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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Формування нових парадигм наукового знання, тенденцій до вивчення 

мовних явищ у зв’язку з когнітивними та комунікативними функціями мови 

вимагають переосмислити досвід дослідження її елементів, поглибленого, 

системного опису їх. До ключових проблем сучасної лінгвістики належать 

проблеми категоризації й концептуалізації світу, встановлення системи 

базових концептів та універсальних категорій, що формуються в людини у 

процесі освоєння довкілля, виявлення специфіки фіксації результатів 

когнітивної діяльності в мовних одиницях різних рівнів,  формування мовної 

і національно-мовної картин світу, визначення в них універсальних та 

етноспецифічних рис.   

На сьогодні існують і доповнюють один одного системно-структурний, 

функційний і когнітивний підходи до опису мови, що є потужним стимулом 

подальшого розвитку методологій і методик лінгвістичного дослідження. 

Мовознавство потребує створення цілісної інтегральної концепції природної 

мови, яка б суміщала всі ці аспекти. Пошуки такої концепції тривають, вони 

є надзвичайно актуальними, зокрема для вивчення класичних мов, які 

потребують застосування новітніх підходів у дослідженні їхніх системно-

структурних, функційних особливостей, когнітивних засад формування 

тощо.  

Лексика давньогрецької мови містить значну інформацію про спосіб 

сприйняття світу загалом і простору й часу зокрема в історично віддалені 

часи. Для розуміння закодованої в мовних одиницях інформації необхідний 

глибокий аналіз лексем із погляду їхньої семантики, кількісних показників, 

наповнення окремих лексико-семантичних груп, словотвірної структури 

тощо. Узагальнення отриманих результатів дозволить зрозуміти принципи й 

механізми номінації просторових і часових реалій носіями давньогрецької 

мови, визначити домінантні складники просторово-часового континууму, 

розкрити специфіку організації мовної картини світу еллінів у її 

багатовимірності.  

Національна картина світу, відображена в давньогрецькій мові, 

залишається малодослідженою науковою темою. Це стосується як цілісного 

її конструювання, так і вивчення окремих фрагментів, особливо простору й 

часу, що подібно до всієї моделі світу мають антропоцентричний характер і 

зорієнтовані на людину як представника та носія певного етнокультурного 

коду. 

Означена тема має важливе значення для пізнання специфіки людського 

мислення і сприйняття дійсності. Концептуальні сфери простору й часу 

відіграють значну роль у формуванні структури самої мови. Це зумовлено 

тим, що в ході концептуалізації й категоризації простору й часу відбираються 

й відображаються у свідомості людини базові концепти конструювання світу 

(особа, об’єкт, місце, стан, подія, напрям, діяльність) у їхній взаємодії і 

взаємозв’язку. Усе це слугує джерелом  формування системи мови. Таким 
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чином, опис специфіки об’єктивації концептуальних сфер простору й часу в 

мові багато в чому допомагає глибше зрозуміти сутність мови в цілому. 

Загальні питання мовної об’єктивації категорії простору розглядаються у 

працях А. Вежбицької, В. В. Виноградова, В. Г. Гака, А. Я. Гуревича, 

М. Джонсона, І. М. Кобозєвої, О. С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, 

Е. М. Медникової, О. В. Подосинова, Л. Телмі, В. М. Топорова, 

А. Херсковича, Т. В. Цив’ян, К. С. Яковлєвої. Специфіка вираження 

просторових відношень на матеріалі різних мов висвітлюється в наукових 

розвідках В. М. Богуцького, Р. О. Будагова, І. Р. Вихованця, Є. Ю. Владимир-

ського, М. В. Всеволодової, П. М. Денисова, З. І. Іваненко, О. Є. Кібріка, 

Ф. Кінаста, Н. Ф. Клименко, М. Лоймана, М. М. Пещак, І. М. Путової, 

І. І. Ревзіна, П. О. Редіна, Ф. І. Рожанського, І. Ф. Савченко, Ж. П. Соколов-

ської, В. В. Тарасової, Фр. Штольца та ін. Окремих аспектів вираження 

категорії простору в класичних мовах торкаються у своїх роботах 

С. А. Антонюк, Я. Вакернагель, А. Добіаш, Л. Л. Звонська, Х. І. Куйбіда, 

Е. Лефстедт, І. С. Макар, М. Т. Мокрівська, Д. Норберг, М. Й. Петришин, 

О. А. Реферовська, М. Г. Сенів, С. К. Смирнов, С. І. Соболевський, О. С. Со-

лопов, Й. М. Тронський, С. Я. Шарипкін, О. С. Широков.  

Дослідженню питань мовної об’єктивації категорії часу присвячені праці 

таких лінгвістів, як Е. Бенвеніст, О. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, 

В. Г. Гак, Г. Гійом, Н. Г. Закамуліна, І. І. Мещанінов, В’яч. Вс. Іванов, 

О. О. Потебня, О. А. Реферовська, К. І. Ходова, А. М. Шаранда, Д. М. Шме-

льов, Р. О. Якобсон. Останнім часом вивчення часу все частіше пов’язується 

з генеративною і когнітивною лінгвістикою (О. О. Андрєєва, М. Ю. Девіс, 

В. О. Круглякова, О. О. Мітіна, В. В. Мішланов, Н. С. Сергієва, Н. Р. Черно-

ва, С. О. Чугунова). На матеріалі класичних мов проблемами вираження 

категорії часу займалися А. Добіаш, Л. Л. Звонська, Ф. І. Кнауер, 

В. М. Ліндсей, І. А. Перельмутер, М. Г. Сенів, М. М. Славятинська, С. І. Со-

болевський, І. М. Тронський, П. Шантрен. 

Досвід попередників у вивченні специфіки вираження світоглядних 

категорій простору й часу в різних мовах, поява нових підходів до аналізу 

мовних явищ у контексті когнітивно-дискурсивних властивостей мови  

спонукають до уважного розгляду системи лексем просторово-темпоральної 

семантики у класичних мовах, зокрема давньогрецькій. Це відкриває широкі 

можливості для з’ясування особливостей пізнання реалій навколишнього 

світу та їхньої фіксації в конкретних мовних одиницях носіями мови, що 

стала підґрунтям і заклала певну модель розвитку сучасних 

індоєвропейських мов. 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що за наявності достатньо 

великого доробку у вивченні системи засобів репрезентації категорій 

простору й часу в давньогрецькій мові все ж таки прослідковується певна 

фрагментарність їх висвітлення. Передусім це стосується лексичної 

семантики. Незважаючи на великий потенціал у відображенні особливостей 

мовної картини світу, лексика давньогрецької мови в цілому залишається 

малодослідженою. Стосовно цього мовного рівня спостерігається брак 



3 

 

єдиного структурного й функційно-семантичного опису, невизначеність 

принципів методики групування лексики в лексико-семантичні групи, 

насамперед, у зв’язку з ментальними структурами, особливостями 

сприйняття світу давніми греками, що стали основою для формування й 

організації лексем у відповідні групи.  

Сьогодні як ніколи необхідне переосмислення різнорівневих явищ 

класичних мов з позицій сучасної лінгвістичної думки, вивчення їх з 

урахуванням  антропоцентричних чинників структурно-семантичної та 

концептуальної організації лексичної системи мови, лінгвокультурологічного 

аспекту, встановлення універсальних й етноспецифічних формально-

семантичних рис. Такі дослідження формують шляхи перспективного 

вирішення теоретичних і практичних питань реконструкції як окремих 

фрагментів, так і цілісної картини світу архаїчних народів, специфіки її 

об’єктивації в давніх мовах. Тому аналіз системи лексем просторової й 

часової семантики та визначення їхньої ролі у формуванні давньогрецької 

мовної картини світу видається цілком актуальним. 

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

дисертації відповідає профілю науково-дослідних робіт кафедри історії 

зарубіжної літератури і класичної філології філологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в межах 

наукової теми «Світова література і класичні мови в сучасному науковому 

дискурсі» (номер державної реєстрації 0115U004052). 

Метою роботи є виявлення особливостей системної організації 

концептуальних сфер простору й часу як фрагментів загальної 

концептуальної системи еллінів; з’ясування лінгвальних стратегій і 

механізмів, що трансформують чуттєві дані про простір і час у структуровану 

систему в давньогрецькій мовній свідомості, яка забезпечує породження і 

сприйняття повідомлень про фізичний простір і процеси в ньому в актах 

комунікації; визначення функційно-семантичних властивостей лексем, що 

виступають мовними репрезентантами концептосфер простору й часу і 

відображають етноспецифічні риси мовної моделі світу давніх греків. 

Для досягнення поставленої мети необхідним є розв’язання таких завдань: 

– розглянути основні лінгвофілософські концепції щодо статусу категорій 

простору й часу як базових світоглядних категорій, які отримали специфічне 

вираження на різних мовних рівнях;  

– з’ясувати проблемні питання дослідження мовної репрезентації категорій 

простору й часу на матеріалі класичних мов; 

– встановити теоретичні й методологічні засади вивчення концепта як 

оперативної одиниці когнітивної діяльності людини, принципів системної 

організації концептокорпусу, специфіки його репрезентації в мові; 

– розробити принципи й методи класифікації лексики просторової й 

часової семантики з урахуванням антропоцентричного принципу її 

формування, структурно-семантичної моделі лексем із виділенням їхніх 

семантичних компонентів і встановленням належності до певних сегментів 

концептосфер простору й часу;  
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– шляхом суцільної вибірки зі словників давньогрецької мови дібрати 

лексеми, що репрезентують різні фрагменти концептуальних сфер простору й 

часу, дослідити їх у різних контекстах уживання; 

– проаналізувати специфіку мовної об’єктивації концептуальних сфер 

простору й часу в системі іменників давньогрецької мови; 

– дослідити особливості вербалізації елементів концептуальних сфер 

простору й часу в системі прикметників давньогрецької мови; 

– виявити механізми реалізації концептуальних сфер простору й часу в 

системі дейктичних елементів давньогрецької мови; 

– здійснити кількісний і якісний аналіз одиниць у класифікаційних 

лексико-семантичних групах, що потребує встановлення  функційності й 

продуктивності просторово-часових лексем через вивчення практики 

вживання їх як засобу вираження певного концепту з подальшим 

формуванням моделі сприйняття простору й часу, зафіксованої в лексико-

семантичній системі давньогрецької мови. 

Об’єкт дослідження – лексико-семантична система давньогрецької мови. 

Предмет дослідження – лексико-семантична система давньогрецької мови 

як засіб і форма репрезентації концептуальних сфер простору й часу. 

Гіпотеза дисертаційної роботи: функційно-семантичні особливості 

лексики давньогрецької мови зумовлені когнітивними засадами її 

формування; семантична структура слова інкорпорує дані про сприйняття й 

перцептуальні характеристики позначуваного, його зв’язки з іншими 

об’єктами й явищами у світі, виявляє специфіку картини світу, зафіксованої в 

давньогрецькій мові, даючи можливість для реконструкції її базових 

фрагментів – простору й часу. 

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять такі фундаментальні 

концепції, принципи й положення: 

– загальнонауковий підхід до визначення мови в її всеохопному зв’язку з 

пізнавальною діяльністю людини як окремого індивіда і представника певної 

культурної спільноти, що був закладений В. фон Гумбольдтом, О. О. Потеб-

нею й отримав розвиток у працях Р. О. Якобсона, Е. Бенвеніста, 

Д. Болінджера, Дж. Грінберга, Дж. Хаймана, А. Вежбицької, О. С. Кубряко-

вої, О. О. Селіванової, І. О. Голубовської та ін.; 

– теорія мовної картини світу як матеріального втілення в мовній 

субстанції результатів пізнавальної діяльності людини (Л. Вайсгербер, 

Д. Герартс, Р. Джекендофф, Р. Дірвен, Дж. Ейтчисон, О. О. Корнілов, Дж. Ла-

кофф, Б. Рудзка-Остін, І. Світсер, Л. Талмі, Ж. Фоконьє); специфіка вияву 

етнічної ментальності в окремих національно-мовних картинах світу в 

наукових концепціях Н. Д. Арутюнової, Є. Бартмінського, Т. В. Бєлошапко-

вої, Ф. Боаса, А. Вежбицької, І. О. Голубовської, С. Є. Нікітіної, Е. Сепіра, 

М. І. Толстого, Б. Уорфа, Г. Хойера, О. В. Урисон, Т. В. Цив’ян та ін.; 

– сучасні підходи до визначення світоглядного й лінгвістичного статусу 

категорій і концептів як базових поняттєвих структур 

(А. П. Бабушкін, А. Вежбицька, Л. фон Вітгенштейн, Г. А. Волохіна, Б. Го-

райська, Т. А. ван Дейк,  Р. Джеккендофф,  М. Джонсон,  О. С. Кубрякова, 
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Дж. Лакофф, Р. І. Павільоніс, З. Д. Попова, А. М. Приходько, Е. Рош, 

О. О. Селіванова, Дж. Тейлор); теоретичні й практичні пошуки когнітивних 

засад формування концептуальних систем та специфіки вербалізації їх в 

окремих мовах (M. Азнарес, M. Амбербер, Ф. Амека, Р. Бугенхаген, 

А. Вежбицька, P. Газада, A. Гладкова, P. Гонзалес, H. Енфілд, M. Оніші, 

Б. Пітерс, K. Тревіс, Г. Чапел, Дж. Юна, M. Юнкер); 

– положення про структурну організацію функційно-семантичного поля як 

системи концептуально інтегрованих мовних одиниць, представлені 

в роботах О. В. Бондарка, Л. Вайсгербера, С. О. Карцевського, М. С. Тру-

бецького, Р. О. Якобсона;  

– положення про статус частин мови як особливих класів слів, що 

передають досвід людини в осмисленні світу, репрезентують певні структури 

знання про нього і ґрунтуються на універсальних елементарних уявленнях 

про організацію довкілля й функціонування об’єктів у ньому (В. М. Алпатов, 

Ю. Брошарт, Т. В. Булигіна, В. В. Виноградов, І. Р. Вихованець, О. Х. Восто-

ков, Т. Гівон, Р. Діксон, В. В. Каракулаков, С. Д. Кацнельсон, Й. У. Кобів, 

О. С. Кубрякова, Є. Курилович,  Дж. Лайонз, Р. Лангакр, І. І. Мещанінов, 

О. М. Пєшковський, О. О. Потебня, Г. Сассе, О. П. Суник, Л. Теньєр, 

Ф. Ф. Фортунатов, Ч. Фріз, Ч. Ф. Хоккетт, П. Шахтер, Л. В. Щерба). 

Методи дослідження. Зміст і характер дослідження зумовили 

використання таких методів: описового методу для інвентаризації й 

інтерпретації мовних одиниць, що передбачає застосування таких методик і 

прийомів, як методика суцільної вибірки зі словника, аналіз словникових 

дефініцій, логіко-психологічний прийом зовнішньої інтерпретації для 

дослідження і зіставлення змісту мовних одиниць з категоріями мислення, 

зокрема  для виявлення поняттєвого субстрату концептів, вербалізованих у 

лексемах давньогрецької мови; парадигматична методика як прийом 

внутрішньої інтерпретації для зіставлення і протиставлення лексем з метою 

встановлення їхніх спільних і відмінних ознак з подальшим формуванням 

парадигматичних груп, зокрема семантичних полів, лексико-семантичних 

груп, встановлення всередині лексикону семантичних, когнітивних, 

поняттєвих сфер; методика синтагматичного аналізу для розкриття 

закономірностей сполучуваності лексем на позначення просторових і 

часових концептів різного поняттєвого рівня й обсягу; структурного 

методу, що передбачає синхронний аналіз і систематизацію мовних явищ у 

їхніх лінгвальних відношеннях і функціях із застосуванням таких прийомів, 

як компонентний аналіз для розкриття семантичної структури досліджуваних 

одиниць; дистрибутивно-статистичний аналіз для встановлення частотності 

вживання лексичних одиниць у певному значенні; концептуальний аналіз для 

моделювання й опису концептів як інформаційних структур свідомості, 

концептуально-таксономічний аналіз для дослідження ієрархічної організації 

мовних одиниць залежно від ієрархії концептів, що вербалізуються цими 

мовними одиницями; порівняльно-історичного методу для зіставлення 

мовних фактів у різні періоди розвитку мови. 
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Матеріалом дослідження є літературні пам’ятки давньогрецької мови VIII 

ст. до н. е. – ІV ст. н. е. (загалом 121 текст), що репрезентують різножанрові 

прозові й поетичні твори таких авторів, як Аполлодор, Аполлоній Родоський, 

Аристотель, Аристофан, Атеней, Василій Великий, Геродот, Гесіод, 

Гіппократ, Гомер, Демосфен, Діоген Лаертський, Діодор Сицилійський, Діон 

Кассій, Діон Хрисостом, Еліан, Елій Аристід, Езоп, Есхіл, Еврипід, Йосип 

Флафій, Каллімах, Ксенофонт, Лукіан, Лукіллій, Лісій, Павсаній, Піндар, 

Платон, Плутарх, Полібій, Софокл, Страбон, Феокрит, Феофраст, Фукідід. 

Такий матеріал дозволив якнайповніше виявити специфіку вживання 

просторово-часової лексики в різних контекстах (обсяг вибірки за словником 

І. Х. Дворецького становить понад 25 тис. лексем; кількість 

проаналізованих прийменниково-відмінкових конструкцій становить 30 тис. 

синтагм). 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше на матеріалі давньогрецької 

мови застосовано комплексний системно-структурний підхід до вивчення 

функційно-семантичних особливостей одиниць різних лексико-граматичних 

класів як репрезентантів просторово-часових концептуальних сфер. 

Установлено залежність формування корпусу лексем просторово-часової 

семантики від специфіки сприйняття довкілля носіями давньогрецької мови. 

Виявлено значний вплив на формування мовної свідомості еллінів таких 

екстралінгвальних чинників, як географічний, історичний, культурний, 

релігійно-філософський, соціо-політичний. На підставі положень про 

когнітивні засади формування мовної картини світу й виняткову роль 

лексико-семантичної системи в репрезентації концептуальної системи носіїв 

мови, а також теорії функційно-семантичного поля розроблено методику 

дослідження просторово-часової лексики давньогрецької мови, що поєднує 

принципи компонентного й концептуального аналізу. Описано специфіку 

вербалізації макро- й мікроконцептів концептосфер простору й часу в 

лексико-семантичних групах різних частин мови (іменників, прикметників, 

займенників, прислівників), проаналізовано специфіку їх об’єктивації в 

прийменникових конструкціях. Зафіксовано кореляції в позначенні базових 

для мовної свідомості еллінів концептів за допомогою одиниць різних 

лексико-граматичних класів. Обґрунтовано потребу глибокого 

лінгвістичного аналізу матеріалу давньогрецької мови для реконструкції як 

окремих фрагментів, так і цілісної картини світу еллінів. 

Положення, винесені на захист: 

1. Просторово-часова лексика ґрунтується на базових концептах, даних 

людині від народження, є  антропоцентричною за своєю сутністю і виявляє 

як універсальні, так і етноспецифічні риси, зумовлені особливостями 

психофізичного та культурного осмислення світу носіями певної етномовної 

свідомості. 

2. Семантичний рівень мови виявляється найбільш вразливим і чутливим 

до моделі світу. Опис семантичних полів, представлених у лексичній системі 

мови, є описом фрагментів мовної картини світу. Поєднання методологічних 

прийомів лексичної семантики і лінгвоконцептології дозволяє максимально 
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повно висвітлити проблеми мовної об’єктивації результатів пізнавальної 

діяльності людини і є підґрунтям для дослідження принципів і стратегій 

формування й функціонування лексико-граматичних класів слів як 

особливих угруповань, що передають досвід людини в осмисленні світу, 

представляють певні структури знання про нього й ґрунтуються на 

універсальних елементарних, базових уявленнях про організацію довкілля й 

функціонування об’єктів у ньому.  

3. Концептосфери простору й часу як частини загальної концептуальної 

системи є складними, структурованими цілісностями, спроектованими на 

різні мовленнєві шари. Польовий спосіб організації концептокорпусу 

просторово-часових концептосфер з опорою на спільність когнітивної 

семантики їхніх елементів корелює з польовим принципом організації 

лексико-семантичної системи мови, за яким група мовних одиниць 

формується за спільністю значення.  

4. Просторово-часова лексика в давньогрецькій мові представлена такими 

частинами мови, як іменник, прикметник і прислівник, що репрезентують 

сутнісні особливості об’єктів та явищ, їхні стійкі та нестійкі характеристики 

в просторі й часі відповідно. Лексико-граматичні класи займенників і 

прийменників виступають як дейктичні елементи особливого типу, що 

оформлюють й уточнюють типи просторово-часових відношень між 

об’єктами. 

 5.Лексика просторово-часової семантики давньогрецької мови сформована 

за системним принципом, виявляє ієрархічну організацію всередині 

відповідних рівнів, груп і підгруп із можливістю виділення ядерних та 

периферійних зон, встановлення відношень і взаємозв’язків певного 

характеру між одиницями цієї системи. Це цілком відповідає ієрархічній 

організації концептуальних полів усередині концептосфер простору й часу. 

6. Об’єктивація концептуальних сфер простору й часу засобами лексико-

семантичної системи давньогрецької мови виявляє як універсальні риси, 

зумовлені спільними для людського мислення процесами пізнання простору 

й часу, так і специфічні, спричинені особливостями формування 

національно-мовної картини світу. До універсальних рис належить загальна 

тенденція до організації і групування як просторової, так і часової лексики за 

антропоцентричним принципом, формування лексики за аналогією та 

метафоричним перенесенням, витоки яких полягають у семантичних 

кореляціях між явищами, фіксованими в досвіді людини, і ґрунтуються на 

можливості часткового розуміння одного виду досвіду на базі іншого (назви 

географічних об’єктів через назви людського тіла, номінація природних 

явищ, часових реалій, емоційних станів, соціального стану та ін. у термінах і 

поняттях концептуального поля простору). 

7. До етноспецифічних рис, що знайшли втілення в одиницях різних 

лексико-граматичних класів, належить гостре відчуття внутрішнього і 

зовнішнього простору, що виявляється як у конкретних просторових 

опозиціях «внутрішній/зовнішній», так і в емоційно-особистісному 

протиставленні «свій/чужий». Усвідомлення зовнішньої межі, зумовлене 
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специфічною організацією географічного простору, реалізується насамперед 

в опозиціях «верх/низ», «перед/тил»,  а також у загальному протиставленні 

«близько/далеко».  

У лексико-семантичній системі давньогрецької мови вербалізовано всі 

основні характеристики часових моментів, періоди та етапи становлення й 

розвитку людини, змін істот та неістот, причому чітко й конкретно позначені 

періоди й етапи, досяжні для безпосереднього спостереження. Це насамперед 

стосується аспектів одночасної дії, а також часових проміжків щодо певної 

межі. Специфікою оформлення темпоральних уявлень є особливий акцент на 

позначенні невизначеної часової тривалості, а також ітеративності, що 

пояснюється циклічним характером сприйняття часу, гострим відчуттям 

повторюваності явищ і подій. 

8. Лексико-граматичний клас іменників включає в себе одиниці як 

конкретно-предметного, так і абстрактного значення, різної семантичної 

глибини й наповнення. У семантичній структурі давньогрецьких іменників 

найбільш яскраво представлено поняття межі у просторі й часі, визначеної й 

невизначеної тривалості процесів, специфіки здійснення їх відносно об’єктів 

і локусів. Поширеним є принцип найменування просторових і часових реалій 

через назви частин тіла, періоди становлення й розвитку людини. 

9. Серед просторово-часових ознак, що отримують найбільш повне й 

різноманітне вираження прикметниками давньогрецької мови, відзначаються 

позначення розміру об’єктів (довжина, товщина, висота, глибина і под.), 

зовнішніх ознак, які сприймаються зором; характеристики статичної 

локалізації щодо різних типів межі; позначення відношення до 

мікропростору, значення тривалості в часі. Це свідчить про пріоритетний 

характер вербалізації тих ознак, які є безпосередньо досяжними для 

чуттєвого сприйняття людиною й належать до її особистого простору. 

10. Система просторових прислівників виявляє спільні з іменниками та 

прикметниками тенденції до пріоритетного вираження конкретних 

просторових ознак і позицій. Передусім вербалізуються ознаки  статичного 

місцеперебування та зовнішньої межі (насамперед верхньої і передньої). 

Найбільш повно в системі прислівників темпоральної семантики 

актуалізується ідея одночасності. Цей факт пояснюється специфікою 

людської свідомості, оскільки людина краще сприймає й оцінює події, що 

збігаються в часі, мають визначені межі, доступні безпосередньому аналізу й 

категоризації. 

11. Особовим займенникам, як і вказівним, властива вказівка з орієнтацією 

на мовця. Вказівні та особові займенники об’єднуються в складну систему 

типів указівки на ступінь віддаленості від мовця. 

12. Повне оформлення просторово-часових відношень у давньогрецькій 

мові відбувається в конструкціях повнозначних частин мови з 

прийменниками. Прийменники посідають особливе місце в лексико-

семантичній системі давньогрецької мови. Вони характеризуються складною 

семантикою, сполучуваністю з одиницями різних лексико-семантичних груп, 
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динамікою свого розвитку, як кількісного, так і якісного, від ранніх до більш 

пізніх періодів мовного стану. 

13. Опис специфіки стратегій концептуалізації простору й часу в 

давньогрецькій мовній свідомості та аналіз першопричин такої специфіки 

доповнює і поглиблює уявлення про фіксацію базових концептів простору й 

часу і їхнє функціонування в мові. Інтерпретація концептуалізації простору й 

часу в давньогрецькій мові є відправним пунктом для розуміння організації 

всієї будови даної мови в цілому.  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що опрацьовані в 

дисертації принципи аналізу просторово-часової лексики давньогрецької 

мови є зразком системно-структурного, функційно-семантичного й 

концептуального аналізу мовних одиниць і можуть стати основою для 

теоретичної, практичної й історичної граматик грецької мови, зіставно-

порівняльної типології індоєвропейських мов, практичних розробок у галузі 

лінгвоконцептології. Застосування до аналізу лексико-семантичної системи 

давньогрецької мови антропоцентричних принципів когнітивної науки дає 

змогу оцінити мовні явища з погляду пізнавальної діяльності людини, що 

уможливлює  запровадження подібної методики аналізу мовних одиниць для 

встановлення як універсальних, так і етноспецифічних рис окремих 

національних мовних картин світу. 

Практичне значення роботи. Результати проведеного дослідження 

можуть бути використані для опису лексико-семантичної системи 

давньогрецької мови, написання підручників і посібників з теоретичної та 

історичної граматики давньогрецької мови, зіставної лексикології і 

граматики класичних мов, а також у практиці викладання теоретичних і 

практичних курсів давньогрецької мови та герменевтики творів грецьких 

авторів.  

Особистий внесок здобувача. Із 35 праць, опублікованих за темою 

дисертації, 34 написані одноосібно. Монографія та статті у фахових і 

зарубіжних періодичних виданнях написані автором одноосібно. Одна стаття 

опублікована в матеріалах наукової конференції у співавторстві з 

Д. В. Шелудкевич. Особистий внесок здобувача полягає у відборі лексем 

часової семантики давньогрецької мови, вивченні їхніх структурно-

семантичних особливостей залежно від контексту вживання.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення роботи 

висвітлено в доповідях на  27 всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях: Міжнародна наукова конференція «Класична філологія на 

сучасному етапі» (Львів, 2008); Міжнародна наукова конференція «Рецепція 

наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича в сучасній філології» (Київ, 

2009); Філологічні читання «До 80-річчя від дня народження професора 

Н. Г. Корж» (Харків, 2009); Міжнародна наукова конференція «Наукова 

спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної 

думки XIX – XXI ст.» (до 175–річчя від дня народження О. О. Потебні) 

(Харків, 2010); V Международный крымский лингвистический конгресс 

«Язык и мир» (Ялта, 2013); II Міжнародна науково-практична заочна 
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конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 

(Острог, 2013); ХХХ Международная научно-практическая конференция 

«В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (Новосибірськ, 2013); Підсумкова конференція викладачів та 

співробітників філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (Харків, 

2013); VII Международная научно-практическая конференция, посвященная 

проблемам общественных наук (Москва, 2013); II Міжнародна науково-

практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації» (Острог, 2013); VIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 

(Острог, 2014); Наукові читання «Античний світ і сучасність», присвячені 20-

річчю відновлення спеціальності «Мова і література (класичні)» у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ, 2014); 

International Conference Topical Issues of Ancient Culture and Its Heritage 

(Georgia, Tbilisi, 2014); ІII Міжнародна науково-практична конференція 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2014); ІІ 

Філологічні читання пам’яті професорів кафедри історії зарубіжної 

літератури і класичної філології Н. Г. Корж та Ф. Й. Луцької (Харків, 2014); 

Міжнародна наукова конференція «Концептосфера національної мови: 

когнітивний, історико-культурний та дискурсивний аспекти» (Харків, 2014);  

ХХХVI Международная научно-практическая конференция «В мире науки и 

искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» 

(Новосибірськ, 2014); L Международная научно-практическая конференция 

«В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (Новосибірськ, 2015); Всеукраїнська наукова конференція 

«Слово – текст – мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики» 

(Харків, 2015); Всеукраїнська наукова конференція «Слово – текст – мовна 

картина світу»,  присвячена 180-річчю від дня народження О. О. Потебні 

(Харків, 2015); Міжнародна наукова конференція «Пріоритети мовознавчої 

науки у контексті глобалізаційних процесів», присвячена 60-річному ювілею 

кафедри загального мовознавства та класичної філології (Київ, 2015); 

Всеукраїнська наукова конференція «Структура і семантика різнорівневих 

одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (Вінниця, 2016); 

Konferencja Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna «Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» 

(Czestohowa, 2017); Konferencja Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna 

«Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Badania podstawowe i stosowane: 

wyzwania i wyniki» (Gdańsk, 2017); Scientific and Professional Conference 

“Science without boundaries – development in 21
st
 century (Budapest, 2017); 

Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні 

та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2017); Міжнародна наукова 

конференція «Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного 

гуманітарного знання: традиції і новаторство» (Харків, 2017). 

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційного дослідження 

викладено в 35 публікаціях: монографії «Мовна картина світу в лексико-
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семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)» 

(18,21 др. арк.), у 34 статтях (19,46 д. а., з них 18,53 д. а. – авторські), з яких 

19 надруковано у фахових виданнях України (2 статті у виданнях, які входять 

до наукометричних баз даних, – загалом 10,61 др. арк.) і 6 – в іноземних 

наукових періодичних виданнях (4,07 др. арк.); 9 матеріалів і тез доповідей 

на наукових конференціях (4,77 др. арк.). Загальний обсяг публікацій 

становить 37,67 др. арк.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти  

розділів, висновків, списку використаних джерел (537 позицій, з яких 142 –

іноземними мовами), додатків Загальний обсяг дисертації – 457, з яких обсяг 

основного тексту – 370 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 

проведеного дослідження для вітчизняної класичної філології; 

сформульовано об’єкт і предмет дослідження; визначено мету й завдання 

дисертаційної праці, її джерельну базу; з’ясовано теоретичне та практичне 

значення роботи, можливі варіанти практичного застосування отриманих 

результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення репрезентації 

світоглядних категорій простору й часу в мові» викладено досвід 

вивчення категорій простору й часу як базових категорій пізнання 

зовнішнього світу, перенесених у сферу сприйняття й мовної репрезентації. 

Увага до основних категорій людського буття має давні традиції в різних 

галузях наукового знання – філософії, логіці, епістемології, психології. 

Осмислення проблем виділення базових категорій людської свідомості та 

їхнього зв’язку з внутрішнім лексиконом та мовленнєво-розумовою 

діяльністю в сучасній лінгвістиці пов’язуються з іменами 

Л. фон Вітгенштейна, А. Вежбицької, Б. Горайської, М. Джонсона, 

О. С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Е. Рош, Дж. Тейлора та ін. 

У повсякденному житті людина задовольняється категоріями базового 

рівня. Вони, як правило, високочастотні, структурно прості й надзвичайно 

інформативні. У їхніх одиницях зосереджено максимальну кількість ознак, 

достатню для ототожнення й протиставлення цих категорій іншим категоріям 

такого ж рівня. Важливим етапом людського пізнання стало осмислення 

основних властивостей реального простору й часу, з якими пов’язані всі наші 

повсякденні уявлення. Простір і час є базовими категоріями, якими людина 

оперує у своєму житті. Вони в першу чергу отримують специфічне 

вираження на всіх рівнях будь-якої національної мови. І через встановлення 

специфіки мовної об’єктивації цих категорій стає можливим відтворити 

особливості національної картини світу в цілому. 

На значущість категорій простору й часу, їхню важливу роль в організації 

життя людини на всіх етапах її еволюції, диференціацію мовними засобами й 

основоположне місце у формуванні багатьох типів номінації неодноразово 
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вказували у своїх працях В. В. Виноградов, А. Вежбицька, В. Г. Гак, 

І. О. Голубовська, А. Я. Гуревич, Л. Л. Звонська, І. М. Кобозєва, О. С. Кубря-

кова, Дж. Лакофф та М. Джонсон, Е. М. Медникова, О. В. Подосинов, 

М. Г. Сенів, В. М. Топоров, Т. В. Цив’ян, К. С. Яковлєва та ін. 

Уявлення про простір сформувалися на основі практичного досвіду 

людства, міфологічного мислення, різних за часом наукових студій. Ці 

знання в процесі історичної еволюції людства вербалізувалися й набули 

етнокультурної специфіки завдяки мовним семантичним системам. Проте 

людська свідомість і мова відображають реальний фізичний простір 

специфічно. 

Аналіз окремих фрагментів просторової картини світу передбачає 

розуміння того, що в давньогрецькій мові, як і в будь-якій іншій, зафіксовано 

найбільш суттєві атрибути речей і об’єктів, які ґрунтуються на інтуїтивному 

уявленні про них у носіїв мови. В усвідомленні простору й відтворенні його 

найсуттєвіших рис у мові поєднуються як об’єктивні фактори, так і 

суб’єктивні чинники, пов’язані з особливостями людського мислення. 

Специфіка сприйняття простору давніми греками, яке поєднувало 

універсальний та архаїчний спосіб мислення й оцінки довкілля, 

зумовлюється тим, що в античному світогляді на передньому плані завжди 

перебувають речі в їхньому реальному баченні та відчутті. Антична класика 

розуміє буття в цілому як тіло, речовинну сутність, матеріальну й стихійну, 

яку можна  бачити, чути, відчувати. Воно постає як матеріально-чуттєвий і 

живий космос із постійним обертанням речовини, що може виникати з хаосу 

й вражати своєю симетрією та гармонійним ладом, і в той же час здатне до 

саморуйнування, перетворюючи себе на хаос. Тривимірно-тілесне 

сприйняття дійсності зумовлює специфічне уявлення давніми греками 

простору в цілому. Він постає як результат перетворення одних видів матерії 

на інші, неоднорідний за своєю структурою й залежний від речей, що його 

наповнюють. Навіть космос розуміється як тіло зі своїми параметричними 

характеристиками. З такого тілесного сприйняття світу випливає його 

неодмінна просторова скінченність, абсолютно природна для античної 

людини. 

Спостереження за постійними змінами у всесвіті сформували й таку 

характерну рису давньогрецького мислення, як відчуття безперервного 

становлення, разом із яким усвідомлюється й певна стійкість буття та якості 

речей незалежно від будь-яких змін. Отже, стверджується ідея «загально-

матеріального континууму, тобто такої космічної безперервності, де окремі 

речі вічно зберігаються й вічно виникають» [Лосев, 2000]. 

Не тільки окремі речі, але й увесь космос розглядався греками в 

постійному становленні й вічному русі по колу, без ідеї розвитку, але з 

глибоким відчуттям постійного повернення. Звідси випливає особливе 

сприйняття давніми греками часу. Він, як і простір, не є порожнечею, а 

наповнюється певного роду матерією, яка може максимально стискатися, 

тоді йдеться про мить, або бути розрідженою до нескінченності, тоді йдеться 

про відсутність часу, або вічність. Ідея вічного повернення зумовлювала 
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загальне сприйняття античною людиною часу й історичного процесу. 

Майбутнє уявлялося як повернення або теперішнього, або минулого. 

Постійна зміна речей у природі, зміни пір року, рух небесних тіл у космосі – 

все це було справжнім плином часу й справжньою історією для грека. 

Дослідження матеріалу давньогрецької мови свідчить про наявність у ній 

добре сформованого цілісного комплексу засобів вираження просторових і 

часових відношень (граматичних, лексичних, синтаксичних і 

контекстуальних). За наявності достатньо великого доробку у вивченні 

системи засобів репрезентації категорій простору й часу в давньогрецькій 

мові слід відзначити певну фрагментарність у їх висвітленні. Дослідники 

традиційно більшу увагу приділяють розробці граматичних засобів 

репрезентації категорій часу і простору. Група лексичних засобів 

залишається маловивченою й не описаною достатньою мірою. У той час як 

саме ця група мовних елементів містить найбільшу інформацію про 

світоглядні засади осмислення простору й часу носіями давньогрецької мови, 

а її аналіз дає можливість для висвітлення значущих фрагментів національно-

мовної картини світу, відтворення на її основі загальної картини світу, як 

його бачили й сприймали люди античної доби. 

Таким чином, категорії простору й часу в їх філософському, культурному 

осмисленні, а також у плані об’єктивації в мовних формах потребують 

певного переосмислення. Виявлення важливої інформації, закодованої в 

мовних одиницях, дозволяє встановити особливості організації просторово-

часової моделі світу, відтворити картину сприйняття довкілля в 

найвіддаленіші періоди історії в умовах, коли мова залишається одним із 

небагатьох способів і засобів розкриття сутності розуміння й осмислення 

світу носієм мови в результаті його предметно-пізнавальної діяльності, адже 

за мовними одиницями стоять концептуальні структури – структури знань і 

оцінок.  

У другому розділі «Принципи й методи дослідження мовної 

репрезентації концептуальних сфер простору й часу» представлено 

методологічні засади дослідження вербалізації концептуальних сфер 

простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови в 

контексті формування сучасної парадигми наукового знання, що передбачає 

когнітивний підхід до вивчення мовних явищ з поясненням причин та умов 

специфічного сприйняття й осмислення довкілля в різних етнокультурах. 

Запронований у дослідженні методологічний прийом, що ґрунтується на 

поєднанні принципів лексичної семантики й лінгвоконцептології, дозволяє 

повно висвітлити питання про формування ментального лексикону людини, 

де головну функцію виконує слово як одиниця зберігання знання не лише 

про предмет, явище, процес, але й про зв’язок цієї одиниці з іншими в 

системі мови, в якій слово становить собою і певну категорію, і певний 

концепт. 

У результаті сприйняття й пізнання світу людиною та закріплення набутих 

знань у мовних одиницях формується мовна картина світу, яка своєрідним 

чином впливає на членування досвіду й бачення ситуацій та подій крізь 
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призму мови й досвіду, набутого разом із засвоєнням мови, і містить у собі 

величезний корпус одиниць номінації, а також правил їх утворення та 

функціонування. 

Сучасна наука досліджує феномен мовної картини світу в її зв’язку з 

концептуальною картиною світу, яка є певною системою понять, що 

відображають універсальні характеристики дійсності в різноманітності її 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків. При цьому людська свідомість розглядається 

як цілісна функційна система, в якій мова є однією з підсистем, що 

організується за спільними когнітивними законами й обробляє інформацію 

різних рівнів та обсягу, отриману з різних джерел. Таку думку обстоюють у 

своїх роботах Д. Герартс, Р. Джекендофф, Р. Дірвен, Дж. Ейтчисон, Дж. Ла-

кофф, Б. Рудзка-Остін, І. Світсер, Л. Талмі, Ж. Фоконьє та ін. 

Оперативною одиницею мовної свідомості, яка, з одного боку, є частиною 

мовної картини світу, а з іншого – інструментом її утворення, є концепт. 

Проблемі визначення концепту як одиниці ментальних та психологічних 

ресурсів свідомості й певної структури, яка відображає знання і досвід 

людини, присвячено численні праці мовознавців  (А. П. Бабушкін, 

А. Вежбицька, Г. А. Волохіна, З. Д. Попова, Т. А. ван Дейк, Р. Джекендофф, 

С. А. Жаботинська, Л. В. Ковальова, В. І. Кононенко, О. С. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Павільоніс, А. М. Приходько, О. О. Селіванова та ін.). 

У нашому дослідженні розуміємо концепт як одиницю ментальних та 

психологічних ресурсів свідомості, яка відображає знання й досвід людини, 

представлена у плані вираження низкою своїх мовних реалізацій, що 

утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму, позначається 

етнокультурною специфікою. Концепт має тришарову структуру й 

складається з поняттєвого субстрата, перцептивно-образного складника й 

валоративного компонента. Поняттєвий субстрат відбиває інформативну 

сутність концепта, містить актуальне знання, встановлює денотативну 

співвіднесеність із концептуальним референтом. Лексикографічна 

інформація, яка міститься в дефініційній частині словникової статті лексеми, 

дозволяє встановити базову змістову структуру концепта (його поняттєвий 

субстрат), тому може розглядатися як культурологічно релевантний матеріал 

для вивчення лінгвоконцептів різних типів. На підставі об’єднання концептів 

довкола певного типу ноетичного простору формуються відповідні поняттєві 

категорії, які реалізуються в мові як на граматичному, так і на семантичному 

рівні.  

Уся сукупність структурованих й упорядкованих знань про світ і місце 

людини в ньому становить концептуальну систему, в якій виділяються 

окремі фрагменти – концептуальні сфери, що відповідають певним 

поняттєвим зонам, сформованим у результаті освоєння довкілля людиною.  

У нашому дослідженні коцептуальні сфери, що містять як універсальні, так 

і етноспецифічні уявлення еллінів про простір і час, стають підґрунтям для 

формування відповідного функційно-семантичного поля, яке містить у собі 

одиниці різних лексико-граматичних класів (частин мови), що по-своєму 
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виражають різні аспекти перебування в просторі й часі речей, об’єктів, 

станів, дій, подій та явищ і репрезентують відповідні концептуальні поля.  

Сучасна лінгвістика розглядає частини мови як класи слів, які слугують 

упорядкуванню й класифікації елементів знання про світ і репрезентують їх у 

своїх одиницях. Вивчення просторово-часової лексики в давньогрецькій мові 

пропонується на матеріалі таких частин мови, як іменник, прикметник і 

прислівник, що репрезентують сутнісні особливості об’єктів і явищ, їхні 

стійкі та нестійкі характеристики в просторі й часі відповідно. Увага 

приділяється також лексико-граматичним класам займенників, прийменників 

й артиклів, які виступають як дейктичні елементи особливого типу, 

оформлюючи й уточнюючи типи просторово-часових відношень між 

об’єктами. 

У дослідженні лексики просторово-часової семантики на матеріалі 

давньогрецької мови ми виходимо з принципу системності організації 

мовних елементів, що передбачає наявність ієрархічної організації всередині 

відповідних рівнів, груп і підгруп із можливістю виділення ядерних та 

периферійних зон, встановлення відношень і взаємозв’язків певного 

характеру між одиницями цієї системи. Це цілком відповідає ієрархічній 

організації концептуальних полів усередині концептосфер простору й часу. 

До ядерної зони концептополя входять концепти високого рівня абстракції, 

які містять максимально узагальнені знання про світ, а також концепти, 

поняттєвий субстрат яких містить знання, безпосередньо належне до певного 

когнітивно-семантичного простору. Приядерна зона, ближня й дальня 

периферія формуються концептами за принципом зменшення рівня 

абстракції й наближення до повсякденного життя людини, а також 

концептами, що можуть осмислюватися як складники концептополя за 

певних контекстуальних умов, як результат дії аналогії чи метафоричного 

перенесення. 

Подібність структурної ієрархічної організації концептополя як плану 

змісту й функційно-семантичного поля як плану вираження уможливлюють 

застосування інтегрованого підходу до вивчення репрезентації 

концептуальних сфер простору й часу в лексико-семантичній системі 

давньогрецької мови зі встановленням кореляцій: концептуальна сфера – 

функційно-семантичне поле; концептуальне поле – лексико-граматичний 

клас; концептуальне мікрополе – лексико-семантична група; концептуальна 

група – лексико-семантична підгрупа.  

Отже, у нашій роботі опис концептуальних сфер простору й часу в 

лексико-семантичній системі давньогрецької мови передбачає вивчення 

лексем з урахуванням їхньої структурно-семантичної моделі відповідно до 

належності до локативно-темпоральної концептосфери,  функційності, що 

встановлюється через вивчення практики вживання лексеми як засобу 

вираження певного концепту, а також продуктивності лексем, що залежить 

від частотності й універсальності уживання їх як репрезентантів 

концептосфер простору й часу. Поставлена в роботі наукова проблема щодо 

особливостей інкорпорації даних про сприйняття світу й перцептуальні 
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характеристики позначуваного в семантичній структурі слова отримує в 

дослідженні нове вирішення через поєднання основних принципів лексичної 

семантики й лінгвоконцептології, що дозволяє найбільш точно виявити 

специфіку картини світу, зафіксованої в давньогрецькій мові, даючи 

можливість для реконструкції її базових фрагментів – простору й часу. 

У третьому розділі «Концептуальні сфери простору й часу в системі 

іменників давньогрецької мови» аналізуються субстантиви просторової й 

часової семантики як мовні репрезентанти базових понять та уявлень людини 

про простір, характеристики об’єктів у ньому, статус таких об’єктів та їхні 

зміни в часі.  

Система просторових іменників вербалізує концептуальне поле «Простір» 

і включає одиниці, які безпосередньо вказують на різні типи простору, їхні 

складники, об’єкти тощо (власне просторові іменники), та лексеми, які 

набувають просторових характеристик за певних контекстуальних умов 

завдяки здатності людини представляти будь-яку сутність  в обмеженому 

фізичному просторі як об’єкт або вмістилище (невласне просторові). 

Універсальні риси вербалізації концептосфери простору поєднуються в 

давньогрецькій мові з етноспецифічними й виявляються в організації та 

наповненні окремих лексичних підгруп просторових іменників, їх 

кількісному складі. Найяскравіше такі особливості представлено в групах 

власне просторової лексики, формування якої тісно пов’язане з географічним 

простором та історичними умовами існування в ньому грецьких племен. 

Універсальний для багатьох архаїчних народів принцип установлення 

орієнтації за сторонами світу залежно від руху головного життєдайного 

небесного світила (сонця) простежується і в давньогрецькій мові. Орієнтація 

на сонце та його вихід на небосхил зумовили розмаїття лексем у групі 

іменників на позначення сходу та їх семантичний зв’язок із відповідним 

астрономічним явищем: ἕως, ἡ; ἥλιος, ὁ; ἑῴα, ἡ; ἀνάσχεσις, ἡ; ἀνατολή, ἡ. 

Невелика значущість південного напрямку в організації життя греків 

зумовила відсутність розгорнутої системи лексем на позначення цієї сторони 

світу. 

 Найбільш інформативною виявляється група іменників, що вказують на 

різні типи географічного простору, ландшафти. Кількісно тут домінують 

найменування висот, що зумовлюється географічними особливостями 

регіону проживання грецьких племен, який характеризувався нерівною 

поверхнею, гористим ландшафтом, різаною прибережною лінією. 

На особливу увагу заслуговують найменування різних типів ландшафту за 

допомогою назв частин тіла людини (42 лексеми). Значна кількість їх 

(15 одиниць) припадає на позначення висот: ἀκρωνυχία, ἡ; κάρα, τό; κάρηνον, 

τό; κρανίον, τό; κράς, τό; κρόταφος, ὁ; λοφιά, ἡ; λόφος, ὁ; μαστός, ὁ та ін. 

Соматична лексика в давньогрецькій мові широко вживається й на 

позначення емоційних станів та розумової діяльності людини, оскільки 

кожний орган може мислитися як певна ємність для емоційної або розумової 

субстанції. У такому контексті яскраво виявляються як універсальні, так і 

етноспецифічні риси картини світу давніх греків, що зазнавала змін у різних 
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історичних умовах під впливом певної філософсько-релігійної парадигми 

знань. 

Із особливостей ландшафту, рельєфу земної поверхні, населеної грецькими 

племенами, випливає також особливе сприйняття межі в широкому розумінні 

та в головних її опозиціях верх/низ. Важливим виявляється й усвідомлення 

довжини, протяжності кордонів, що обмежують життєвий простір людини. 

Значущість указаних понять для усвідомлення й оцінки довкілля та успішної 

орієнтації в ньому зумовила розмаїття лексем у відповідних семантичних 

підгрупах: край, межа (43 одиниці, напр.: ἀγκών, ὁ; ἀκρωτήριον, τό; 

ἀμμορία, ἡ; ἐσχατιά, ἡ; καταλῆγον, τό; ὅμορον, τό; πεῖραρ, τό; τέρθρον, τό та ін.); 

довжина (39 одиниць, напр.: ἀπόστημα, τό; διάστασις, ἡ; μακρότης, ἡ; 

μῆκος, τό; περιοχή, ἡ та ін.); висота (22 одиниці, напр.: ἀνάστημα, τό; 

κάρηνον, τό; κορυφή, ἡ; σκοπιά, ἡ; ὑψηλόν, τό; ὕψωμα, τό та ін.); низ, основа 

(15 одиниць, напр.: ἔδαφος, τό; ῥίζα, ἡ; πτέρνα, ἡ; ὑπόθεμα, τό).  

Іменники темпоральної семантики вербалізують концептуальне поле «Час» 

і об’єднуються в систему, що складається з групи власне темпоральних 

субстантивів, які вказують на конкретні проміжки та інтервали в часі – 

тривалості та моменти відносно або безвідносно встановленого часу, та 

групи невласне темпоральних іменників, які характеризують істоти та 

неістоти, специфіку дій та процесів у часі.  

 Поєднання універсальних рис із етноспецифічними найяскравіше 

простежується в групі власне темпоральних іменників. Так, важливий 

базовий концепт «життя» представлено в давньогрецькій мові 14 лексемами, 

що підкреслює значущість цього універсального поняття: αἰών, ὁ, ἡ; ἡμέρα, ἡ; 

κεφαλή, ἡ; βία, ἡ; βίος, ὁ; βίοτος, ὁ; ζωή, ἡ; σῶμα, τό; σῶν, τό; φέγγος, τό;  

ψυχή, ἡ; καταβίωσις, ἡ; πνεῦμα, τό; πρόοδος, ἡ. 

Періоди віку, становлення й розвитку представлено в лексиці 

давньогрецької мови по-різному. Найбільшої об’єктивації набуває 

позначення періоду розквіту, зрілості  (19 лексем, напр.: ἀκμή, ἡ; ἄνθος, τό; 

ὀπώρα, ἡ; ὥρα, ἡ; ἀρρενωπία, ἡ; συνετή, ἡ; ἁδροτής, ἡ та ін.), в якому 

реалізується ідея вершини становлення, етапу найбільш повноцінного 

функціонування не лише людей, але й різних об’єктів живої і неживої 

природи, дій та процесів тощо. У найменуваннях осіб за віком і періодами 

фізичного розвитку домінують позначення дитини, причому з особливим 

акцентом на ідеї «паростка», «нащадка», «потомка» (50 лексем, напр.: 

γέννημα, τό; γόνος, ὁ; θρέμμα, τό; νεοσσός, ὁ; ὄζος, ὁ; παῖς, ὁ; σκύμνος, ὁ, ἡ; 

τόκος, ὁ; φέρμα,τό та ін), що є запорукою збереження традиції, роду, а відтак 

утілює й саму ідею продовження життя.  

Важливу роль у світоглядній картині давніх греків відігравали аспекти 

тривалості/короткочасності, стабільності/мінливості, слушного/неслушного 

моменту, початку/кінця. Наповнення відповідних лексико-семантичних груп 

характеризується великим кількісним складом. Так, зокрема, поняттєве ядро 

«кінець, завершення, виконання» міститься в структурі 56 лексем (напр.: 

ἀπάρτισις, ἡ; ἀποτέλεσις, ἡ;  διάλυσις, ἡ; ἔξοδος, ὁ; παντέλεια, ἡ; τέλος, τό та ін.), 

ідея «початку» входить до семантичної структури 17 лексем (напр.: 
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ἀπογέννησις, ἡ; ἀπότεξις ἡ; ἀρχή, ἡ; γένεσις, ἡ; εἰσβολή, ἡ; πρῶτα, ἡ; προτέλεια, ἡ 

та ін.). Майже всі вони можуть уживатися й на позначення відповідних меж 

людського життя – народження і смерті.  

Фактичний матеріал давньогрецької мови дає підстави стверджувати, що 

часова лексика значною мірою формується на основі просторової за 

принципом аналогії та метафори, шляхом нашарування різнокатегорійних 

концептуальних структур, що відповідає когнітивним засадам осмислення 

людиною довкілля, коли один досвід людини розуміється й закріплюється в 

термінах іншого.  Часто темпоральна функція виконується іменниками 

конкретної просторової семантики (назви міст, річок тощо), тоді функція 

вказівки на час нашаровується на функцію вказівки на місце.  Окремі 

іменники однаково здатні виражати як часові, так і просторові значення. 

Точне значення їх виявляється в реченні, інколи в широкому контексті. 

Такими, зокрема, є одиниці з лексико-семантичних груп «природні та 

астрономічні явища»,  «дистанція, шлях, дорога», «посади, професії, типи 

соціального стану», «фізичний стан»,  «психічний стан», «форми і типи 

політичного устрою», «політичні події, зібрання, засідання», «локалізація, 

життєві обставини». 

Відмінність між наповненням лексико-семантичних груп у різних 

функційно-семантичних полях простору й часу пояснюється передусім 

відмінностями в акцентах, що розставляються під час вивчення 

концептуальних структур таких лексем. У лексичному полі простору в центрі 

уваги перебувають аспекти руху, зміни розташування об’єктів у просторовій 

системі координат. У полі темпоральності важливими є передусім 

характеристики процесів у їхній тривалості, послідовності, повторюваності в 

часі.  

Зіставлення кількісних показників складу лексико-семантичних груп 

іменників у функційно-семантичних полях простору й часу дозволило 

сформувати уявлення про специфіку організації ядерної й периферійної зон 

відповідних концептуальних полів. У концептуальному полі простору ядерна 

зона, сформована групою власне просторових іменників, що об’єктивують 

уявлення про типи простору й об’єкти в ньому, значно ширша за 

периферійну зону, представлену іменниками, які вербалізують уявлення про 

стан істот і неістот, рух і розташування об’єктів у просторі, абстракції 

різного характеру – 8147 і 2196 лексем відповідно (79 % і 21 %). Це можна 

пояснити психофізіологічними засадами когніції, оскільки базова 

інформація, що є підґрунтям для формування більш складних знань, 

отримується людиною внаслідок сенсорних і моторних відчуттів, у центрі 

яких опиняється спостереження саме за типами простору й об’єктами у 

ньому з визначенням їх параметричних й метричних характеристик та інших 

властивостей, завдяки яким об’єкти сприймаються як відокремлені сутності. 

У концептуальному полі часу спостерігається зворотна ситуація. Ядерна 

зона, репрезентована власне темпоральними іменниками, що вербалізують 

уявлення про конкретні часові відрізки (тривалості й моменти визначеного й 

невизначеного характеру), значно вужча за периферійну, представлену 
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невласне темпоральними іменниками, які виражають уявлення про час, 

сформовані опосередковано, в результаті нашарування різнокатегоріальних 

когнітивних структур у процесі осмислення довкілля, змін у ньому із плином 

часу. Так, ядерну зону репрезентують 392 лексеми, а периферійну – 6 894 

(6% і 94 %). Таку специфіку організації концептополя часу також можна 

пояснити особливостями когнітивної діяльності людини, для якої часові 

характеристики є доволі розпливчастими й нечіткими, позначеними високим 

ступенем суб’єктивізму, внаслідок чого вони осмислюються в термінах 

іншого, більш конкретного досвіду, у першу чергу, просторового. 

У четвертому розділі «Концептуальні сфери простору й часу в системі 

прикметників давньогрецької мови» розглядається лексико-граматичний 

клас ад’єктивів, які є специфічною групою слів, що символізують здатність 

людини сприймати об’єкти як цілісно, так і дискретно, виокремлюючи певні 

їх характеристики, якості, властивості. Поява такого класу слів стала 

результатом розвитку пізнавальної діяльності людини. У кожній мові 

ад’єктиви віддзеркалюють специфіку осмислення світу її носіями. 

 У просторовій концептосфері найбільш інформативними щодо принципів 

формування картини світу в давніх греків є параметричні та орієнтаційні 

прикметники. Висновки щодо їх кількісного та якісного складу в окремих 

лексико-семантичних підгрупах, які представляють різні сегменти 

концептополя «Просторові ознаки об’єктів», збігаються з відповідними 

результатами аналізу просторових іменників.  

 Чітко простежується тенденція до більшої об’єктивації в мові таких 

просторових характеристик об’єктів, як великий розмір, довжина, відстань, 

заповненість тощо (напр., великий (53): μέγας, βριμός, περιμήκης, περίμετρος, 

πελώριος, ἁδρός, γιγάντειος та ін. / малий (21): μικρός,  ὀλίγος, ἐλαχύς, ἦβαιος, 

βαιός, ἡμίοπος та ін. ). В орієнтаційних опозиціях «верх/низ», «перед/тил», 

«край/середина» переважають прикметники, що репрезентують концепти 

«верх», «перед», «край» (напр., верх (37): ἐπιπόλαιος,  κορυφαῖος, μετέωρος, 

ὑπερδέξιος, ὑπέρτερος, ὑπερῷος, ὑψίζυγος та ін. / низ (5): κατώτατος, κατώτερος, 

νείαιρα, νέρτερος), аналогічно до груп іменників із загальним значенням 

«верх», «межа». Дотичні до протиставлень внутрішньої/зовнішньої межі 

поняття «свій/чужий», «сусідній», «прикордонний» реалізуються в доволі 

великій групі одиниць (усього 100 лексем, напр.: ἀλλογενής, ἀλλοδαπός, 

ἀλλόθροος, ἀλλότριος, ἀλλόφυλος, ἀνελληνόστολος, βάρβαρος, ξένος, ὀθνεῖος, 

θυραῖος та ін.), що з усією очевидністю підкреслює значущість уявлень про 

власний/чужий простір та межу, яка їх відділяє, властиві світогляду давніх 

греків.  

Зовнішні характеристики об’єктів, що сприймаються зором, домінують 

порівняно з тими, які оцінюються іншими органами чуття, наприклад, 

тактильно. Зокрема, лексико-семантична група прикметників, які передають 

різні аспекти зовнішніх ознак об’єктів, складається з 1331 лексеми (до них 

можна додати й одиниці, що актуалізують мікрополе «колір» (182), напр.: 

ἀετώδης схожий на орла; αἰγοπρόσωπος з козячим обличчям; αἰολόχρως 

багатокольоровий, усіяний зірками; δῆλος видимий, помітний, ясний, 
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очевидний; ποικιλόγραμμος із чорними лініями, смугами; ἔκλευκος бездоганно 

білий; ἐρεμνός чорний; ἰόεις темно-синій; κινναβάρινος яскраво-червоний; 

κιρρός лимонно-жовтий, бурштиновий). Натомість прикметники, що 

називають фізичні ознаки, які сприймаються іншими органами чуття, 

складають групу з 727 одиниць, напр.: ἀζαλέος сухий; ἀθέρμαντος холодний; 

γλίσχρος густий; διάβροχος вологий; δριμύς гострий; ἀαγής твердий; ἄβλητος 

невражений, неушкоджений. 

У групі орієнтаційних прикметників особливо виділяються ад’єктиви, що 

репрезентують концепт «статична локалізація» й протистоять одиницям, які 

актуалізують ознаки динамічного переміщення. Це цілком відповідає 

статусу прикметників як лексико-граматичного класу, що включає в себе, як 

правило, лексеми з семантикою постійної ознаки об’єкта. Домінування 

прикметників статичної локалізації з ознакою зовнішньої межі визначається 

як на кількісному, так і якісному рівні (особливості словотвірних моделей, 

глибина та складність семантичної структури), що відповідає реаліям самої 

дійсності, де зовнішня межа, доступна чуттєвому сприйняттю та зовнішній 

оцінці, піддається більш точному аналізу за формою, видом, розміром, 

довжиною тощо порівняно з внутрішньою межею (напр.: ἀγχίμολος 

близький, ближній; ἀγχινεφής близький до хмар; ἀθάλασσος віддалений від 

моря; ἄντοικος той, що живе на протилежному боці землі; ἄπιος далекий, 

дальній; ἀστρογείτων близький до зірок;  ἄρμενος прикріплений, підігнаний; 

δεραιοῦχος той, що охоплює шию). 

У вербалізації різних аспектів просторової концептосфери значну роль 

відіграють відносні прикметники, утворюючи специфічну групу одиниць, які 

позначають відношення до певного просторового об’єкта-орієнтира. 

Лексико-семантична група релятивних прикметників також характеризується 

різним кількісним і якісним складом, що відбиває специфіку самих об’єктів, 

відношення до яких вони називають. Найменшою (72 одиниці) є група 

прикметників, що вербалізують концепт «відношення до макропростору» 

(напр.: οὐράνιος небесний; γηγενής земний; ἀνατολικός східний; βόρειος 

північний; ἐπουράνιος той, що живе на небі; ζεφυρικός західний; ὕπαστρος 

підзірковий), найбільшою (232 одиниці) – група релятивних прикметників, 

що вербалізують концепт «відношення до мікропростору» й указують на 

відношення до численних об’єктів, різних за характером «вмістилища», 

досяжних безпосередньому сприйняттю людиною в її повсякденному житті 

(напр.: ἀγρότης сільський; ἀκταῖος береговий, узбережний, приморський; 

θαλάσσιος морський; πολίτης міський, місцевий; ἀστεῖος міський; ἀκτίτης 

узбережний, береговий; ἐπαρχικός обласний, провінційний; ἀντριάς який живе 

в печерах, печерний та ін.). 

Ядерна й периферійна зони концептополя «Просторові ознаки об’єктів», 

як і відповідні зони функційно-семантичного поля простору, представленого 

системою просторових прикметників, формуються залежно від ступеня 

конкретності, досяжності для безпосередньої оцінки людиною у її 

повсякденному житті, значущості й інформативності складників концептів. 

Так, ядерна зона концептополя «Просторові ознаки об’єктів» включає 
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концепти, які містять конкретну інформацію об’єктивного характеру про 

метричні, орієнтаційні й релятивні властивості об’єктів («розмір», «форма», 

«повнота/порожнеча», «цілісність/партитивність» як складники мікрополя 

«параметр»; система концептів мікрополя «орієнтація»; концепти 

«відношення до макропростору» й «відношення до мікропростору» як 

складники мікрополя «відношення»). На мовному рівні у функційно-

семантичному полі простору ця зона представлена 4328 прикметниками 

(86%). До периферійної зони концептополя «Просторові ознаки об’єктів» 

входять концепти мікрополя «матеріал» і «колір», а також «відношення до 

територій, країн, областей» і «відношення до людей, тварин». У системі 

прикметників ця зона об’єктивується 666 лексемами (14%). 

Прикметники давньогрецької мови вербалізують також різноманітні 

характеристики часу, як абсолютні, так і ті, що сприймаються окремою 

людиною залежно від загального культурно-історичного та індивідуального 

емоційно-психічного контексту. Поділ прикметників на обставинно-

темпоральні, які безпосередньо характеризують часові відрізки й прямо 

вказують на ознаки тривалості, моменту, послідовності часових відрізків 

відносно один одного, та якісно-темпоральні, що вказують на темпоральні 

ознаки істот та неістот, а також явищ і подій, повною мірою відбиває 

різноманітність часових характеристик, вербалізованих у системі 

прикметників давньогрецької мови й відповідає аналогічним сегментам 

концептополя «Часові ознаки об’єктів». 

Наповнення лексемами окремих груп свідчить про  точність фіксації в мові 

об’єктивних реалій дійсності. Це добре видно на прикладі кількісного 

співвідношення підгруп лексем, що репрезентують мікрополе концепту 

«момент відносно теперішнього часу» й «момент відносно встановленого 

часу», де теперішній час як точка відліку характеризується граничною й 

обмеженою кількістю пунктів, що взаємодіють із ним у часовій системі 

координат. Натомість інші пункти в часі, обрані та встановлені мовцем, самі 

по собі різноманітні й мають більшу кількість зв’язків з іншими точками в 

часі, що й знайшло вираження в складі відповідних підгруп темпоральних 

прикметників. 

Кількісні характеристики зіставлюваних лексико-семантичних груп 

свідчать також про статус і значущість для носіїв мови певного фрагменту 

знань про світ, об’єктивованого у відповідних лексемах. Можна сказати, що 

відчуття тривалості в часі виявляється більш актуальним для носіїв 

давньогрецької мови, ніж фіксація окремого моменту. Причому уявлення про 

невизначену тривалість у часі виражається й деталізується у більшій 

кількості лексем (165 одиниць) порівняно з уявленням про визначену 

тривалість, напр.: ἄπαυστος безперервний, нескінченний; ἄπειρος безмежний, 

нескінченний; προσεχής постійний, безперервний; συμφυής суцільний, 

безперервний; συνεχής постійний, нескінченний та ін. 

У групі якісно-темпоральних прикметників інформативними щодо 

специфіки сприйняття часових ознак об’єктів давніми греками виявилися 

прикметники, що репрезентують мікрополе концепту «періодизація життя 
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істоти». Серед них домінують ад’єктиви зі вказівкою на такі вікові 

характеристики, як  «народження/дитинство – молодість – старість», напр.:  

ἐπιτίτθιος грудний; νεοτρεφής малолітній; νήπιος у віці немовляти; 

παιδαριώδης дитячий; ἐφηβικός юнацький; ἡβητικός юнацький; κουρόσυνος 

молодий, юнацький; γηραιός старий; πέμπελος старечий; πολυγήρως дуже 

старий та ін.  

Мікрополе концепту «суспільно-політичне життя людини» виявляє  

особливо значущі в організації життя еллінів періоди, пов’язані з 

народженням дитини, шлюбом та похованням. Характеристики таких 

часових відрізків вербалізовано у відповідних прикметниках: γαμήλιος 

весільний, шлюбний; κήδειος поховальний, жалобний; μονολεχής вірний 

дружині; νέορτος щойно одружена, молода; πάτριος батьківський; θετός 

прийнятий у родину, всиновлений; ὀρφανικός сирітський та ін.. 

 Зміни в стані природи, що суттєво впливали на організацію всього життя 

греків, зокрема у сільському господарстві, мореплавстві, торгівлі, 

визначаються щодо певного відрізка часу й фіксуються як ознака цього часу 

відповідними прикметниками. У мікрополі концепту «погода та атмосферні 

явища» особливої об’єктивації набули такі ознаки стану природи, як 

напрямок вітру, хмарність, вологість, дощ: ἀχλυώδης вкритий мороком, 

туманний; δυσχείμερος холодний, суворий, із суворими зимами; ἐπινεφής 

хмарний; κάτομβρος дощовий; νιφετώδης сніжний; κεραύνιος громовий, 

грозовий; πρηστήρ буревійний; ὑγρός дощовий. 

Конкретно-часовий характер інформації про темпоральні ознаки явищ, 

подій, об’єктів зумовлює включення мікрополя концептів «тривалість» і 

«момент» до ядерної зони концептополя «Часові ознаки об’єктів» з 

вербалізацією у семантичній структурі 494 лексем, що становить 23% від 

загальної кількості прикметників, які входять до функційно-семантичного 

поля часу. Периферійну зону концептополя «Часові ознаки об’єктів» 

формують мікрополя концептів «темпоральні ознаки істот» та «темпоральні 

ознаки неістот» через суб’єктивний і контекстуально зумовлений характер 

інформації, актуалізованої в поняттєвому субстраті концептів. Вербалізація 

цього сегменту концептополя здійснюється великою групою прикметників 

(1582 лексеми), що становить 67% загального лексичного корпусу 

темпоральних прикметників.  

Аналіз лексико-семантичних груп прикметників давньогрецької мови 

виявив їхню важливу роль у мовній об’єктивації концептосфер простору й 

часу як об’єктивних категорій, що склалися в носіїв мови в процесі їхнього 

розвитку та пізнання навколишнього світу. Система прикметників повною 

мірою передає загальну модель уявлень про простір і час, віддзеркалюючи 

досвід і знання, здобуті давніми греками за час свого існування, їхні 

ментальні здібності та тип світобачення. 

У п’ятому розділі дисертаційного дослідження «Концептуальні сфери 

простору й часу в системі дейктичних елементів давньогрецької мови» 
розглядається універсальна категорія дейксису, яка функціонує на всіх рівнях 

мови. Вона передає результати когнітивної діяльності людини щодо 



23 

 

локалізації та ідентифікації осіб, предметів, подій, процесів, про які говорять, 

відносно просторового або часового контексту, і реалізується, зокрема, в 

системі спеціальних мовних засобів, семантична структура яких будується на 

вираженні дейктичних опозицій. Дейктичний тип значення властивий 

насамперед таким лексико-граматичним класам слів, як прислівник, 

займенник і прийменник. 

Прислівники давньогрецької мови постають як велика група одиниць, що 

беруть активну участь у вираженні просторових і темпоральних відношень, 

об’єктивуючи в мові ключові точки системи координат просторового й 

часового дейксису. У цій системі одиниць концептуалізуються й 

категоризуються значущі аспекти локативно-темпоральних концептосфер, 

що зумовлюють життєдіяльність людини. Когнітивно-семантичний простір, 

репрезентований прислівниками, охоплює концепти, включені до 

концептуального поля «Ознака дії/стану в просторі» та «Ознака дії/стану в 

часі». 

Група прислівників просторової семантики вербалізує концептуальне поле 

«Ознака дії/стану в просторі», і включає в себе одиниці, що уточнюють 

аспекти статичної локалізації об’єктів відносно меж різних типів, 

динамічного переміщення та специфічні ознаки способу дії, характеристики 

форми тощо (напр.: ἀγκάς в обіймах; πού десь, де-небудь; Ἀβυδόθι в Абідосі; 

ἀγορῆφι на зібранні; Ἀθήνησι в Афінах; αὐτόθι саме тут, у цьому самому 

місці; ἄλλοθι в іншому місці; ἑκασταχόθι повсюди; διωρισμένως в обмеженому 

місці, місцями; ἐνθάδε тут; μηδαμόθι ніде; οἴκοι вдома, на батьківщині; Φθίηφι 

у Фтії; χερσόθι на суходолі; ἐπιμίξ безладно, без розбору; θολοειδῶς 

куполоподібно; ἰσορρόπως у стані рівноваги, стійко; κυβικῶς у вигляді куба; 

κυλινδρικῶς у формі валу, циліндрично; μεγαλωστί широко, на широкому 

просторі; μίγδα упереміш, разом; πλαγίως криво, навскіс; πυροειδῶς у вигляді 

вогню, подібно до полум’я; βάδην кроком, пішки; ἰλαδόν натовпами, масами; 

λογάδην збираючи докупи; ὁμιλαδόν групами, загонами; ὀρθοστάδην стоячи, 

на ногах; ὀρχηδόν  по одному, один за одним; περιβάδην сидячи верхи; 

περιπλέγδην обвиваючись та ін.). Аналіз кількісного складу прислівників 

різних лексико-семантичних груп виявив типові й для інших лексико-

граматичних класів давньогрецької мови закономірності (зокрема, іменників 

та прикметників). До них належать насамперед домінантні позначення 

статичного місцеперебування порівняно з динамічним, вказівка на далеку 

відстань порівняно з близькою, особливий акцент на зовнішню межу, 

зокрема верхню й передню. Така статистика в групах просторових 

прислівників підтверджує значущість указаних аспектів просторового 

дейксису для носіїв давньогрецької мови. 

Темпоральні прислівники репрезентують концептуальне поле «Ознака 

дії/стану в часі» й у своїй семантичній структурі містять указівку на такі 

важливі аспекти часу, як одночасність/різночасність, заповненість/незапов-

неність дією часового відрізка, одиничність/повторюваність дії (ἕως протягом 

деякого часу, завжди; μεσημβρινόν опівдні; ἑτοίμως негайно; ὀτραλέως 

швидко; ἐμμενές постійно, невпинно; ἐπηετανόν протягом усього року; 
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μεσηγύς тим часом; ἀωρί у пізній час; νύκτωρ вночі; ἀκρόνυχον із приходом 

ночі; ἠρινά навесні; πέρυσι рік тому; πρῴην позавчора; χθές вчора; χθιζά вчора; 

ἐκπέρυσιν з минулого року;  πάλαι раніше, давно; ἄνω здавна; ἁρμοῖ, ἄρτι, νέον 

нещодавно, щойно, зовсім недавно; μέσφα до, поки не; τότε в той час, тоді; 

αὔριον завтра та ін.) . 

Значення «прямого» часу, що корелює з аспектом одночасності, у формах 

прислівників давньогрецької мови представлено найбільш повно. Воно 

виявляється у 70 % випадків темпоральних уживань прислівників (316 

лексем із 485). У групі прислівників «прямого» часу домінують одиниці зі 

значенням часового відрізка, заповненого дією. Це цілком закономірно й 

відповідає специфіці людської свідомості. Адже людина краще, чіткіше 

сприймає події та реалії, що збігаються в часі, мають певні межі, доступні 

безпосередньому аналізу й категоризації. Такі конкретні обставини і явища 

фіксуються більшою кількістю мовних одиниць (189 лексем порівняно з 127 

одиницями на позначення часового відрізка, не повністю заповненого дією). 

Група прислівників зі значенням «відносного» часу, що вказує на 

різночасність моменту дії і моменту висловлювання, є доволі ємною і 

включає в себе до 30 % усіх прислівників темпоральної семантики 

давньогрецької мови (169 з 548 одиниць) з приблизно однаковим розподілом 

лексем на позначення  попереднього й наступного часу (81 і 99 лексем 

відповідно).  

Ядерну зону концептополя «Ознака дії/стану в просторі» формують 

конкретні й об’єктивні ознаки дії й стану в просторі, що включають 

уточнення позиції щодо межі різного типу або наближення/віддалення від 

об’єкта-орієнтира й репрезентуються значною групою прислівників (650 

лексем, що становить 84% від загальної кількості просторових прислівників 

давньогрецької мови). Периферійну зону концептополя формують концепти, 

когнітивно-семантичний простір яких включає уявлення про спеціалізовані, 

ситуативно обумовлені характеристики стану, дії в просторі («форма 

об’єктів, спосіб дії»), які набувають об’єктивації в системі прислівників 

меншої кількості порівняно з ядерною зоною (121 лексема, 16% від 

загального лексичного корпусу просторових прислівників). 

Визначення ядерної й периферійної зони концептополя «Ознака стану/дії в 

часі», представленого темпоральними прислівниками давньогрецької мови,  

ускладнюється досить високим рівнем конкретності й точності у позначенні 

відповідних фрагментів. Це пояснюється статусом прислівників як 

дейктичних елементів у мові, що вимагає від цієї групи одиниць точної 

вказівки на конкретний тип відношень між уже відомими, встановленими, 

досяжними для безпосереднього спостереження об’єктами. 

В організації просторово-часового дейксису важливу роль відіграє 

лексико-граматичний клас займенників. Особові та вказівні займенники 

розглядаються як дейктичні елементи, оскільки здійснють розмежування 

учасників акту комунікації, окреслюючи поле мовця, слухача та третьої 

особи, не-учасника комунікації. Система особових займенників репрезентує 

сегмент концептополя «Вказівність», сформований довкола концепту 
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«Участь у комунікації». До когнітивно-семантичного простору цього 

мікрополя входять концепти «мовець», «співрозмовник/слухач» та «об’єкт 

розмови». У давньогрецькій мові концепти «мовець» й 

«співрозмовник/слухач» представлені формами особових займенників 1-ї та 

2-ї особи відповідно. У давньогрецькій мові особовий займенник ἐγώ є 

центром координат мовного акту;  ἐγώ «я» та σύ «ти» є єдиним засобом 

вказівки на мовця та слухача, тому значення цих знаків може бути 

встановлено прагматично, тобто з ситуації мовного акту. Усі інші параметри 

мовної ситуації визначаються виключно стосовно суб’єкта мови. Отже, 

перша опозиція особових займенників представлена формами першої та 

другої особи (ἐγώ – σύ). Це протиставлення виділяє комунікативні особи на 

відміну від некомунікативних, розмежовуючи їх при цьому за тією роллю, 

яку вони відіграють у мовному акті (мовець – слухач). 

Третя особа як не-учасник комунікації з різним ступенем віддаленості від 

мовця позначається в давньогрецькій мові системою вказівних займенників, 

при цьому виділяються такі ключові для акту мовлення та просторово-

часового дейксису в цілому протиставлення, як «цей мій», «цей твій», «цей 

не-наш» з об’єктивацією, відповідно, в формах займенників ὅδε, οὗτος та 

ἐκεῖνος: νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, ἐξ οὗ 'τεκνώθη Λάιος βίᾳ θεῶν πόσιν τ᾽ 

ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν (Eur.Phoen. 866–868) – Креонте, ця земля 

страждає вже дуже давно, із тих пір, як проти волі богів був зачатий Едіп; ναὶ 

μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους φύσει (Hom. Il. 1.234–235) – 

клянуся я цим скіпетром, який вже не випустить ані листя, ані гілок; διώκων 

δὲ Εὔηνος ἐφ᾽ ἅρματος ἐπὶ τὸν Λυκόρμαν ἦλθε ποταμόν, καταλαβεῖν δ᾽ οὐ 

δυνάμενος τοὺς μὲν ἵππους ἀπέσφαξεν, ἑαυτὸν δ᾽ εἰς τὸν ποταμὸν ἔβαλε: καὶ 

καλεῖται Εὔηνος ὁ ποταμὸς ἀπ᾽ ἐκείνου (Apollod.Bibl.1.7.8) – Евен, 

переслідуючи його на колісниці, прибув до річки Лікорм, але, не зумівши 

схопити його, заколов коней, а сам кинувся в річку, – від нього річка й 

зветься Евен.  

Система вказівних займенників давньогрецької мови репрезентує сегмент 

концептополя «Вказівність», сформований довкола концепту «Позиція щодо 

учасників комунікації». До когнітивно-семантичного простору цього 

мікрополя входять концепти «близькість до мовця», «близькість до 

співрозмовника/слухача» та «віддаленість від мовця/слухача». Означені 

ступені віддаленості предмета від мовця позначають, відповідно, такі 

займенники: ὅδε – «цей мій», οὗτος – «цей твій», ἐκεῖνος – «цей не-наш». 

У часовому плані протиставлення вказівних займенників об’єктивує аспект 

близькості/віддаленості моменту мовлення щодо моменту дії. Так, займенник 

ὅδε використовується для вказівки на близькість до моменту мовлення, 

ἐκεῖνος, навпаки, супроводжує назви осіб, предметів, віддалених від моменту 

мовлення, а також раніше згаданих або відомих співрозмовникам. 

Важливу роль в уточненні статусу й позиції об’єкта в просторово-часовій 

системі координат відіграє давньогрецький артикль. Вказівна семантика 

артикля, що йде від його початкового статусу вказівного займенника, робить 

артикль важливим елементом мовної об’єктивації просторового й часового 
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дейксису: ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε (Hom. Od. 6.56) – [досл. 

«ця»] вона, ставши поряд, звернулася до милого батька; οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ σφῇσιν 

ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν (Hom. Od. 1.32–33) – хіба не самі вони 

часто накликають на себе біду всупереч долі. Артикль як аналітичний 

елемент, що виник на тлі загалом синтетичної мовної структури, починає в 

певний момент виконувати переважно синтаксичні функції для оформлення 

структури і зв’язків у межах речення. Із розвитком мови в напрямі 

аналітизму його функції стають близькими до функцій артикля в аналітичних 

мовах, синтаксичне вживання звужується, розширюються зв’язки з 

іменником, що свідчить про поступову  морфологізацію артикля.  

Важливим засобом актуалізації різних аспектів просторово-часових 

концептосфер у давньогрецькій мові є прийменникові конструкції. У різні 

періоди функціонування вони різняться за кількістю, складом та значенням. 

Це цілком відповідає загальновизнаній теорії про вторинний, похідний 

характер темпоральних значень прийменників порівняно з просторовими; 

про поступовий розвиток вторинних адвербіалізованих прийменників та 

наповнення їх конкретною, точною семантикою, зокрема темпоральною. 

У давньогрецькій мові ці процеси чітко простежуються. 

Лексико-граматичний клас прийменників є мовним репрезентантом 

концептуальних полів, що формуються довкола концептів «Відношення між 

об’єктами у просторі» й «Відношення між об’єктами в часі». Система 

просторових прийменників вербалізує концептуальне поле «Відношення між 

об’єктами у просторі» й репрезентує у відповідних прийменниково-

відмінкових конструкціях мікрополя «Рух» і «Статика», які  включають 

концепти меншого ступеня абстракції («позитивна динаміка», «негативна 

динаміка», «нейтральна динаміка», «контактне перебування», «дистантне 

перебування»; концепти, що характеризують ознаку зовнішньої, внутрішньої, 

верхньої, нижньої, передньої, задньої і т. п. межі залежно від параметричних 

властивостей об’єктів): αἴθ᾽ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων ἧσθαι 

(Hom. Il. 1.414–415) – нехай тобі пощастить бути біля кораблів без сліз і 

печалей; φράζεσθαι δ᾽, εὖτ᾽ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃς ὑψόθεν ἐκ νεφέων 

ἐνιαύσια κεκληγυίης  (Hes. ОD. 448–449) – слідкуй, щоб вчасно почути крик 

журавлиний, який лунає щорічно з-під хмар піднебесних; καὶ θαμινὰ 

παρήγγελλεν ὁ Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὅτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο  (Xen. 

Anab. 4.1.16) – він часто вимагав зупинити все військо, коли вороги сильно 

на нього тиснули; καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ 

ἀγορᾷ ἀργούς (NT. Mth. 20.3) – і вийшовши близько третьої години, він 

побачив інших, що стояли на ринку без діла. 

Концептуальне поле «Відношення між об’єктами в часі» репрезентується 

прийменниками темпоральної семантики як когнітивно-семантичний простір, 

в якому виділяються мікрополя «прямий час» і «відносний час», що містять 

інформацію про одночасність/різночасність дії відносно часової точки з 

уточненням когнітивного змісту за допомогою концептів 

«заповненість/незаповненість дією», «завершеність/незавершеність дії», 

«одиничність/повторюваність дії»: Ἰφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην 
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(Hom. Il. 7.14) – Іфіноя він вразив у жорстокій битві; ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον 

πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός (Xen. Anab. 4.6.22) – вони не спали й протягом ночі 

палили численні вогнища; ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς 

πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος (Xen. Anab. 1.9.18) – вони розуміли, що 

краще добре служити Кіру, ніж отримувати щомісячну платню; καὶ ἦν ἐν ταῖς 

ἐρήμοις ἕως ὴμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ (NT. Lc. 1.80) – і був Він 

у пустелях до дня з’явлення свого перед Ізраїлем; καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς 

ὥρας ἐκείνης (NT. Mth. 9.22) – і жінка з того часу стала здорова. 

Аналіз фактичного матеріалу виявив, що в різні періоди розвитку 

давньогрецької мови прийменники виявляють неоднаковий ступінь 

актуалізації сегментів темпоральної концептосфери. Це стосується як 

якісного, так і кількісного складу прийменникових конструкцій. 

 Об’єктивація концептів «прямий час» та «відносний час» від раннього 

періоду до періоду койне характеризується поступовим збільшенням 

кількості та якості темпоральних прийменників. Незважаючи на  те, що 

прийменникові конструкції, безумовно, відіграють важливу роль в уточненні 

позиції об’єктів у часі, ці синтагми не є універсальними засобами, здатними 

самостійно позначити всі можливі аспекти часових відношень 

(одночасність/різночасність моменту дії й моменту часу; заповненість/неза-

повненість часового відрізка дією; завершеність/незавершеність дії; 

одиничність/розділовість (повторюваність) дії). Більшість означених аспектів 

реалізується в системі дієслівних форм, різноманітних лексичних показниках 

часу, контекстуально тощо. 

Важливо також відзначити, що на позначення «прямого часу», тобто 

одночасності дії і часового відрізка, в давньогрецькій мові, крім 

прийменникових конструкцій, уживаються також чисті відмінкові форми, 

активно конкуруючи з прийменниками, натомість на позначення різних 

аспектів «відносного часу» в усі періоди вживаються прийменникові 

конструкції. Тобто значення різночасності й конкретна часова межа щодо 

моменту мовлення або дії конкретизуються певним прийменником. На 

відміну від просторової концептосфери, у якій прийменникові конструкції 

відіграють ключову роль у відтворенні найточніших координат об’єктів у їх 

розташуванні одне до одного, у темпоральній концептосфері прийменникові 

конструкції є допоміжним засобом, і з ними часто активно конкурують 

відмінкові форми у безприйменниковому вживанні, зокрема для вираження 

«прямого часу». 

У давньогрецькій мові просторові значення представлено в семантиці 

сімдесяти прийменників, натомість на часові відношення вказують тільки  

двадцять два. Якщо просторові значення прийменника могли реалізовуватись 

у кількох його лексико-семантичних варіантах (до тринадцяти), то 

темпоральні представлено максимум у двох варіантах. 

Важливу роль у відтворенні просторово-часових відношень відіграють 

прийменники у функції префіксів. Особливо яскраво їхня семантика 

виявляється в системі префіксальних дієслів у сполучуваності з іменною 

конструкцією. Аналіз фактичного матеріалу за всіма періодами дає підстави 
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стверджувати, що універсальним і найбільш уживаним є тип конструкцій 

«просте дієслово + прийменникова конструкція», який здатен за будь-яких 

умов виразити будь-який тип просторових відношень: λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα 

ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας (Xen. Anab. 2.2.13) – вони 

розраховували до заходу сонця дійти до селищ Вавилонського краю; εὐθὺς δ᾽ 

ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας (Xen. Anab. 1.5.15) – він одразу  взяв у руки 

спис). Наявність префіксального дієслова робить опис позиції об’єктів у 

просторі більш повним і точним, оскільки префікс уточнює характер 

руху/місцеперебування, а прийменник – позицію одного із зіставлюваних у 

просторі об’єктів: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς (Hom. Il. 3.293) – і обох на 

землі він поклав; ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε (Xen. Anab. 

1.8.17) – сказавши це, він відійшов на своє місце; καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 

Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ (NT. Mth. 24.3) – коли Він 

сидів на Оливній горі, підійшли до нього учні. Залежно від специфіки 

формальної і семантичної кореляції прийменника й префікса у вираженні 

різних аспектів просторово-часового дейксису спостерігається різна 

частотність уживань конструкцій із префіксальними дієсловами й 

прийменниковими конструкціями. 

Отже, дейктичні елементи давньогрецької мови, зокрема прислівники, 

займенники та прийменники, своєю семантикою і специфікою 

сполучуваності з повнозначними частинами мови актуалізують, 

конкретизують і уточнюють важливі змістові елементи локативно-

темпоральних концептуальних сфер, сприяючи остаточному й повному 

оформленню різних аспектів просторово-часового дейксису. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Мовна об’єктивація результатів пізнавальної діяльності людини полягає 

насамперед у формуванні специфічного лексичного корпусу. Значення слова 

ґрунтується на певному концептуальному або когнітивному базисі, що 

містить частину інформації, виокремлену із загального потоку знань про світ. 

Залежно від характеру позначуваної інформації слово може репрезентувати 

окремий фрагмент певної концептуальної сфери (або поля) і належати до 

певної поняттєвої світоглядної категорії. Серед базових універсальних 

категорій пізнання зовнішнього світу, перенесених у сферу сприйняття й 

мовної об’єктивації, особливе місце посідають категорії простору й часу, які 

у свідомості різних народів набувають етноспецифічних рис і виражаються в 

системі мови на всіх її рівнях. 

Комплексне вивчення змістового плану лексичного корпусу мови 

передбачає поєднання функційно-семантичного підходу з когнітивним, 

згідно з яким у центрі уваги перебувають механізми утворення певних 

структур знання, що склалися в результаті пізнавальної діяльності людини, 

та фіксації їх у мовних знаках різних типів. Інтегрований підхід до аналізу 

мовного матеріалу на перетині лексичної семантики й лінгвоконцептології 

формує методологічний базис для нового напряму лінгвістичних досліджень.  
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Система просторових іменників давньогрецької мови репрезентує 

концептуальне поле, сформоване довкола концепту «Простір», і включає 

одиниці, що прямо вказують на різні типи простору, конкретні об’єкти та їхні 

частини. Іменники темпоральної семантики давньогрецької мови 

вербалізують концептуальне поле, сформоване довкола концепту «Час», і 

формують струнку систему одиниць, у якій простежуються як спільні для 

багатьох мов риси, так і специфічні характеристики, властиві мовній картині 

світу давніх греків.  

У давньогрецькій мові лексико-граматичний клас іменників включає в себе 

одиниці як конкретно-предметного, так і абстрактного значення, різної 

семантичної глибини й наповнення. У розглянутих групах іменників 

просторової і часової семантики виділяються риси об’єктивного та 

суб’єктивного осмислення світу людиною античної доби. Оцінка всесвіту й 

довкілля, змін стану об’єктів, характеру тривалості й спрямованості процесів 

у просторі й часі зумовили формування специфічних концептуальних 

структур, об’єктивованих у системі іменників. Найбільш яскраво в 

семантичній структурі давньогрецьких іменників представлено поняття межі 

у просторі й часі, визначеної й невизначеної тривалості процесів, специфіки 

їх здійснення відносно об’єктів і локусів. Поширеним є принцип 

найменування просторових і часових реалій через назви частин тіла, періоди 

становлення й розвитку людини.  

 Прикметники із семантикою простору як складники мовної картини світу 

вживаються для позначення характеристики конкретних фізичних предметів і 

явищ або відношення до них, репрезентуючи концептуальне поле концепту 

«Просторові ознаки об’єктів». У кількісному плані найбільш численною в 

давньогрецькій мові виявляється група прикметників на позначення розміру, 

що випливає із самих реалій буття, де розмір може характеризуватися за 

різними ознаками-вимірами (довжина, товщина, висота, глибина і под.), у той 

час як інші параметри оцінки об’єктів (цілісність, повнота, форма) є більш 

конкретизованими й передбачають обмежену кількість лексем для номінації. 

Серед інших ознак, що отримують найбільш повне й різноманітне вираження 

прикметниками давньогрецької мови, відзначимо зовнішні ознаки, які 

сприймаються зором (порівняно з тими, що сприймаються іншими органами 

чуття); характеристики статичної локалізації щодо різних типів межі 

(порівняно з ознаками динамічного руху); позначення відношення до 

мікропростору (порівняно з релятивністю щодо макропростору). Такі дані 

свідчать про пріоритетний характер вербалізації тих ознак, які є 

безпосередньо досяжними для чуттєвого сприйняття людиною, входять до її 

особистого простору.  

Група темпоральних прикметників давньогрецької мови актуалізує 

когнітивно-семантичний простір концептополя концепту «Часові ознаки 

об’єктів». Переважання лексем зі значенням тривалості в часі у групі 

обставинно-темпоральних прикметників цілком відповідає концепції про 

властиве давньогрецькій світоглядній системі уявлення про циклічний час, 

витоки якої полягають у суттєвій залежності людини й людського 
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суспільства від довкілля та зумовленості ритму життя змінами сезонів року, 

гострим  відчуттям належності до загального космосу, відчуттям себе 

частиною вічності, звідки йде ігнорування фізичного часу як одночасного, 

однорідного й незворотного, натомість сприйняття його як неоднорідного, 

багатовимірного й зворотного.  

Аналіз якісно-темпоральних прикметників дає підстави для формування 

гіпотетичної моделі світу, яку передає давньогрецька мовна свідомість. У цій 

моделі визначальними є такі вікові характеристики, як «народження – 

молодість – старість». У суспільному житті значущими виявляються періоди 

народження дитини, шлюбу та поховання. Зміни природи оцінюються, 

насамперед, відносно напрямку вітру, хмарності, вологості, дощу. 

Індивідуально-оцінні лексеми, серед яких домінують негативно марковані 

прикметники, доповнюють картину суворого життя людини античної доби, 

підпорядкованого циклічності буття, неможливості уникнути невідворотних 

та неминучих процесів і етапів. 

Специфіка мовної репрезентації ядерної й периферійної зони 

концептуальних полів «Простір» і «Час», актуалізованих у системі іменників 

давньогрецької мови, в цілому відповідає організації подібних зон 

концептуальних полів «Просторові ознаки об’єктів» й «Часові ознаки 

об’єктів», вербалізованих у системі прикметників. Розгорнута ядерна зона й 

відносно вузька периферійна зона в системі просторових уявлень і зворотне 

співвідношеня ядерної й периферійної зон у системі темпоральних уявлень  

пояснюються об’єктивними чинниками осмислення простору й часу носіями 

мови, формуючись залежно від ступеня конкретності, досяжності для 

безпосередньої оцінки людиною в її повсякденному житті, значущості й 

інформативності складових концептів і мають відповідний вияв на мовному 

рівні у складі лексичного корпусу функційно-семантичних полів простору й 

часу. Аналогічний принцип формування й мовної об’єктивації ядерної й 

периферійної зон концептуальних полів простежується і в системі 

прислівників давньогрецької мови. 

Група просторових прислівників репрезентує концептуальне поле «Ознака 

стану/дії в просторі». Аналіз системи просторових прислівників виявляє 

спільні з іменниками та прикметниками тенденції до пріоритетного 

вираження конкретних просторових ознак і позицій. Так, насамперед, 

вербалізуються ознаки  статичного місцеперебування та зовнішньої межі 

(передусім верхньої і передньої), що зайвий раз підтверджує значущість 

зазначених аспектів просторового дейксису для носіїв давньогрецької мови. 

Темпоральні прислівники репрезентують концептуальне поле «Ознака 

стану/дії в часі». Найбільш повно в системі прислівників представлено 

когнітивно-семантичний простір концепту «прямий час», який актуалізує 

ідею одночасності. Цей факт пояснюється специфікою людської свідомості, 

оскільки людина краще сприймає й оцінює події, що збігаються в часі, мають 

визначені межі, доступні безпосередньому аналізу й категоризації. Такі 

конкретні обставини й явища фіксуються більшою кількістю мовних 

одиниць. При цьому точні часові відрізки у плані як одночасності, так і 
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різночасності набувають оформлення в прислівниках, утворених від іменних 

основ (іменникових або прикметникових), які власною семантикою 

конкретизують певний часовий момент. 

Система особових займенників репрезентує сегмент концептополя 

«Вказівність», сформований довкола концепту «Участь у комунікації». 

Складниками цього мікрополя є «мовець», «співрозмовник/слухач» та 

«об’єкт розмови». У давньогрецькій мові особовий займенник ἐγώ є центром 

координат мовного акту. Усі інші параметри мовної ситуації визначаються 

виключно відносно суб’єкта мовлення: ἐγώ «я» та σύ «ти» є єдиним засобом 

вказівки на мовця та слухача. 

Система вказівних займенників давньогрецької мови представлена 

займенниками, що дозволяють розрізнити ступені віддаленості предмета від 

мовця. Вона об’єктивує  сегмент концептополя «Вказівність», сформований 

довкола концепту «Позиція щодо учасників комунікації». Складниками 

цього мікрополя є «близькість до мовця», «близькість до 

співрозмовника/слухача» та «віддаленість від мовця/слухача» з 

об’єктивацією відповідно в формах займенників ὅδε, οὗτος та ἐκεῖνος. 

У часовому когнітивно-семантичному просторі протиставлення вказівних 

займенників об’єктивує аспект близькості/віддаленості моменту мовлення 

щодо моменту дії. Так, займенник ὅδε вживається для вказівки на близькість 

до моменту мовлення, ἐκεῖνος, навпаки, супроводжує назви осіб, предметів, 

віддалених від моменту мовлення. 

Важливу роль в уточненні статусу й позиції об’єкта в просторово-часовій 

системі координат відіграє також давньогрецький артикль, вказівна 

семантика якого випливає з його початкового статусу вказівного займенника. 

Артикль давньогрецької мови бере активну участь у процесах субстантивації, 

закріплюючи на мовному рівні властиву носіям мови здатність до 

абстрагування й узагальнення, внаслідок чого до просторово-часових 

концептосфер залучаються ментальні одиниці різного когнітивно-

семантичного плану й закріплюються на мовному рівні.  

Повне оформлення просторово-часових відношень у давньогрецькій мові 

відбувається в конструкціях повнозначних частин мови з прийменниками. 

Система просторових прийменників об’єктивує в мові концептуальне поле 

«Відношення між об’єктами у просторі» й репрезентує у відповідних 

прийменниково-відмінкових конструкціях мікрополя концептів «Рух» і 

«Статика». Концептуальне поле «Відношення між об’єктами в часі» 

виражене прийменниками темпоральної семантики як когнітивно-

семантичний простір, в якому виділяються мікрополя «прямий час» і 

«відносний час», які містять інформацію про одночасність/різночасність дії 

відносно часової точки з уточненням когнітивного змісту за допомогою 

системи ієрархічно впорядкованих концептів. 

На відміну від просторової концептосфери, де прийменникові конструкції 

відіграють ключову роль у відтворенні найточніших координат об’єктів у 

їхньому розташуванні одне до одного, у темпоральній концептосфері 

прийменникові конструкції є допоміжним засобом, із ними часто активно 
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конкурують відмінкові форми в безприйменниковому вживанні, зокрема для 

вираження «прямого часу». Якщо просторові значення представлено в 

семантиці 70 давньогрецьких прийменників, то на часові відношення 

вказують тільки  22. Якщо просторові значення прийменника могли 

реалізовуватись у кількох його лексико-семантичних варіантах (до 13), то 

темпоральні представлено максимум у двох варіантах. 

Об’єктивація концептуальних сфер простору й часу засобами лексико-

семантичної системи давньогрецької мови виявляє як універсальні риси, 

зумовлені спільними для людського мислення процесами пізнання простору і 

часу, так і специфічні, спричинені особливостями формування національно-

мовної картини світу, що має своє історико-культурне, релігійно-

філософське, ментальне підґрунтя, враховує особливості довкілля, 

географічного простору, клімату. 

До універсальних рис слід віднести загальну тенденцію до організації і 

групування як просторової, так і часової лексики за антропоцентричним 

принципом. Загальним є й принцип формування лексики за аналогією та 

метафоричним перенесенням, витоки яких полягають у семантичних 

кореляціях між явищами, фіксованими в досвіді людини, і ґрунтуються на 

можливості часткового розуміння одного виду досвіду на базі іншого. Деякі 

ділянки функційно-семантичного поля простору і часу позначаються 

великим ступенем метафоризації, що має універсальний характер і поширене 

в багатьох мовах, зокрема назви географічних об’єктів через назви людського 

тіла, природних явищ, позначення часових реалій, емоційних станів, 

соціального стану тощо у термінах і поняттях концептуального поля 

простору. 

До етноспецифічних рис, що знайшли своє втілення в одиницях різних 

лексико-граматичних класів, належить гостре відчуття внутрішнього і 

зовнішнього простору. Це виявляється у конкретних просторових опозиціях 

«внутрішній/зовнішній» та емоційно-особистісному протиставленні 

«свій/чужий». Усвідомлення зовнішньої межі, зумовлене специфічною 

організацією географічного простору, реалізовано насамперед в опозиціях 

«верх/низ», «перед/тил»,  а також у загальному протиставленні 

«близько/далеко». 

У лексико-семантичній системі давньогрецької мови вербалізовано всі 

основні характеристики часових моментів, періоди та етапи становлення й 

розвитку людини, змін істот та неістот, причому чітко й конкретно позначені 

періоди й етапи, досяжні для безпосереднього спостереження. Це, 

насамперед, стосується аспектів одночасної дії, а також часових проміжків 

відносно певної межі. Специфікою в оформленні темпоральних уявлень є 

особливий акцент на позначення невизначеної часової тривалості, а також 

ітеративності, що пояснюється циклічним характером сприйняття часу, 

гострим відчуттям повторюваності явищ і подій.  

У цілому ж, на нашу думку, проблема вираження просторових і часових 

відношень на різних рівнях мови залишається відкритою, дискусійною, 

надаючи широкі можливості для пошуків та нових рішень, особливо на 
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матеріалі класичних мов, уважне вивчення яких є необхідною передумовою 

для побудови мовних універсалій. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Чекарева Є. С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-

семантичній системі давньогрецької мови. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2017. 

У дисертації досліджено проблему системної організації концептуальних 

сфер простору й часу як фрагментів загальної концептуальної системи 

еллінів; виявлено лінгвальні стратегії й механізми, що трансформують 

чуттєві дані про простір і час у структуровану систему в давньогрецькій 

мовній свідомості, яка забезпечує породження і сприйняття повідомлень про 

фізичний простір і процеси в ньому в актах комунікації; описано функційно-

семантичні особливості лексем, що виступають мовними репрезентантами 

концептосфер простору й часу і характеризуються як універсальними, так і 

етноспецифічними рисами мовної моделі світу давніх греків. 

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу, що семантична структура 

слова інкорпорує дані про сприйняття й перцептуальні характеристики 

позначуваного і його зв’язки з іншими об’єктами й явищами у світі, найбільш 

точно виявляє специфіку картини світу, зафіксованої в давньогрецькій мові, 

даючи можливість для реконструкції її базових фрагментів – простору й часу. 

Ключові слова: концепт, концептуальна система, концептуальна сфера, 

категорії простору й часу, лексема, лексична семантика, лексико-

граматичний клас, лексико-семантична група, мовна картина світу, 

антропоцентричний принцип. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Чекарева Е. С. Концептуальные сферы пространства и времени в 

лексико-семантической системе древнегреческого языка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.14 – классические языки. Отдельные индоевропей-

ские языки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

В диссертации изучена проблема системной организации концептуальных 

сфер пространства и времени как фрагментов общей концептуальной 

системы эллинов; установлены языковые стратегии и механизмы, 

трансформирующие чувственные данные о пространстве и времени в 

структурированную систему в древнегреческом языковом сознании, 

обеспечивающем порождение и восприятие сообщений о физическом 

пространстве и процессах в нем в актах коммуникации; описаны 

функционально-семантические особенности лексем, выступающих 

языковыми репрезентантами концептосфер пространства и времени и 
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характеризующихся как универсальными, так и этноспецифическими 

чертами языковой модели мира древних греков. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что семантическая 

структура слова инкорпорирует данные о восприятии и перцептуальных 

характеристиках обозначаемого и его связях с другими объектами и 

явлениями мира, наиболее точно выявляет специфику картины мира, 

зафиксированной в древнегреческом языке, предоставляя возможность 

реконструкции ее базовых фрагментов – пространства и времени. 

Ключевые слова: концепт, концептуальная система, концептуальная 

сфера, категории пространства и времени, лексема, лексическая семантика, 

лексико-грамматический класс, лексико-семантическая группа, языковая 

картина мира, антропоцентрический принцип. 

 

SUMMARY 

 

Chekareva Ye. Conceptual Spheres of Space and Time in Lexico-semantic 

System of Ancient Greek. – Мanuscript.  

A thesis for Doctoral degree in Philology, speciality 10.02.14 – Classic 

Languages. Some Indo-European Languages. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The work studies the problem of system organization of conceptual sphere of 

space and time as a fragment of general conceptual system of Hellene; lingual 

strategies and mechanisms that transfer sensitive data about space and time into 

structured system of Ancient Greek language consciences that ensure creation and 

perception of messages about physical space and its processes in the 

communicational acts is discovered; functional-semantic peculiarities of lexemes 

that act as language representatives of concept sphere of space and time is 

characterized by ethno-specific features of Ancient Greek model of word are 

described.  

The research actuality is determined by some fragmentariness in presentation of 

quite numerous studies in the system of representation of category of space and 

time in Ancient Greek. Despite a great potential in language picture of word 

representation, lexis of Ancient Greek is a scantily investigated question. This 

particular language level is lack of unified structural and functional-semantic 

description, has uncertainty in principals and methods of dividing lexis into 

lexical-semantic groups, first of all because of mental structure, peculiarities of 

Ancient Greeks’ perception of the world, which formed the basis for formation and 

organization of lexemes into appropriate groups. That is why the analysis of the 

system of lexemes of space-time semantics and defining of their role in formation 

of Ancient Greek picture of the world is appeared to be quite actual. 

The novelty of scientific results is defined by the fact that it was the first time 

when a complex system approach was used on the material of Ancient Greek to 

study functional-semantic peculiarities of unites of different lexical-grammar 

classes as representatives of space-time conceptual sphere in terms of proposed in 

work new direction of lingual research – that is conceptual-functional lexicology. 
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The dependence of formation of corpus of lexemes of space-time semantics from 

peculiarities of perception of environment by Ancient Greeks was determined. The 

peculiarities of macro- and micro-concepts of space and time in lexico-semantic 

groups of different parts of speech (nouns, adjectives, pronouns, adverbs) is 

described, the peculiarities of their objectification in constructions with 

prepositions is analysed. With the help of unites of different lexical- grammatical 

class the correlation in designation of basic for the language consciousness of 

Hellenes concepts was noted. 

The research discovered that space-time lexis is founded on the base concepts, 

which are given to a human from the very birth, is essentially anthropocentric and 

shows both universal and ethno-specific features that are caused by peculiarities of 

psychophysical and cultural comprehension of the world by representatives of a 

certain ethno-lingual conciseness.  

The analysis of conceptosphere of space and time as a part of the general 

conceptual system has shown that they are complex, structured unities that are 

adjusted to different speech levels. Field way of organization of concept corpus of 

sphere supported by unity of cognitive semantics correlates with the field principle 

of organisation of the lexico-semantic system of language due to which the group 

of language units is formed according to the commonality of meaning. 

The fulfilled analysis of lexis of space-time semantics proves that this language 

level layer is formed due to a system principle and appears to have multi-layers 

hierarchical organization, which is similar to organization of conceptual fields 

inside conceptual sphere of space and time with the possibility of highlighting of 

core and peripheral zones, determination of connections and interconnections of 

particular nature between unites of this system. 

The fulfilled research approved the hypothesis that semantic structure of the 

word incorporates data about sensation and perceptual characteristics of denotatum 

and its connection with another objects and phenomena in the world, can identify 

the specifics of picture of the word fixed in Ancient Greek as precisely as possible, 

it gives an opportunity for reconstruction of its base fragments – that is space and 

time. It was established that objectivation of conceptual spheres of space and time 

by means of lexico-semantic system of Ancient Greek reveals both universal 

features specified by common for human mentality processes of cogitation of space 

and time and specific, those ones that are caused by peculiarities of formation of 

national-language picture of word.  

The proposed scientific research that is devoted to specificity of strategies of 

conceptualization of space and time in Ancient Greek language consciousness 

deepens the vision of fixation of the base concepts of space and time and their 

functioning in the language. The interpretation of conceptualization of space and 

time in Ancient Greek opens the perspective for understanding the organization of 

all the structure of the language as a whole. 

Key words: concept, concept system, concept sphere, category of space and 

time, lexeme, lexical semantics, lexico-grammatical class, lexico-semantic group, 

word picture of world, anthropocentric principle. 

 


