; 

XIV.587; XIV.704; XIV.712; XIV.749; Nux 105; Rem. 554; 563; 564; Tr. I.8.14; I.9.4; V.1.56; 

V.10.45. 
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«Метаморфози» дівчина Бібліда, закохавшись у свого брата, звертається до нього 

такими словами:  

Nec nos aut durus pater aut reverentia famae || aut timor impediet; [Ov. M. IX. 

556‒557] ‒ Нам не заважатиме ані строгий батько, ані боязнь поголосу, ані 

страх. 

В одному з контекстів поеми «Енеїда» богиня Венера каже до батька про 

його дружину Юнону:  

Si nulla est regio Teucris quam det tua coniunx || dura... [Verg. A. X. 45] ‒ Якщо 

немає жодної країни, яку б дала тевкрам твоя жорстока дружина… 

На особливу увагу заслуговує контекстуальне вживання у Вергілія та Овідія 

дотикової лексеми durus у сполученні з іменником вухо (auris). У поданому нижче 

прикладі аналізований ад’єктив аж ніяк не є означенням фізіологічних відхилень 

вестибулярно-слухового органу героя, а його непохитної вдачі. Отже, у поемі 

«Енеїда» зі слів цариці Дідони про героя Енея дізнаємося:  

Сur mea dicta negat duras demittere in aures? [Verg. A. IV. 428] ‒ Чому він 

заперечує мої слова і скеровує до глухих (непохитних) вух? 

Виявлено також, що прикметник durus у поетичній спадщині досліджуваних 

письменників вживано на позначення не лише номінацій конкретної, а й 

абстрактної семантики: cura, tumultus, regna, bellum, proelium, certamen, mors, 

labor, iter, casus, res, fortuna, amor, fames та ін.:  

Alcaee, plectro dura nauis, || dura fugae mala, dura belli. [Hor. C. II. 13. 26‒27]‒ 

Алкею, [ти, що граєш] на плектрі про важкі біди корабля, важкі біди вигнання, 

важкі біди війни.  

                                                 
 Див. також: Ov. Ex P. II. 8. 44. 
 Інші прикл. див.: Hor. C. I. 3.19; I. 35.33; II.13.27; II.13.28*2; III.20.3; III.21.14; IV. 9.49; Epist. I. 

1.22; Sat. 1.2.6; 1.2.40; 1.9. 42; 1.10.26; 1.10. 57; II.2.88; Verg. A. IV . 488; V.5; V.436; VI. 377; VI. 

437; VI.567; VI. 688; VII.807; VIII. 291; VIII.371; VIII.380; VIII.522; IX. 726; X.72; X.146; X.393; 

X. 745; X. 791; XI. 48; XI. 157; XII. 309; XII.410; XII. 677; Ecl. X. 47; G. I. 146; II. 369; II. 412; III. 

68; III. 259; IV. 114; IV. 239; Ov. Ex P. I.4.45; I.5.18; I.8.6; II.6.29; II.7.53; III.1.9; IV.3.40; IV.9.88; 

F. II.429; M. III.354; IV.307; IV.309; VII.14; VII.15; X.619; XI.624; XIII.184; XIII.296;  Rem. 

225*2; 523; Tr. I.5.26; I.9.23; III.4.1; IV.10.115; V.10.12. 
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У семантичній структурі дотикового ад’єктива durus є конотативні семи 

позитивної або негативної оцінки. Досліджуваний прикметник, вживаючись із 

прямим первинним значенням «твердий», у текстах Вергілія, Овідія та Горація 

реалізує лише позитивно оцінне значення. 

Тому винятковими в цьому плані виявилися поодинокі приклади вживання 

ад’єктива durus із негативним значенням, зафіксовані у творах Овідія та Горація. 

Так, в Овідія про богиню Венеру, яка насміхалася зі свого чоловіка, читаємо:  

A, quotiens lasciva pedes risisse mariti || Dicitur, et duras igne vel arte manus. [Ov. Ars 

am. II. 567‒568] ‒ О скільки разів, кажуть, пустунка насміхалася з ніг чоловіка і 

твердих від вогню чи заняття рук. 

Цілком інакше семантичне спостереження маємо під час аналізу похідних і 

переносних значень досліджуваного прикметника. Своєрідністю його є те, що він 

у проаналізованих творах виражає як позитивну, так і негативну оцінку. 

Порівняймо фрагменти з поетичних творів Горація, де письменника дивують 

здорові шлунки косарів, які харчуються часником, що є шкідливим:  

Edit cicutis alium ocentius. || O dura messorum ilia. [Hor. Epod. III. 3‒4] ‒ Він їсть 

часник шкідливіший від цикути. О міцні животи косарів. 

ЛСВ «твердий» у класичний період актуалізує також дотикова лексема 

rigidus (див. табл. 2.9). Враховуючи словникові дефініції [249; 291, с. 1654; 297, с. 

36], вважаємо, що первісним значенням прикметника rigidus є «твердий», а не 

«жорсткий», як зазначено у [93, с. 673].  

Компонентий аналіз семантики прикметника rigidus показав, що він 

здебільшого позначає твердість об’єктів, що належать до ТГ «Предмети побуту», 

«Природні утвори», «Рослини» та «Частини тіла живих істот». Щоб сподобатися 

дівчині в цирку, Овідій радить:  

… rigido nec preme terga genu! [Ov. Amor. III.2.23‒24] ‒ …не притискай спини 

твердим коліном! 

                                                 
 Для порівн. див. також прикл. у Hor. Sat. II. 4. 27. 
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Слід додати, що прикметник rigidus в аналізованих творах реалізує також 

значення «замерзлий», а не просто «твердий». Виникнення такого ЛСВ є 

закономірним, оскільки ад’єктив rigidus є дериватом від дієслова rigeo (бути 

замерзлим) [252, с. 573]:  

Nec tibi tam prudens quisquam persuadeat auctor || tellurem Borea rigidam spirante 

mouere. [Verg. G. II. 315-316] ‒ Хай тебе не переконує якийсь настільки 

досвідчений порадник зрушувати замерзлу від подуву Борея землю. 

Отже, дослідження показує, що ад’єктив rigidus характеризується 

розвинутою семантикою. Так, у сполученні з контекстуальними партнерами 

papaver, malus, hastile, capilli він актуалізує похідне візуальне значення «прямий, 

піднятий вгору»:  

… et setae similes rigidis hastilibus horrent. [Ov. M. VIII. 282] ‒ … і стирчить 

щетина подібна до піднятих вгору списів. 

Або ж, ужитий на позначення вдачі героїв, реалізує переносні значення 

«грубий, строгий, жорстокий» та «твердий, невблаганний» [282, с. 1735]: … 

foedera regum || uel Gabiis uel cum rigidis aequata Sabinis; [Hor. Epist. II. 1. 24‒25] 

‒ … угоди царів встановлено чи то з габійцями, чи з грубими сабінянами. 

Тактильне значення «твердий» у поемах Вергілія реалізує також ад’єктив 

edurus:  

… solido Paphiae de robore myrtus, || plantis edurae coryli. [Verg. G. II. 64‒65] ‒ 

…пафійські мирти від твердого стовбура, [і] саджанці твердого горіха. 

Хоча сема «твердий» є первинним значенням прикметника edurus [291, с. 

275], ми, зважаючи на його низьку частоту його вживання (див. табл. 2.9), 

відносимо цей ад’єктив до периферійної зони мікрополя «міцність». 

                                                 
 Інші прикл. див.: Hor. C. II. 9.20; Ov. Ex P. IV.7.8; M. VIII. 800; Tr. III.10.47. 
 Див. також: Verg. Ecl. VI. 71; Ov. Ars am. I.517; Her. V.55; M. M. VIII. 428; X.190; X.425; XIII. 

846; Tr. I.4.14. 
 Подібні прикл. знаходимо в: Hor. Amor. III.4.44; C. III.24.11; Epist. I.1.17; Her. III. 96; IV. 74; 

Ov. Amor. II.4.15; F. IV. 310; M. II.813; VIII.20; XIV.797; Tr. V.1.46. 
 Інший прикл. знах. у: Verg. G. IV. 144-145. 
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Частим означенням твердості об’єктів різних ТГ, а саме: «Предмети побуту», 

«Природні утвори», «Зброя», «Рослини», «Частини тіла живих істот» ‒ у 

поетичній спадщині авторів епохи принципату Августа є ад’єктив solidus, 

(споріднений із санскритським sarvas, або грецьким ὅλος [282, с. 632]) із 

первісним візуальним значенням «весь, цілий» [284, с. 405]. У Вергілія про 

пограбовані із палаючої Трої речі читаємо:  

…mensaeque deorum || crateresque auro solidi, captiuaque uestis || congeritur. [Verg. 

A. VII. 764‒766] ‒ Зносяться жертовники богів, тверді із золотом кратери, 

захоплений одяг… 

У Горація зафіксовано також приклад переносного вживання прикметника 

solidus на позначення твердості, непохитності характеру [297, с. 1719]:  

mente quatit solida neque Auster; [Hor. C. III. 3. 3‒4] ‒ І не хвилює … Аустер із 

твердою (непохитною) вдачею [298, с. 1783]. 

Дистрибуцію розглянутих вище лексичних одиниць аналізованої ЛСГ 

мікрополя «міцність» (durus, edurus, rigidus, solidus), у яких вони актуалізують 

ЛСВ «твердий» з іменниками різних ТГ, подано на рис. 2.9. 

 

                                                        «Взуття» 

                                               

 «Рослини»                        edurus                            

                                   durus                                  «Природні утвори»         

                                    rigidus                               «Частини тіла живих істот»                       

                                   solidus                                «Предмети побуту»   

 

Рис. 2.9 Синтагматичні відношення прикметників durus, edurus, rigidus, 

solidus у яких вони актуалізують ЛСВ «твердий» з іменниками різних ТГ 

                                                 
 Див.: Hor. Sat. II. 3, 240; Verg. A. II. 765; VI. 69; VI. 254; VI. 552; IX. 357; IX. 809; XI. 553; G. II. 

64; II. 231; III. 26;  III. 88; III. 365; Ov. Amor. I. 8. 18; III. 8. 53; M. I. 409; II. 147; IV. 772; VI. 574; 

VIII. 550;  IX. 614; X. 180; XI. 232; XII. 124; XII. 356; XIV. 49; XV. 262; XV. 810; Tr. I. 2. 54. 
 Подіб. прикл. чит.: Verg. A. II. 639; Ov. Ars am. II.640; M. XII.576. 
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До периферійної зони ЛСГ «твердий» зараховуємо такі лексичні одиниці як: 

gravis, lapidosus, robustus і spissus. Похідне значення «твердий» названих 

ад’єктивів є, безперечно, мотивованим. Яскравим прикладом сказаного виступає 

ад’єктив robustus із первинним ЛСВ «дубовий» [249; 297, с. 567], адже твердість 

дуба є його невід’ємною ознакою. Наведемо єдиний приклад переносного 

вживання [297, с. 567] цього прикметника в поемі «Георгіки» Вергілія:  

… robustaque farra || exercebis … [Verg. G. I. 219‒220] ‒ … і ти оброблятимеш 

тверду полбу. 

Окремо подано приклад похідного вживання лексеми spissus із первісним 

візуальним значенням «густий» [249; 268, с. 455] на позначення твердості берега: 

Ille levi virga (virgam nam forte tenebat) || quod rogat, in spisso litore pingit opus. [Ov. 

Ars am. II. 131‒132] ‒ Він легкою гілкою … зображав на твердому березі все, що 

обговорював. 

Горацій у «Сатирах» на позначення відчуття твердості хліба вживає в 

переносному значенні лексему візуальної сфери lapidosus (ЛСВ1 «кам’янистий» 

[282, с. 1033]):  

Nam Canusi lapidosus; [Hor. Sat. I. 5. 91] ‒ Бо [хліб] Канузія твердий мов камінь. 

У поемі «Метаморфози» виявлено приклад контекстуального вживання 

тактильної лексеми gravis мікрополя «вага» (ЛСВ1 «важкий») на позначення 

твердості землі. Отож, про героя троянської війни Ахілла читаємо:  

… quo plangente gravem moribundo vertice terram || extrahit illud idem calido de 

vulnere telum [Ov. M. XII. 118] ‒ … і вмираючому, який падав головою на тверду 

землю, він витягнув той же меч із гарячої рани. 

Саме такі вживання увиразнюють індивідуально-авторське мовлення, 

надають йому експресивності, емотивного забарвлення й образності. 

 

 

 

                                                 
 Аналізоване значення «твердий» прикметника spissus зафіксовано у [93, с. 722] 
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1.3.2 ЛСГ прикметників міцності із семою «міцний» 

 

У мікрополі «міцність» другою за частотою вживання виявилася ЛСГ 

прикметників із семою «міцний». Серед її членів виокремлено 8 ад’єктивів: artus, 

durus, firmus, fortis, lentus, rigidus, solidus та tenax. Ядерними лексичними 

одиницями цієї ЛСГ є прикметники firmus і tenax, які в поемах Вергілія, Овідія та 

Горація мають найбільшу частоту вживання (див. табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.10 

 

Частота вживання у творах Горація, Вергілія та Овідія ядерних 

лексичних одиниць ЛСГ прикметників із семою «міцний» 

 

№ Прикметники  Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. firmus 44 5 4 35 

2. tenax 27 2 11 14 

 

Домінантою ЛСГ «міцний» вважаємо тактильну лексему firmus. Хоча 

приклади її вживання зафіксовано у творах Горація та Вергілія, усе ж, як показало 

дослідження, найбільша кількість уживань припадає на поетичну спадщину 

Овідія. Про це свідчить відсотковий поділ сумарної кількості зафіксованих 

прикладів уживання: на твори Вергілія припадає 9, 09%, Горація – 11, 36% та 

Овідія – 79, 54%.  

Аналіз сполучуваності прикметників firmus та tenax показав, що вони 

актуалізують первинне значення «міцний» [93, с. 328; 764] у поєднанні з 

іменниками ТГ «Предмети побуту», «Рослини» та «Речовини». Так, у поетичних 

творах Вергілія tenax є постійним означенням міцності кліщів:  
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… prensatque tenaci forcipe ferrum. [Verg. A. XII. 404] - … і він схоплює залізо 

міцними кліщами. 

В Овідія німфа Кірена радить синові Арістею таке:  

Impediant geminas vincula firma manus. [Ov. F. I. 370] ‒ Нехай міцні шнурки 

зв’яжуть обидві руки. 

Особливістю вживання ад’єктива firmus, на відміну від tenax, є те, що він у 

досліджуваних творах виступає постійним означенням міцності будівель і їхніх 

частин: moenia, ianua, porta, obex:  

Portaque uix firma submouet arma sera. [Ov. Ex P. I. 2. 22] ‒ І міцні ворота ледве 

утримують від затяжного бою.  

Цей же ад’єктив у поетичній спадщині Овідія у сполученні з іменнником рубець 

(cicatrix) реалізує тактильне значення «зміцнілий»:  

Vulnus in antiquum rediit male firma cicatrix; [Ov. Rem. 623] ‒ Погано зміцнілий 

рубець знов переходить у давню рану. 

Крім первинних, аналізовані ад’єктиви в поетичних творах класичного 

періоду реалізують похідні й переносні значення. Як приклад наведемо контексти, 

у яких Вергілій вживає tenax на позначення в’язкості медів, а прикметник firmus – 

стійкості вин [249]:  

... excudunt ceras et mella tenacia fingunt. [Verg. G. IV. 57] – … [бджоли] 

виготовляють соти і виробляють в’язкі меди. 

Та: Sunt et Aminneae uites, firmissima uina; [Verg. G. II. 97] ‒ Є й амінейські лози, і 

найстійкіші вина… 

В Овідія прикметник tenax у переносному значенні виступає означенням 

вдачі особи, яка непохитно стоїть на своєму:  

Propositique tenax, quodcumque est, orat, ut ipsi || indicet; [Ov. M. X. 405‒406] ‒ 

Непохитна [годувальниця] благає, щоб вона їй сказала, хай там що було б. 

                                                 
 Див. також: Verg. A. VIII. 453; G. IV.175. 
 Див. також: Verg. G. I. 179; Ov. M. IX. 660. 
 Інші прикл. див.: Hor. C. III. 3. 1; Verg. A. IV. 188; Ov. Amor. II. 6.14; Ex P. I. 2. 61; IV. 6. 7; M. 

VII. 657; Tr. V. 8. 16. 
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Ад’єктив firmus у результаті метафоричного вживання на позначення 

ланцюга роду актуалізує ЛСВ «міцний, сильний»:  

Illa coit firma generis iunctura catena; [Ov. Her. IV. 135‒136] ‒ Той зв'язок 

міцнішає від міцного ланцюга роду… 

В аналізованих текстах епохи принципату Августа на позначення міцності 

об’єктів навколишньої дійсності вживано й інші первинно дотикові лексеми: 

durus (ЛСВ1 «твердий») і lentus («гнучкий»). Проте ЛСВ «міцний» названих 

ад’єктивів є вторинним [282, с. 621]. Наприклад:  

… at illam || lenta tenet radix; [Ov. M. XI. 78] ‒ … і її тримає міцний корінь. 

На особливу увагу заслуговує контекстуальне вживання в Овідія на 

позначення міцності нитки лексеми fortis (ЛСВ1 «сильний»), яка первинно у 

творах поетів античності виступала означенням фізичних якостей об’єкта [249; 

266, с. 237]. Отже, у поезії класичного періоду мікрополе «міцність» поповнювали 

первинно несенсорні одиниці. Зокрема, Овідій про трьох богинь долі пише:  

Nerunt fatales fortia fila deae. [Ov. Ex Pon. I. 8. 64] ‒ Згубні богині прядуть міцні 

нитки. 

До складу досліджуваної ЛСГ входить також ад’єктив artus (ЛСВ1 «вузький, 

тісний» [93, с. 78; 268, с. 333; 282, с. 168]), який первинно, як свідчать словникові 

статті, належить до ЛСП параметричних прикметників. Цей прикметник 

зараховуємо до аналізованої ЛСГ на тій підставі, що в одному із поетичних творів 

Вергілія у сполученні з іменником compages він реалізує похідне значення 

«міцний» [297, c. 267]:  

Dirae ferro et compagibus artis || claudentur Belli portae; [Verg. A. I. 293] ‒ Жахливі 

ворота війни закриватимуться залізом і міцними скріпами. 

                                                 
 Подібн. прикл. вживання див.: Verg. A. VI. 261; Ov. Ars am. II.319; II.340; II.385; Ex P. I.4.12; 

II.3.57; III.4.7; IV. 11.31; F. III.39; III.279; Her. XVII.170; XX.88; M. VII. 457; Rem. 697; Tr. I.5.53; 

III.4.62. 
 Див. також: Ov. M. V. 57. 
 Прикметник fortis є дериватом від ад’єктива firmus [266, c. 237]. 
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На основі сказаного робимо висновок, що в епоху принципату Августа склад 

ЛСГ «міцний» могли поповнювати тактильні лексеми не тільки інших ЛСГ 

мікрополя «міцність», а й інших мікрополів. 

 

 

2.3.3. ЛСГ прикметників міцності із семою «крихкий» 

 

Протилежна за значенням ЛСГ прикметників із семою «ламкий, крихкий», 

яку виокремлюємо в мікрополі «міцність», складається із 3-х лексем: fragilis, 

fissilis і fragosus (табл. 2.11). 

 

Таблиця 2.11 

Частота вживання у творах Горація, Вергілія та Овідія первісно 

дотикових прикметників ЛСГ із семою «крихкий» 

 

№ Прикметники  Загальна 

кількість 

прикладів 

Горацій Вергілій Овідій 

1. fragilis 20 5 5 10 

2. fissilis 3 0 2 1 

3. fragosus 2 0 1 1 

Спільною рисою названих одиниць є те, що ЛСВ «крихкий» є первинним 

їхнім значенням [282, c. 168; 754; 776]. Домінантою ЛСГ «крихкий» вважаємо 

ад’єктив fragilis, який актуалізує первинне значення «крихкий» у всіх трьох 

досліджуваних поетів. 

Дослідження показало, що Горацій, Вергілій та Овідій «крихким» називали 

іменники ТГ «Замерзлі рідини», «Предмети побуту», «Природні утвори», 

«Рослини» і «Частини тіла». Все ж найчастіше автори називали крихкими 
                                                 
 Див.: Hor. C. III. 23.16;  Sat. II. 1. 77; Verg. A. VI. 181; Ecl. VIII. 40; G. I. 144; I. 317; Ov. Amor. 

II.6.21; Ars am. I. 374; III.691; M. X.93; XII.243; Tr. I.11; III.10.26. 



 

 

 

 

151 

рослини та їхні компоненти: coryli, myricae, robor, myrtus, laurus, culmus, lignum. 

До прикладу, Овідій про дерева, які зійшлися на спів Орфея, пише:  

Non Chaonis afuit arbor, … || et coryli fragiles et fraxinus utilis hastis; [Ov. M. X. 

90‒93] ‒ Не було відсутнім хаонське дерево … і крихкі горіхи, і ясен корисний для 

списів. 

Наведемо також приклади вживання на позначення крихкості рослин 

ад’єктива fissilis, який вживається у творах Вергілія та Овідія лише у первинному 

значенні. У Вергілія про найдавніших людей читаємо:  

Nam primi cuneis scindebant fissile lignum. [Verg. Ecl. I. 144] ‒ Бо перші [люди] 

розколювали крихку деревину клинами. 

Овідій у сатиричній поемі «Ібіс» пише:  

Utque Milo robur diducere fissile temptes. [Ov. Ib. 607] ‒ Ти немов Мілон 

намагаєшся розколоти крихкий дуб. 

Прикметники fragilis і fragosus виявилися багатозначними лексемами. Так, 

fragosus у поемі «Метаморфози» у сполученні з іменником silva реалізує похідне 

візуальне значення «нерівний, горбистий» [93, c. 335] і тим самим підкреслює 

негативно-оцінний аспект денотата:  

Perque … deviaque et silvis horrentia saxa fragosis || Gorgoneas tetigisse domos; [Ov. 

M. IV. 776‒778] ‒ Крізь… віддалені стрімкі (стирчачі вгору)  скелі із горбистими 

лісами він досягнув домівок Горгон. 

У Вергілія зафіксовано приклади вживання прикметників fragilis і fragosus на 

позначення шуму чагарника, стрімкого потоку чи хрускоту подрібленого 

лаврового листя:  

Sparge molam et fragilis incende bitumine laurus. [Verg. Ecl. VIII. 82] ‒ Посип муку і 

спали  в смолі тріскучого лавру .  

Здатність тактильних одиниць ЛСГ «крихкий» називати ознаку, яку 

сприймають різні органи відчуттів, не є дивною, оскільки саме хрускіт, чи шум, є 

невід’ємним компонентом висохлого, здатного ламатися об’єкта навколишньої 

                                                 
 Подібний приклад див. у Verg. G. I. 76. 
 Значення «тріскучий» прикметника fragilis зафіксовано у [93; 308, c. 729]. 
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дійсності. На основі сказаного можна зробити висновок, що для аналізованих 

дотикових лексем характерне явище синкретизму. 

Приклад уживання у Вергілія прикметника fragosus на позначення шуму 

потоку дає підстави говорити про перехід цього прикметника внаслідок явища 

синестезії з тактильної сфери до аудіальної:  

Medioque fragosus || dat sonitum saxis et torto uertice torrens. [Verg. A. 566‒567] 

Посеред гір по звивистій вершині видає звук шумний потік. 

Наведемо ще один приклад з Овідія, у якому лексема fragilis, внаслідок 

метафоричного вживання з іменником абстрактної семантики bonum, реалізує 

негативно-оцінне значення:  

Forma bonum fragile est; [Ov. Ars am. II. 113] ‒ Краса – Це нетривке (крихке) 

добро. 

Детальне вивчення семантики складових членів мікрополів ЛСП «дотик», 

зокрема таких, як «термічність», «фактура» та «міцність», дає змогу з’ясувати, які 

ознаки та властивості в поетичних творах письменників епохи принципату 

Августа позначали тактильними лексемами, що римляни сприймали за 

допомогою тактильних відчуттів, а також виявити спільне та своєрідне у ПКС 

Горація, Вергілія та Овідія.  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Вивчення лексичної семантики емпірійних, а саме тактильних, 

прикметників забезпечує входження до ментального світу поетів, оскільки є 

адекватним відображенням ПКС стародавніх римлян, що є авторським 

віддзеркаленням колективного відображення світу в етнокультурній свідомості 

певної мовної спільноти. У зв’язку з цим існує потреба виділити в рамках 

поетичної картини світу перцептуальну (сенсорну) тактильну сферу.   
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2. Тактильні ад'єктиви поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія 

об’єднано в ЛСП прикметників на позначення тактильних відчуттів. ЛСП «дотик» 

у ПКС Горація, Вергілія та Овідія є складною ієрархічною системою, до якої 

входять менші лексичні об’єднання, а саме мікрополя (8) та ЛСГ тактильних 

прикметників (22). Кількісно найбільшими з них виявилися мікрополя 

прикметників термічності (41), прикметники фактури (25) та міцності (17).  

3. Тактильним прикметникам мікрополів «термічність», «фактура» та 

«міцність» (70 лексем) притаманний широкий діапазон синтагматичних 

відношень з іменниками різних ТГ як конкретної (наприклад aqua, manus), так і 

абстрактної (amor, ardor) семантики.  

4. Дотикові ад'єктиви, як багатозначні лексеми, поповнюють склад 

аналізованих мікрополів прямими, похідними, переносними, контекстуальними й 

конотативними семами, формуючи ядро (asper, levis, mollis) і периферію 

(marmoreus, rasilis) прикметників ЛСП «дотик». Найбільшу ж кількість значень у 

досліджуваних поетичних творах реалізує ад’єктив asper із мікрополя «фактура» ‒ 

(15 ЛСВ). 

Як один зі шляхів поповнення складу ЛСП тактильних ад'єктивів розглянуто 

здатність синкретизму сенсорних ознак прикметників (calida unda «кипляча вода» 

= дотик + зір). 

5. Аналізовані лексеми поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія 

можуть не лише різнитися виявом тактильної ознаки (fervens, fervidus, calidus), 

реалізувати протилежні значення (явище енантіосемії), як, наприклад, ад’єктив 

egelidus (ЛСВ «теплий» та «холодний»), а й, актуалізуючи різні ЛСВ, 

поповнювати склад декількох ЛСГ різних мікрополів (прикметник acer входить до 

ЛСГ «гострий», «холодний» та «гарячий»). До складу ж ЛСГ досліджуваних 

мікрополів входять домінантної лексеми.  

6. ЛСП прикметників дотику у ПКС Горація, Вергілія та Овідія є 

відкритою лексико-семантичною системою із двосторонніми шляхами 

поповнення їхніх ЛСГ. Здатність поповнювати склад ЛСП інших сенсорних 
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(аудіальної, візуальної, густативної) і несенсорних сфер мають не лише первісно 

тактильні ад'єктиви (calidus, mollis), а й первісні лексеми інших сенсорних 

(візуальної) і несенсорних сфер (темпоральна лексика, фізична сфера), як, 

наприклад, acerbus (ЛСВ1 «терпкий»), lapidosus (ЛСВ1 «кам’янистий»). В основі 

ж їхнього переходу лежить явище синестезії як у вузькому, так і в широкому її 

розумінні. 

7. Полісемічність виявлених у поетичних творах Горація, Вергілія та 

Овідія дотикових лексем дає їм змогу брати участь у моделюванні як дотикового, 

так і недотикового фрагменту МКС стародавніх римлян. 

8. Результати дослідження, наведені в розділі, було частково висвітлено 

в публікаціях автора праці [12; 13; 20]. 
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У 

ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ГОРАЦІЯ, ВЕРГІЛІЯ ТА ОВІДІЯ 

 

Аналізуючи системність відношень прикметників ЛСГ на позначення 

дотикових відчуттів, з’ясовуємо, що у творах поетів епохи принципату Августа, а 

саме Горація, Вергілія та Овідія, міжслівні парадигматичні відношення у ЛСП 

«дотик» виявляють себе в синонімічних рядах та антонімічних парах.  

 

 

3.1. Синонімія тактильних прикметників 

 

Під час дослідження синонімії тактильних ад’єктивів, як семантичного 

явища, виявлено, що члени розглянутих вище ЛСГ, які входять до ЛСП «дотик» є 

потенційними синонімами, оскільки об’єднані спільним значенням домінанти. 

Отже, робимо висновок, що кількість синонімічних лексем досліджуваних рядів є 

прямо пропорційною кількості членів аналізованих ЛСГ. Подібне твердження 

знаходимо в дослідниці назв смаку І.В.Гайдаєнко, яка зауважила, що всі члени ТГ 

«смак» є також потенційними синонімами, оскільки об’єднані спільною 

семантикою [70, с. 8]. 

В основі віднесення тактильних ад’єктивів до певних синонімічних 

угрупувань лежить поняття умовної рівнозначності, чи еквівалентності, тобто 

такий тип відношень між одиницями, за якого більшість семантичних 

компонентів семем збігаються, а диференційних семантичних ознак за певних 

умов не беруть до уваги [205, с. 649]. 

Аналізуючи синонімію тактильних прикметників у поетичній спадщині 

Горація, Вергілія та Овідія, ми виявили 11 синонімічних рядів у мікрополях ЛСП 

«дотик», а саме в мікрополі «термічність» (42 синоніми), «фактура» (25), 

«міцність» (17).  
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Синонімічні ряди тактильних прикметників, виокремлені в аналізованих 

творах поетів епохи принципату Августа, чисельно різняться. У поетичній 

спадщині Горація, Вергілія та Овідія найдовшими є синонімічні ряди тактильних 

прикметників мікрополя «термічність» із семами «гарячий» (19 синонімів) та 

«холодний» (18). Синоніми мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність» 

(84) у відсотковому співвідношенні із сумарною кількістю всіх синонімів ЛСП 

«дотик» (131) становлять 64, 12 %.  

Найбільшу кількість синонімів охоплює мікрополе прикметників на 

позначення термічності (42, що становить 50 % від загальної кількісті синонімів 

досліджуваних мікрополів). Кількісну перевагу синонімів цього мікрополя можна, 

безперечно, пояснити їх численним побутуванням у поетичних текстах Горація, 

Вергілія та Овідія.  

Серед синонімічних рядів тактильних прикметників, зокрема в мікрополі 

«термічність» вдалося виявити 3 ряди із семами: «гарячий» (acer, acutus, 

aestuosus, apricus, ardens, atrox, calidus, fervidus, fervens, gravis, igneus, maturus, 

mordax, rapidus, Sirius, sitiens, tepidus, torridus), «теплий» (aestivus, apricus, calidus, 

egelidus, tepidus) і «холодний» (acer, acerbus, acutus, asper, brumalis, durus, 

egelidus, ferus, frigidus, gelidus, glacialis, hibernus, horridus, intractabilis, 

penetrabilis, pruinosus, rigidus, tristis); 5 – у мікрополі «фактура» із семами 

«шорсткий» (asper, crudus, durus, hirsutus, hirtus, hispidus, horridus, rigidus, scaber), 

«гладкий» (enodis, levis, marmoreus, rasilis, teres), «м’який» (facilis, insolidus, mitis, 

mollis, tener), «ніжний» (lenis, levis, mollis, mitis, tener) і «слизький» (levis, 

lubricus); 3 ‒ у мікрополі «міцність» з семами «твердий» (callosus, durus, edurus, 

gravis, lapidosus, rigidus, robustus, solidus, spissus), «міцний» (artus, durus, firmus, 

fortis, lentus, rigidus, solidus, tenax) та «крихкий» (fragilis, fissilis, fragosus).  

Дослідження показало, що полісемічні прикметники ЛСП «дотик», 

актуалізуючи різні значення, могли одночасно входити до кількох синонімічних 

рядів зазначеного ЛСП. Наприклад, прикметник lentus (первісне дотикове 
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значенням «гнучкий»), шо його Овідій вживає в похідному значенні «міцний» на 

позначення шкірки граната:  

Punica quae lento cortice poma tegunt. [Ov. F. IV. 608] ‒ Гранати, які покривають 

плоди міцною шкіркою, ‒ є синонімом рядів «гнучкий» та «міцний». 

Можливість аналізованих дотикових одиниць входити до кількох 

синонімічних рядів, на нашу думку, базується передусім на багатозначності 

дотикових ад’єктивів. Проте в синонімічні відношення аналізовані ад'єктиви 

вступають не загалом, а лише одним своїм значенням [129, c. 184]. Наприклад, 

дотикові лексеми mitis, mollis і tener поповнюють склад синонімічних рядів 

«м’який» та «ніжний», ад'єктиви calidus та tepidus – «гарячий» і «теплий»; 

ад’єктив gravis – «важкий», «гарячий» і «твердий»; rigidus – «твердий», «міцний», 

«холодний»; levis ‒ «гладкий», «слизький», «ніжний»; прикметник asper – 

«шорсткий», «холодний», а ад’єктив durus ‒ ще й «твердий». Порівняймо 

контексти, у яких Вергілій на позначення ніжності рослин вживає синоніми 

 mollis і tener:  

…ille comam mollis iam tondebat hyacinthi; [Verg. G. IV. 137] ‒ …він обрізував 

листя ніжного гіацинта. Та:…et teneram ab radice ferens, Silvane, cupressum… 

[Verg. G. I. 20] ‒ …Сільване, і ти, несучи ніжний кипарис (вирваний з коренем)….  

Робимо висновок, що і синонімія, і полісемія латинських тактильних 

прикметників випливають з асиметричного дуалізу мовного знака. Вони є 

невіддільними, оскільки те й інше явище відображає характерну для мови як 

знакової системи відсутність взаємно однозначної відповідності між великою 

кількістю мовних знаків та позначуваних ними значень [102, с. 206]. 

З огляду на здійснений аналіз структури згаданих лексем стверджуємо, що 

компонентами досліджуваних синонімічних рядів є різнокореневі (64) та 

однокореневі лексичні одиниці (11). Останні вдалося зафіксувати у 5-х 

синонімічних рядах. Наприклад: durus‒edurus – «твердий», fragilis‒fragosus – 

«крихкий» (міцності); gelidus‒egelidus ‒ «холодний», fervidus‒fervens – «гарячий» 

(термічності); hirtus‒hirsutus – «шорсткий» (фактури).  
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Кількість тактильних лексем, утворених від одного кореня, у досліджуваних 

синонімічних рядах, як засвідчує проведений аналіз, здебільшого не перевищує 

двох, за винятком спільнокореневих ад'єктивів acer‒acutus‒acerbus, які в 

поетичних творах є синонімами ряду «холодний».  

З огляду на сказане можна зробити висновок, що виокремлені синонімічні 

ряди ЛСП «дотик» у творах поетів класичного періоду поповнювалися внаслідок 

розвитку багатозначності слів та рідше за рахунок творення нових слів.  

Взявши за зразок поділ синонімів, що його запропонувала О.О.Селіванова 

[205, с. 649], ми виявили, що в поезії Вергілія, Овідія та Горація побутує два типи 

синонімів, а саме лексичні й контекстуальні [207, с. 107]. За ступенем 

синонімічності лексичні синоніми науковці традиційно поділяють на абсолютні 

(еквівалентні) [129, с. 183; 143, c. 370; 173, c. 223], або, як ще запропонував їх 

називати М.П. Кочерган, повні [130, с. 267], і часткові, що поділяються на 

семантичні (ідеографічні), стилістичні (емоційно-експресивні) та змішані 

(семантико-стилістичні) [129, с. 183–184; 205, 648–649]. А Дж. Лайонз, крім 

часткових, виокремлює ще й групу «майже синонімів», які мають подібні, але не 

тотожні значення [141, с. 77].  

Розгляд семантики тактильних прикметників у поетичній спадщині Горація, 

Вергілія та Овідія дав змогу виявити одиниці, які в контекстах аналізованих 

творів мають високий рівень синонімії, оскільки виявляють спільну 

сполучуваність та здатність до взаємозаміни. Наприклад, синоніми mollis та tener 

у класичний період існування латинської мови вживано на позначення ніжності 

численних іменників різних ТГ. Щоб наочно пересвідчитися в синонімії цих 

ад'єктивів загалом та в їхній здатності взаємозамінюватися в контексті зокрема, 

наведемо такі приклади із поем Вергілія:  

                                                 
 Приклади на це див.: Verg. A. III. 449, G. II. 363, II. 372, Ov. Hal. 3 і Verg. Eclog. V. 31; Verg. A. 

II. 406, XI. 578, Ov. Amor. I.13.18, Ars am. I.231, Ex P. IV.10.24, F. IV.120, IV.774, Her. XV.216, 

XVIII.215, M. IX.652 та Ov. Amor. I. 4.24, M. VII.848; Hor. C. III. 18.5, IV. 2.54, Verg. Eclog. I. 8, 

I. 21, III. 103 та Verg. A. IX. 341, G. III. 299; Ov. Amor. II.5.46, II.6.4, Ars am. I.532, II.452, III.568, 

Med. 100, M. XIII.754 і Ov. Her. X. 46; Ov. Amor. III.6.60 і Ov. Tr. IV.3.70. 
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Molli paulatim flavescet campus arista. [Verg. Ecl. IV. 28] ‒ Поступово поле жовтіє 

ніжним колоссям. 

Та: … nec teneras cursu laesisset aristas; [Verg. A. VII. 809] ‒ …і в бігу не ламала 

ніжні колоски. 

Овідій спонукає птахів, які довідалися про смерть рідкісного індійського 

птаха, робити таке:  

Piae volucres, || ...rigido teneras ungue notate genas; [Ov. Amor. II. 6. 3‒4] ‒ 

Милосердні птахи, твердим кігтем дряпайте ніжні щоки. 

А міфічна героїня Аріадна, яка побачила, що Тесей покинув її, розповідає:  

Tum denique flevi; || torpuerant molles ante dolore genae. [Ov. Her. X. 45-46] – 

Лишень тоді я заплакала; і раніше ніжні щоки ціпеніють від болю. 

Подібне спостерігаємо на прикладі ад'єктивів durus і solidus синонімічного 

ряду «твердий». Ці прикметники в досліджуваних творах вживано на позначення 

твердості дуба (quercus), гори (montis), землі (terrae, telluris), порога (liminis), 

каменя (silicis), сталі (adamantis) та ін. Порівняймо:  

... [virginem] quam dura ad saxa revinctam vindicat Alcides; [Ov. M. XI. 212‒213] ‒ 

…і Алкід звільняє [дівчину], яка була прив’язана до твердої скелі. 

А також: Structa rigent solido stabulorum moenia saxo; [Ov. M. VI. 573‒574] ‒ 

Височать оборонні стіни будівель, зведені із твердого каменю. 

Погляди вчених стосовно виокремлення абсолютних синонімів не є 

одностайними. Так, Дж. Лайонз стверджує, що абсолютні синоніми трапляються 

в літературі вкрай рідко [141, с. 452]. У цій праці поділяємо думку А.Ф. Андрусь, 

яка заперечуючи їх існування, підкреслила, що навіть найближчі за значенням 

синоніми здатні до утворення своїх власних концептуальних просторів, 

стрижнем яких є відмінні змістові ознаки, що їх комуніканти висувають на 

передній план у кожній конкретній ситуації спілкування [4, с. 8]. 

Крім лексичних синонімів, у поетичних творах письменників епохи 

принципату Августа вдалося виокремити групу контекстуальних синонімів, або 

синтагматичних [30, с. 8; 143, с. 370]. Контекстуальні синонімічні прикметники 
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вступають у синонімічні зв’язки лише в певних контекстах творів Горація, 

Вергілія та Овідія ‒ поза контекстом ці ад'єктиви реалізують абсолютно інше 

значення. Слід додати, що контекстуальні синоніми (11) зафіксовано в 

синонімічних рядах усіх досліджуваних мікрополів: «міцність» (gravis), 

«термічність» (acer, mollis, rigidus, Sirius, tepidus) та «фактура» (facilis, tener). До 

прикладу, в Овідія прикметник acer є контекстуальним синонімом синонімічного 

ряду «гарячий», оскільки його вжито на позначення гарячого попелу (acris 

favillae [Ov. M. VIII. 652]). Або ж означенням твердої землі (gravis terrae [Ov. M. 

XII. 118]) виступає контекстуальний синонім gravis (ЛСВ1 «важкий»).  

Кількісно найбільшу групу в аналізованих текстах утворюють семантичні 

синоніми [129, c. 183], які становлять 81, 52 % усіх синонімічних лексем. В.В. 

Левицький називає їх також парадигматико-синтагматичними й  зазначає, що 

вони є синонімами в мові і в мовленні [143, с. 370]. Ці синоніми в досліджуваних 

творах мають тотожне значення або відрізняються лише відтінками цього 

значення. Наприклад, 

✓ у синонімічному ряді «гарячий» тактильні ад'єктиви fervens і fervidus 

актуалізують порівняно з ад’єктивом calidus значення «дуже гарячий» [Hor. C. I. 

1. 4; Epod. 17.32; Verg. A. XI. 195; Georg. III. 107; Ov. Ars am. III.396; Ex P. I.8.68; 

F. I.273; M. II.229; I.228; V.407; VIII.638;], а прикметники aestuosus і ardens ‒ ЛСВ 

«палючий, спекотний» [Hor. C. I. 22. 5; I. 31.5; Epod. III. 18; Verg. II. 12]; у ряду 

«теплий» синонім aestivus, на відміну від домінантної лексеми tepidus, реалізує 

ЛСВ не просто «теплий», а «літній» [Hor. C. I.22.18; Verg. G. IV.28; IV.52; IV.312; 

Ov. Ex P. II.10.38; Hal. 117], тобто той, що стосується до літньої пори, тимчасом як 

ад’єктив apricus ‒ «зігрітий сонцем, спекотний» [Hor. Ars p. 162; C. I. 8. 3; III. 18. 

2; Verg. Ecl. IX. 49; G. II.522; Ov. M. IV.331]; 

✓ у синонімічному ряді «холодний» ад’єктив glacialis відрізняється від 

прикметника frigidus тим, що реалізує значення «льодяний» [Verg. A. III. 285; Ov. 

M. II. 30; IX. 582]; прикметники hibernus і brumalis – «холодний, зимовий» [Hor. 
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Epod. 2.29; Sat. 2.5.41; Verg. A. VI. 205; VI. 355; G. II.339; IV.474; Ov. M. V. 159], а 

pruinosus – «морозний» [Ov. Amor. II.19.22]; 

✓ синоніми hirsutus, hirtus, hispidus, horridus ряду «шорсткий», на відміну від 

домінантної лексеми asper (ЛСВ1 «шорсткий»), актуалізують ЛСВ «жорсткий, 

щетинястий» [Verg. G. III. 444; Ov. Ars I. 762; F. II. 339; F. V.176; M. 13. 766; M. 

14. 207; Tr. I. 3. 90]; антонімічна лексема rasilis синонімічного ряду «гладкий» у 

зіставленні із домінантною лексемою levis (ЛСВ1 «гладкий») у контекстах може 

набувати значення «гладкий внаслідок механічного оброблення» [Verg. G. II. 449; 

Ov. M. VIII. 316, Her. IX. 78], тоді як enodis – «гладкий, позбавлений вузлів»  

[Verg. G. 2, 78; Ov. M. X. 94]; 

✓ у синонімічному ряді «твердий» ад’єктив callosus є семантичним синонімом 

до durus, оскільки актуалізує ЛСВ «затверділий» [Hor. Sat. 2. 4. 14], прикметник 

lapidosus – «твердий, мов камінь» [Hor. Sat. 1. 5. 91], а rigidus ‒ «твердий, 

замерзлий» [Hor. C. II. 9.20; Verg. G. II.316; Ov. Ex P. IV.7.8; M. VIII.800; Tr. 

III.10.47; III.10.68]. 

Аналіз засвідчив, що тактильним лексемам виокремлених у роботі 

синонімічних рядів притаманне як одно-, так і двосторонє семантичне підсилення 

[143, c. 374]. Наприклад, синоніми мікрополя «термічність» tepidus та egelidus 

позначають градаційне зниження вияву температурної ознаки, оскільки в 

досліджуваних творах реалізують семи «теплий» та 

«прохолодний»..Синонімічні ж лексеми calidus (гарячий) і fervidus (дуже 

гарячий) виражають посилення ознаки теплоти. Порівняймо:  

gelidus (холодний) ← egelidus (прохолодний) ← tepidus (теплий) → calidus 

(гарячий) → fervidus (дуже гарячий) 

Оскільки аналізовані ад'єктиви мають градаційно різний вияв тактильної 

ознаки, робимо висновок, що часткові синоніми, зокрема семантичні, не завжди 

можуть взаємозамінюватися в тексті без певних змін його змісту. 

                                                 
 Див. Hor. C. II. 6.17; Epist. I. 20.19; Sat. I. 3. 81; Verg. A. I. 117; I. 398; III. 66; III. 627; A. VI. 248; VIII. 106; XI. 212; 

Ov. Ars am. II. 360; III. 212; III. 395; III. 622; Amor. II. 19. 15; F. IV. 746; H. III. 114; M. II. 268; III. 125; IV. 674; VII. 

247; VIII. 629; IX. 229; X. 500; XI. 225; XIV. 575; XV. 708; 
 Див. [Verg.A.VIII.610]; [Ov.Amor. II.11.10].  
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Дослідження показало, що до складу синонімічних рядів у поетичних творах 

Горація, Вергілія та Овідія, крім ідеографічних синонімів, входять також 

парадигматичні [143, с. 370; 205, c. 649], які, на нашу думку, є відзеркаленням 

майстерності, образності й багатства мислення Горація, Вергілія та Овідія. Вони є 

тим своєрідним, особливим, що характеризує поетичну мову письменників епохи 

принципату Августа й водночас відрізняє її від мови прози, а також sermo vulgaris, 

оскільки поезія, як відомо [149, с. 30; 199, с. 7], говорить особливою мовою, яка 

надбудовується над природною як вторинна система.   

 

 

3.2. Антонімія тактильних прикметників 

 

 

Дослідження синонімії тактильних ад'єктивів часто поєднується із розглядом 

антонімічних пар цих прикметників. Оскільки сам факт багатства членів 

синонімічного гнізда зумовлює й багатство компонентів антонімічних пар [188, c. 

15], то серед системоутворювальних категорій лексики поетичної латинської 

мови, крім синонімії, на особливу увагу заслуговує дослідження антонімії.  

Антонімічні протиставлення є виявом природного нахилу людини [30, с. 139; 

184, с. 187]. Тактильні прикметники досліджуваних мікрополів ЛСП «дотик» у 

класичний період існування латинської мови формують різні антонімічні пари. 

Звернімо увагу на зауваження Ш. Баллі, який підкреслив, що кожне зі слів 

антонімічної пари викликає уявлення про інше. Крім того, на думку лінгвіста, 

саме антонімія – єдиний у нашому розпорядженні спосіб закріплення й аналізу 

наших відчуттів [30, с. 139].  

Розгляд системних відношень антонімів аналізованих мікрополів 

«термічність», «фактура» та «міцність» у поетичній спадщині досліджуваних 

письменників дав змогу виокремити 244 антонімічні пари.  
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Досліджувані прикметники, згідно з традиційною класифікацією антонімів за 

ступенем залежності від контексту [143, с. 400; 205, c. 33], поділяємо на дві видові 

групи: 1) мовні та 2) контекстуальні антоніми.  

Як показали результати здійсненого аналізу, мовні антоніми, протилежне 

значення яких можливе в ізольованому вигляді [205, c. 33], виявилися найбільш 

поширеними в досліджуваних поетичних творах.  

Серед мовних антонімів у творах Горація, Вергілія та Овідія виокремлюємо 

дві групи. Контрарні, або градуальні, антоніми мають опозиції, представлені 

шкалою градуальності із середньою ланкою. Наприклад, у мікрополі 

«термічність» (в якому вдалося виокремити найбільшу кількість антонімічних пар 

(122)) існує ряд контрарних антонімів calidus ‒ tepidus ‒ gelidus із семою «гарячий 

‒ теплий ‒ холодний». В аналізованому ряді на середній вияв термічної ознаки 

беззаперечно вказує мезонім tepidus зі значенням «теплий», або ж мезонімом ряду 

sirius ‒ aestivus ‒ acerbus із семами «палючий ‒ літній ‒ холодний» виступає 

прикметник aestivus із градуальним значенням «літній»; а проміжним 

компонентом антонімічної пари calidus ‒ pruinosus зі значенням «спекотний ‒ 

морозний» є прикметник apricus із семою «теплий, зігрітий сонцем». 

Cистемність антонімії тактильних прикметників, виявляється саме в 

однаковій сполучуваності дотикових антонімічних одиниць однієї пари. Наведемо 

контексти із поем Вергілія, де автор на позначення термічних властивостей крові 

вживає градуальні антоніми calidus ‒ tepidus ‒ gelidus. Один із воїнів поеми 

«Енеїда» Вольцент каже:  

Tu tamen interea calido mihi sanguine poenas || persolues amborum. [Verg. A. IX. 

422‒423] ‒ Ти ж мені покарання обох відплатиш гарячою кров’ю.  

Про жерців, які приносили жертвоприношення богам читаємо:  

Supponunt alii cultros tepidumque cruorem || succipiunt pateris. [Verg. A. VI. 248‒249] 

‒ Інші підставляють ножі і збирають (приймають) теплу кров в чаші.  

А про страх, який охопив головного героя Енея, Вергілій пише:  
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… gelidusque coit formidine sanguis. [Verg. A. III. 30] ‒ … і холодна кров замерзає 

від страху.  

Наведемо також приклади вживання Овідія градуальних антонімів sitiens ‒ 

tepidus ‒ gelidus (палючий ‒ теплий ‒ морозний) на позначення погодних умов. У 

його творі знаходимо:  

…me, gelido tremerem cum mense Decembri, || scribentem mediis Hadria uidit aquis;  

[Ov. Tr. I. 11. 3‒4] ‒ …Гадрія бачила як я писав посеред вод, хоч і тремтів у 

морозному грудні.  

А також: Cum tibi sol tepidus pluris admouerit auris, || me ...  loqueris; [Hor. Epist. I. 

20. 19‒20] ‒ Коли тобі тепле сонце (погожі дні) приведе численніших слухачів, 

розкажи про мене.  

Та: Nec grave te tempus sitiensque Canicula tardet; [Ov. Ars am. II. 231] ‒ Хай тебе 

не затримує  спекотна погода і палюче сонце; 

Аналіз антонімії тактильних прикметників виявив, що один прикметник може 

виступати антонімом не тільки в декількох антонімічних парах (наприклад, 

calidus ‒ frigidus, calidus ‒ gelidus «гарячий ‒ холодний»; mollis ‒ durus, mollis ‒ 

edurus, mollis ‒ rigidus, mollis ‒ solidus «м’який ‒ твердий»), а й входити до них із 

різним значенням. До прикладу, тактильний прикметник tepidus є складником 

антонімічних пар «теплий ‒ холодний» та «гарячий ‒ холодний»; durus ‒ «м’який 

‒ твердий», «ламкий ‒ міцний», або ж asper входить до складу протиставлення 

«гладкий ‒ шорсткий», «ніжний ‒ шорсткий».  

Вирішальним же в зарахуванні антонімів до тієї чи іншої пари є безперечно 

контекст, який забезпечує виявлення значень аналізованих лексем. Так, 

прикметники tener (ніжний) та scaber (шорсткий), які поети вживають для 

протиставлення ніжного нігтя немовляти (tener unguis [Hor. C. III. 6. 24]) та 

шорсткого, не гладкого нігтя дівчини, яким важко звабити чоловіків (scaber 

unguis [Ov. Ars am. III. 276]), слід віднести до групи контекстуальних антонімів, 

які вагомо поступаються щодо кількості антонімам першої групи. Контекстуальні 
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антоніми є псевдоантонімами, оскільки утворюють антонімічні пари лише в 

певних контекстах, і відсутні чіткі ознаки їх протиставлення. 

Розгляд контекстуальних анонімів у ПКС досліджуваних письменників є 

важливим, оскільки саме контекстуальні антоніми є проявом незвичного, 

своєрідного, інколи навіть неочікуваного протиставлення сенсорних ознак.  

Спираючись на поділ способів семантичної опозиції української лексики, що 

його запропонував Л.М. Полюга, бачимо, що в поетичних творах письменників 

золотого віку тактильним прикметникам притаманні три способи [189, с. 4‒5]. 

Основним і найбільш характерним для антонімічних лексем творів Горація, 

Вергілія та Овідія виявився спосіб, який ґрунтується на використанні чітких 

антонімічних відношень, тобто за об'єднання в антонімічні пари слів із 

протилежним значенням: calidus ‒ frigidus (гарячий ‒ холодний), mollis ‒ durus 

(м’який ‒ твердий), levis ‒ asper (гладкий ‒ шорсткий) etc.  

Оскільки в контекстах творів Горація тактильні прикметники acer та acutus 

набувають полярних значень, а саме «пронизливий ‒ пекучий» та «лютий ‒ 

пекучий», це засвідчує наявність внутрішньослівної антонімії [143, с. 395], тобто 

другого способу семантичної опозиції дотикових лексем, а саме їх енантіосемії, 

чи розвитку в семантичній дотиковій одиниці протилежних значень. Наприклад, 

ці дотикові лексеми в сполученні з іменником сонце (sol) набувають ЛСВ 

«пекучий», а з іменниками мороз (gelu) чи зима (hiems) – «пронизливий, лютий». 

Порівняймо:  

…accepit Solem furibundus acutum. [Hor. Epist. X. 17] ‒ …розлючений [лев] 

терпить пекуче сонце.  

Та: …geluque || flumina constiterint acuto? [Hor. C. I. 9. 3‒4] – …і ріки сковані 

пронизливим морозом.  

В іншій «Оді» Горацій про прихід весни пише:  

Soluitur acris hiems grata uice ueris et Fauoni; [Hor. C. I. 4.1] ‒ Звільняється люта 

зима приємною зміною весни і Фавна. 

Про літню пору читаємо:  
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Ast ubi me fessum sol acrior ire lavatum || admonuit… [Hor. Sat. I. 6. 125‒126] ‒ Тоді 

ж коли пекучіше сонце мене спонукає піти скупатися… 

Отже, на основі сказаного робимо висновок, що в дотикових прикметників 

творів Горація, Вергілія та Овідія, які переважно є багатозначними лексемами, в 

антонімічній парі реалізується тільки один ЛСВ. 

Тактильні лексеми у творах класичного періоду об’єднуються також на 

основі асоціативного сприйняття. Вагому роль у виокремленні певних антонімів 

відіграє збіг контекстів, у яких вони побутують. Яскравим прикладом цього є такі 

протиставлення, як: lubricus ‒ asper (слизький ‒ шорсткий), tener ‒ scaber, tener ‒ 

rigidus, tener ‒ durus, tener ‒ asper (ніжний ‒ шорсткий), mollis ‒ rudis (м’який ‒ 

грубий). Щоб пересвідчитись в антонімічності перерахованих прикметників, 

наведемо уривки про змія:  

 [Coluber] … lubrica convoluit sublato pectore terga; [Verg. A. II. 474] – [Змій] … 

звився слизькою спиною, підставивши груди.  

Та: Saeuit agris asperque siti atque exterritus aestu. [Verg. G. III. 434] – [Змій], 

шорсткий від спраги та наляканий спекою, лютує в полях.  

У процесі дослідження встановлено, що другу групу мовних антонімів, а саме 

контрадикторних, один із членів яких вживано із заперечним префіксом або 

заперечною часткою, утворюють 12 антонімічних пар дотикових лексем 

аналізованих мікрополів (які становлять 4, 91 % від сумарної кількості антонімів): 

calidus – nec calidus (гарячий – не гарячий); durus – nec durus (твердий – не 

твердий); firmus – infirmus; firmus – non firmus (міцний – не міцний); fragilis – 

infragilis (ламкий – не ламкий); gelidus – nec gelidus (холодний – не холодний); 

hirsutus – non hirsutus (жорсткий – не жорсткий); mollis – nec mollis (м’який – не 

м’який); rigidus – nec rigidus (твердий – не твердий); rudis – non rudis (грубий – не 

грубий); solidus – insolidus; solidus – nec solidus (твердий – не твердий).  

Якщо порівняємо структуру цих антонімів, то помітимо, що всі вони, на 

відміну від контрарних, є спільнокореневими прикметниками. Їхню 

антонімічність у творах Горація, Вергілія та Овідія здебільшого маркують  
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префікс in- чи заперечні частки nec, рідше non. Так, поети метафорично вживають 

антоніми fragilis та infragilis на позначення звучання хрусткого лавра – fragilis 

laurus [Verg. Ecl. VIII. 82] і твердого (неослаблого) голосу – infragilis vocis [Ov. Tr. 

I. 5. 53]. 

Встановлено, що контрадикторні дотикові лексеми мають високу частоту 

вживання у творах Овідія, тимчасом як в інших аналізованих письменників 

засвідчено лише поодинокі приклади вживання цих антонімів.  

Спираючись на отримані результати дослідження, стверджуємо, що 

антонімам обох розглянутих вище груп у поетичній спадщині Горація, Вергілія та 

Овідія притаманні три способи градаційного вираження певного тактильного 

відчуття, а саме: 

1) семантичний, за якого дотикові лексеми вживано у звичайному ступені 

порівняння. Наочним підтвердженням сказаного є наведені вище приклади;  

2) граматичний:                                                                                                                                  

а) уживання дотикових лексем у вищому та найвищому ступенях порівняння. 

Зіставмо контексти, в одному з яких Овідій описує час появи сузір’я Скорпіона: 

Postera cum teneras aurora refecerit herbas… [Ov. F. III. 711] ‒ Після того як 

Аврора освіжить ніжні трави…, а в іншому розповідає про закохану у 

священного бика Пасіфаю:  

Ipsa novas frondes et prata tenerrima tauro || Fertur inadsueta subsecuisse manu. [Ov. 

Ars am. I. 299‒300] ‒ Кажуть, що вона, незвикла, зривала для бика рукою свіже 

листя і найніжнішу траву. 

б) уживання прикметників, утворених додаванням префікса prae-, який виражає 

модифікацію звичайного вияву дотикової якості у бік її інтенсивності, тобто 

елятивний ступінь вияву ознаки [265, с. 164]. Слід зауважити, що такий спосіб 

найчастіше трапляється в літературній спадщині Овідія. Наведемо контекст, у 

якому Овідій, щоб образно змалювати неможливість свого повернення додому, 

гіперболічно називає південний вітер «дуже холодним», а північний – «теплим»: 

                                                 
 Див. також: Ov. Ars am. I.535; M. IV. 328; Hor. Sat. I. 6. 125; Epist. I. 16.13; Eclog. VII. 42. 
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Sed prius … et tepidus Boreas et sit praefrigidus Auster; [Ov. Ex P. IV.12.35] – Але 

раніше … Борей стане теплим і Аустер дуже холодним. 

3) лексичний, в основі якого лежить додавання до тактильного прикметника 

прислівника male (мало, не досить, недостатньо): 

male firma cicatrix [Ov. Rem. 623] – недостатньо зміцнілий рубець. 

Найбільш поширеним серед наведених способів градаційного вираження 

тактильного відчуття виявився семантичний. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Розгляд парадигматичних відношень тактильних прикметників, зокрема 

синонімічних та антонімічних, допомагає глибше розкрити системність 

взаємозв’язків прикметників ЛСП «дотик». Тактильні прикметники об’єднуються 

в синонімічні ряди та антонімічні пари на основі значеннєвої спільності або 

протилежності, що склалася в латинській мові на досліджуваному етапі її 

розвитку. Мовну природу синонімії та антонімії тактильних прикметників 

пояснюємо асиметрією форми знака і значення, вона відображає одну з 

особливостей існування латинської мови як незамкненої, динамічної системи, що 

розвивалася та змінювалася. 

2. Синонімічним рядам тактильних прикметників, як системно організованим 

угрупуванням, притаманна наявність домінантної лексеми, значення якої є 

спільним для всіх складників ряду. Кількість лексем синонімічного ряду в 

поетичних творах досліджуваних письменників є пропорційною до кількості 

тактильних прикметників ЛСГ в аналізованому ЛСП «дотик». Найчисленніший 

синонімічний ряд виявлено в мікрополі «термічність» (19 синонімів). 

3. Розвиток полісемії латинських прикметників спричинив входження 

тактильних прикметників до декількох синонімічних рядів або антонімічних пар. 

Наприклад, ад’єктив acer є синонімом рядів «гострий» і «гарячий».  
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4. Широта семантики синонімічних та антонімічних тактильних прикметників 

забезпечує їм можливість різної сполучуваності. Дотикові ад'єктиви латинської 

мови входять до складу певного синонімічного ряду чи антонімічної пари не з 

повним обсягом семантичної структури, а лише окремим своїм ЛСВ.  

5. В аналізованих поетичних творах класичного періоду латинської мови 

переважають лексичні синоніми (90, 48 %), а саме повні (mollis, tener) та часткові 

(fervidus, calidus), з яких кількісно переважають семантичні (81,52 %). 

6. Серед антонімів (244 антонімічні пари) поетичних творів Горація, Вергілія 

та Овідія виділяємо дві групи, а саме 227 пар мовних, що становить 93,03% 

(наприклад, levis – asper = гладкий – шорсткий) та 17 пар контекстуальних 

антонімів (6, 96%) (наприклад, lubricus – asper = слизький – шорсткий. Мовні ж 

тактильні протиставні одиниці досліджуваних текстів, які виявилися кількісно 

найбільшими, поділяємо на контрарні (calidus – tepidus – gelidus) та 

контрадикторні (fragilis – infragilis) антоніми із семантичним, граматичним і 

лексичним способами вираження тактильної ознаки.  

7. Основні результати дисертаційного дослідження, описані в цьому  розділі, 

висвітлено в публікаціях автора [7; 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

170 

РОЗДІЛ 4 

ОБРАЗНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 

У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ 

ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА 

 

Середньовічні дидаскали образно називали поезію Пандорою, обдарованою 

талантом богів та богинь, давнішою, ніж вік Сатурна, красномовнішою, ніж уста 

Меркурія, могутнішою, ніж сила Марса, чарівнішою, ніж краса Венери, 

розсудливішою, ніж розум Мінерви, родючішою, ніж урожайність Церери, що 

набагато перевищує всі дари інших божеств, які тільки вигадала казкова 

античність [158, с. 98]. Невід’ємною частиною поезії є орнаментальні елементи, 

необхідні, щоб пов’язати новий твір із попереднім художнім досвідом читача [76, 

с. 232].  

У поетичних текстах слово, а отже, будь-який тактильний прикметник, 

проходить складну трансформацію: від звичайного почуттєво-конкретного до 

естетичного почуттєво-конкретного, що й сприяє створенню образності. Однак 

поетичний образ створюють не лише значення слів, а ті зв’язки і 

взаємовідношення, в які вступають ці значення. Саме цю мистецьку сув’язь слів 

Горацій позначає терміном, запозиченим з архітектурної термінології Вітрувія 

[211, c. 19], – iunctura [Hor. Ars p. 242] − скріпа, сув’язь. Здатність же слова, як 

зазначили В.П. Маслюк та А.О. Содомора, виявляти свої барви, свою 

образотворчу силу тільки у сув’язі з іншими словами [158, с. 98; 210, c. 19–20] 

закладено в семантиці слова «поезія» (ἡ ποί-ησις ), яке в перекладі з грецької 

означає те, що з тих слів «змайстровано» [256].  

Відношення сполучення слів до їх підбору давньогрецький теоретик 

Діонісій Галікарнаський порівняв із відношенням слова до думки й підкреслив, 

що слушна думка буде некорисною, якщо її не прикрасити прекрасними 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=ews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi%2F-hsis&la=greek&can=poi%2F-hsis0
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словами…, так само і слово, вжите невміло, як-небудь, втрачає і корисну думку 

[5, с. 169]. 

 

 

4.1. Тактильні прикметники в структурі модифікації 

 

Хоча античні теоретики епітетом вважали поетичне означення, яке не 

привносить нової ознаки означуваному поняттю, у цьому дослідженні 

розглядаємо епітет як лексико-синтаксичний троп, у семантичній структурі якого 

актуалізуємо три конотативні компоненти значення: оцінний, емоційний, 

образний [85, с. 7]. Така семантична структура відрізняє епітет від логічного 

означення. Оскільки епітет входить до складу – як мінімум – синтаксично 

двочленної конструкції: означення та означуване, – підтримуємо думку О.С. 

Грабовецької, що його логічно розглядати в складі словосполучення як епітетну 

конструкцію [85, С. 6–7]. Відомо, що ці кострукції на семантичному рівні 

поділяють на тавтологічні, метафоричні, компаративні, синестетичні й 

оксиморонні. 

Результати проведеного дослідження засвідчили, що тактильні прикметники 

найчастіше виступають узуальними означеннями назв природних утворень. 

Переконливим видається хоча б той факт, що означенням землі у творах Вергілія, 

Овідія та Горація виступає 21 дотиковий ад’єктив. Поети епохи принципату 

Августа називають її  крихкою (puter) [Verg. G. I. 44; I. 215; II. 262; II. 204], 

твердою (durus, solidus) [Verg. A. VII. 747; Ov. Ex P. I.10.39; M. IX. 650; VII. 191; 

X. 180; 15. 262; F. II. 354; IV. 654; IV. 416; IV. 844; VI. 602; Tr. II. 282; I. 2. 54; 

Rem. 172; Amor. III. 10. 32; III. 11.  10; I. 8. 18], замерзлою (rigidus) [Verg. G. II. 

316], грубою (rudis) [Ov. Amor. III. 6. 16; M. I. 87; I. 429; V. 647], м’якою (mitis, 

mollis, tener) [Ov. Amor. II. 16. 6; III. 5. 16; F. III. 357; Ars am. III. 688; Tr. III. 12. 

12], теплою (tepidus) [Ov. F. VI. 316], холодною (frigidus, gelidus) [Verg. A. II. 472; 

Ov. Tr. I. 3. 94]. 
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Поза контекстом наведені означення функціонують як нейтральні лексеми, 

що називають реальні речі матеріального світу. Але в канві поетичних творів 

Горація, Вергілія та Овідія вони здебільшого мають чітко виражений 

зображувальний, часто оцінний, характер і позначають  виокремлену з цілого 

ряду ознаку зображуваного предмета. Наведемо приклад, в якому Овідій для 

негативно-оцінного змалювання землі називає її грубою та без вигляду:  

Sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus || induit ignotas hominum conversa 

figures [Ov. M. I. 87-88]. − Так, земля, яка раніше була грубою і без вигляду, вона 

змінена вбрала невідомі образи людей. 

Означення такого типу не повторюють ознак іменника, а характеризують 

предмет або явище з конкретного боку; їх, як і епітети, будемо називати 

пояснювальними або уточнювальними [57, с. 73; 289, с. 1]. Так, Вергілій, 

намагаючись якнайцікавіше змалювати землю, характеризує її не просто як 

тверду (tellurem duram) (порівняймо Ov. M. IX. 650; X.184), а як замерзлу від 

подуву холодного вітру землю (tellurem Borea rigidam): 

Nec tibi tam prudens quisquam persuadeat auctor || tellurem Borea rigidam spirante 

mouere. [Verg. G. 315‒316] ‒ Щоб тебе не переконав якийсь досвідчений порадник 

зрушувати жорстку (замерзлу) від подуву Борея землю.  

Наведемо також приклад вживання Овідієм на позначення землі означення 

tener:  

Arva pererrantur Paeligna liquentibus undis, || et viret in tenero fertilis herba solo. 

[Amor. II. XVI. 5-6] ‒ Пелігнські поля проникаються наскрізь текучими водами, і 

родюча трава зеленіє на ніжному ґрунті.  

Хоч ад’єктив tener є узуальним означенням для позначення ніжності рослин 

у досліджуваних творах (tener flos – ніжний цвіт, tenerae herbae – ніжні трави, 

tenera frons – ніжне листя), все ж у цьому контексті Овідій навмисно називає 

ніжною саме землю, на якій росте родюча трава. Складається враження, що поет, 

немов експериментуючи зі словами tener (ЛСВ1 «ніжний») і fertilis («родючий»), 
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переставляє їх місцями, аби змусити зазвучати ці лексеми голосніше, з більшою 

експресією, і справити сильніше враження на читача.  

Тактильні прикметники у творах поетів епохи принципату Августа можуть 

також виконувати тавтологічну функцію, тобто підкреслювати й  повторювати 

ознаку, закладену в самому понятті, в означуваному слові. Такі поетичні 

означення [187, с. 170], на перший погляд, є анормальними і навіть зайвими, вони 

здебільшого не вносять нічого нового до означуваного слова, тобто є 

демонстративно надлишковими на рівні комунікації. Однак саме подвоєна 

атрибутивно-об’єктивна характеристика дає змогу глибше виявити сутність 

реальних об’єктів. Це тавтологічне означення, яке відтворює корінне, архаїчне 

значення слова. Практично таке означення підсилює, інтенсифікує важливу в 

певному контексті ознаку предмета чи явища. У зв’язку з тим, що камінь чи скеля 

природно є твердим утворенням, вважаємо тактильне означення durus у 

словосполученнях dura silex (твердий камінь) або dura cautes (тверда скеля) 

тавтологічним. Або ж у словосполученні tepidus fletus (тепла сльоза) тактильний 

прикметник tepidus підкреслює ознаку, закладену в семантиці іменника «сльоза».  

У досліджуваних поетичних творах Горацій, Вергілій та Овідій багато уваги 

приділяють описові рослин. Горацій, аби відтворити красу природи, траву, на якій 

відпочивають пастухи, називає м’якою:  

Dicunt in tenero gramine pinguium || custodes ouium carmina fistula || delectantque 

deum, cui pecus et nigra|| colles Arcadiae placent. [Hor. C. IV. 12. 8‒11] ‒ На м’якій 

траві пастухи жирних овець розповідають вірші і сопілкою звеселяють бога, 

якому подобаються стада і чорні пагорби Аркадії.  

Спираючись на зауваження І.В. Арнольд та В.В. Левицького про те, що до 

конотації належать не тільки емоційний, експресивний та стилістичні компоненти 

значення слова, а й оцінний, який порівняно з іншими тісніше зв’язаний із 

предметно-логічним значенням [25, с. 87‒88; 143, с. 93], вважаємо, що в 

наведеному контексті епітет трави м’який (mollis) набуває конотативного 



 

 

 

 

174 

емоційно-оцінного значення; вживаючи його, автор не лише  наділяє траву 

позитивною оцінкою, а й прагне викликати приємні відчуття.  

Подібний приклад знаходимо в Овідія:  

Mollibus aut foliis aut mollibus incubat herbis, || saepe legit flores. [Ov. M. IV. 314-

315] ‒ Вона лежала на м’якому листі або на м’яких травах, часто збирала квіти.  

Означення тактильної характеристики рослин у досліджуваних творах 

здебільшого є позитивно-оцінними.  

У кожного з аналізованих римських поетів праця над поетичною мовою є 

своєрідною. Саме в образотворчих засобах відкривається індивідуальна поетична 

вдача авторів, їхня психологія, особистісне світосприйняття. Уживання дотикових 

ад'єктивів як характерних означень рослин є прерогативою творів Вергілія та 

Овідія. Арсенал художніх засобів у кожного з авторів також може відрізнятися. 

Наприклад, фітонім липа (липи)  (tilia) Вергілій називає гладкими (leves), а Овідій 

– м’яким (mollis). Горацій на позначення твердості дуба вживає прикметник 

rigidus, а Овідій і Вергілій – також durus та solidus. Постійними означеннями 

м'якої та ніжної трави (herbae, prati, graminis) у Вергілія і Овідія є дотикові 

прикметники mollis та tener. Овідій м'яку траву образно позначає також 

прикметником insolidus. У Горація ж трава виступає міцною (tenax gramen).  

У поезії класичного періоду тактильні прикметники виступають також 

постійними означеннями такого невід’ємного й важливого атрибута в житті 

стародавніх народів, як зброя: durum robur (тверде ратище), rigidus ensis (твердий 

меч), rudis ensis (необроблений меч), mollis arcus (попущений лук). У поемі 

«Метаморфози» епітетом меча воїна Мелеагра, який без вагань убив за чергою 

братів Плексіппа і Токсея, є ад’єктив calidus:  

…calidumque priori || caede recalfecit consorti sanguine telum. [Ov. M. VIII. 442‒443] 

‒ …він зігрів кров’ю брата теплий від недавнього вбивства меч.  

Уживання на позначення теплого меча, що його герой поеми знову зігрів 

(recalfecit), прикметника calidus (ЛСВ1 «гарячий»), а не tepidus, було зумовлене 

прагненням автора якомога яскравіше змалювати задуманий образ, подвійно 
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вплинути на читача: за допомогою прикметника calidus, вжитого в похідному 

ЛСВ, вказати не лише на теплоту меча, а й на те, що цей меч перед тим був 

гарячим.  

Аналізуючи тропеїстичні особливості прикметників у поетичній спадщині 

поетів епохи принципату Августа, не помилимося, якщо скажемо, що в 

досліджуваних творах кожен предмет наділено певною оцінкою. Тактильні 

означення в поетів є доречними, влучними й образними. Вони не просто 

деталізують або ж матеріалізують зображене, а й надають йому різних барв та 

відтінків. 

 

 

4.2. Тактильні прикметники – епітети 

 

Значущим складником системи образних засобів художнього мовлення 

Горація, Вергілія та Овідія є метафоричні епітети. Головною окрасою їх, як 

зазначив римський оратор Квінтіліан [6, 237], служить переносне значення.  

Група метафоричних епітетів виявилася найбагатшою за змістом. Вони 

ґрунтуються на взаємодії предметно-логічного і контекстуального значень 

тактильних прикметників. 

Результати проведенного дослідження показали, що найчастіше тактильні 

лексеми в поетичних текстах Горація, Вергілія та Овідія зазнають метафоричного 

перенесення значень, уживаючись на позначення внутрішніх якостей героїв. 

Здебільшого вони вказують на вдачу та риси характеру істот. Серед них 

виділяємо метафоричні епітети, які вказують на: 

1) гарячу, палку вдачу. У кількісному відношенні прикладів 

метафоричного вживання тактильних лексем цієї групи виявилося найбільше. У 

досліджуваних творах тактильні прикметники виступають постійними епітетами 

не лише палкої вдачі людей, а й тварин, як наприклад:  
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Aeque iuuenemque magistri || exquirunt calidumque animis et cursibus acrem, [Verg. 

G. III. 118‒119] ‒ Також і вчителі шукають [коня] молодого і гарячого душею, і 

палкого в бігу.  

Стилістичними засобами в наведеному контексті виступають два тактильні 

ад’єктиви (calidus, acer), які автор вживає для образного позначення вдачі коней, 

необхідних для тренувань. 

У поетів епохи принципату Августа ад’єктив acer є постійним епітетом вдачі 

царів (Ромула), полководців (Спартака), а також чи не кожного героя троянської 

війни, а саме Енея, Оронта, Аякса, Асканія, Камерта, Ерікса, Евріала, Мезентія, 

Мнестея, Аконтея, Ніса, Турна, Сереста, Атіна та ін.:  

Tum Danai gemitu atque ereptae uirginis ira || undique collecti inuadunt, acerrimus 

Aiax || et gemini Atridae Dolopumque exercitus omnis. [Verg. A. II. 413‒415] ‒ Тоді із-

за крику та через захоплених дівчат у гніві звідусіль наступають данайці, 

найпалкіший у боях Аякс і Атріди, і все військо долопів;  

2) жорстоку вдачу. Наведемо приклад, у якому додаткову експресивну 

барву вносить метафоричний епітет durus, вжитий на позначення жорстокої вдачі 

рільника, який повикидав із гнізда пташенят:  

…quos durus arator || observans nido implumes detraxit; [Verg. G. IV. 511‒513] ‒ 

…їх, неоперених, жорстокий рільник, побачивши, повикидав із гнізда; 

3) холодну, байдужу вдачу. На позначення байдужості коня, якої треба 

уникати, вибираючи тварину, Вергілій уживає тактильну лексему frigidus у 

метафоричному значенні «холодний, байдужий»:  

Frigidus in Venerem senior, frustraque laborem || ingratum trahit; [Verg. G. III. 97] ‒ 

Старий  [кінь], холодний до Венери, даремно тягне неприємну працю.  

Цей самий ад’єктив Вергілій уживає на позначення вдачі воїна Дранка, який 

славився своїм красномовством, а не військовою завзятістю. Для досягнення 

сильнішого ефекту автор називає холодною його правицю і тим самим створює 

блискучий зразок метафоричного слововживання:  
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Tum Drances idem infensus, quem gloria Turni || obliqua inuidia stimulisque agitabat 

amaris, || largus opum et lingua melior, sed frigida bello || dextera, … surgit. [Verg. A. 

XI. 336-340] ‒ Тоді встав роздратований Дранк, таємна заздрість до Турна 

переслідувала його гострими стрекалами, він [був] багатий і миліший мовою, але 

із холодною до війни правицею; 

4) розніжену вдачу. Постійними епітетом ніжності та розніженої вдачі 

героїв досліджуваних творів виступають ад’єктиви tener і mollis. Ніжними та 

розніженими автори називають не лише жінок, але й чоловіків: 

Eradenda cupidinis || praui sunt elementa et tenerae nimis || mentes asperioribus || 

formandae studiis. [Hor. C. III. 24. 51‒54] ‒ Є початки злого бажання, які слід 

знищити, і надто розніжені душі, які слід привчити до суворіших занять;  

5) м’яку, поблажливу вдачу:  

Ego illis || mollior nec te feriam neque intra || claustra tenebo. [Hor. Od. III. 11. 

42‒44] ‒ Я від них м’якша, не заколю тебе і не триматиму тебе за замками.  

У наведеному контексті Горацій вживає метафоричний епітет mollis на 

позначення м’якості, поблажливості характеру дівчини, яка закохалася в бога 

Меркурія. Зауважмо, що ад’єктив mollis у поетичних текстах класичного періоду є 

постійним епітетом вдачі жінок та чоловіків; 

6) строгу вдачу. Дочка мілетського царя, закохавшись у свого брата 

Кавна, говорить:  

Nec nos aut durus pater aut reverentia famae || aut timor impediet. [Ov. M. IX. 

556‒557] ‒ Нам ані строгий батько, чи повага до суспільної думки, чи страх не 

завадить;  

7) тверду, непохитну вдачу. Овідій про гнів царя острова Серіф 

Полідекта на героя Персея пише:  

… nec iuvenis virtus per tot spectata labores || nec mala mollierant, sed inexorabile 

durus || exerces odium, nec iniqua finis in ira est; [Ov. M. V. 244‒246] – … тебе не 

зм’якшили ані хоробрість юнака, побачена в стількох справах, ані біди, але 
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ти, непохитний, женешся за невблаганною ненавистю, і немає межі 

несправедливому гніву.  

На позначення годувальниці, яка невідступно намагалася розпитати 

дівчину про причину її смутку, Овідій вживає ад’єктив tenax у метафоричному 

значенні «тверда, наполеглива»:  

Propositique tenax, quodcumque est, orat, ut ipsi|| indicet; [Ov. M. X. 405‒406] ‒ 

Тверда у своєму намірі, хай там що, благає, щоб їй розповіла.  

В основі формування аналізованого метафоричного епітета, вжитого для 

інтенсивного вираження найхарактернішої ознаки вдачі жінки, лежить 

семантичне зміщення в лексичному значенні ад’єктива tenax «міцний», а саме 

перенесення семи «міцний» зі сфери фізичного до сфери внутрішнього світу 

людини.  

На внутрішні властивості людини в досліджуваних творах вказують також 

так звані епітети інтелектуальної оцінки [181, с. 90; 190, с . 105;]: hirtus і rudis 

(грубий), актуалізуючи метафоричне значення «грубий, невчений». До прикладу, 

описуючи розумові здібності Юлія Флора, який невпинно вправляє свій розум, 

Горацій вживає метафоричний епітет hirtus із запереченням:  

Non tibi parvum || ingenium, non incultum est et turpiter hirtum; [Hor. Epist. I. 3. 

21‒22] ‒ У тебе не малий, не неосвічений і не ганебно грубий розум. 

Тактильні прикметники в поетичній спадщині поетів епохи принципату 

Августа виступають також частими метафоричними епітетами абстрактних 

понять (а саме психічних і фізичних станів), таких, як гнів:  mollior ira [Ov. Tr. II. 

1. 28] ‒ м’якший гнів; страх: gelidus metus, gelida formido ‒ холодний страх [Ov. 

Her. XI. 84; M. II.200]; жах: gelidus horror ‒ холодний жах [Ov. Her. XVI.67]); 

хвороби: aspera pestis ‒ виснажлива хвороба [Verg. A. VII. 505]; душевні тривоги: 

ненависть: asperum odium ‒ жорстока ненависть [Verg. A. II. 96]; смерть: gelida 

mors ‒ холодна смерть [Hor. C. II. 8. 11; Ov. Amor. II.9b.17; M. XV.153], а також 

кохання. Саме це почуття, яке знаходить невидимий ключ до серця кожного, 

зігріває й наповнює ніжністю, займає вагоме місце в поетичній спадщині 
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римських поетів-класиків, зокрема Овідія, який здобув собі славу співця ніжних 

любощів (tenerorum lusor amorum):  

Dulcibus est verbis mollis alendus amor. [Ov. Ars am. II. 152] ‒ Нехай живиться 

ніжна любов солодкими словами. 

Постійним супутником кохання у творах поетів, зокрема Овідія, є ніжність. 

Однак у творчій спадщині автора ніжним називається не лише саме почуття 

кохання (amor) – так названо й богиню кохання Венеру [Ov. Ars am. II. 356], її син 

Амур [Ov. M. IX. 482] і навіть його владу:  

Lude; decent annos mollia regna tuos. [Ov. Rem. 24] ‒ Забавляйся, і хай твоя ніжна 

влада пасує до твоїх років. 

На думку О.А. Вербицької [56, c. 149–150], в основі розглянутих вище 

епітетних конструкцій лежить концептуальний перенос значення, який виникає 

за використання емпірійних прикметників як означень абстрактних понять та 

явищ. Цей тип метафоричного вживання називається синестетичною метафорою. 

В основі формування синестетичної метафори лежить перенесення номінації на 

основі злиття ознак різних сфер відчуття, коли ознаки однієї модальності 

зв’язуються з іншою, що стосується іншої сфери сприйняття [196, c. 166; 205, с 

390; 251, с. 63; 278, с. 60]. Характерною рисою цього виду метафори є високий 

рівень абстрактності, узагальнення позначуваної ознаки, створення якої іде 

шляхом втрати конкретних і набуття абстрактних ознак якості, а частіше оцінки. 

Серед виокремлених у роботі епітетних конструкцій звертаємо увагу на 

групу синкретичних епітетів. Як підкреслив А. М. Веселовський, синкретичні 

епітети так само, як і епітети-метафори, є різновидом уточнювальних епітетів, які 

зливаються в одне ціле. В основі синкретичних епітетів лежить фізіологічний 

синкретизм й асоціації чуттєвого сприйняття [57, с. 77]; первісна людина 

традиційно означувала їх тими самими характеристиками. Наприклад, епітет 

mollis м’якого, непружного живота літньої жінки (mollis venter [Hor. Epod. VIII. 

9]) підкреслює ознаку, яку сприймають як тактильним, так і зоровим відчуттям.  
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Під час розгляду образно-естетичного потенціалу тактильних прикметників 

виявлено приклади вживання  їх у функції гіперболічних епітетів. Гіперболічне 

епітетна конструкція має на меті перебільшити ознаку, виділити її найсуттєвішу 

рису, підкреслити прагнення автора до утвердження певного ідеалу [186, с. 172]. 

Як гіперболічне поетичне означення в досліджуваних творах вживано прикметник 

у найвищому ступені порівняння. Наприклад, в Овідія постійним епітетом м’якої, 

милосердної вдачі людей та богів виступає гіперболічне означення mitissimus. Цей 

ад’єктив виступає постійним епітетом наймилосердніших богів [Ex P. II.8.51; Tr. 

I.1.73], зокрема богині Церери [M. V. 498], батьків [M. 14.587] та царів [Ex P. 

II.9.5]. Овідій, аби надати поетичності зображуваному, наймилосерднішим також 

називає Октавіана Августа. Хоч імператор, як відомо, зовсім не був поблажливим 

до поета, якраз навпаки, оскільки відправив Овідія в довічне заслання й 

залишався невблаганним до останніх днів життя письменника [Ex P. II.2.39; Tr. 

II.1.27; II.1. 147; IV.8.38; V.8.26; V.9.7]:  

Caesare nil ingens mitius orbis habet. [Ov.Tr.V.2.38] ‒ Величезний світ нічого не має 

поблажливішого від Цезаря. 

Функції гіперболічного художнього означення, як, наприклад, у поемі 

«Мистецтво кохання», де Овідій, аби звернути увагу читача на образ хвилі, 

запитує:  

Quid mollius unda? [Ov. Ars am. I. 475] ‒ Що є м’якшим від хвилі? 

Або ж з метою підкреслити непохитну вдачу швидкої в бігу Аталанти пише:  

Quid fuit asperius Nonacrina Atalanta? [Ov. Ars am. II. 185] ‒ Що було 

непохитнішим від нонакрійської Аталанти? ‒ набувають також тактильні 

прикметники, вжиті у вищому ступені порівняння в складі риторичного 

запитання.  
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4.3. Тактильні прикметники в порівняльній структурі 

 

Порівняння в поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія є важливим 

образотворчим засобом, з одного боку, пізнання світу, а з іншого ‒ результатом 

цього пізнання. 

До складу порівнянь в аналізованих творах входять 17 тактильних 

прикметників мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність»: ardens, asper, 

durus, facilis, fervens, fervidus, firmus, frigidus, gelidus, horridus, levis, mitis, mollis, 

rigidus, solidus, tenax, tener.  

Хоч загальна кількість виокремлених порівнянь невелика (42), попри те чи не 

кожне з них заслуговує на окрему увагу, оскільки є яскравим свідченням 

естетичного чуття письменників золотого віку латинської мови.  

Поділяючи думку стиліста А. І. Єфімова, вважаємо що в порівнянні 

зіставляються герої, події, картини з образами, які здебільшого добре відомі 

читачеві. Усе ж вдалим вважають порівняння з елементом новизни та 

неочікуваності. Тому кожен автор у виборі й використанні порівнянь є 

індивідуальним [99, с. 491]. 

Розгляд порівнянь Горація, Вергілія та Овідія показав, що якість порівняння 

(тобто такий ступінь злиття його компонентів, за яким настає «прирощення 

змісту» одного слова за рахунок іншого) залежить як від світогляду й 

світосприймання мовця, так і від мовних традицій. 

Тактильні прикметники порівнянь поетичних творів Горація, Вергілія та 

Овідія за значенням можуть стосуватися до суб’єкта порівнянь. У такому разі  їх 

ужито в морфологічній формі вищого ступеня порівняння. Наприклад:  

Quem lupa servavit, manus hunc temeraria civis || perdidit. O quanto mitior illa fuit 

[eo]! [Ov. F. V. 467‒468] ‒ Якого вовчиця врятувала, того вбила легковажна рука 

громадянина. О настільки вона [вовчиця] була поблажливішою [від нього]!  

У наведеному порівнянні тактильний ад’єктив mitis, вжитий у переносному 

значенні, відіграє роль основи порівняння [85, с. 491], чи необхідної ознаки –
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компаративеми, у якій автор майстерно зіставляє вдачу правителя Риму Ромула із 

вдачею дикої вовчиці, яка, як відомо, не лише не з’їла немовлят, але й 

змилостивилася над ними й нагодувала їх молоком. 

Порівняння у творах поетів епохи принципату Августа – це мальовничі 

полотна. Хоч вони не численні, усе ж хист і талант володіння художнім словом 

письменників не викликає сумніву. Здавалося б, що може бути ніжнішим від сну? 

Усе ж у Вергілія знаходимо відповідь на це запитання. Схвильований пастух 

Коридон через велику загрозу, яка нависає над дорогими його серцю вівцями, 

просить захисту в природи, звертаючись до трави (ЛСГ «рослини») не просто 

«ніжна», а «ніжніша від сну». За допомогою порівняння в цьому контексті поет, 

на нашу думку, намагається точніше відтворити ті відчуття, які переживав сам, і 

хотів, щоб саме таке відчуття виникло у його читача:  

Muscosi fontes, et somno mollior herba; [Verg. Ecl. VII, 45] ‒ Джерела покриті 

мохом і трава ніжніша за сон. 

Наведені контексти є яскравим підтвердженням зауваження О. Потебні, який 

підкреслив, що в мові містяться поряд ті реалії, які в дійсності є віддаленими, і 

лише в художньому тексті, у сприйнятті письменника, а отже, і читача, вони 

опиняються в єдиному семантичному просторі, породжуючи нові значення [195, 

с. 82]. 

Тактильні прикметники за своїм значенням можуть також стосуватися  до 

об’єкта порівняння. Утакому разі вони входять до складу порівняльної 

конструкції [104, с.1; 241, с. 2].  

Суб’єктами порівняльних конструкцій, до складу яких входить тактильний 

прикметник, є іменники таких ТГ, як: 

- «зброя», наприклад:  

 [Hasta] …velut muro solidaque a caute repulsa est; [Ov. M. XII. 124] − [Спис] 

відбився, немов від стіни або від твердої скелі.  

У цьому порівнянні, де об’єктну частину компаративної конструкції очолює 

сполучник velut, тактильний прикметник solidus є означенням твердості скелі; 
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- «міфічні істоти»:  

Borea,… tam gelidus quod sis; [Ov. Her. XVIII. 41‒43] ‒ Борею, ти такий холодний, 

як ти і є.  

Цікаво, що в наведеному порівнянні суб’єкт і об’єкт збігаються. Овідій, прагнучи 

створити виразний образ, змальвуючи холодність, байдужість  Борея до дівчини, 

порівнює його з ним самим, оскільки, як відомо, саме Борей вважали 

найхолоднішим з вітрів; 

- «абстрактні поняття». Овідій гнів коханої, який має здатність минати, зіставляє, 

на основі ламкості, вираженої ад’єктивом fragilis, із нетривким льодом, який 

також є не вічним, оскільки має здатність танути:  

Ut fragilis glacies, interit ira mora. [Ov. Ars am. I. 374] ‒ За мить гнів вщухне, немов 

ламкий лід;  

- «погодні умови»:  

Frigora nec tantum cana concreta pruina || aut grauis incumbens scopulis arentibus 

aestas, || quantum illi nocuere greges durique uenenum || dentis… [Verg. G. II. 

376‒379] ‒ Ані холоди, ані сива замерзла паморозь, ані пекуча спека, яка осіла на 

пересохлих скелях, так не шкодять стадам, як отрута твердого зуба… 

Заперечуючи в першому компоненті порівняльної конструкції низку життєво 

важливих для худоби небезпек, виражених тактильними ад’єктивами (gravis 

aestas ‒ пекуча спека, scopuli arentes ‒ пересохлі скелі), автор виділяє серед них 

найбільшу  – а саме укуси отруйних змій. Зауважмо, що в другому компоненті 

порівняння Вергілій образно називає цю небезпеку «отрутою твердого зуба 

(durique venenum dentis)», вживаючи тактильний ад’єктив durus (твердий);  

- «природні утвори»:  

…Region ingreditur ferventes aestibus undas, in quibus ut solida ponit vestigia terra 

summaque decurrit pedibus super aequora siccis. [Ov. M. XIV. 48-50] – [Цірцея] йде в 

Регію по закипаючих від клекотіння хвилях, на які, немов на тверду землю, 

ставить підошви, біжить сухими стопами по поверхні моря.  
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У наведеному порівняльному звороті Овідій, аби якнайповніше відтворити 

емоційний світ розгніваї доньки бога сонця, вживає цілу низку дотикових лексем 

(fervens (закипаючий), aestus (жар, клекотіння), solidus (твердий), siccus (сухий)). 

Завдяки цьому автор вправно вводить елемент фантазії у реальний світ 

зображуваного.  

Серед суб’єктів досліджуваних порівнянь виявлено також одиниці аудіальної 

сфери. Так, Вергілій, аби не лише якнайточніше, а й образно передати силу 

дзижчання бджіл, яких охопила хвороба, пише:  

Tum sonus auditur gravior, tractimque susurrant, || frigidus ut quondam silvis 

immurmurat Auster, || ut mare sollicitum stridit refluentibus undis, || aestuat ut clausis 

rapidus fornacibus ignis [Verg. G. IV. 260‒263]. ‒ Тоді чути сильніший звук, вони 

[бджоли] дзижчань безперестанку, так інколи холодний Австр шумить у лісах, 

так шумить схвильоване море, розливаючись хвилями, так клекоче пекучий вогонь 

у закритих печах.  

Уживання кількох порівняльних конструкцій із тактильними прикметниками 

frigidus та rapidus, які розкривають різні сторони того самого предмета, зокрема 

сильнішого звучання, вираженого первинно дотиковою лексемою gravis, було 

характерним для мови поетичних творів класичного періоду.  

Найчисленнішими ж, як показали результати дослідження, у творах Горація, 

Вергілія та Овідія виявилися суб’єкти порівняння ТГ «людина». З’ясовуючи, які 

образи порівняння використовують досліджувані автори, бачимо, що об’єктами 

цих порівнянь є: 

1) люди:  

Omnia secum || armentarius Afer agit, tectumque laremque armaque Amyclaeumque 

canem Cressamque pharetram; || non secus ac patriis acer Romanus in armis…. [Verg. 

G. III. 343‒348] ‒ Все з собою везе африканський пастух: і житло, і лар, і зброю, і 

аміклейського пса, і критський сагайдак, не інакше, як палкий римлянин у 

батьківській зброї…  



 

 

 

 

185 

У наведеному прикладі тактильний прикметник acer, із похідною семою «палкий» 

є в другому компоненті порівняння;  

2) рослини та їхні складові: Образно Вергілій порівнює тіло вмираючого 

воїна із зірваною квіткою ніжної фіалки:  

hic iuuenem agresti sublimem stramine ponunt: || qualem uirgineo demessum pollice 

florem || seu mollis uiolae seu languentis hyacinthi; [Verg. A. XI. 67‒69] ‒ Селяни 

кладуть високо піднятого юнака на підстилку, мов зірвану дівочим пальцем 

квітку чи то ніжної фіалки, чи зів’ялого гіацинта.  

Завдяки використанню прикметника mollis Вергілій не тільки підкреслює ніжність 

тіла молодого воїна, а й викликає в читача співчуття до героя, якому передчасно 

довелося загинути.  

Горацій же майстерно порівнює троянців (які не зневірилися й не 

скорилися попри чималу кількість випробувань на їхньому шляху) із надрізаним, 

а не зрізаним дубом:  

Gens, … duris ut ilex tonsa bipennibus … per damna, per caedes ab ipso || ducit opes 

animumque ferro. [Hor. C. IV.4. 57,59-60] Народ, … мов дуб, надрізаний міцними 

сокирами, … через втрати, через вбивства здобуває міць та мужність від того 

самого заліза.  

На позначення знаряддя чи засобів, якими можна не лише надрізати, а й зрізати 

дуб, автор не випадково вживає тактильну лексему durus – міцний. В аналізоване 

порівняння вкладено глибокий зміст, оскільки саме все те міцне,  непохитне, що 

завдало сильного удару троянцям, не лише не зламало їхнього роду, а, навпаки, 

загартувало та зміцнило їх як народ.  

Влучно з цього приводу висловився М.Гаспаров, який підкреслив, що 

першим, що впадає в очі під час читання творів Горація, – це їхня унікальна 

предметність, конкретність та наочність [76, с. 158]. 

3) птахи:  
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Ante volat comitique timet, velut ales, ab alto || quae teneram prolem produxit in aera 

nido; [Ov. M. VIII. 213-214] ‒ [Дедал] летить попереду і боїться за супровідника, 

немов птах, який з високого гнізда вивів своє ніжне потомство в повітря.  

Складається враження, що означення tener у наведеному контексті відіграє 

стрижневу роль, воно підкреслює ніжність не лише пташат, які вперше 

здійснюють свій політ, а й надає ніжності змальованому образові майстра, який з 

батьківським трепетом хвилюється за сина; 

4) тварини:  

Так, циклоп Поліфем про кохану Галатею говорить: Galatea … tenero lascivior 

haedo; [Ov. M. XIII. 791] ‒ Галатея … грайливіша від ніжного козеняти; 

5) природні утвори: Для змалювання заціпеніння героїнь автори 

порівнюють їх із твердим чи холодним каменем. Овідій про Дідону, в якої Еней 

намагався випросити прощення, пише:  

Illa solo fixos oculos auersa tenebat || nec magis incepto uultum sermone mouetur|| 

quam si dura silex aut stet Marpesia cautes. [Verg. A. VI. 469‒471] ‒ Вона ж, 

відвернувшись, втупивши очі, мала вираз обличчя не більш зворушений 

розпочатою розмовою, ніж твердий камінь або марпесійська скеля.  

А про троянську царицю Гекабу, яка побачила мертве тіло сина, поет пише: 

duroque simillima saxo || torpet et adversa figit modo lumina terra, || interdum torvos 

sustollit ad aethera vultus… [Ov. M. XIII. 540‒542] ‒ вона, подібна до твердого 

каменю, застигла і лише спрямовує погляд на землю…   

6) речовини:  

Аріадна, залишена на узбережжі, про себе розповідає: Frigidior glacie 

semianimisque fui. [Ov. Her. X. 34]  ‒ Я була напівживою і холоднішою від льоду; 

7) предмети побуту:  

В одній із компаративем Овідій порівняює тверду, непохитну вдачу сторожа біля 

дверей домівки коханої із твердістю дверей:  
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Omnia consumpsi, nec te precibusque minisque || movimus, o foribus durior ipse tuis. 

[Ov. Ars am. I. 6. 62] ‒ Я випробував все, і тебе не зворушив ані найменшими 

проханнями, о [стороже], твердіший від твоїх дверей.  

Або ж гладкість обличчя жінки, яка для протирань використовує рецепти 

автора, Овідій образно порівнює за допомогою ад’єктива levis із дзеркалом 

власниці:   

Quaecumque afficiet tali medicamine vultum || fulgebit speculo levior ipsa suo. [Ov. 

Med. 67‒68] ‒ Та ж, яка протирає такими ліками обличчя, сяятиме гладша від її 

дзеркала; 

8) фізичні явища: Горацій в одному з еподів чаклунці Канідії про жар, 

який дошкуляє йому, пише:   

…ardeo, quantum neque atro delibutus Hercules Nessi cruore nec Siccana fervida 

urens in Aetna flamma.[Hor. Epod. I. 30.33. ] − … я горю [настільки], наскільки [не 

горить] ані намащений Геркулес від чорної крові Несса, ані гаряче полум’я у 

сіканській Етні; 

9) абстрактні поняття. Вергілій з метою підкреслити міць та 

готовність до битви троянських воїнів образно називає їх не лише «озброєними», 

але тими, супровідниками яких є сам бог Марс. На позначення битви Марса 

Вергілій вживає первісно тактильну лексему asper (ЛСВ1 «шорсткий») у 

переносному значенні «жорстокий»:  

[Exercitus] haud secus instructi ferro quam si aspera Martis || pugna uocet. [Verg. A. 

XII. 124] − [Війська] саме так озброєні залізом, немовби [їх] закликає жорстока 

битва Марса.  

У поетичних творах класичного періоду засвідчені приклади, в яких для 

художнього опису зовнішнього вигляду, вдачі та рис характеру конкретного героя 

вживається ціла низка тактильних прикметників, які немов обростають 

порівняльними конструкціями. Неперевершеним у цьому плані є Овідій. Для 

підтвердження сказаного наведемо приклад, в якому закоханий циклоп Поліфем 

про красуню Галатею говорить:  
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… levior adsiduo detritis aequore conchis, || solibus hibernis, aestiva gratior umbra,|| 

… mollior et cycni plumis et lacte coacto, || et, si non fugias, riguo formosior 

horto;[Ov. M. XIII. 792-793; 796-797] ‒ …ти гладкіша від черепашок, які постійно 

шліфує море, миліша від зимових променів сонця, [і] літнього затінку, …м’якша і 

від пір’я лебедя, і від загуслого молока, і, якщо б ти не втікала, гарніша від 

зрошеного саду. 

Вибір зіставлюваних предметів, вдале поєднання та вживання слів у творах 

Овідія є яскравим свідченням не лише вміння автора вносити в повідомлення 

додаткову експресивну барву, а й особливого таланту, такту й чуття автора, а 

отже, і його високої майстерності володіти словом.  

Через приєднання до прикметників різних порівнянь здійснюється розвиток 

якісних ознак, закладених у цих ад’єктивах [99, с. 342], внаслідок чого тактильні 

лексеми поглиблюють та розширюють сутність порівнянь [186, с. 179]. Самі ж 

порівняння повідомляють те недомовлене, яке не було виражене прикметником. У 

результаті за такого поєднання та вживання тактильні лексеми виражають більше, 

ніж безпосередньо означають, отже, пробуджують своєрідну ланцюгову реакцію 

асоціацій, роздумів, емоційних переживань. Наприклад, з метою підкреслити 

м’якість вроди Галатеї, автор вдало порівнює її із м’якістю загуслого молока 

(mollior lacte coacto) [Ov. M. XIII. 796], а для змалювання вдачі коханої Овідій 

називає її не лише пекучою (acris), а пекучішою від вогню (acrior igni) і не просто 

твердою (dura), а твердішою від багатовікового дуба (durior annosa quercu).  

Подібне порівняння коханої автора, яка, попри вмовляння, не впустила його в 

дім, із твердим дубом знаходимо в Горація:  

…nec rigida mollior aesculo || nec Mauris animum mitior anguibus. [Hor. C. III. 10. 

17‒18]. ‒ … ти не м’якша від твердого дуба, ані душа не ніжніша від пунійських 

змій. 

Результати проведеного аналізу показали, що в поетичних творах Овідія 

засвідчено 33 порівняння, до складу яких входять тактильні прикметники 

мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність». Вони становлять 78, 57 % від 
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загальної суми прикладів (42), у Вергілія 7 ‒ 16, 6% та в Горація 2 ‒ 4, 76% від 

сумарної кількості виокремлених у роботі порівнянь. Здійснивши вибірку 

порівняльних конструкцій досліджуваних творів, ми визначили, що вживання 

тактильних прикметників як складових компаративем було прерогативою 

ідіостилю Овідія.  

У поетичних текстах Горація, Вергілія та Овідія функціонують порівняльні 

конструкції різної синтаксичної будови. Функціональними ж маркерами 

досліджуваних порівнянь виступають аналітичні показники порівняльних 

відношень, як: velut(i) ‒ немов, ut (як), quantum … tantum  (настільки… наскільки), 

quanto-tanto; quam-tam; tam-quod (настільки, що); quot – tot (скільки – стільки), 

ut… sic (як… так), quantum (стільки), more (подібно), sicut (подібно, як), а також 

синтетичні, такі, як ступені порівняння прикметників. Кількісні підрахунки 

показали, що в текстах досліджуваних авторів переважають безсполучникові 

порівняння, усе ж слід підкреслити, що кількісна відмінність між сполучниковими 

та безсполучниковими порівняннями незначна.  

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Результати проведеного аналізу показали, що основною стилістичною 

функцією дотикових прикметників у художній творчості Горація, Вергілія та 

Овідія є вживання їх у ролі художніх означень, наприклад, calidus equus – гарячий 

кінь, та в складі порівнянь. З них системотвірним центром художніх засобів у 

ПКС досліджуваних поетів виявився епітет, зокрема метафоричний епітет 

(наприклад, gelida mors – холодна смерть, durum ingenium – твердий характер, 

gelidum pectus – холодне серце), як феномен втілень авторських інтенцій. 

2. В аналізованих поетичних текстах з погляду структурної організації 

побутують лише прості епітети, виражені тактильними прикметниками 

мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність». Дотикові прикметники 
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виступають епітетами лексем конкретної (tenerum solum – ніжний ґрунт) та 

абстрактної семантики (calida anima – гаряча душа). Вони є зрозумілими, 

простими, добре відомими лексемами, які чинять вплив на свідомість читача. 

3. Усі проаналізовані означення мають оцінний характер. Кількісні підрахунки 

засвідчили, що найчисленнішими є групи узуальних (durum robur – тверде 

ратище) та метафоричних (gelida formido – холодний страх) означень. Узуальні 

означення найчастіше характеризують ознаки природних утворень (tenerum solum 

– ніжний ґрунт), а також рослин та різновидів зброї (tenerae herbae – ніжні трави) 

і слугують загальною і водночас індивідуальною характеристикою означуваних 

об’єктів.  

4. Серед метафоричних епітетів, в основу яких покладено переносне значення 

(acer, calidus, durus, frigidus), найчисленнішими виявилися означення вдачі та рис 

характеру людей (а саме гарячої, жорстокої, байдужої, розніженої, м’якої, строгої, 

непохитної вдачі), а також абстрактних понять (зокрема психічних і фізичних 

станів). Кількісно поступаються їм синкретичні (mollis venter – непружний живіт) 

епітети. 

5. Означення у творах Горація, Вергілія та Овідія поділено на уточнювальні 

(характеризувальні), наприклад, mollis herba, tenerum gramen – ніжна трава, 

тавтологічні (dura silex – твердий камінь) із подвоєною атрибутивно-об’єктивною 

характеристикою та гіперболічні, виражені тактильними прикметниками в 

найвищому ступені порівняння (mitissima coniunx – найніжніша дружина) або ж у 

вищому ступені порівняння в складі риторичного запитання.  

6. Тактильні прикметники входять також до складу 42 порівнянь, з яких 

переважна більшість (33 порівняння) ‒ 78,57 % виявлено в поетичних текстах 

Овідія. Виокремлені порівняння, як за значенням суб’єкта, так і об’єкта, мають 

широкий діапазон зіставлюваних понять. Найчастіше суб’єктом аналізованих 

порівнянь у мовному стилі досліджуваних поетів виступає людина (nec rigida 

mollior aesculo – ти не м’якша від твердого дуба). У поетичних творах Горація, 

Вергілія та Овідія дотикові ад'єктиви входять до порівнянь у складі порівняльних 
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конструкцій (ut fragilis glacies interit ira – гнів вщухне, немов ламкий лід) та в 

морфологічній формі вищого ступеня порівняння, як, наприклад, somno mollior 

herba – трава ніжніша від сну, (прерогатива поетичних творів Овідія).  

7. Аналіз синтаксичної будови порівнянь засвідчив, що в поетичних творах 

Горація, Вергілія та Овідія побутують як сполучникові (timet, velut ales, ab alto 

quae teneram prolem produxit in aera nido ‒ боїться, немов птах, який з високого 

гнізда вивів своє ніжне потомство в повітря), так і безсполучникові порівняння, 

виражені синтетичними маркерами, а саме ступенями порівняння прикметників 

(mollior et cycni plumis – м’якша і від пір’я лебедя). 

8. Результати дисертаційного дослідження, наведені в розділі 4, частково 

висвітлено в публікаціях автора [8; 13; 20]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Одним із шляхів пізнання і розуміння античного суспільства є мовознавчі 

дослідження, зокрема вивчення поетичної мови. Саме поетичні тексти 

письменників епохи принципату Августа дають уявлення про мовну картину 

античного світу, тобто виявляють і доносять національний менталітет, спосіб 

сприйняття довкілля, ставлення до життя. Ознаки предметів, позначені 

тактильними прикметниками в поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія, є 

елементами поетичної та індивідуально-авторської картин світу. Вони дають 

змогу уявити ті чи інші предмети, увиразнюють конкретні (наприклад, mordax 

urtica – пекуча кропива) й абстрактні (teneri amores – ніжні любощі) поняття. 

Прикметники, як і слова інших частин мови – це нерідко багатозначні мовні 

одиниці. Щодо емпірійних прикметників, то дотиковість у їхній семантичній 

структурі буває як первинною, похідною, так і контекстуальною. Аналіз лексико-

семантичної структури й синтагматичної сполучуваності тактильних 

прикметників у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія, розгляд їхніх 

синонімічних та антонімічних зв’язків, а також стилістичних функцій дає підставу 

зробити такі висновки: 

1. Тактильні прикметники є антропоцентричними, оскільки визначають 

тактильні відчуття стосовно особи-реціпієнта. 

2. Номінація тактильного континууму в латинській мові здійснюється через 

розгалужену лексико-семантичну мікросистему позначень тактильних відчуттів, 

яка формує лексико-семантичне поле «дотик».  

3. Тактильні прикметники, як мовний засіб відображення однієї з основних 

сенсорних категорій, займають особливе місце в номінації дотикових відчуттів у 

поетичній та мовно-індивідуальній картинах світу. У результаті інвентаризації 

було виявлено, що структура ЛСП «дотик» – це множина дотикових ад'єктивів, 

які групуються у 8 лексико-семантичних мікрополів (термічності, фактури, 
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міцності, гостроти, вологи, ваги, еластичності та клейкості), склад яких формують 

менші лексичні угрупування, а саме ЛСГ (22). 

4. Серцевину досліджуваних лексем становлять якісні прикметники, які 

виражають тактильні ознаки безпосередньо лексичним значенням своєї основи, 

як, наприклад, asper, frigidus, gelidus, mollis, tener. У мовному моделюванні дотику 

найважливішу роль відіграють тактильні прикметники мікрополів «термічність» 

(42 одиниці – 41,18% від загальної кількості розглянутих тактильних 

прикметників), «фактура» (25 – 24,51%) та «міцність» (17 – 16,67%), які 

виявилися найчисленнішими в ЛСП «дотик» (становлять 82, 36 % від загальної 

кількості дотикових прикметників). 

5. Кількісний та якісний склад мікрополів тактильних ад'єктивів 

неоднорідний. Ядро ЛСП «дотик» формують прикметники із первісним 

тактильним значенням (asper (92 приклади), gelidus (120), tepidus (61)) та високою 

частотою вживання в текстах (понад 30), до периферії зараховуємо прикметники, 

у семантиці яких дотикове значення не є первинним (aestivus, mordax, teres), із 

низькою частотою вживання. 

6. Частотні характеристики ЛСП «дотик» показали, що найвища частота 

вживання притаманна домінантним лексемам мікрополів «міцність», 

«термічність», «фактура», а саме durus (291), mollis (228) і gelidus (120).  

7. У результаті дослідження зафіксовано, що високочастотні первинні 

тактильні прикметники, із найбільшою кількістю синтагматичних зв’язків, 

становлять понад 78 % від усіх зафіксованих їх вживань. 

8. За типом структурної організації ЛСП тактильних прикметників становить 

систему складного типу. Семантичне розгалуження, багатоаспектність дотикових 

лексем, здатність поєднувати в одному прикметнику різні сенсорні ознаки (не 

лише дотикові) визначає його неоднорідні, різнотипні зв’язки. Це добре видно з 

аналізу синтагматичних відношень тактильних прикметників з іменниками різних 

ТГ, у яких актуалізуються прямі, похідні, переносні, контекстуальні та 

конотативні значення, що становлять їхню змістову структуру. Виявлений обсяг 
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лексичних значень, притаманних дотиковим прикметникам в аналізованих 

поетичних текстах, показує, що більшості з них властива багатозначність. 

Кількість ЛСВ, що їх тактильні прикметники актуалізують у досліджуваних 

поетичних творах, зазвичай не виходить за межі розгалуженої семантичної 

структури тактильних прикметників, зафіксованої в словниках. Найбільшу 

кількість актуалізованих ЛСВ має прикметник asper (15) мікрополя «фактура». 

Семантичну структуру прикметника durus можна визначити як суму 13-х значень, 

mollis ‒ 12-х, лише прикметники edurus, enodis реалізують по одному значенню. 

Дотикові ад'єктиви входять до складу різних синонімічних рядів (11) та 

антонімічних пар (244). 

9. Тактильні прикметники валентні з одиницями різних ТГ іменників, 

виступають модифікаторами істот (tener haedus – ніжне козеня) та неістот (sidus 

fervidum – палюча спека). Типовими контекстними партнерами тактильних 

прикметників виявилися іменники з широким спектром конкретної семантики, що 

їх виокремлено в семантичні підкласи (ТГ). Так, наприклад, тактильні 

прикметники всіх мікрополів сполучаються з ТГ іменників «частини тіла». У 

більшості тактильних прикметників виявлена постійна сполучуваність з ТГ 

іменників «предмети побуту» та «природні утвори»; слід зазначити, що всім 

тактильним ад'єктивам, які сполучаються з іменниками згаданих ТГ, а також ТГ 

«рослини» та «погодні умови», притаманна також найвища частотність. Досить 

високу сполучуваність проявляють дотикові ад'єктиви із ТГ іменників «зброя». 

Частотні тактильні прикметники (durus, mollis, tener), як багатозначні лексеми, 

виступають означеннями численних абстрактних найменувань, найчастіше 

внутрішніх якостей та властивостей героїв, а також психічних і фізичних станів. 

Це пояснюємо належністю відчуття дотику до основних ознак ідентифікації будь-

якого об’єкта дійсності (разом із візуальними відчуттями), а отже, його 

значущістю для опису сенсорних та інших властивостей об’єктів природного 

оточення римлян. 
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10. Структурно-семантичний аналіз дотикових одиниць виявляє, що в їхній 

структурі містяться похідні дотикові значення. В основі внутрішньої залежності 

між прямим і вторинним значенням лежить звуження прямого значення  або в 

результаті обмеження лексичної сполучуваності, яка уточнює похідне значення, 

унаслідок чого виникають похідні ЛСВ із тактильною семантикою (наприклад, 

ЛСВ1 прикметника tepidus «теплий», а ЛСВ2 «гарячий»), або внаслідок 

метафоризації (синестетична метафора), яка є основою для виникнення значень, 

пов’язаних із внутрішнім світом людини. 

11. Дотикові ознаки перебувають у взаємодії в об’єктивному світі, бо 

становлять різні сторони одного явища, а саме відчуття дотику, що й зумовлює 

складність змістової структури тактильних лексем. У ПКС письменників епохи 

принципату Августа це виявляється в здатності прикметників одного мікрополя 

поповнювати склад різних ЛСГ, як, наприклад, ад’єктив egelidus (ЛСГ «теплий» 

та «холодний»), у здатності прикметників мікрополя «міцність» позначати 

фактуру, а прикметників мікрополя «гострота» ‒ позначати термічні відчуття. 

12. Шляхи поповнення сенсорної лексики в ПКС Горація, Вергілія та Овідія 

виявилися двосторонніми. Частіше дотикові прикметники є джерелом 

синестетичних переходів до візуальної, густативної та аудіальної сфер. Своєю 

чергою, хоча значно рідше, прикметники інших ЛСП, а саме візуальної 

(marmoreus, squalidus, teres) та несенсорних (aestuosus, mordax, rapidus, validus) 

сфер, можуть поповнювати тактильну лексику. 

13. Здатність тактильних ад'єктивів до метафоризації, у результаті чого вони 

переходять до інших ЛСП сенсорної та несенсорної сфер, дає їм можливість брати 

участь у моделюванні фрагментів як тактильної, так і нетактильної МКС 

стародавніх римлян.  

14. Парадигматичні відношення тактильних прикметників досліджено на основі 

результатів вивчення їх сполучуваності. Визначено, що дотикові лексеми 

перебувають у гіперонімічних парадигматичних відношеннях до ідентифікатора 

ЛСП «дотик» та в гіпонімічних відношеннях з лексемами в складі лексико-
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семантичних мікрополів. Тактильні прикметники на основі своєї багатозначності 

проявляються також у парадигматичних відношеннях синонімії та антонімії, як у 

прямому, власне дотиковому, так і в похідних та переносних значеннях. 

Наприклад, виявлено пропорційну залежність кількості членів ЛСГ мікрополів із 

кількістю виокремлених синонімів. В основі ж поповнення синонімічних рядів 

лежить розвиток багатозначності та словотворення. Багатокомпонентний склад 

синонімічних рядів відрізняється квантитативними та конотативними ознаками. У 

межах виокремлених синонімічних рядів спостерігаємо членування на окремі 

блоки слів, пов’язаних інтегральними семами і протиставлених іншим словам із 

певними диференційними ознаками.  

Виокремленим антонімам притаманні лексико-семантичні, граматичні та 

функціональні ознаки. Антонімічні пари тактильних прикметників мають 

несиметричну структуру; для них характерні семантичні, граматичні та лексичні 

способи вираження градаційного підсилення тактильних відчуттів.  

15. Спостереження над образно-естетичним потенціалом лексем із семантикою 

дотику виявили активне використання їх як засобів яскравого зображення 

природних утворень, рослин, тварин, птахів, зброї, предметів побуту, погодних 

умов, характеру та вдачі осіб. Основна стилістична функція тактильних 

прикметників полягає в тому, що вони виконують роль художніх означень (які 

можуть бути характеризувальними, тавтологічними, та гіперболічними), 

метафоричних епітетів, а також виступають у складі порівнянь, з яких 78, 57 % 

припадають на поетичну спадщину Овідія.  

Отже, результати цього дисертаційного дослідження сприяють отриманню 

чіткого уявлення про основні системно-квантитативні характеристики 

семантичного поля тактильних прикметників поетичних текстів письменників 

епохи принципату Августа, природу, мовні функції та семантичну структуру 

позначень дотику. 

Отримані в процесі наукової розвідки об’єктивні дані про синтагматику та 

парадигматику дотикових ад’єктивів створюють цілісне уявлення про лексико-
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семантичне поле тактильних прикметників латинської мови, доповнюючи наявні 

в сучасному мовознавстві положення про загальні характеристики сенсорних 

лексичних одиниць латинської мови. 

Перспективним видається вивчення лексичної семантики сенсорних 

ад’єктивів не лише на синхронному рівні, а й у діахронії. Плідним може бути 

також зіставний аналіз тактильних прикметників на матеріалі латинських 

поетичних творів різних періодів.  
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Додаток A 

 

ІНДЕКС УЖИВАНЬ АНАЛІЗОВАНИХ ДОТИКОВИХ ПРИКМЕТНИКІВ У 

ПОЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ГОРАЦІЯ, ВЕРГІЛІЯ ТА ОВІДІЯ 

Прикметник Індекс слововживання Кіль- 

кість  

слово- 

вживань 

aestifer 

ЛСВ 1 «який 

приносить 

спеку» 

[Verg.G.II.353]. Verg. – 1 

aestuosus 

ЛСВ 1 

«гарячий» 

[Hor.C.I.22.5], [Hor.C.I.31.5], [Hor.C.II.7.16], 

[Hor.Epod.III.18], [Hor.Epod.XVI.54]. 

Hor. – 5 

asper 

ЛСВ 1 

«шорсткий» 

 

[Hor. Ars p. 163], [Hor.Ars p. 221], 

[Hor.C.I.5.6], [Hor.C.I.23.9], [Hor. C.I.33.6], 

[Hor.C.I.35.9], [Hor.C.I.37.26], [Hor.C.II.20.9], 

[Hor.C.III.2.10], [Hor.C.III.10.2], 

[Hor.C.III.24.53], [Hor.Epist.I. 2. 21], 

[Hor.Epist. II.1. 7], [Hor.Epist.II.2.122], 
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[Hor.Epod.V.67], [Hor.Sat.II.6.82]; [Verg.A. 

I.14], [Verg.A. I.291], [Verg.A. I. 279], [Verg.A. 

II.96], [Verg.A.II.110], [Verg.A.II.379], 

[Verg.A.IV.526], [Verg.A.V.276], 

[Verg.A.V.730], [Verg.A. V.767], [Verg.A. 

VI.351], [Verg.A.VI.360], [Verg.A.VI.882], 

[Verg.A. VII.28], [Verg.A. VII.505], [Verg.A. 

VII.647], [Verg.A. VII.729], [Verg.A. VIII. 318], 

[Verg. A. VIII.330], [Verg.A.VIII.365], [Verg.A. 

IX.62], [Verg.A.IX.263], [Verg.A.IX.667], 

[Verg.A. IX.794], [Verg.A.X.87], [Verg.A. 

X.366], [Verg.A.XI.282], [Verg.A. XI. 319], 

[Verg.A.XI.635], [Verg.A.XI.664], 

[Verg.A.XI.902], [Verg.A. XII.124], 

[Verg.Ecl.III.89], [Verg.Ecl.X.49], 

[Verg.G.I.152], [Verg.G. II.413], 

[Verg.G.III.57], [Verg.G.III.149] 

[Verg.G.III.384], [Verg.G.III.434], 

[Verg.G.III.505], [Verg.G.IV.245], 

[Verg.G.IV.277];  [Ov. Amor. I. 2. 15], [Ov. 

Hor. – 17 

Verg. – 41 

Ov. – 34 

Σ = 92 
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Amor. II. 4. 15], [Ov. Ars am. II. 185], [Ov. Ars 

am. III.194], [Ov. Ars am. III. 223], [Ov.Ex P. II. 

6. 8], [Ov.Ex P. II. 7. 56], [Ov.Ex P. III. 6. 14], 

[Ov.Ex P. IV. 10. 36], [Ov. F. II.348], [Ov. F. II. 

516], [Ov. F. III. 580], [Ov. F. IV. 495], [Ov. F. 

IV. 911], [Ov. F. V. 481], [Ov. F. VI. 470], [Ov. 

Hal. 86], [Ov.Her. V.144], [Ov.Her. VIII. 26], 

[Ov.Her. IX. 114], [Ov.Her. XXI. 56], [Ov. M. 

I.510], [Ov.M. II. 348], [Ov.M.VI.76], [Ov. M. 

VII. 556], [Ov.M.X.222], ], [Ov.M.XI. 250], 

[Ov.M.XI. 402], [Ov.M.XI. 490], [Ov.M.XII. 

235], [Ov. M. XIII. 701], [Ov. M. XIII. 803], 

[Ov.M. XIV. 485], [Ov.M.XV.720], [Ov.Tr. III. 

1. 75], [Ov.Tr. IV. 1. 71].  

calidus 

ЛСВ 1 

«гарячий» 

[Hor. C. III. 14. 27], [Hor.Epist.I.3.33], 

[Hor.Epist.II.2.72], [Hor.C.III.27.70], 

[Hor.Sat.I.3.53]; [Verg.A.VI.218], 

[Verg.A.IX.414], [Verg.A.IX.422], 

[Verg.A.X.486], [Verg.A.XI.698], 

[Verg.A.XII.100], [Verg.G.III.119]; [Ov.Amor. 

II.15.23], [Ov.Ars am. I.256], [Ov. Ex P. I. 5. 

79], [Ov. Ex P. II.10.38], [Ov.F. I. 321], [Ov. F. 

VI.170], [Ov.Hal.117], [Ov.Ib. 107],  [Ov. M. I. 

19], [Ov.M. I.158], [Ov. M. II. 232], 

[Ov.M.IV.331], [Ov.M.V.137], [Ov.M. VII.279], 

[Ov.M.VII.349], [Ov. M. VII. 532], [Ov.M. VII. 

775], [Ov.M. VIII. 443], [Ov.M.IX.132], 

[Ov.M.XII.119], [Ov.M. XIV.754], [Ov. M. XV. 

324], [Ov.M.XV.713]. 

Hor. – 7 

V. – 7 

Ov. – 21 

Σ = 35 

callosus 

ЛСВ 1 

«затверділий» 

 

[Hor.Sat.II.4.14]. Hor. – 1 

durus 

ЛСВ 1 

«твердий» 

 

[Hor.Ars p. 446], [Hor.C.I.3.19], [Hor.C. I.18.3], 

[Hor.C.I.35.33], [Hor.C.II.12.2], 

[Hor.C.II.13.27], [Hor.C.II.13.28], 

[Hor.C.II.13.28], [Hor.C. III.7.32], 

[Hor.C.III.12.31], [Hor.C.III.20.3], 

[Hor.C.III.21.14], [Hor.C.IV.1.7], 

[Hor.C.IV.1.40], [Hor.C.IV.4.57], 

[Hor.C.IV.9.49], [Hor.Epist.I.1.22], 

[Hor.Epist.I.1.31], [Hor.Epist.I.7.91], 

[Hor.Epist.I.16.70], [Hor.Epod.III.4], 

[Hor.Epod.IV.4], [Hor.Epod.V.30], 

Hor. – 38 

V. – 57 

Ov. – 196 

Σ = 291 
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[Hor.Epod.XVII.15], [Hor.Epod.XI.22], 

[Hor.Sat. I.1.28], [Hor.Sat.I.2.6], [Hor. Sat. 

I.2.17], [Hor.Sat.I.2.40], [Hor.Sat.I.4.8], 

[Hor.Sat.I.7.5], [Hor.Sat. I.7.28], 

[Hor.Sat.I.9.42], [Hor.Sat.I.10.26], 

[Hor.Sat.I.10.57], [Hor.Sat.II.2.88], 

[Hor.Sat.II.3.22], [Hor.Sat.II.4.18], 

[Hor.Sat.II.4.27]; [Verg.A.I.563], [Verg.A.II.7], 

[Verg.A.II.479], [Verg.A.III.94], 

[Verg.A.III.706], [Verg.A.IV.247], 

[Verg.A.IV.366], [Verg.A.IV.428], 

[Verg.A.IV.488], [Verg.A.V.5], 

[Verg.A.V.403],[ Verg.A.V.436], 

[Verg.A.V.478], [Verg.A.V.730], 

[Verg.A.V.837], [Verg.A.VI.54], 

[Verg.A.VI.148], [Verg.A.VI.377], 

[Verg.A.VI.437], [Verg.A.VI.471], 

[Verg.A.VI.567], [Verg.A.VI.688], 

[Verg.A.VII.504], [Verg.A.VII.524], 

[Verg.A.VII.747], [Verg.A.VII.807], 

[Verg.A.VIII.291], [Verg.A.VIII.315], 

[Verg.A.VIII.371], [Verg.A.VIII.380], 

[Verg.A.VIII.522], [Verg.A.IX.66], 

[Verg.A.IX.468], [Verg.A.IX.543], 

[Verg.A.IX.603], [Verg.A.IX.715], 

[Verg.A.IX.726], [Verg.A.X.45], [Verg.A.X.72], 

[Verg.A.X.146], [Verg.A.X.317], 

[Verg.A.X.393], [Verg.A.X.422], 

[Verg.A.X.745], [Verg.A.X.748], 

[Verg.A.X.791], [Verg.A.XI.48], 

[Verg.A.XI.157], [Verg.A.XI.288], 

[Verg.A.XI.318], [Verg.A.XI.890], 

[Verg.A.XI.893], [Verg.A.XII.73], 

[Verg.A.XII.199], [Verg.A.XII.309], 

[Verg.A.XII.410], [Verg.A.XII.677], 

[Verg.A.XII.873], [Verg.Ecl.IV.30], 

[V.Ecl.VIII.42], [Verg.Ecl.VIII.51], [Verg.Ecl. 

X.44], [Verg.Ecl.X.47], [Verg.G.I.63], 

[Verg.G.I.146], [Verg.G.I.160], [Verg.G.I.261], 

[Verg.G.II.170], [V.G.II.341], [Verg.G.II.355], 

[Verg.G.II.369], [Verg.G.II.378], 

[Verg.G.II.412], [Verg.G.II.531], 

[Verg.G.II.540], [Verg.G.III.4], [Verg.G.III.68], 

[Verg.G.III.208] [Verg.G.III.230], 
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[Verg.G.III.259], [Verg.G.III.297], 

[Verg.G.III.502], [Verg.G.III.515], 

[Verg.G.IV.102], [Verg.G.IV.114], 

[Verg.G.IV.203], [Verg.G.IV.239], 

[Verg.G.IX.399], [Verg.G.IV.512]; [Ov. Amor. 

I.2. 1], [Ov. Amor. I.2.15], [Ov. Amor. I. 4. 44], 

[Ov. Amor. I. 6. 1], [Ov. Amor. I. 6. 28], [Ov. 

Amor. I. 6. 47], [Ov. Amor. I. 6. 62], [Ov. Amor. 

I. 6. 68], [Ov. Amor. I. 6. 74], [Ov. Amor. I. 

9.19], [Ov. Amor. I.11.9], [Ov. Amor. I. 12.24], 

[Ov. Amor. I. 15.17], [Ov. Amor. II.1.22], [Ov. 

Amor. II.4. 23], [Ov. Amor. II. 9b.6], [Ov. Amor. 

III. 1. 45], [Ov. Amor. III. 1.53], [Ov. Amor. III. 

4.1], [Ov. Amor. III. 7.57], [Ov. Amor. III. 8.31], 

[Ov. Amor. III. 10.32], [Ov. Amor. III. 11. 10], 

[Ov. Amor. III. 12. 40], [Ov. Amor. III. 13. 17], 

[Ov. Ars am. I. 475], [Ov. Ars am. I.476], [Ov. 

Ars am. I. 668], [Ov. Ars am. II. 527], [Ov. Ars 

am. II. 568], [Ov. Ars am. II. 636], [Ov. Ars am. 

III. 110], [Ov. Ars am. III. 194], [Ov. Ars am. III. 

220], [Ov. Ars am. III. 476], [Ov. Ars am. III. 

587], [Ov. Ars am. III. 602], [Ov.Ex P. I. 1.80],  

],  [Ov.Ex P. I. 2.8], [Ov.Ex P. I.2.80], [Ov.Ex P. 

I. 4. 11], [Ov.Ex P. I. 4. 45], [Ov.Ex P. I. 5. 12], 

[Ov.Ex P. I. 5. 18], [Ov.Ex P. I.8.6 [Ov. Ex P. 

I.10.39], [Ov.Ex P. II. 2.34], [Ov. Ex P. II. 6.29], 

[Ov.Ex P. II. 7.53], [Ov. Ex P. II. 8.44], [Ov. Ex 

P. II.9.9], Ov.Ex P. III. 1.9], [Ov.Ex P. III. 

1.166], [Ov.Ex P. III.2.102], [Ov.Ex P. III. 7.16],  

[Ov.Ex P. III. 8.9], [Ov.Ex P. IV. 3.40], [Ov.Ex 

P. IV.4.4], [Ov.Ex P. IV. 9.88], [Ov.Ex P. IV. 

12.31], [Ov.Ex P. IV. 12.37], [Ov.F.II.109], [Ov. 

F. II. 253], [Ov. F. II. 346], [Ov.F.II.354], 

[Ov.F.II.429], [Ov.F.III. 537], [Ov.F.III. 782],  

[Ov. F. IV. 53], [Ov. F. IV. 111], [Ov. F. IV. 

400], [Ov. F. IV. 416], [Ov. F. IV. 654],  [Ov. F. 

IV. 663], [Ov. F. IV. 692], [Ov. F. IV. 734], 

[Ov.F.IV.844], [Ov. F. IV. 923], [Ov. F. IV. 

927], [Ov.F. V. 339], [Ov.F. V. 456], [Ov. F. VI. 

120], [Ov. F. VI.180], [Ov. F. VI. 602], [Ov. F. 

VI. 742], [Ov. Hal. 91], [Ov. Hal. 116], [Ov. Hal. 

133], [Ov.Her. IV.111], [Ov.Her. IV. 141], 

[Ov.Her. IV. 156],  [Ov.Her. V. 40], [Ov.Her. 

VII.33], [Ov.Her. VII. 86], [Ov.Her. IX.73], 
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[Ov.Her. IX.81], [Ov.Her. X.91], [Ov.Her. XI.8], 

[Ov.Her. XII.41], [Ov.Her. XIII.40], [Ov.Her. 

XVI. 11], [Ov.Her. XVI. 225], [Ov.Her. XVI. 

289], [Ov.Her. XVII.18], [Ov.Her. XXI.7], 

[Ov.Her. XXI.25], [Ov.Her. XXI.231], [Ov. Ib. 

541], [Ov. Med. 14], [Ov. M. I. 20],  

[Ov.M.I.105], [Ov.M.I. 120], [Ov.M.I. 127], 

[Ov.M.I. 414], [Ov. M. II. 706], [Ov. M. II. 852], 

[Ov.M.III. 83], [Ov.M.III. 354], [Ov.M.III. 584], 

[Ov. M. IV. 307], [Ov. M. IV. 309], [Ov. M. IV. 

672], [Ov. M. IV. 741], [Ov. M. V. 244], [Ov. M. 

V. 258], [Ov.M.V.451], [Ov. M. VI. 220], [Ov. 

M. VI. 306], [Ov.M.VII.14], [Ov.M.VII. 15], 

[Ov.M.VII.191], [Ov.M.VII. 418], [Ov.M.VII. 

594], [Ov. M. VIII. 65], [Ov. M. VIII. 803], [Ov. 

M. IX. 58], [Ov. M. IX. 83], [Ov. M. IX. 260], 

[Ov. M. IX. 260], [Ov. M. IX. 303], [Ov.M.IX. 

545], [Ov.M.IX. 556],  [Ov.M.IX.608], 

[Ov.M.IX. 650], [Ov.M.X.184], [Ov.M.X. 619], 

[Ov. M. XI. 33], [Ov. M. XI. 624], [Ov. M. XI. 

738], [Ov. M. XI. 212], [Ov. M. XII. 131], [Ov. 

M. XII. 140], [Ov. M. XII. 300], [Ov. M. XII. 

331], [Ov. M. XII. 349], [Ov. M. XII. 482], [Ov. 

M. XII. 515], [Ov. M. XIII. 184], [Ov. M. 

XIII.296], [Ov. M. XIII.329], [Ov. M. XIII. 540], 

[Ov. M. XIII. 799], [Ov. M. XIV.376], [Ov. M. 

XIV. 392], [Ov. M. XIV. 557], [Ov. M. XIV. 

587], [Ov. M. XIV. 643], [Ov. M. XIV. 693], 

[Ov. M. XIV. 704], [Ov. M. XIV. 709], [Ov. M. 

XIV. 712], [Ov. M. XIV. 749], [Ov. M. XIV. 

758], [Ov.M. XV.125], [Ov. N. 105], [Ov. Rem. 

172], [Ov. Rem. 225], [Ov. Rem. 225], [Ov. 

Rem. 508], [Ov. Rem. 523], [Ov. Rem. 554], 

[Ov. Rem. 563], [Ov. Rem. 564], [Ov. Rem. 

677], [Ov. Rem. 765], [Ov. Tr. I. 5. 26], [Ov. Tr. 

I. 5. 71], [Ov. Tr. I.8.14], [Ov. Tr. I. 9.4], [Ov. 

Tr. I.9.23], [Ov. Tr. II. 282], [Ov. Tr. III.28], 

[Ov. Tr. III.4.1], [Ov. Tr. III. 11.64], [Ov. Tr. 

IV.1.17], [Ov. Tr. IV.6.4], [Ov. Tr. IV. 10. 115], 

[Ov. Tr. V.1.56], [Ov. Tr. V. 9.28], [Ov. Tr. 

V.10. 12], [Ov. Tr. V.10.45].  

edurus 

ЛСВ 1 

«твердий» 

[Verg.G.II.65], [V.G.IV.145].  Verg. – 2 
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egelidus 

ЛСВ 1 

«прохолодний» 

 

[Verg.A.VIII.610]; [Ov.Amor. II.11.10].  Verg. – 1 

Ov. – 1 

Σ = 2 

enodis 

ЛСВ 1 

«гладкий, 

позбавлений 

вузлів» 

 

[Verg.G.II.78], [Ov. M. X. 94]. Verg. – 1 

Ov. – 1 

Σ = 2 

fervens 

ЛСВ 1 

«закипаючий» 

 

[Hor.Sat. I.10.62], [Hor.C.I.13.3]; 

[Verg.A.XI.195]; [Ov.Ars am. III.396], [Ov. Ex 

P. I.8.68], [Ov.M.I.228], [Ov. M. II.229], 

[Ov.M.III.571], [Ov.M.IV.120], [Ov.M.V.407], 

[Ov.M. VIII.464], [Ov.M. VIII.638], 

[Ov.M.XIV.48].   

Hor. – 2 

Verg. – 1 

Ov. – 8 

Σ = 11 

fervidus 

ЛСВ 1 

«гарячий» 

 

[Hor.Ars p. 116], [Hor.Ars p. 465], [Hor.C.I.1.4], 

[Hor.C.I.25], [Hor.C.I.9.10], [Hor.C.II.15.9], 

[Hor.C.I.30.5], [Hor.C.III.24.36.], [Hor.C. 

IV.13.26], [Hor.Epod.I.27], [Hor.Epod.VII.32], 

[Hor.Epod.XI.14], [Hor.Sat.I.1.38], [Hor.Sat. 

II.8.38]; [Verg.A.VII.24], [Verg.A.VII.397] 

[Verg.A.VIII.230], [Verg.A.IX.72], 

[Verg.A.IX.350], [Verg.A.IX.736], 

[Verg.A.X.788], [Verg.A.XII.293], 

[Verg.A.XII.325], [Verg.A.XII.894], 

[Verg.A.XII.951], [Verg.G.III.107]; [Ov.Amor. 

I.2.46], [Ov.Ars am. III. 726], [Ov.F. I.272], 

[Ov.Ib. 290], [Ov.M.VIII.287], [Ov.M.XIV.485], 

[Ov.Tr.III.10.70].  

Hor. – 12 

Verg. – 13 

Ov. – 6 

Σ = 31 

firmus 

ЛСВ 1 

«міцний» 

 

[Hor.C.IV.4.61], [Hor.Epist.I.17.47], 

[Hor.Epod.I.16], [Hor.Epod.XII.3], 

[Hor.Sat.II.7.26]; [Ov. Ars am. II. 319], [Ov. Ars 

am. II. 340], [Ov. Ars am. II. 385], [Ov. Ars am. 

II. 652], [Ov. Am. II. 12. 3], [Ov. Ex P. I. 2. 22], 

[Ov. Ex P. I. 4. 12], [Ov. Ex P. II. 3. 57], [Ov. Ex 

P. III. 4.7], [Ov. Ex P. IV. 13. 31], [Ov. F. I. 

370], [Ov. F. III. 39], [Ov. F. III. 279], [Ov. Her. 

II. 46], [Ov. Her. IV.135], [Ov. Her. XVII. 170], 

[Ov. Her. XVII. 192], [Ov. Her. XVIII.187], [Ov. 

Her. XX. 88], [Ov. Her. XXI. 153], [Ov. M. II. 

403], [Ov. M. VII. 457], [Ov. M. XIV. 780], [Ov. 

M. XV. 223], [Ov. Rem. 213], [Ov. Rem. 623], 

[Ov. Rem. 697], [Ov.Tr. I.5.53], [Ov.Tr. 

Hor. – 5 

Verg. - 4 

Ov. – 35 

Σ = 44 
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III.4.62], [Ov.Tr. IV. 8. 46], [Ov.Tr. IV.10.72], 

[Ov.Tr. V.6.14]. 

fissilis 

ЛСВ 1 

«крихкий» 

[Verg.A.VI.181], [Verg.G.I.144], [Ov. Ib. 607].  Verg. – 2 

Ov. – 1 

Σ = 3 

flagrans 

ЛСВ 1 

«гарячий, 

пекучий» 

 

[Hor.C.II.12.25], [Hor.C.I.25.13]; 

[Verg.A.XII.65], [Verg.A.XI.225]. 

Hor. – 2 

Verg. – 2 

Σ = 4 

fragilis 

ЛСВ 1 

«ламкий» 

 

[Hor.C.III.23.16], [Hor.Sat.2.1.77], 

[Hor.C.I.3.10], [Hor.C.III.2.28], [Hor.Sat.I.8.39]; 

[Verg.Ecl. V.85], [Verg.Ecl.VIII.40], 

[Verg.Ecl.VIII.82], [Verg.G.I.76], 

[Verg.G.I.317]; [Ov. Amor. II. 6. 21], [Ov. Ars 

am. I. 113], [Ov. Ars am. I. 374], [Ov. Ars am. 

III. 691], [Ov. Ex P. I. 4. 35], [Ov. M. X. 93], 

[Ov. M. XII. 243], [Ov. Tr. I. 11], [Ov. Tr. IV. 8. 

3], [Ov. Tr. III. 10. 26].  

Hor. – 5 

Verg. – 5 

Ov. – 10 

Σ = 20 

fragosus 

ЛСВ 1 

«ламкий» 

[Verg.A.VII.566], [Ov. M. IV. 778].  Verg. – 1 

Ov. – 1 

Σ = 2 

frigidus 

ЛСВ 1 

«холодний» 

 

[Hor.C.III.4.22], [Hor.C.III.7.6], 

[Hor.Epist.I.3.26], [Hor.Epist.I.15.9], 

[Hor.Epist.I.16.13], [Hor.Epod.XIII.14], 

[Hor.Sat.II.3.290], [Hor.Sat. II.6.50]; 

[Verg.A.II.472], [Verg.A.III.29], 

[Verg.A.IV.385], [Verg.A.VI.311], 

[Verg.A.VIII.715], [Verg.A.IX.415], 

[Verg.A.XI.338] [Verg.A.XI.452], 

[Verg.A.XI.818], [Verg.A.XI.828], 

[Verg.G.I.336], [Verg.G.II.404], [Verg.G.II.469], 

[Verg.G.II.484], [Verg.G.III.97],  

[Verg.G.III.298],  [Verg.G.III.303], 

[Verg.G.III.324], [Verg.G.III.336], 

[Verg.G.III.441], [Verg.G.III.501], 

[Verg.G.IV.104], [Verg.G.IV.261], 

Hor. – 9 

Verg. – 30 

Ov. – 38 

Σ = 77 
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[Verg.G.IV.506], [Verg.G.IV.525], 

[Verg.Ecl.III.93], [Verg.Ecl. VIII.14], 

[Verg.Ecl.VIII.71], [Ex P. III.4.34]; [Ov. Amor. 

I. 13.7], [Ov. Amor. II. 1.5], [Ov. Amor. II. 7.9], 

[Ov. Amor. II. 16.36], [Ov.Amor.III.5.42], 

[Ov.Ars am. II. 238], [Ov.Ars am. III.70], [Ov.F. 

IV. 423], [Ov.F.IV.683], [Ov. F. V. 160], 

[Ov.Her. I. 7], [Ov.Her. I. 22], [Ov.Her. II. 123], 

[Ov. Her. X. 34], [Ov.Her. X.51], [Ov. Her. XI. 

119], [Ov.Her. XIV.38], [Ov.Her. XIV.40], [Ov. 

Her. XV.173], [Ov. Her. XVIII.118],  [Ov.Her. 

XIX.69], [Ov.Her. XIX.94], [Ov.Ib. 134], 

[Ov.M. XI.738], [Ov.M. I.19], [Ov.M. V. 632], 

[Ov. M. IX. 290], [Ov.M.XIV.743], 

[Ov.M.XV.349], [Ov.M.XVII.136], [Ov.Rem. 

492], [Ov. Tr. IV.4.55].  

gelidus 

ЛСВ 1 

«холодний» 

 

[Hor.C.I.12.6], [Hor.C.I.21.6], [Hor.C.I.26.4], 

[Hor.C.I.30], [Hor.C.II.8.11], [Hor.C.III.13.6], 

[Hor.C.IV.5.25], [Hor.Epist.I.15.4], 

[Hor.Epist.I.18.104], [Hor.Epist.II.2.169], 

[Hor.Sat.II.3.294], [Hor.Sat.II.7.91]; 

[Verg.A.II.120], [Verg.A.III.30], 

[Verg.A.III.175], [Verg.A.III.259], 

[Verg.A.V.395], [Verg.A.VI.16], 

[Verg.A.VI.54], [Verg.A.VII.683], 

[Verg.A.VII.801], [Verg.A.VIII.28], 

[Verg.A.VIII.597], [Verg.A.XI.210], 

[Verg.A.XII.331], [Verg.A.XII.447], 

[Verg.A.XII.796], [Verg.A.XII.905], 

[Verg.G.I.43], [Verg.G.I.287], [Verg.G.II.202], 

[Verg.G.II.263], [Verg.G. II. 488], 

[Verg.G.IV.509], [Verg.Ecl. X.15], 

[Verg.Ecl.X.42]; [Ov.Amor. II. 9b.17], 

[Ov.Amor. II. 11. 10], [Ov.Amor. III. 5.45], 

[Ov.Amor. III.6.26], [Ov.Amor. III. 7.13], 

[Ov.Ars am. III.385], [Ov. Ex P. I.9.52], [Ov. Ex 

P. II. 4.1], [Ov. Ex P. II. 10.48], [Ov. Ex P. 

IV.5.5], [Ov. Ex P. IV. 14. 62], [Ov. Ex P. 

IV.15.36], [Ov.F. I. 98], [Ov.F. I. 680], [Ov. F. 

II. 166], [Ov. F. II. 264], [Ov. F. II. 754], [Ov. F. 

III.305], [Ov. F. III. 728], [Ov.F. IV.81], [Ov.F. 

IV. 146], [Ov.F. IV.503], [Ov.F. IV. 576], [Ov.F. 

IV. 643], [Ov. Her. V.39], [Ov. Her. VI. 108], 

[Ov.Her. XI.84], [Ov.Her. XIII.26], [Ov.Her. 

Hor. – 12 

Verg. – 27 

Ov. – 81 

Σ = 120 
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XV.112], Ov.Her. XVI.67], [Ov.Her. XVIII. 43], 

[Ov.Her. XVIII.91], [Ov.Her. XVIII. 154], 

[Ov.Her. XXI. 222], [Ov. Ib. 11], [Ov. Ib. 34], 

[Ov. Ib. 152], [Ov. Med. fac. 99], [Ov.M. I. 217], 

[Ov.M. I. 376], [Ov.M. I. 689], [Ov.M. II. 171], 

[Ov. M. II.200], [Ov. M. II. 455], [Ov. M. 

III.100], [Ov. M. III.688],  [Ov.M. IV. 90], 

[Ov.M. IV. 141], [Ov.M.IV.247], [Ov. M. 

IV.625], [Ov.M. IV. 771], [Ov. M. V. 434], [Ov. 

M. V. 609], [Ov.M. VI. 88], [Ov.M. VI. 249], 

[Ov.M. VI. 277], [Ov.M. VI. 347], [Ov.M. VI. 

374], [Ov.M.VI.711], [Ov.M.VII.560], [Ov. M. 

VII. 810], [Ov. M. VIII.496], [Ov. M. IX.170], 

[Ov. M. IX.220], [Ov.M. X.423], [Ov.M. XIV. 

786], [Ov. M. XV. 153], [Ov. M. XV. 310], 

[Ov.M.XV. 550], [Ov.Rem. 552], [Ov. 

Tr.I.2.29], [Ov. Tr. I. 3. 94], [Ov. Tr.I. 4.11], 

[Ov. Tr.I. 11.3], [Ov. Tr. II. 190], [Ov. Tr. 

III.13.12], [Ov. Tr.IV. 7.1], [Ov. Tr.IV.10.3], 

[Ov. Tr.V.1.61], [Ov. Tr.V.2.64], [Ov. 

Tr.V.13.21].  

glacialis 

ЛСВ 1 

«льодяний» 

 

[Verg.A.III.285]; [Ov.Her. II.113], [Ov. M. II. 

30], [Ov.M.II.173], [Ov.M.VIII.788], 

[Ov.M.IX.582]. 

Verg. – 1 

Ov. – 5 

Σ. = 6 

 

hirsutus 

ЛСВ 1 

«жорсткий, 

щетинястий» 

 

[Hor. Epod. 12. 5]; [Verg. A. 10.869], [Verg. G. 

III. 231], [Verg. G. III. 444], [Verg. Ecl. 7. 53], 

[Verg. Ecl. 8. 33]; [Ov. Amor. III. 10. 7], [Ov. 

Ars. I. 108], [Ov. Ex P. I. 5. 74], [Ov. Ex P. 

III.5.6], [Ov. F. II. 339], [Ov. F. III. 332], [Ov. F. 

V.176], [Ov. Her. 9. 65], [Ov. Her. IX. 113], 

[Ov. Met. II. 30], [Ov. M. III. 222], [Ov. Met. X. 

103], [Ov. Met. XII. 280], [Ov. Met. XIII. 766], 

[Ov. Met. XIV. 165], [Ov. Met. XIV. 207], [Ov. 

Tr. I. 1. 12], [Ov. Tr. II. 1. 259].  

Hor. – 1 

Verg. – 5 

Ov. – 18 

Σ = 24 

hirtus 

ЛСВ 1 

«жорсткий, 

щетинястий» 

 

[Hor. Epist. 1.3. 22]; [Verg. G. III. 55], [Verg. G, 

III. 287]; [Ov. Ars I. 762], [Ov. Hal. 60], [Ov.M. 

VIII. 801], [Ov. M. X. 425], [Ov.M. XIII. 850], 

[Ov.M. XIII. 927], [Ov. Tr. I. 3. 90]. 

Hor. – 1 

Verg. – 2 

Ov. – 7 

Σ = 10 

hispidus 

ЛСВ 1 

«колючий» 

[Hor.C. II.9.1], [Hor. C. IV. 10.5]; [Verg. A. 10. 

210]. 

Hor. – 2 

V. – 1 

Σ = 3 

horridus [Hor. C. I.24. 16], [Hor. C. I. 34. 10], [Hor. C. Hor. – 10 
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ЛСВ 1 

«жорсткий, 

щетинястий» 

 

III.4. 50], [Hor. C. III. 24. 40], [Hor. C.III. 29. 

22.], [Hor. C. ΙV. 5.26], [Hor. Epist. II. 1. 157], 

[Hor. Epod. 10.3], [Hor. Epod. 13. 1]; [Verg. A. 

I. 296], [Verg. A. III.23], [Verg. A. IV.37],  

[Verg.A.IV. 251], [Verg. A.IV. 378], [Verg. 

A.VI.86], [Verg. A.VII.41], [Verg. A. VII. 747], 

[Verg.A. VIII.348], [Verg. A. XI. 96], [Verg. A. 

XI.336], [Verg. G.I.449], [Verg.G. II.69], [Verg. 

G.III.442], [Verg. G. IV.407], [Verg. Ecl.VII. 

42], [Verg. Ecl. X. 23]; [Ov. Amor. I. 6. 5], [Ov. 

Amor. II.6.19], [Ov. Amor. III. 6. 47], [Ov. Ex P. 

I.3.84], [Ov. Ex P. III. 3. 17], [Ov. Ex P. III. 3. 

18], [Ov. Ex P. III.10.38], [Ov. Ex P. IV. 10.38], 

[Ov. Met.I.126], [Ov. Met. I.514], [Ov. Met. VI. 

685], [Ov. Met.VIII.284], [Ov.Met.X.139], [Ov. 

Met.XV.212], [Ov. Tr. 5. 7. 50]. 

Verg. – 24 

Ov. – 14 

Σ = 48 

infragilis 

ЛСВ 1 

«неламкий, 

міцний» 

 

[Ov. Tr. I. 5. 53].  Ov. – 1  

insolidus 

ЛСВ 1 

«неміцний» 

[Ov.M.XV.203]. Ov. – 1  

lenis 

ЛСВ 1 

«ніжний» 

 

[Hor.C.III.20.13], [Hor.Sat.II.8.6]; 

[Verg.A.III.70], [Verg.A.VI.209], 

[Verg.G.III.199]; [Ov. Amor. I. 7. 55], [Ov. Ars 

am. III.693], [Ov. Her. XIV.39], [Ov. Her. 

XIX.72], [Ov.M.I.580], [Ov. M. II. 811], [Ov.M. 

VII. 82], [Ov. M. VII. 811], [Ov.M. VIII. 823], 

[Ov. M. XI. 192], [Ov.M. XII. 527], 

[Ov.M.XV.398], [Ov. Rem. 808].  

Hor. – 2 

Verg. – 3 

Ov. – 7 

Σ = 12 

levis 1 

ЛСВ 1 

«гладкий» 

 

[Hor.Ars p. 26], [Hor. Ars p. 332], 

[Hor.C.I.2.38], [Hor.C.I.17.12], [Hor.C.I.20.3], 

[Hor.C.II.7.21], [Hor.C.II.20.11], 

[Hor.C.II.11.6], [Hor.C.IV.6.28], 

[Hor.Epod.II.33], [Hor.Epod.XVI.34], 

[Hor.Sat.II.7.87]; [Verg.A. V.91], [Verg.A.V. 

328], [Verg.A.V.558], [Verg.A. VII.349], 

[Verg.A.VII.789], [Verg.A. VII.815], [Verg.A. 

XI.40], [Verg.A.XII.207], [Verg.Ecl. VI.51], 

[Verg.Ecl.VII.31], [Verg.G.I.109], 

[Verg.G.II.449], [Verg.G.IV.45]; [Ov. F. III. 

745], [Ov.Her. VII. 176], [Ov. Med. 68], 

Hor. – 12 

Verg. – 12 

Ov. – 14 

Σ = 38 
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[Ov.M.II. 414], [Ov.M. IV. 221], [Ov.M.VIII. 

562], [Ov. M. X. 518], [Ov.M. X. 698], [Ov. M. 

XII. 409], [Ov.M. XIII. 792], [Ov. Tr. I. 13]. 

lubricus 

ЛСВ 1 

«слизький» 

 

[Hor.C.I.19.8], [Hor.Epod. 13.14], 

[Hor.Sat.II.4.30]; [Verg.A.II.474], 

[Verg.A.V.84], [Verg.A.V.335], 

[Verg.A.VII.353], [Verg.A.XI.716]; [Ov. Amor. 

III.6.81], [Ov.  Ars am. III. 364], [Ov. F. IV. 

337], [Ov.F. V. 476], [Ov. F. VI. 238], [Ov. Hal. 

29], [Ov. Hal. 130], [Ov.M. IV.599], [Ov.Tr. 

III.10.38]. 

Hor. – 3 

Verg. – 5 

Ov. – 9 

Σ = 17 

mitis 

ЛСВ 1 

«м’який» 

 

[Hor.C.I.18.2], [Hor.C. I.16.25], 

[Hor.C.III.10.18], [Hor.C.I.33.2], [Hor.C.S.33], 

[Hor.Epod.II.17], [Hor.Sat.II.1.72]; 

[Verg.A.VIII.88], [Verg.Ecl.I.80], 

[Verg.G.I.344], [Verg.G.I.112], [Verg.G.I.448], 

[Verg.G.II.522]; [Ov. Amor. I. 4.36], [Ov. Amor. 

I. 10. 26], [Ov. Amor. II.17.5], [Ov. Ars am. II. 

149], [Ov. Ars am. II. 178], [Ov. Ars am. II. 

187], [Ov. Ars am. II. 462], [Ov. Ex P. I. 2. 68],  

[Ov. Ex P. I. 2. 68], [Ov. Ex P. II.1.48], [Ov. Ex 

P. II.2.39], [Ov. Ex P. II. 2. 66], [Ov. Ex P. II. 

5.13], [Ov. Ex P. II. 7.63], [Ov. Ex P. II. 8.51], 

[Ov. Ex P. II. 9.5], [Ov. Ex P. II. 9.50], [Ov. Ex 

P. III.1.165], [Ov. Ex P. III. 2.103], [Ov. Ex P. 

III. 6.43], [Ov. Ex P. III.9.27], [Ov. Ex P. 

IV.5.32], [Ov. Ex P. IV. 6.20], [Ov. Ex P. IV. 6. 

28], [Ov. Ex P. IV. 9. 36], [Ov. Ex P. IV.9.134], 

[Ov. Ex P. IV.14.48], [Ov. Ex P. IV.15.32], 

[Ov.F. I.125],  [Ov.F. I.411], [Ov.F. I. 723], 

[Ov.F. II.632], [Ov.F. III. 789], [Ov.F. III. 881], 

[Ov.F. V. 64], [Ov.F.V.468], [Ov. Hal. 16],  [Ov. 

H. III. 62], [Ov. H. VI. 150], [Ov. Her. X.3], [Ov. 

Her. XIV.56], [Ov. Her. XX.118], [Ov.Ib. 289], 

[Ov.Ib. 459], [Ov. M. I.380], [Ov. M. I. 403], 

[Ov. M. II. 288], [Ov. M. II. 435], [Ov. M. II. 

816], [Ov. M. II. 860], [Ov. M. III. 261], [Ov. M. 

IV.31], [Ov. M. V. 342], [Ov. M. V. 497], [Ov. 

M. V. 657], [Ov. M. VI. 118], [Ov. M. VI. 505], 

[Ov. M. VII. 277], [Ov.M. VIII. 262], [Ov. M. 

IX. 422], [Ov. M. X. 510], [Ov. M. XI. 134], 

[Ov. M. XIII.187], [Ov. M. XIV. 587], [Ov. M. 

XIV. 690], [Ov. M. XV. 81], [Ov. M. XV. 210], 

[Ov. M. XV. 478], [Ov. Tr. I. 1.73], [Ov. Tr. I. 1. 

Hor. – 6 

Verg. – 5 

Ov. – 85 

Σ = 96 
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94], [Ov. Tr. I. 2.61], [Ov. Tr. I. 5.5], [Ov. Tr. I. 

10. 46], [Ov. Tr. II.27], [Ov. Tr. II. 47], [Ov. Tr. 

II.185], [Ov. Tr. III.4.35], [Ov. Tr. IV.3.35], [Ov. 

Tr. IV.4.51], [Ov. Tr. IV. 8.38], [Ov. Tr. V. 2. 

38], [Ov. Tr. V. 8. 5], [Ov. Tr. V. 8.26], [Ov. Tr. 

V. 9.7], [Ov. Tr. V. 11.20].  

mollis 

ЛСВ 1 

«м’який» 

 

[Hor.Ars p. 33], [Hor.C.I.7.19], [Hor.C.I.15.31], 

[Hor.C.I.37.18], [Hor.C.II.9.17], [Hor.C.II.12.3], 

[Hor. C. III. 10. 17], [Hor.C.III.11.43], 

[Hor.C.IV.1.6], [Hor.Epod.I.10], 

[Hor.Epod.V.83], [Hor.Epod.VIII.9], 

[Hor.Epod.XI.4], [Hor.Epod.XII.16], 

[Hor.Epod.XIV.1], [Hor.Epod.XVI.37], 

[Hor.Sat.II.4.34], [Hor.Sat.II.5.32], 

[Hor.Sat.I.2.88], [Hor.Sat.I.10.44]; 

[Verg.A.I.693], [Verg.A.II.683], [Verg.A. 

IV.66], [Verg.A. IV.147], [Verg.A. IV.293], 

[Verg.A. IV.423], [Verg.A. VII.390], 

[Verg.A.VII.488], [Verg.A.VIII.388],  

[Verg.A.VIII.415], [Verg.A. VIII.666], 

[Verg.A.VIII.726], [Verg.A. IX.341], 

[Verg.A.IX.804], [Verg.A. IX.817], [Verg.A. 

X.138], [Verg.A. X.192], [Verg.A.X.818] 

[Verg.A. XI.64], [Verg.A.XI.69], [Verg.A. 

XI.452], [Verg.A.XI.622], [Verg.A.XI.728], 

[Verg.A. XII.25], [Verg.Ecl. I.81], [Verg. Ecl. II. 

50], [Verg. Ecl.II.72], [Verg.Ecl. III.45], 

[Verg.Ecl. III.55], [Verg.Ecl. III.188], [Verg.Ecl. 

IV.28], [Verg.Ecl. V.31], [Verg.Ecl. V.38], 

[Verg.Ecl. VI.53], [Verg.Ecl. VII.45], [Verg.Ecl. 

VIII.64], [Verg.Ecl. IX.8], [Verg.Ecl. X.42], 

[Verg.G. I.57], [Verg.G. I.312], [Verg.G. I.341], 

[Verg.G. II.12], [Verg.G.II.120], 

[Verg.G.II.384], [Verg.G. II.389], [Verg.G. 

II.470], [Verg.G.III.41], [Verg.G. III.76], 

[Verg.G. III.204], [Verg.G. III.293], 

[Verg.G.III.295], [Verg.G. III. 299], 

[Verg.G.III.386], [Verg.G. III.435], [Verg.G. III. 

464], [Verg.G.III.520], [Verg.G.IV.137], 

[Verg.G.IV.348]; [Ov.Amor. I.4.24], [Ov.Amor. 

I.12.22], [Ov.Amor. II. 2.66], [Ov.Amor. II. 3.5], 

[Ov.Amor. II. 4.14], [Ov.Amor. II. 4. 24], 

[Ov.Amor. II. 4. 30], [Ov.Amor. II.5.26],  

[Ov.Amor. II. 11. 47], [Ov.Amor. II. 16.20], [Ov. 

Hor. – 20 

Verg. – 58 

Ov. – 140 

Σ = 228 
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Ars am. I. 10], [Ov. Ars am. I. 158], [Ov. Ars 

am. I. 279], [Ov. Ars am. I. 475], [Ov. Ars am. I. 

476], [Ov. Ars am. I. 535], [Ov. Ars am. I. 595], 

[Ov. Ars am. II. 152], [Ov. Ars am. II. 159], [Ov. 

Ars am. II.196], [Ov. Ars am. II.236], [Ov. Ars 

am. II. 356], [Ov. Ars am. II.565], [Ov. Ars am. 

II.712], [Ov. Ars am. III.306], [Ov. Ars am. 

III.513], [Ov. Ars am. III. 688], [Ov. Ars am. III. 

728], [Ov. Ex P. I. 2. 60], [Ov. Ex P. I.3.19], 

[Ov. Ex P. I. 5. 14], [Ov. Ex P. II.7.13], [Ov. Ex 

P. III. 3. 17], [Ov. Ex P. III. 3. 84], [Ov. Ex P. 

III. 4.85], [Ov. Ex P. III. 6.14], [Ov. Ex P. 

IV.4.50], [Ov. Ex P. IV. 6. 40], [Ov. Ex P. IV. 

12.36], [Ov. Ex P. IV.16. 32], [Ov. F. II. 148], 

[Ov. F. II.344], [Ov. F. II.742], [Ov. F. III.13], 

[Ov. F. III. 357], [Ov. F. III. 561], [Ov. F. III. 

832], [Ov. F. IV. 4], [Ov. F. IV. 185], [Ov. F. IV. 

243], [Ov. F. IV.342], [Ov. F. IV. 523], [Ov. F. 

IV. 774], [Ov. F. V. 340], [Ov. F. VI. 120], [Ov. 

F. VI. 328], [Ov. F. VI. 416], [Ov. Hal. 91], [Ov. 

Hal. 126], [Ov. Her. I. 111], [Ov. Her. III. 44], 

[Ov. Her. IV.92], [Ov. Her. X.46], [Ov. Her. III. 

114], [Ov. Her. IX.74], [Ov. Her. IX. 114], [Ov. 

Her. IX. 122], [Ov. H. X. 46], [Ov. Her. XIV.57], 

[Ov. Her. XV. 79], [Ov. Her. XV.84], [Ov. Her. 

XV. 179], [Ov. Her. XVI. 126], [Ov. Her. XVII. 

113], [Ov. Her. XVIII.90], [Ov. Her. XIX.138], 

[Ov. Ib. 135], [Ov. Ib. 236], [Ov. Ib. 420], [Ov. 

Ib. 454], [Ov. Med. fac. 97],  [Ov.M.I. 20], [Ov. 

M. I. 100], [Ov. M. I. 549], [Ov. M. I. 685], 

[Ov.M.II. 577], [Ov.M.III. 376], [Ov.M.III. 547], 

[Ov.M.III.555], [Ov. M. IV. 314], [Ov. M. IV. 

345], [Ov. M. V. 595],  [Ov. M. VI. 256], [Ov. 

M. VI. 364], [Ov. M. VII. 284], [Ov. M. 

VII.848], [Ov. M. VIII. 563], [Ov.M. VIII. 655], 

[Ov.M.X.269], [Ov. M. IX.221], [Ov. M. IX. 

388], [Ov. M. X. 92], [Ov. M. X. 125], [Ov. M. 

X. 513],  [Ov. M. X. 609], [Ov. M. XI.648], [Ov. 

M. XII.436], [Ov. M. XIII. 726], [Ov. M. XIII. 

796], [Ov. M. XIII. 816], [Ov. M. XIV.554], 

[Ov. M. XIV.558], [Ov. M. XIV.710],  [Ov. M. 

XV. 118],  [Ov. M. XV.417], [Ov. M. XV. 512], 

[Ov. N. 95], [Ov. Rem. 24], [Ov. Rem. 340],  

[Ov. Rem. 529], [Ov. Rem. 654], [Ov. Tr. 
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I.5.74], [Ov. Tr. I.5. 84], [Ov. Tr. II. 28], [Ov. Tr. 

II.239], [Ov. Tr. II.307], [Ov. Tr. II.349], [Ov. 

Tr. II. 411], [Ov. Tr. III. 2.10], [Ov. Tr. III. 4.43], 

[Ov. Tr. III. 12. 12], [Ov. Tr. IV.3.70], [Ov. Tr. 

IV. 5. 20], [Ov. Tr. IV. 8. 32], [Ov. Tr. IV. 10. 

65], [Ov. Tr. V. 1. 32], [Ov. Tr. V. 3.9], [Ov. Tr. 

V. 4. 9], [Ov. Tr. V. 8. 28], [Ov. Tr. V.11.10].  

rasilis 

ЛСВ 1 

«гладкий» 

 

[Verg.G. II.449]; [Ov. Her. IX. 78], [Ov.M.VIII. 

318].  

Verg. – 1 

Ov. – 2 

Σ = 3 

rigidus 

ЛСВ 1 

«жорсткий» 

 

[Hor.C.II.9.20], [Hor.C.III.10.17], 

[Hor.C.III.24.11], [Hor.Epist.I.1.17], 

[Hor.Epist.II.1.25]; [Verg.A.XII.304], 

[Verg.Ecl.VI.28], [Verg.Ecl.VI.71], 

[Verg.G.I.508], [Verg.G.II.316]; [Ov. Amor. I. 

4.36], [Ov. Amor. I. 6.73], [Ov. Amor. I. 7.46], 

[Ov. Amor. II. 4.15], [Ov. Amor. II.6.4], [Ov. 

Amor. III.2.24], [Ov. Amor. III. 4.44], [Ov. 

Amor. III. 8. 24], [Ov. Ars am. I. 517], [Ov. Ex 

P. II.2.40], [Ov. Ex P. IV.7.8], [Ov. F. I. 395], 

[Ov. F. I. 124], [Ov. F. III. 529], [Ov. F. IV.310], 

[Ov. F. VI.148],  [Ov. Her. III. 96], [Ov. Her. 

IV.73], [Ov. Her. IV.74], [Ov. Her. V. 55], 

[Ov.M.II.813], [Ov.M.III.118],  [Ov.M.IV.518], 

[Ov.M.V.673], [Ov.M. VIII. 20], 

[Ov.M.VIII.285],  [Ov.M.VIII. 428], 

[Ov.M.VIII.797], [Ov.M.VIII. 800], 

[Ov.M.IX.85], [Ov.M.IX. 225], [Ov.M. IX. 614], 

[Ov.M.X. 190], [Ov.M.X.242], [Ov.M.X. 425], 

[Ov.M.XI.45], [Ov.M.XI. 251], [Ov.M.XIII. 

765], [Ov.M.XIII.846],  [Ov.M.XIV.647], 

[Ov.M.XIV.797], [Ov. Rem. 19], [Ov. Rem. 35], 

[Ov. Rem.762],  [Ov.Tr. III.9.26], [Ov.Tr. I. 4. 

14], [Ov.Tr. I. 8.42], [Ov.Tr. I. 11.42], [Ov.Tr. 

III. 9.26], [Ov.Tr. III.10.68], [Ov.Tr. III.10.47], 

[Ov.Tr. III.10.68], [Ov.Tr. IV.6.14], 

[Ov.Tr.V.1.46], [Ov.Tr.V.10.43], 

[Ov.Tr.V.11.43].  

Hor. – 5 

Verg. – 6 

Ov. – 53 

Σ = 64 

rudis 

ЛСВ 1 

«грубий» 

 

[Hor.Ars p.410], [Hor.C.III.2.9]; [Ov. Amor. II. 

1. 6], [Ov. Amor. II. 4. 18], [Ov. Amor. III. 6. 

16], [Ov. Amor. IX. 21], [Ov.Ars am. III.515], 

[Ov. Ex P. II. 8.6], [Ov. Ex P. III. 3. 38], [Ov. Ex 

P. III. 4. 32], [Ov. Ex P. III. 7.18], [Ov.F. I. 38], 

Hor. – 2 

Ov. – 26 

Σ = 28 
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[Ov.F. IV. 659], [Ov.Her. I. 78], [Ov. M. I. 7], 

[Ov.M. I. 87], [Ov.M. I. 406], [Ov. M. I. 429], 

[Ov. M. V. 646], [Ov.M. VI. 19], [Ov.M. VIII. 

640], [Ov.M. IX. 720], [Ov.M.X. 636], [Ov.M. 

XIII. 290], [Ov.Tr. I. 7. 22], [Ov.Tr. I. 7. 39], 

[Ov.Tr. II. 424], [Ov.Tr. III. 3. 58], [Ov.Tr. III. 8. 

2], [Ov.Tr.IV.8. 24].  

scaber 

ЛСВ 1 

«шорсткий» 

 

[Verg.G.I.495], [V.G.II.214]; [Ov. Ars am. III. 

276], [Ov. Ars am. III. 290], [Ov. Ex P. I. 1. 71], 

[Ov.F.I. 696], [Ov.F.IV.921], [Ov. F. VI. 312], 

[Ov. Her. XV. 141], [Ov. Med. 58], [Ov.M. VIII. 

802].  

Verg. – 1 

Ov. – 9 

Σ = 10 

Sirius  

ЛСВ 1 

«палючий» 

[Verg.A.X.273]. Verg. - 1 

squalidus 

ЛСВ 1 

«шорсткий» 

[Ov. Amor. II. 2. 42], [Ov. Ex P. I. 2. 106], [Ov. 

Ex P. III. 4. 107], [Ov.F. I. 181], [Ov.F. I. 559], 

[Ov.M. II. 381], [Ov.M. X. 74], [Ov.M. XV. 38], 

[Ov.Tr. IV. 2. 34].  

Ov. – 10  

squameus 

ЛСВ 1 

«вкритий 

лускою» 

[Verg.A.II.218], [Ov.M. VII.278].  Verg. – 2 

Ov. – 1 

Σ = 3 

squamiger 

ЛСВ 1 

«вкритий 

лускою» 

[Ov.M. IV.717] Ov. - 1 

squamosus 

ЛСВ 1 

«вкритий 

лускою» 

[Ov.M. III. 41] O. - 1 

tenax 

ЛСВ 1 

«міцний» 

 

[Hor.C.III.3.1], [Hor.Epod.II.24]; 

[Verg.A.IV.188], [Verg.A.VI.3], 

[Verg.A.VIII.453], [Verg.A.XII.404], [Verg.G 

I.179], [Verg.G.II.134], [Verg.G.II.421], [Verg.G 

IV.57], [Verg.G.IV.161], [Verg.G.IV.175], 

[Verg.G.IV.412]; [Ov. Amor. II. 6. 14], [Ov. 

Amor. II. 15. 16], [Ov. Amor. III. 4. 13], [Ov. Ex 

P. I. 2. 61], [Ov. Ex P. I. 9. 28], [Ov. Ex P. II. 1. 

14], [Ov. Ex P. II. 6. 21], [Ov. Ex P. IV. 6. 7], 

[Ov. M. IV. 377], [Ov. M. VII. 657], [Ov. M. IX. 

660], [Ov. M. X. 405], [Ov. M. XI. 252], [Ov. 

Tr. V. 8. 16]. 

Hor. – 2 

Verg. – 11 

Ov. – 14 

Σ = 27 

tener [Hor. Ars p. 246], [Hor.C.I.1.26], [Hor.C.I.4.19], Hor. – 18 
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ЛСВ 1 

«ніжний» 

 

[Hor.C.I.21.1],  [Hor.C.III.6.24], 

[Hor.C.III.18.5], [Hor.C.III.24.52], 

[Hor.C.III.27.54], [Hor.C.IV.1.25], [Hor. 

C.IV.2.54], [Hor.C.IV.12.9], [Hor.Epist.I.2.64], 

[Hor.Epist.II.1.126], [Hor.Sat.I.2.81], 

[H.Sat.I.3.116], [Hor.Sat. I.4.128], 

[Hor.Sat.II.4.20]; [Verg.A.II. 406], [Verg.A. III. 

449], [Verg.A.VII.809], [Verg.A.IX.699], 

[Verg.A. XI.572], [Verg.A. XI.578], [Verg. Ecl. 

I.8.], [Verg.Ecl. I.21], [Verg.Ecl. II.51]. 

[Verg.Ecl. III.103], [Verg.Ecl.VI.34], [Verg.Ecl. 

VII.6], [Verg.Ecl. VII.12], [Verg.Ecl. VIII.15], 

[Verg.Ecl. X.7], [Verg.Ecl.X.49], [Verg.Ecl. 

X.53], [Verg.G. I.20], [Verg.G.I.112], [Verg.G. 

II. 23], [Verg.G. II.331], [Verg.G.II.363], 

[V.G.II.372], [V.G. II. 272], [V.G.III.15], [V.G. 

III.74], [Verg.G. III.326],  [Verg.G. II. 343], 

[Verg.G. II.363], [Verg.G.IV.308]; [Ov. Amor. I. 

4. 22], [Ov. Amor. I. 4. 44], [Ov. Amor. I. 6. 11], 

[Ov. Amor. I. 13.5], [Ov. Amor. I. 13. 18], [Ov. 

Amor. II. 1.4], [Ov. Amor. II. 1. 33], [Ov. Amor. 

II. 4. 30], [Ov. Amor. II. 5. 46], [Ov. Amor. II. 6. 

4], [Amor. II.14. 5], [Amor. II.14.37], [Amor. 

II.14. 55], [Ov. Amor. II.15.22], [Ov. Amor. II. 

16. 6],  [Ov. Amor. II. 18. 4], [Ov. Amor. II. 18. 

19], [Ov. Amor. III. 1. 27], [Ov. Amor. III. 2.53], 

[Ov. Amor. III. 3. 25], [Ov. Amor. III. 4. 1], [Ov. 

Amor. III. 5.16], [Ov. Amor. III. 6. 60], [Ov. 

Amor. III. 6. 68], [Ov. Amor. III. 7. 53], [Ov. 

Amor. III. 8. 2], [Ov. Amor. III. 10.10], [Ov. 

Amor. III. 10. 22], [Amor. III. 10. 27], [Ov. 

Amor. III. 15.1], [Ov.Ars am. I. 7], [Ov.Ars am. 

110], [Ov.Ars am. I. 129], [Ov.Ars am. I. 162], 

[Ov.Ars am. I. 231], [Ov.Ars am. I. 299], 

[Ov.Ars am. I. 315], [Ov.Ars am. I. 403], 

[Ov.Ars am. I. 410], [Ov.Ars am. I. 465], 

[Ov.Ars am. I. 532], [Ov.Ars am. I. 667], 

[Ov.Ars am. II. 100], [Ov.Ars am. II. 212], 

[Ov.Ars am. II. 273], [Ov.Ars am. II. 452], 

[Ov.Ars am. II. 534], [Ov.Ars am. II. 546], 

[Ov.Ars am. II. 650],  [Ov.Ars am. II. 745], 

[Ov.Ars am. III. 31], [Ov.Ars am. III. 254], 

[Ov.Ars am. III. 333], [Ov.Ars am. III. 568], 

[Ov. Ex P. II. 3. 73], [Ov. Ex P. IV. 10. 24], [Ov. 

Verg. – 30 

Ov. – 122 

Σ = 170 
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F. I. 351], [Ov. F. I. 410], [Ov. F. I. 679], [Ov. F. 

II. 417], [Ov. F. III. 238], [Ov. F. III. 711], [Ov. 

F. III. 815], [Ov. F. IV. 120], [Ov. F. IV.196], 

[Ov. F. IV. 398], [Ov. F. IV. 512], [Ov. F. IV. 

774], [Ov. F. IV. 923], [Ov. F. V. 261], [Ov. Hal. 

3], [Ov. Her. II. 143], [Ov. Her. IV. 21], [Ov. 

Her. IV. 25], [Ov. Her. IX. 24], [Ov. Her. XII. 

172], [Ov. Her. XIV.88], [Ov. Her. XV. 160], 

[Ov. Her. XV. 216],  [Ov. Her. XVI. 66], [Ov. 

Her. XVI. 256], [Ov. Her. XVIII. 215], [Ov. Her. 

XIX. 7], [Ov. Her. XIX. 127], [Ov. Her. 

XX.119], [Ov. Ib. 495], [Ov.Med. 17], [Ov.Med. 

51], [Ov.Med. 100], [Ov.M. II. 359], [Ov.M. 

II.851], [Ov.M. III.23], [Ov.M. III. 311], [Ov.M. 

III. 354], [Ov.M. IV. 345], [Ov.M. IV. 616], 

[Ov.M. VII. 319], [Ov.M. VIII.214], [Ov.M. IX. 

482], [Ov.M. IX.652], [Ov.M. X. 84],  [Ov.M. 

XI. 153], [Ov.M. XIII. 754], [Ov.M. XIII. 791], 

[Ov.M. XV. 14], [Ov.M. XV. 201], [Ov. N. 95], 

[Ov. Rem. 83], [Ov. Rem. 757], [Ov. Tr. I. 8. 

43], [Ov. Tr. II. 361], [Ov. Tr. II. 537], [Ov. Tr. 

III. 3.73], [Ov. Tr. III. 7. 17], [Ov. Tr. III.8.7], 

[Ov. Tr. IV.10. 1], [Ov. Tr. IV.10. 33], [Ov. Tr. 

IV.10.15], [Ov. Tr. V. 2.26], [Ov. Tr. V. 12. 27], 

[Ov. Tr. IV.10.33].  

tepidus 

ЛСВ 1 

«теплий» 

 

[Hor.C.II.6.17], [Hor.Epist.I.20.19], 

[Hor.Sat.I.3.81]; [Verg.A.III.66], 

[Verg.A.III.627],  [V.A.VI.248], 

[Verg.A.VIII.106], [Verg.A.IX.455], 

[Verg.A.XI.212], [Verg.G.I.117], 

[Verg.G.I.398]; [Ov.Amor. I. 4.12], [Ov.Amor. 

I.7.56], [Ov.Amor. II. 8.20], [Ov.Amor. 

II.19.15], [Ov. Ars am. II. 360], [Ov. Ars am. III. 

174], [Ov.Ars am. III.212], [Ov.Ars. am. III. 

395],  [Ov. Ars am. III. 622], [Ov.Ex 

P.IV.12.35], [Ov.Ex P.IV.10.43], [Ov.F.I.155], 

[Ov.F.I.456], [Ov.F.I. 664], [Ov.F.II.311], 

[Ov.F.II.646], [Ov.F.III.284], [Ov.F.IV.522], 

[Ov.F.IV.548], [Ov.F.IV.746], [Ov.F.V.602], 

[Ov.F.VI.316], [Ov.Her.III.114], [Ov. 

Her.IV.160], [Ov. Her. VI. 92], [Ov. Her. XI. 

78], [Ov. Ib. 34], [Ov. Ib. 134], [Ov.M.II.269], 

[Ov.M.III.125], [Ov.M.IV.674], [Ov.M. 

VII.247], [Ov.M.VII.556], [Ov.M. VIII.641], 

Hor. – 3 

Verg. – 7 

Ov. – 48 

Σ = 58 
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[Ov.M.IX.339], [Ov.M.IX.365], [Ov.M.X.360], 

[Ov.M.X.500], [Ov.M.XI.225], [Ov.M.XIII.827], 

[Ov.M.XIV.575], [Ov.M.XV.708], [Ov.Rem. 

354], [Ov.Rem. 434], [Ov.Rem. 629], [Ov.Tr. 

I.5.12], [Ov.Tr. V. 5. 10]. 

teres 

ЛСВ 1 

«гладкий» 

 

[Hor.Sat.II.7.86]; [Verg.A. VII.730], 

[Verg.A.VIII.633]; [Ov. Ars am. I. 211], [Ov. 

Ars am. I. 622], [Ov. Hal. 27], [Ov.M.IV.580], 

[Ov.M.VI.22], [Ov.M.X.113], [Ov.M.X.260], 

[Ov.M.XI. 80]. 

Hor. – 4 

Verg. – 7 

Ov. – 10 

Σ = 21 
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Додаток Б 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Антонюк С. А. Тактильні прикметники в латинській мові (на матеріалі творів 

письменників I-II століть н. е.). Типологія мовних значень у діахронічному та 

зіставному аспектах. Донецьк: ДонНУ, 2010. Вип. 21. С. 123–133. 

2. Антонюк С. А. Тропеїстичні особливості прикметника «ніжний» у поетичних 

творах Вергілія. Українське мовознавство. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. 

Вип. 40. Ч. 1. С. 241–245. 

3. Антонюк С. А. Лексична синонімія тактильних прикметників у поезії 

Катулла. Studia Linguistica. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. Вип. 5. Ч. 

2. С. 144–153. 

4. Антонюк С. А. Тактильні відчуття в уявленнях античних дослідників. Науковий 

вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: 

Філологічні науки (мовознавство). Луцьк: ВНУ, 2011. Вип. 6 (1). С.121–126. 

5. Антонюк С. А. Дериваційний потенціал тактильних прикметників у 

поетичних творах Горація. Слов’янський збірник. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2012. 

№ 17. Ч. 2. С. 273–282. 

6. Антонюк С. А. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників 

із семою «велика вага» у текстах поетів епохи принципату Августа. Studia 

Linguistica. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. Вип. VIII. C. 122-127. 

7. Оліщук Р. Л. Антонюк С. А. Лексико-семантичні особливості тактильних 

прикметників мікрополя «гостроти» (на матеріалі поетичних творів письменників 

епохи принципату Августа). Мова і культура. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. 

Т. 4 (166). C. 49–55. (Авторові належить добір матеріалу, застосування аналізу 

словникових дефініцій до вивчення лексико-семантичних особливостей дотикових 

прикметників, здійснення кількісних підрахунків, написання тексту). 
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8. Антонюк С. А. Мовознавчі традиції дослідження прикметника як 

самостійної частини мови. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія: Філологічна. Остріг: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька 

академія», 2015. Вип. 53. С. 16–19. 

9. Антонюк С. А. Вираження рис характеру та вдачі людини за допомогою 

тактильних прикметників у поетичних творах письменників епохи принципату 

Августа. Studia Linguistica. Київ : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2016. 

Вип. 9. C. 72–77. 

 

Статті в іноземних наукових фахових виданнях 

10. Антонюк С. А. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників 

мікрополя «термічності» (на матеріалі поетичних творів епохи принципату 

Августа). Spheres of culture. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University, 2012. Vol. 1. 

P. 145–152. 

11. Антонюк С. А. Развитие лексической семантики имен прилагательных 

микрополя «влажности» (на материале поэтических текстов писателей эпохи 

принципата Августа). В мире науки и искусства : вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологии. Новосибирск: Изд. «СИбАК», 2013. № 11 

(30). С. 54–61. 

 

Наукові праці апробаційного характеру 

12. Антонюк С. А. Тактильні прикметники в латинській мові (на основі творів 

письменників I-II ст. н. е). Матеріали VII Міжвузівської конференції молодих учених 

«Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і 

літератур». Донецьк: ДонНУ, 2009. С. 1–5. 

13. Антонюк С. А. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників у 

творі Лукреція «Про природу речей». Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». Остріг: Нац. 

ун-т. «Острозька Академія», 2010. Вип. 13. С. 16–25. 
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14. Антонюк С. А. Антонімія тактильних прикметників у поетичній спадщині 

Вергілія. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і 

світ: дослідження та викладання». Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2011. Вип. 95 (2). С. 175–182. 

15. Антонюк С. А. Лексична семантика прикметників на позначення «малої ваги» 

у поетичних творах класичного періоду. Тези 1-ої всеукраїнської (щорічної) науково-

практичної конференції «Слово, знак, значення: проблеми, інновації, рішення». Львів: 

ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2014. С. 2–6. 

16. Антонюк С. А. Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної 

частини мови. Тези 2-ої всеукраїнської (щорічної) науково-практичної конференції 

«Слово, знак, значення: проблеми, інновації, рішення». Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 

2015. С. 1–5. 
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Додаток В 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні положення та результати дослідження оприлюднено в доповідях на 

таких наукових конференціях:  

1. VII Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні проблеми та 

перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» (Донецьк, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 27-28 січня 2009 р., 

очна форма участі) 

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна 

комунікація: Мова – Культура – Особистість" (Остріг, Національний університет 

«Острозька академія», 22-23 квітня 2010 р. очна форма участі) 
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