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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферовану дисертаційну роботу присвячено аналізові лексико-семантичного 
поля (далі ЛСП) тактильних прикметників, здійсненого на основі дослідження 
творів латинських поетів епохи принципату Августа, як важливого компонента 
мовної та поетичної картин світу (далі — МКС та ПКС) стародавніх римлян.

Останнім часом увагу дослідників усе частіше привертають особливості функ-
ціонування в художніх текстах сенсорної лексики. Тактильна лексика, як її вагома 
частина, відіграє виняткову роль у процесі первинного пізнання світу, і тому ціл-
ком закономірною є її об’єктивація в мові, яка з цією метою використовує широку 
гаму виражальних засобів, серед яких вагоме місце займають прикметники.

Дисертаційне дослідження латинських тактильних прикметників у творах 
поетів епохи принципату Августа відповідає сучасній антропоцентричній пара-
дигмі, оскільки відображає «відчуття світу» людиною за допомогою дотикових 
прикметників на лексичному й текстовому рівнях.

Тактильні прикметники як різновид емпірійних ад’єктивів виступали 
предметом всебічного аналізу. Лексичну семантику тактильних прикметників 
описано в працях Н. В. Батрин, А. О. Бєлова, М. М. Вайсмана, А. В. Висоцького, 
Н. В. Гутової, Р. І. Дудка, А. А. Капанової, Т. В. Крилова, Л. П. Кудрєватих, 
Л. В. Лаєнко, Л. А. Нестерської, Е. А. Паймакової, В. П. Полковського, 
В. В. Попової, О. Г. Сторчака, Л. Д. Тарасова, Т. Е. Токарєвої; аналіз дериваційного 
потенціалу зазначених одиниць здійснили В. В. Ґрещук, О. С. Федотова; у 
контрастивному аспекті дотикові прикметники вивчали Ж. А. Бубирєва, 
Є. В. Кашкін, М. Р. Ковтанюк, Т. О. Черниш, Н. В. Яніцька, а на матеріалі 
класичних мов тактильні прикметники частково розглядали Т. П. Корихалова, 
М. Й. Петришин, Н. О. Тимейчук, А. Пирвз, Б. Спєральська.

Актуальність теми дисертаційної праці визначає її входження до сучасної 
ант ропоцентричної парадигми, у якій мова поетів епохи принципату Августа по-
стає як репрезентативна форма свідомості, пізнання, інтелектуального констру-
ювання світу стародавніми римлянами. Доцільність конкретного дисертаційного 
дослідження зумовлена, з одного боку, назрілою в сучасному мовознавстві по-
требою вивчати мовні засоби втілення в художньому тексті авторських ідей про 
світ та його цінності. Інтерпретація ж особливостей сприйняття довкілля в по-
езіях Вергілія, Горація та Овідія шляхом дослідження тактильних прикметників 
як складової частини латинської сенсорної лексики є надзвичайно важливою, 
оскільки аналіз вказаної лексики дає змогу вийти на рівень унікальних ідей 
індивідуально-авторської картини світу, особливості якої зумовлюють специфі-
ку й реалізацію основних естетичних принципів (антропоморфізму, семантичної 
синестезії та ін.), застосовуваних у латинській поезії. З іншого боку, актуальність 
дослідження латинських тактильних ад’єктивів у поетичних творах письменни-
ків епохи принципату Августа продиктована активним зростанням мовознавчого 
зацікавлення функціонуванням сенсорної лексики в художніх текстах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження виконано на кафедрі класичної філології факультету іноземних 
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мов Львівського національного університету імені Івана Франка в межах комп-
лексної наукової теми факультету іноземних мов «Структурно-семантичні і 
когнітивно-дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов» 
(номер державної реєстрації 0111U008010).

Метою дисертаційного дослідження є виявити лексико-семантичні особ-
ливості латинських прикметників ЛСП дотику в поетичних творах Горація, 
Вергілія та Овідія; проаналізувати їхню сполучуваність і шляхи поповнення 
сенсорної лексики в ПКС досліджуваних поетів; визначити межі аналізованого 
ЛСП та його взаємодію з іншими групами лексики; розглянути їхній образно-
естетичний потенціал і системні відношення елементів ЛСП на позначення до-
тику у творах поетів епохи принципату Августа. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) здійснити інвентаризацію прикметників ЛСП «дотик» у творах Горація, 

Вергілія та Овідія; проаналізувати їхню семантичну структуру;
2) виявити закріплені за кожним тактильним прикметником мікрополів 

«термічність», «фактура» та «міцність» лексико-семантичні варіанти значення 
(далі — ЛСВ);

3) описати лексико-семантичні особливості досліджуваних дотикових 
ад’єктивів у ПКС письменників епохи принципату Августа на основі аналізу 
контекстуальної сполучуваності з іменниками різних тематичних груп;

4) проаналізувати синестетичні переходи досліджуваних тактильних прик-
метників до інших ЛСП;

5) установити й описати синонімічні та антонімічні відношення мікрополів 
«термічність», «фактура» та «міцність» в ЛСП прикметників дотику;

6) виявити тропеїстичні особливості аналізованих тактильних прикмет ників.
Об’єктом вивчення стали емпірійні прикметники на позначення тактиль-

ного відчуття у творах Горація, Вергілія та Овідія як складові елементи ЛСП 
дотику. З огляду на те, що мікрополя «термічність», «фактура» та «міцність» 
становлять ≈ 82,36 % від усіх прикметників ЛСП «дотик», основну увагу зосе-
реджено на детальному аналізі прикметників лише цих трьох мікрополів, які, 
порівняно з іншими, кількісно найбільші й найцікавіші у зв’язку із семантич-
ною неоднорідністю.

Предметом аналізу є лексико-семантичні особливості прикметників доти-
ку, системні відношення елементів ЛСП прикметників дотику та їхні стилістич-
ні функції в поетичних творах письменників епохи принципату Августа.

Загальною методологічною базою дослідження є вчення про зв’язок мови 
з позамовною дійсністю, про системні зв’язки мовних одиниць. У дисертації спи-
раємося передусім на праці античних мислителів: «Про стиль» Деметрія, «Пое-
тика» і «Риторика» Аристотеля, «Про навчання оратора» Квінтіліана, «Про ора-
тора» Цицерона, «Про поетичне мистецтво» Горація, «Про високе» Лонгина та 
ін.; на лінгво-естетичну концепцію О. Потебні, зокрема про поезію як особливий 
вид пізнання дійсності, а також на теоретичні напрацювання сучасних україн-
ських та іноземних мовознавців у галузі філософії мови, семасіології та лексико-
логії, дериватології та морфології, стилістики та лінгвістики тексту. 
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Методи дослідження. Відповідно до мети й конкретних завдань одним із 
методів дослідження обрано описовий метод із властивими йому прийомами 
внутрішньої та зовнішньої інтерпретації мовних фактів і явищ, що допомагає 
пов ніше розкрити особливості досліджуваних дотикових прикметників. Для 
встановлення семантичної структури тактильних прикметників, їх система-
тизації застосовано метод контекстного, дистрибутивного та компонентного 
аналізу. Шляхом застосування методу семантичного аналізу в складі аналізо-
ваного ЛСП прикметників дотику виокремлено менші системні угрупування 
(а саме мік рополя і ЛСГ (лексико-семантичні групи)) й узагальнено резуль-
тати, отримані внаслідок здійснених спостережень. За допомогою функційно-
семантичного методу виявлено й проаналізовано семантико-стилістичні 
особливості тактильних прикметників. В основі ж визначення кількісних ха-
рактеристик досліджуваних мовних явищ лежать елементи методу кількісних 
підрахунків.

Матеріалом дослідження слугували оригінальні тексти поетичних творів 
«Енеїда», «Георгіки», «Буколіки» Вергілія, «Метаморфози», «Любовні елегії», 
«Мистецтво кохання», «Послання з Понту», «Фасти», «Героїди», «Скорботні 
елегії», «Про рибальство», «Ібіс», «Засоби догляду за жіночим обличчям», «Го-
ріх», «Засоби проти кохання» Овідія, а також «Оди», «Сатири», «Послання», 
«Еподи» і «Поетика» Горація.

У результаті суцільної вибірки проаналізовано 2470 випадків уживань так-
тильних прикметників (словоформ) у поетичних творах досліджуваних авторів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що впер-
ше на матеріалі латинської мови проаналізовано тактильні прикметники із за-
стосуванням комплексного підходу та сучасних методів лінгвістичного аналізу. 
Новим є також аналіз семантичної структури тактильних прикметників та ви-
явлення системності їхніх відношень, розгляд їхнього функціонування в латин-
ських поетичних текстах. 

На захист винесено такі основні положення:
1) ЛСП «дотик» у поетичних творах письменників епохи принципату 

Августа є складною ієрархічною системою, до якої входять менші лексичні 
об’єднання, а саме лексико-семантичні мікрополя (8) та відмінні за кількісним і 
якісним складом ЛСГ тактильних прикметників;

2) тактильні прикметники поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія є 
полісемантичними лексичними одиницями, які охоплюють широкий спектр 
семантичних ознак і є відкритими структурами з нечітко фіксованою кількістю 
значень; 

3) прикметники ЛСП «дотик» у латинській мові поєднуються між собою 
синтагматичними й парадигматичними зв’язками різної сили та характеру;

4) ЛСП прикметників дотику в ПКС Горація, Вергілія та Овідія є відкритою 
лексико-семантичною системою із двосторонніми шляхами поповнення ЛСГ. 
Вони не лише приймають ад’єктиви інших сенсорних і несенсорних сфер, а й 
самі переходять до них. В основі міграції первісно дотикових ад’єктивів лежить 
явище синестезії як у вузькому, так і в широкому її розумінні;
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5) аналізовані лексеми поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія можуть 
не лише різнитися виявом тактильної ознаки, реалізовувати протилежні 
значення (явище енантіосемії), а й, актуалізуючи різні ЛСВ, поповнювати склад 
декількох ЛСГ різних мікрополів;

6) дотикові прикметники, як багатозначні лексеми, поповнюють склад 
лексико-семантичних мікрополів прямими, похідними, переносними, кон-
текстуальними й конотативними семами, формуючи ядро та периферію 
прикметників ЛСП «дотик»; 

7) завдяки багатству семантики дотикові ад’єктиви беруть участь у 
моделюванні не лише дотикового, а й недотикового фрагменту МКС (психічний 
стан людини, її характер тощо);

8) латинські прикметники дотику мають широкий семантико-стилістичний 
потенціал і виступають влучним засобом характеристики предметів, осіб і явищ.

У роботі прийнято гіпотезу дослідження: дотикові прикметники в ПКС 
пое тів епохи принципату Августа є здебільшого багатозначними мовними оди-
ницями, які здатні поповнювати склад як ЛСП сенсорних, так і несенсорних 
прикметників, що дає їм можливість брати участь у моделюванні тактильної і 
нетактильної мовних картин світу. 

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає у виявленні особливос-
тей цілісної організації лексико-семантичної системи латинської мови, зокрема 
прикметників на позначення дотику. Розгляд синтагматичних зв’язків тактиль-
них ад’єктивів, а також їхньої синонімії та антонімії дає змогу відтворити ши-
рокий діапазон сполучуваності дотикових прикметників з іменниками. Це, від-
повідно, показує межі сполучуваності досліджуваних ад’єктивів у ПКС Горація, 
Вергілія та Овідія в контексті всієї сенсорної лексики стародавніх римлян. Ана-
ліз образно-естетичного потенціалу тактильних лексем поглибить теоретичну 
базу вивчення художнього стилю. 

Дані досліджень дають матеріал для типологічних досліджень сенсорної 
лексики на основі латинської та інших індоєвропейських мов.

Практична цінність поданої до захисту праці полягає в можливості вико-
ристовувати базові положення та отримані результати дослідження в практиці 
вищої школи: для перекладу оригінальних творів поетів золотої епохи римської 
літератури; для підготовки лекцій, спецкурсів; для написання підручників і по-
сібників із лексикології, лексикографії та лінгвокультурології; у герменевти-
ці поетичних текстів; особливе значення результати дослідження мають для 
укладання словникових дефініцій, які найбільш точно відтворюють лексико-
семантичну структуру тактильних прикметників, а також у науково-дослідній 
роботі студентів під час написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

Апробація результатів праці. Основні положення та результати дисер-
таційного дослідження апробовано на таких конференціях: VII Міжвузівській 
конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження 
романських і германських мов і літератур» (Донецьк, 2009); IV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: Мова — Куль-
тура — Особистість» (Остріг, 2010); Міжнародній науковій конференції «Мова 
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як світ світів. Поетика і граматика» (Київ, 2010); V Міжнародній науково-
практичній конференції «Мови і світ: дослідження і викладання» (Кіровоград, 
2011); Міжнародній науковій конференції до 80-річчя від дня народження 
доктора філологічних наук професора С. В. Семчинського (1931‒1999) (Київ, 
2011); І Міжнародній науковій конференції «Нова лінгвістична парадигма: те-
оретичні і прикладні аспекти» (Одеса, 2012); ХXІІ Міжнародній науковій кон-
ференції «Мова і культура» імені проф. С. Бураго (Київ, 2013); на наукових 
читаннях «Античний світ і сучасність», присвячених 20-річчю відновлення спе-
ціальності «Класичні мови (давньогрецька і латинська)» (Київ, 2014); на між-
народній науково-практичній конференції «Міжнародна комунікація: Мова — 
Культура — Особистість» (Остріг, 2015) і на міжнародній науковій конференції 
«Пріоритети мовознавчої науки у контексті глобалізаційних процесів», при-
свяченій 60-річному ювілею кафедри загального мовознавства та класичної 
філології (Київ, 2015), а також на щорічних науково-звітних конференціях 
професорсько-викладацького складу Львівського національного університету 
імені Івана Франка (Львів, 2008–2013) та Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького (Львів, 2013‒2016).

Особистий внесок здобувача полягає в самостійному отриманні й опра-
цюванні фактичних даних, їх аналізі та інтерпретації одержаних результатів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
викладено в 16-и публікаціях, 9 із яких — у наукових фахових виданнях Украї-
ни, 2 — в іноземних виданнях, 5 — у тезах і матеріалах конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі всту-
пу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, 
списку використаної наукової літератури, переліку лексикографічних джерел, 
11 таблиць, 11 рисунків. Основний текст дисертації становить 180 с., загальний 
обсяг із бібліографією та додатками — 248 с. Список використаної літератури 
налічує 309 позицій. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, наукову новизну, теоре-
тичне та практичне значення праці, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 
матеріал дослідження, описано використані методи дослідження, сформульова-
но основні положення, винесені на захист, здійснено огляд наукових праць, що 
стосуються питань сенсорних прикметників в українській і закордонній лінгвіс-
тиці, охарактеризовано обсяг та структуру дисертації.

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження тактильних прик-
метників у мовознавстві» розглянуто питання мовної і поетичної картин сві-
ту; визначено місце прикметника серед інших частин мови, звернено увагу на 
семантичні (синкретичні та синестетичні), граматичні, особливості прикметни-
ків; досліджено системні зв’язки та основні стилістичні функції прикметника; 
описано методи дослідження тактильних прикметників на ґрунті поетичної ла-
тинської мови. 
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Тактильні прикметники у своїй семантиці виразно виявляють абстрагуваль-
ну діяльність свідомості людини та вказують на ознаку, якість і властивість, що 
є невід’ємними від предметів і явищ, і займають чільне місце у мовній картині 
світу стародавніх римлян. Поняття «мовна картина світу» в дисертації розгля-
нуто в аспекті когнітивістики як закріплені в значеннях різних слів і висловів 
уявлення конкретної етноодиниці про світ, які у своїй сукупності творять єдину 
систему поглядів та установок, що їх різною мірою поділяють усі носії мови. 

Під «поетичною картиною світу» розуміємо авторське віддзеркалення ко-
лективного відображення світу в етнокультурній свідомості певного мовного 
суспільства, яка, з одного боку, виростає з національної мови і її словника, а з 
іншого — формується під впливом традицій поетичного мовлення з його есте-
тичною настановою (Л. Ф. Щербачук). 

Поняття «дотик» і його характеристики відображено в поетичній картині 
світу за допомогою тактильних одиниць, зокрема прикметників. Прикметник у 
своїй семантиці найповніше передає та відбиває ознаки предметів і явищ (фраг-
менти МКС), оскільки виступає унікальним засобом передавання ставлення 
людини до об’єктів навколишньої дійсності. Тактильними вважаємо прикмет-
ники, вживані в аналізованих поетичних текстах на позначення відчуттів, що ви-
никають у результаті механічної або термічної стимуляції поверхні тіла під час 
контакту шкіри з навколишнім середовищем (В. П. Зінченко, О. М. Степанов).

Тактильні прикметники належать до класу емпірійних прикметників (за 
О. М. Шраммом), які позначають ознаки, що сприймаються органами відчуттів. 
Здатність емпірійних прикметників розвивати різні значення зумовила появу 
семантичного синкретизму в дотикових прикметників, тобто наявність в одно-
му значенні слова кількох семантичних компонентів (які часто важко поєдна-
ти), а також єдність, сумісність, нероздільність різних значеннєвих сторін в од-
ній одиниці вираження, що було характерним явищем для лексики давніх мов 
(Л. П. Кудрєватих).

Різновидом семантичного синкретизму є здатність прикметників до синес-
тезії, під якою в дисертації, вслід за А. А. Капановою, розуміється перехід зна-
чення із фізичної сфери до психічної.

Важливе місце відведено також висвітленню системних відношень дотико-
вих прикметників (синонімія, антонімія). У сучасному мовознавстві сформу-
валися три основні підходи до вивчення синонімії: сигніфікативний, денота-
тивний, структурний. Універсальним і найбільш застосовним до тактильних 
синонімів латинської мови вважаємо синкретичний підхід В. В. Левицького, 
згідно з яким синоніми визначають як слова, що повністю або частково збіга-
ються денотативно та за сигніфікативними й структурними компонентами і які 
здатні до взаємозаміни в тексті без вагомої зміни змісту цього тексту.

Поняття антоніми, услід за Н. М. Бобух, у дисертації розуміємо як одно-
рівневі одиниці мови чи мовлення, значення яких перебувають у відношенні 
протилежності, тобто як слова (однієї частини мови) або їхні окремі значення, 
що, тісно поєднуючись певною семантичною спільністю, розрізняються на цій 
самій основі максимально протилежними значеннями.
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Перший розділ завершує міркування про естетичне емоційне навантаження 
прикметників, а саме про вживання їх у ролі епітета та порівяння. Прийнятим 
у нашому дослідженні є трактування епітета як тропа, у семантичній структурі 
якого актуалізуються три конотативні компоненти значення: оцінний, емоційний, 
образний. Така семантична структура вирізняє епітет від логічного означення.

Порівняння розглянуто як стилістичну фігуру, реалізовану в різних синтак-
сичних конструкціях, що відображають когнітивну операцію поєднання двох 
предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, встановлення 
аналогій між ними (О. О. Селіванова). 

Більшості тактильних прикметників притаманна полісемія. З’ясовано, що 
нове значення є завжди переносним, похідним від первинного, мотивованим 
через пряме. Окреме значення полісемантичного слова в мовознавстві отри-
мало назву лексико-семантичний варіант. Значення слова найточніше можна 
виявити в його сполучуваності, тобто в здатності (реальній і потенційній) по-
єднуватися з іншими словами за певними синтаксичними моделями. 

Системному дослідженню мови сприяє виокремлення лексико-семантич-
них полів, зокрема ЛСП тактильних прикметників як чіткої гіперо-гіпонімічної 
організації, до складу якої входить сукупність слів, що має низку підмножин, 
а саме мікрополів та лексико-семантичних груп, кожна з яких об’єднує слова, 
близькі за вихідною семантикою. У цьому дослідженні базовим обрано визна-
чення семантичних полів С. Ульмана — як поняттєвих сфер у вигляді єдиного 
цілого зі складною внутрішньою організацією, які складаються з окремих вза-
ємно протиставних елементів, що отримують своє значення в межах усієї цієї 
системи як цілісного утворення. 

Мікрополями вважають менші за обсягом сукупності лексичних одиниць, 
об’єднані спільністю змісту; лексико-семантичною групою — ряд слів, об’єднаних 
спільністю категоріально-родової семи (архісеми) і спільністю частиномовної 
віднесеності (Ю. С. Степанов). Тематичною групою називають сукупність слів 
однієї частини мови, об’єднаних спільною темою на основі екстралінгвальних 
факторів (В. В. Левицький). 

Основними методами дослідження в роботі визначено системно-структур-
ний і функційно-семантичний, які забезпечують використання семантичного, 
морфологічного, словотвірного, функційного і стилістичного аналізу якісних 
ад’єктивів, що виражають дотикові ознаки. Для створення реєстру дотикових 
прикметників використано методику компонентного аналізу, за допомогою якої 
досліджено значення слів способом розщеплення ЛЗ на семи. Таким методом 
виокремлено тактильну сему, притаманну латинським якісним прикметникам 
поезії Горація, Вергілія та Овідія, що дало змогу віднести зібрані ад’єктиви до 
лексико-семантичного поля «дотик», а також, з’ясовуючи місце кожної семи в 
семантичній структурі слова, типологізувати прикметники, встановити ядро і 
периферію семантичного поля. 

У другому розділі «Лексико-семантичні особливості тактильних прик-
метників у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія» у складі ЛСП до-
тику виокремлено 8 мікрополів, які складаються з менших лексичних об’єднань, 
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а саме із 22 ЛСГ, та визначено їхнє кількісне наповнення. Детальному аналізу 
піддано 3 мікрополя тактильних прикметників — на позначення термічності, 
фактури та міцності. 

Першим етапом семантичного аналізу було виявлення значень багатознач-
них тактильних ад’єктивів. Встановлено, що досліджувані прикметники роз-
вивають у творах поетів епохи принципату Августа прямі, похідні, переносні, 
контекстуальні й конотативні (позитивної чи негативної оцінки) значення, 
формуючи ядро (зазвичай це високочастотні лексеми, як, наприклад, asper, 
mollis, levis) та периферію (marmoreus, rasilis) ЛСП «дотик». При цьому межі 
між ядром і периферією ЛСП прикметників дотику є нечіткими: конституен-
ти можуть належати до ядра одного та периферії іншого поля чи полів. Так, 
ад’єктив acer із первинним значенням «гострий» входить до ядра мікрополя го-
строти й також належить до периферії мікрополя термічності, розвиваючи зна-
чення «гарячий». У всіх випадках визначення семантики дотикового ад’єктива 
вирішальну роль відіграє контекст.

Наступним етапом було визначення ТГ іменників, у сполученні з якими доти-
кові прикметники реалізують свої значення. Виділено 24 ТГ іменників здебіль-
шого конкретної та рідше абстрактної семантики, велика кількість яких зумов-
лена багатозначністю досліджуваних ад’єктивів та їхньою участю в моделюванні 
фрагментів як дотикової, так і недотикової МКС та ПКС стародавніх римлян.

Найчастіше контекстуальними партнерами дотикових прикметників у ПКС 
Горація, Вергілія та Овідія виступають іменники ТГ «рослини», «погодні умо-
ви», «природні утвори» та «предмети побуту». Наприклад, у Вергілія: Frigidus 
agricolam si quando continet imber; [Verg. G. I. 259] — Чи коли холодний дощ за-
тримує землероба.

Значним за якісним та кількісним наповненням у мові поетів епохи принци-
пату Августа є мікрополе термічності, репрезентоване 545-ма слововживаннями. 
У свою чергу, його поділено на три ЛСГ із семами «гарячий», «теплий», «холод-
ний». Кількісно найбільшою з перерахованих ЛСГ є група прикметників із семою 
«гарячий», репрезентована 19-ма ад’єктивами, які поділено на 3 підгрупи із сема-
ми: a) гарячий, який має високу температуру: acer, calidus, fervidus і fervens: fervidus 
umor [Ov. Ib. 290] — гаряча рідина; б) гарячий, палючий: acer, acutus, aestuosus, 
ardens, calidus, fervidus, flagrans, gravis, igneus, maturus, rapidus, Sirius, sitiens, torridus: 
sidus fervidum [Hor. Epod. I. 27] — палюча спека; в) гарячий, спекотний: aestuosus, 
ardens, calidus, gravis: aestuosae Calabriae; — спекотної Калабрії [Hor. C. I. 31. 5‒6]. 

Виокремлено прикметник calidus, який, будучи домінантною ЛСГ «гаря-
чий», міг одночасно входити до складу всіх трьох підгруп аналізованої лексики. 
Овідій пише про зілля, яке варила Медея, що воно calido versatus aeno [Ov. M. 
VII. 279] — крутилося в гарячому мідному казані. Значення «спекотний» зазна-
чений ад’єктив реалізує, виступаючи контекстним партнером географічної наз-
ви: Quid tibi, si calidae, prosit, laudere Syenae…? [Ov. Ex P. I. 5. 79–80] — Яка тобі 
користь з того, якщо [тебе] хвалять спекотні Сіени…?

Другим за кількістю ад’єктивів є мікрополе фактури (880 слововживань). 
У ньому виділено 4 ЛСГ із семами «шорсткий, гладкий, м’який, ніжний». 
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Найбільш численною серед них є ЛСГ «шорсткий» (13 ад’єктивів), переваж-
ну кількість яких зафіксовано у Вергілія. Домінантою цієї групи є прикметник 
asper із великим семантичним обсягом (15 ЛСВ), що дає йому змогу, як і іншим 
багатозначним ад’єктивам, брати участь у поповненні складу не тільки тактиль-
них прикметників, а й інших мікрополів сенсорної лексики, а саме зору, смаку 
та слуху. Порівняймо вживані в авторів словосполучення: asper pontus [Ov. M. 
XV. 720] — бурхливе море; aspera littera [Ov. F. V. 481] — придиховий звук та asper 
sapor [Verg. G. IV. 277]  — терпкий смак.

Такий перехід тактильних прикметників досліджуваних мікрополів до інших 
сенсорних ЛСГ відбувається під впливом синестезії (явище синестезії у вузькому 
значенні). Виявлено, однак, потенційну можливість переходу дотикових прикмет-
ників і до несенсорної сфери (синестезія в широкому значенні), за якого відбува-
ється перенесення ознаки зі сфери фізичної до психічної. Так, наприклад, озна-
ченням твердої (непохитної) вдачі в аналізованих текстах є прикметники durus, 
solidus, tenax (із первісним значенням «твердий»). Переходячи ж до групи несен-
сорної лексики, прикметник durus розвиває значення «жорс токий». Венера нази-
ває дружину Юпітера — Юнону: coniunx dura [Verg. A. X. 45] — жорстока дружина.

Третім досліджуваним мікрополем є мікрополе міцності, яке утворюють 17 
прикметників. Воно складається із трьох ЛСГ із семами «твердий», «міцний», 
«крихкий». Кількісно найбільшою з них (9 одиниць) є ЛСГ із семою «твердий». 
Лексема-домінанта групи — ад’єктив durus (пряме значення «твердий») — має 
найбільшу частоту вживання не лише в мікрополі міцності, а й у всьому ЛСП 
дотику (291 слововживання).

Виявлено випадки синкретичного вживання ад’єктива durus. Так, уживане в 
Горація словосполучення gallina dura [Hor. Sat. II. 4. 18] — тверда курка — підк-
реслює не лише тактильні, а й густативні властивості названої страви. Синкре-
тизм двох відчуттів спостерігаємо і в тактильних прикметників інших мікропо-
лів, а саме дотику та зору: squamea membrana [Ov. M. VII. 271] — луската шкіра; 
дотику та слуху: uersus duros [Hor. Ars p. 446] — грубі вірші; дотику та смаку: 
tenera gallina [Hor. Sat. II. 4. 20] — м’яка курка.

Тактильні прикметники творів досліджуваних авторів були не тільки щед-
рим джерелом синестетичних переходів до інших сенсорних і несенсорних сфер 
лексики, а й самі, хоча й значно рідше, могли поповнювати свій склад складни-
ками інших ЛСП (найчастіше візуальної, рідше густативної та інших сфер). На-
приклад, Горацій на позначення відчуття твердості хліба вживає в переносному 
значенні лексему візуальної сфери lapidosus (ЛСВ1 кам’янистий): Nam Canusi 
lapidosus; [Hor. Sat. I. 5. 91] — Бо [хліб] Канузія твердий, мов камінь.

Зрідка ЛСП прикметників дотику поповнювали лексеми несенсорних сфер. 
Наприклад, ад’єктив atrox («жахливий») служить для позначення термічних 
властивостей: atrox hora [Hor. С. III. 13. 9] — спекотна година; лексема facilis 
(«легкий») — для позначення фактури: facilis cera [Ov. M. XV. 169] — м’який віск.

У третьому розділі «Системні відношення тактильних прикметників 
у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія» аналіз тактильних при-
кметників показав, що у творах поетів епохи принципату Августа міжслівні 
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парадигматичні відношення у ЛСП дотику виявляють себе в синонімічних ря-
дах та антонімічних парах.

Виявлено, що прикметники аналізованих ЛСГ, які входять до ЛСП «дотик», 
є потенційними синонімами, оскільки об’єднані спільною семантикою. Отже, 
звідси випливає висновок, що кількість синонімічних лексем досліджуваних ря-
дів є прямо пропорційною до кількості членів аналізованих ЛСГ.

У мікрополях термічності (42 синоніми), фактури (25) та міцності (17) за-
фіксовано 11 синонімічних рядів із різним числом одиниць. Найбільшу кількість 
синонімів виявлено в мікрополі прикметників на позначення термічності (42). 

Найдовшими виявилися синонімічні ряди тактильних прикметників мікро-
поля «термічність» із семами «гарячий» (19 синонімів) та «холодний» (18).

Виявлено здатність тактильних прикметників актуалізовувати різні зна-
чення й одночасно входити до кількох синонімічних рядів, адже в синонімічні 
відношення аналізовані ад’єктиви вступають не загалом, а лише одним своїм 
значенням, наприклад, ад’єктив levis поповнює склад синонімічних рядів «глад-
кий», «слизький» та «ніжний».

Кількісно найбільшу групу в аналізованих текстах утворюють семантичні 
синоніми, які становлять 81,52 % всіх синонімічних лексем. Наприклад, у си-
нонімічному ряду «холодний» ад’єктив glacialis відрізняється від прикметника 
frigidus тим, що реалізує значення «льодяний»; прикметники hibernus і brumalis — 
«холодний, зимовий», а pruinosus — «морозний».

У поезії Вергілія, Овідія та Горація побутують лексичні (mollis, tener — ніж-
ний) і контекстуальні синоніми. Останні (11) зафіксовано в синонімічних ря-
дах усіх досліджуваних мікрополів. До прикладу, в Овідія прикметник lentus 
(первісне значення «гнучкий») є контекстуальним синонімом синонімічного 
ряду «міцний». 

Встановлено, що тактильним лексемам виокремлених синонімічних рядів 
притаманне одно- і двостороннє семантичне підсилення. Синонім fervidus (дуже 
гарячий) порівняно із синонімом calidus (гарячий) виражає градаційне підви-
щення температурної ознаки, egelidus (прохолодний) порівняно з tepidus (теп-
лий) — її градаційне зниження. У зв’язку з цим зроблено висновок, що часткові 
синоніми, зокрема семантичні, не завжди можуть взаємозамінятися в тексті без 
певних змін його змісту.

Розгляд семантики тактильних прикметників у досліджуваних авторів дав 
змогу виявити одиниці, які в контекстах аналізованих творів мають високий рі-
вень синонімії, оскільки виявляють однакову сполучуваність і здатність взаємо-
замінюватися. Наприклад, синоніми mollis і tener у творах Вергілія однаково по-
єднуються з іменником arista: molli arista [Verg. Ecl. IV. 28] — ніжним колоском та 
teneras aristas [Verg. A. VII. 809] — ніжні колоски.

У поетичній спадщині досліджуваних письменників у мікрополях «терміч-
ність», «фактура» та «міцність» виокремлено 244 антонімічні пари. За сту-
пенем залежності від контексту прикметники поділено на 1) мовні та 2) кон-
текстуальні антоніми, серед яких кількісно переважають перші. Серед мовних 
виокремлено градуальні антоніми (215), у яких наявні опозиції, представлені 
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шкалою градуальності із середньою ланкою (наприклад, у ряді calidus — tepi-
dus — gelidus (гарячий — теплий — холодний) на середній вияв ознаки вказує 
прикметник tepidus), та контрадикторні (12 антонімічних пар, що становлять 
4,91 % від сумарної кількості антонімів): calidus — nec calidus (гарячий — не га-
рячий); durus — nec durus (твердий — не твердий). Контрадикторні антоніми, на 
відміну від контрарних, є спільнокореневими прикметниками. Основний вияв 
їхньої антонімічності у творах Горація, Вергілія та Овідія виражено префіксом 
in, заперечними частками nec, non. Встановлено, що вживання контрадиктор-
них антонімів притаманне передусім творам Овідія. 

З’ясовано, що дотикові прикметники творів Горація, Вергілія та Овідія, які є 
переважно багатозначними лексемами, в антонімічній парі реалізовують лише 
один ЛСВ.

Дотикові прикметники, вступаючи в антонімічні відношення різними сво-
їми значеннями, можуть бути членами різних антонімічних пар. До прикладу, 
тактильний прикметник tepidus є складником антонімічних пар «теплий — хо-
лодний» та «гарячий — холодний». Вирішальним чинником під час зарахуван-
ня антонімів до тієї чи іншої пари виступає контекст. Так, прикметники tener 
(ніжний) та scaber (шорсткий), що їх поети вживають для протиставлення ніж-
ного нігтя немовляти (tener unguis [Hor. C. III. 6. 24]) та шорсткого, не гладкого 
нігтя дівчини, яким важко звабити чоловіків (scaber unguis [Ov. Ars am. III. 276]), 
віднесено до групи контекстуальних антонімів, які вагомо поступаються щодо 
кількості антонімам першої групи. Однак розгляд їх є важливим, оскільки саме 
контекстуальні антоніми є проявом незвичного, своєрідного, інколи навіть нео-
чікуваного протиставлення сенсорних ознак.

У ПКС письменників золотого віку зафіксовано три способи семантичної 
опозиції тактильних прикметників. Основним для досліджуваних антонімічних 
лексем творів Горація, Вергілія та Овідія виявився спосіб, що ґрунтується на 
об'єднанні в антонімічні пари слів із протилежним значенням: calidus — frigidus 
(гарячий — холодний), mollis — durus (м’який — твердий), levis — asper (глад-
кий — шорсткий) тощо. Другим способом є енантіосемія дотикових прикмет-
ників (внутрішньослівна антонімія): наприклад, у контекстах творів Горація 
тактильні прикметники acer та acutus набувають полярних значень, а саме в 
сполученні з іменником sol (сонце) — пекучий (solem acutum [Hor. Epist. X. 17] — 
пекуче сонце), а з іменником gelu (мороз) — пронизливий, лютий (geluque acuto 
[Hor. C. I. 9. 4] — пронизливим морозом).

Зауважено, що для антонімів ПКС Горація, Вергілія та Овідія характерні три 
способи градаційного вираження певного тактильного відчуття, а саме: семан-
тичний, за якого дотикові лексеми вживано у звичайному ступені порівняння 
(напр., Вергілій на позначення термічних властивостей крові вживає граду-
альні антоніми calidus — tepidus — gelidus, які в словосполученнях з іменником 
«кров» розвивають значення «гарячий»: calido sanguine [Verg. A. IX. 422] — га-
рячою кров’ю, «теплий»: tepidumque cruorem [Verg. A. VI. 248] — теплу кров та 
«холодний»: gelidus sanguis [Verg. A. III. 30] — холодна кров); граматичний, за 
якого дотикові лексеми вживано у вищому та найвищому ступенях порівняння 
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або їх утворено додаванням префікса prae-: Sed prius … et tepidus Boreas et sit 
praefrigidus Auster; [Ov. Ex P. IV.12.35] — Але раніше … Борей стане теплим і Аус-
тер дуже холодним; та лексичний, за якого до тактильного прикметника до-
дано прислівник male: male firma cicatrix [Ov. Rem. 623] — недостатньо (мало) 
зміцнілий рубець.

Найбільш частотоним серед наведених способів градаційного вираження 
тактильного відчуття виявився семантичний.

У четвертому розділі «Образно-естетичний потенціал тактильних 
прикметників у поетичних творах письменників епохи принципату 
Августа» з‘ясовано, що основною стилістичною функцією дотикових 
прикметників у художній творчості Горація, Вергілія та Овідія є вживання їх у 
ролі художніх означень та у складі порівнянь. 

Тактильні прикметники у поезіях Горація, Вергілія та Овідія функціонують 
у складі структури модифікації. Відповідно до їхніх функцій виокремлено 
групу узуальних і тавтологічних означень (dura silex [Verg. A. VI. 471] (твердий 
камінь), tepidus fletus [Ov. M. IV. 674] (тепла сльоза)). 

Означення такого типу, що не повторюють ознак іменника, а характеризу-
ють предмет або явище з конкретного боку, як і епітети, називаємо пояснюваль-
ними або уточнювальними. Наприклад, Вергілій, намагаючись якнайцікавіше 
змалювати землю, характеризує її не просто як тверду (tellurem duram [Ov. M. 
IX. 650]), а як замерзлу від подуву холодного вітру (tellurem Borea rigidam [Ov. M. 
IX. 650; X.184]).

Виявлено, що в досліджуваних творах поети багато уваги приділяють 
описові природних утворів, рослин та зброї, наприклад, tepidum solum [Ov. F. 
VI. 316] — тепла земля, mollis viola [Verg. Ecl. V. 38‒39] — ніжна фіалка, rudis ensis 
[Ov. Amor. IX. 21] — необроблений меч. Означення тактильних характеристик 
рослин здебільшого є позитивно-оцінними. Дотикові ад’єктиви як характер-
ні означення рослин притаманні передусім творам Вергілія та Овідія. Арсенал 
художніх засобів у кожного з авторів може відрізнятися. Наприклад, фітонім 
липа (tilia) Вергілій називає гладким (leves) [Verg. G. II. 449], а Овідій — м’яким 
(mollis) [Ov. M. X. 91]; Горацій на позначення твердості дуба вживає прикметник 
rigidus, а Овідій і Вергілій — ще й durus [Ov. F. IV. 400] та solidus [Verg. G. II.74]. 

Системотвірним центром художніх засобів у поетичній картині світу назва-
них авторів висупає метафоричний епітет. Найчастіше тактильні лексеми в пое-
тичних текстах Горація, Вергілія та Овідія зазнають метафоричного перенесен-
ня значень, уживаючись на позначення внутрішніх якостей героїв. Здебільшого 
вони вказують на вдачу та риси характеру живих істот: equum calidumque animis 
et cursibus acrem [Verg. G. III. 118‒119] — [коня] гарячого душею і палкого в бігу. 

У дисертації виокремлено групу епітетів інтелектуальної оцінки (hirtus, 
rudis), розглянуто синкретичні, гіперболічні епітети та епітети абстрактних по-
нять, а саме фізичних і психічних станів, таких, як гнів: mollior ira [Ov. Tr. II. 
1. 28] — м’якший гнів; страх: gelidus metus [Ov. Her. XI. 84] — холодний страх.

До складу порівнянь (42) в аналізованих творах входять 17 тактильних 
прикметників мікрополів «термічність», «фактура» та «міцність» (ardens, asper, 
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durus, facilis, fervens, fervidus, firmus, frigidus, gelidus, horridus, levis, mitis, mollis, 
rigidus, solidus, tenax, tener). 

У дисертації звернено увагу на здатність тактильних прикметників ПКС Го-
рація, Вергілія та Овідія за значенням стосуватися до суб’єкта та об’єкта порів-
няння (у складі порівняльної конструкції). 

Суб’єктами порівняльних конструкцій, до складу яких входить тактильний 
прикметник, є іменники різних ТГ, а саме «зброя», «міфічні істоти», «абстрактні 
поняття», «погодні умови», «природні утвори» та ін. Овідій порівнює гнів коха-
ної, який має здатність минати, із нетривким льодом, оскільки той може танути: 
Ut fragilis glacies, interit ira mora. [Ov. Ars am. I. 374] — За мить гнів вщухне, немов 
ламкий лід. Найчисленнішими ж виявилися суб’єкти порівняння ТГ «людина».

Об’єктами порівнянь є люди, рослини, птахи, тварини, природні утвори, ре-
човини, предмети побуту, фізичні явища та абстрактні поняття. Наприклад: hic 
iuuenem agresti sublimem stramine ponunt: || qualem uirgineo demessum pollice florem || 
seu mollis uiolae seu languentis hyacinthi; [Verg. A. XI. 67‒69] — Селяни кладуть ви-
соко піднятого юнака на ложе, мов зірвану дівочими пальцями квітку чи то ніж-
ної фіалки, чи зів’ялого гіацинта.

У ПКС досліджуваних письменників засвідчено приклади вживання для ху-
дожнього опису зовнішнього вигляду, вдачі та рис характеру конкретного героя 
цілої низки тактильних прикметників, які немов обростають порівняльними 
конструкціями. Неперевершеним з цього огляду виявився Овідій: … levior adsid-
uo detritis aequore conchis, || solibus hibernis, aestiva gratior umbra,|| … mollior et cycni 
plumis et lacte coacto, || et, si non fugias, riguo formosior horto; [Ov. M. XIII. 792–793; 
796–797] — …ти гладкіша від черепашок, які постійно шліфує море, миліша від 
зимових променів сонця, [і] літнього затінку, …м’якша і від пір’я лебедя, і від загус-
лого молока, і, якщо б ти не втікала, гарніша від зрошеного саду.

На основі дослідження встановлено, що вживання тактильних прикметни-
ків як складників компаративем було прерогативою ідіостилю Овідія, у поетич-
них творах якого засвідчено 33 порівняння, що становлять 78,57 % від сумарної 
кількості прикладів.

У поетичних текстах Горація, Вергілія та Овідія функціонують порівняльні 
конструкції різної синтаксичної будови. Функціональними маркерами дос-
ліджуваних порівнянь виступають аналітичні показники порівняльних від-
ношень, як-от: velut(i) — немов; ut (як); more (подібно); sicut (подібно, як); 
quantum… tantum (настільки… наскільки); quanto-tanto, quam-tam, tam-quod 
(настільки, що); quot — tot (скільки — стільки); ut… sic (як… так), а також син-
тетичні, такі, як ступені порівняння прикметників, кількісна відмінність між 
якими незначна. 

ВИСНОВКИ

У висновках узагальнено результати дослідження. На основі комплексно-
го аналізу дотикових прикметників з урахуванням їхніх зв’язків у складі ЛСП 
прик метників дотику встановлено, що ці ад’єктиви в латинській мові становлять 
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розвинену групу слів, якій притаманна поліфункціональність, значна частота 
вживання (2470 прикладів), багатство семантичного наповнення. 

Номінація тактильного континууму в латинській мові здійснюється через 
розгалужену лексико-семантичну мікросистему позначень тактильних відчут-
тів, яка формує лексико-семантичне поле «дотик». 

Тактильні прикметники, як мовний засіб відображення однієї з основних 
сенсорних категорій, будучи антропоцентричними, оскільки визначають так-
тильні відчуття стосовно особи-реципієнта, займають особливе місце під час 
номінації дотикових відчуттів у поетичній та мовно-індивідуальній картинах 
світу. У результаті інвентаризації було виявлено, що структура ЛСП «дотик» — 
це множина дотикових ад'єктивів, що групуються у 8 лексико-семантичних 
мік рополів та 22 ЛСГ.

Серцевину досліджуваних лексем становлять якісні прикметники, які ви-
ражають тактильні ознаки безпосередньо лексичним значенням своєї осно-
ви. У мовному моделюванні дотику найважливішу роль відіграють тактильні 
прикметники мікрополів «термічність» (42 одиниці — 41,18 % від загальної 
кількості розглянутих тактильних прикметників), «фактура» (25–24,51 %) та 
«міцність» (17–16,67 %), які виявилися найчисленнішими в ЛСП «дотик» (ста-
новлять 82,36 % від загальної кількості дотикових прикметників).

Кількісний та якісний склад мікрополів тактильних ад’єктивів неоднорід-
ний. Ядро ЛСП дотику формують прикметники з первісним тактильним зна-
ченням (asper (92 приклади), gelidus (120), tepidus (61)) та високою частотою 
вживання в текстах (понад 30), до периферії зараховуємо прикметники, у се-
мантиці яких дотикове значення не є первинним (aestivus, mordax, teres), такі 
одиниці мають низьку частоту вживання.

Частотні характеристики ЛСП «дотик» засвідчують, що найвищу частоту 
вживання мають домінантні лексеми мікрополів «міцність», «термічність», 
«фактура», а саме durus (291), mollis (228) і gelidus (120). 

За типом структурної організації ЛСП тактильних прикметників становить 
систему складного типу. Семантичне розгалуження, багатоаспектність дотико-
вих лексем, здатність поєднувати в одному прикметнику різні сенсорні озна-
ки (не лише дотикові) визначає його неоднорідні, різнотипні зв’язки. Це пере-
конливо засвідчує аналіз синтагматичних відношень тактильних прикметників 
з іменниками різних ТГ (24), у яких актуалізуються прямі, похідні, переносні, 
контекстуальні та конотативні значення, що становлять їхню змістову струк-
туру. Виявлений обсяг лексичних значень, притаманних дотиковим прикмет-
никам в аналізованих поетичних текстах, показує, що більшості з них властива 
багатозначність. Кількість ЛСВ, що їх тактильні прикметники актуалізують у 
досліджуваних поетичних творах, зазвичай не виходить за межі розгалуженої 
семантичної структури тактильних прикметників, зафіксованої в словниках. 
Найбільшу ж кількістю актуалізованих ЛСВ (15) має прикметник asper мікро-
поля «фактура». 

Типовими контекстними партнерами тактильних прикметників виявилися 
іменники широкого спектру конкретної семантики, їх виокремлено в семантичні 
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підкласи (ТГ). Це назви, з якими сполучаються більшість прикметників усіх до-
сліджуваних мікрополів. У більшості з них виявлено постійну сполучуваність з 
іменниками ТГ «предмети побуту» та «природні утвори»; слід зазначити, що всі 
тактильні ад’єктиви показали найвищу частотність уживання із цими ТГ імен-
ників, а також із ТГ «рослини» та «погодні умови» Частотні тактильні прик-
метники (durus, mollis, tener), як багатозначні лексеми, виступають також озна-
ченнями численних абстрактних найменувань, найчастіше внутрішніх якостей 
та властивостей героїв, а також психічних і фізичних станів. Це можна пояснити 
належністю відчуття дотику до основних ознак ідентифікації будь-якого об’єкта 
дійсності (разом із візуальними відчуттями), а отже, його значущістю для опису 
сенсорних та інших властивостей об’єктів природного оточення римлян.

Структурно-семантичний аналіз дотикових одиниць виявляє, що в їхній 
структурі містяться похідні дотикові значення. В основі внутрішньої залеж-
ності між прямим і вторинним значеннями лежить або звуження прямого в ре-
зультаті обмеження лексичної сполучуваності, яка уточнює похідне значення, 
унас лідок чого виникають похідні ЛСВ із тактильною семантикою (наприклад, 
ЛСВ1 прикметника tepidus «теплий», а ЛСВ2 «гарячий»), або метафоризація 
(синестетична метафора), яка є основою для виникнення значень, пов’язаних із 
внутрішнім світом людини.

Дотикові ознаки взаємодіють в об’єктивному світі, адже становлять різні 
сторони одного явища, а саме відчуття дотику, що й зумовлює складність зміс-
тової структури тактильних лексем. У ПКС письменників епохи принципату 
Августа це виявляється в здатності прикметників одного мікрополя поповнюва-
ти склад різних ЛСГ (наприклад, ад’єктив egelidus належить до ЛСГ «теплий» та 
ЛСГ «холодний»), і в здатності прикметників мікрополя «міцність» позначати 
фактуру, а прикметників мікрополя «гострота» — позначати термічні відчуття.

Шляхи поповнення сенсорної лексики у ПКС Горація, Вергілія та Овідія 
виявилися двосторонніми. Дотикові прикметники частіше є джерелом синес-
тетичних переходів до візуальної, густативної та аудіальної сфер, рідше — до не-
сенсорної. Своєю чергою, хоча значно рідше, прикметники інших ЛСП, а саме 
візуальної (marmoreus, squalidus, teres), та несенсорних сфер (aestuosus, mordax, 
rapidus, validus) можуть поповнювати тактильну лексику.

Здатність тактильних ад’єктивів до метафоризації, у результаті чого вони 
переходять до інших ЛСП сенсорної та несенсорної сфер, дає їм змогу брати 
участь у моделюванні фрагментів як тактильної, так і нетактильної МКС старо-
давніх римлян.

Парадигматичні відношення тактильних прикметників досліджувано на 
основі результатів вивчення їхньої сполучуваності. Визначено, що дотикові 
лексеми перебувають у гіперонімічних парадигматичних відношеннях до іден-
тифікатора ЛСП дотику та в гіпонімічних відношеннях із лексемами в складі 
лексико-семантичних мікрополів. Тактильні прикметники на основі своєї бага-
тозначності проявляються також у парадигматичних відношеннях синонімії та 
антонімії як у прямому, власне дотиковому, так і в похідних та переносних зна-
ченнях. Виявлено пропорційну залежність між кількістю членів ЛСГ мікрополів 
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та кількістю виокремлених синонімів. В основі поповнення синонімічних рядів 
лежить розвиток багатозначності та словотворення. Розвиток полісемії так-
тильних прикметників спричинив їх входження до декількох синонімічних ря-
дів або антонімічних пар.

Серед виокремлених антонімів кількісно переважають мовні, які поділяємо 
на контрарні (градуальні) та контрадикторні. 

Контекстуальні антоніми представлені значно меншою кількістю прикла-
дів, однак їхня роль у художньому тексті дуже важлива, оскільки саме вони є 
проявом своєрідного, незвичного, інколи навіть неочікуваного протиставлення 
сенсорних ознак.

Антонімічні пари тактильних прикметників мають несиметричну структуру; 
для них характерні семантичні, граматичні та лексичні способи вираження гра-
даційного підсилення тактильних відчуттів. 

Спостереження над образно-естетичним потенціалом лексем із семанти-
кою дотику виявило активне використання їх як засобів яскравого зображення 
природних утворень, рослин, тварин, птахів, зброї, предметів побуту, погодних 
умов, характеру та вдачі осіб. Основна стилістична функція тактильних при-
кметників полягає в тому, що вони виконують роль художніх означень (які мо-
жуть бути характеризувальними, тавтологічними та гіперболічними), метафо-
ричних епітетів, а також входять до складу порівнянь, з яких 78,57 % припадає 
на поетичну спадщину Овідія. 

Отже, результати поданого дисертаційного дослідження сприяють форму-
ванню чіткого уявлення про основні системно-квантитативні характеристики 
семантичного поля тактильних прикметників поетичних текстів письменників 
епохи принципату Августа, про природу, мовні функції та семантичну структуру 
позначень дотику.

Отримані в процесі наукової розвідки об’єктивні дані про синтагматику 
та парадигматику дотикових ад’єктивів збагачують уявлення про лексико-
семантичне поле тактильних прикметників латинської мови, доповнюючи на-
явні в сучасному мовознавстві положення про загальні характеристики її сен-
сорних лексичних одиниць.

Перспективним видається вивчення лексичної семантики сенсорних ад’єк-
тивів не лише на синхронному рівні, а й у діахронії. Плідним може бути також 
зіставний аналіз тактильних прикметників на матеріалі латинських пое тичних 
творів різних періодів. 
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АНОТАЦІЯ

Антонюк-Кириченко С. А. Тактильні прикметники латинської мови: 
структурно-системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, 
Вергілія, Овідія). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.14 — класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. — Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 
науки України. — Київ, 2018.

Дисертаційну роботу присвячено аналізу лексико-семантичного поля так-
тильних прикметників, здійсненого на основі дослідження творів латинських 
поетів епохи принципату Августа, як важливого компонента мовної та поетич-
ної картин світу стародавніх римлян.

У дисертаційному дослідженні визначено місце цих прикметників у мовній 
картині світу, внутрішню структуру їх ЛСП, подано картину лексичної спо-
лучуваності, описано частотні характеристики, встановлено парадигматичні 
зв’язки досліджуваних ад’єктивів, їх лексико-семантичні особливості. Встанов-
лено, що поповнення ЛСП дотику вібувається внаслідок синестетичних двобіч-
них зв’язків як із сенсорними, так і несенсорними ЛСП інших прикметників. 
Підкреслено роль тактильних прикметників у формуванні як тактильної, так 
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і нетактильної МКС. Розглянуто стилістичні функції та образно-естетичний по-
тенціал досліджуваних ад’єктивів.

Ключові слова: мовна картина світу, ЛСП, ЛСГ, семантична структура сло-
ва, сполучуваність, ЛСВ, парадигматичні відношення, синтагматичні зв’язки, 
епітетне словосполучення, порівняльна конструкція.

АННОТАЦИЯ

Антонюк-Кириченко С. А. Тактильные прилагательные латинского 
языка: структурно-системный аспект (на материале поэзии Горация, 
Вергилия, Овидия). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.14 — классические языки. Отдельные индоевропейские 
языки. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Ми-
нистерство образования и науки Украины. — Киев, 2018.

Диссертация посвящена анализу лексико-семантического поля осязательных 
прилагательных, осуществлённого на основе исследования произведений ла-
тинских поэтов эпохи принципата Августа, как важного компонента языковой 
и поэтической картин мира древних римлян.

В составе ЛСП осязания выделены 8 микрополей, которые состоят из мень-
ших лексических объединений, а именно 22 ЛСГ и определено их количествен-
ное наполнение. Детальному анализу подвергнуты 3 микрополя осязательных 
прилагательных для обозначения термичности, фактуры и прочности.

Проанализированы системные отношения осязательных прилагательных 
микрополей термичности, фактуры и прочности. Установлено, что основной 
стилистической функцией осязательных прилагательных в художественном 
творчестве Горация, Вергилия и Овидия является употребление его в качестве 
художественных определений и в составе сравнений.

Ключевые слова: языковая картина мира, ЛСП, ЛСГ, семантическая струк-
тура слова, сочетаемость, ЛСВ, парадигматические отношения, синтагматичес-
кие связи, эпитетное словосочетание, сравнительная конструкция.

SUMMARY

Antonyuk-Kyrychenko S. A. Latin adjectives denoting touch perception: 
the systemic-structural aspect (in the poetry of Horace, Virgil, Ovid). — 
Manu script.

A thesis for the Candidate Degree in Philology in speciality 10.02.14 — Classical 
Languages. Certain Indo-European Languages. — Institute of Philology, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine. — Kyiv, 2018.

The dissertation is concerned with the analysis of the lexical and semantic field of 
tactile adjectives carried out on the basis of the study of the Latin poetry of Augustan 



20

age writers as an important component of the linguistic and poetic pictures of the 
world of ancient Romans.

Words denoting touch perception, as their significant part, play an exclusive role 
in the process of primary world awareness, therefore its objectivation language is 
natu ral, which for this purpose uses a wide range of expressive means, with adjectives 
occupying an important place.

The dissertation deals with questions of linguistic and poetic pictures of the world. 
The position of the adjective is defined among other parts of speech, with attention 
being paid to the semantic (syncretic and synesthetic) and grammatical features of 
adjectives. The systemic connections and the main stylistic functions of the adjective 
were studied too and methods of research of tactile adjectives on the basis of the poetic 
Latin language were examined.

In the lexical and semantic field of touch, 8 microfields, which consist of 22 lexical 
and semantic groups, were singled out and their quantitative content was determined. 
Three microfields of adjectives denoting heat, texture and durability were analysed in 
detail.

In addition, it was revealed that the quantitative and qualitative composition of 
microfields of tactile adjectives is non-homogenous. The core part of the lexical and 
semantic field of touch is formed by adjectives with an initial tactile meaning and with 
a high frequency of use in texts. Adjectives with non-tactile initial semantics with a 
low frequency of use were referred to the periphery.

The dissertation also analyses systemic relations of the microfields of heat, texture 
and durability as well as the figurative and aesthetic potential of tactile adjectives. 
Attention was paid to the functioning of tactile adjectives in the poetry of Horace, 
Virgil and Ovid in the structure of modification. In accordance with the functions 
of such adjectives, a group of usual and tautological tactile adjectives was singled 
out. The main stylistic functions of touch adjectives (epithet and comparison) in the 
poetry of Horace, Virgil, and Ovid were described.

The results of the dissertation research help to obtain a clear idea of  basic systemic-
quantitative characteristics of the semantic field of tactile adjectives of the Augustan 
age poetry, the nature, linguistic functions, and semantic structure of adjectives 
denoting touch perception.

Keywords: linguistic picture of the world, lexical and semantic field, lexical and 
semantic group, semantic word structure, compatibility, lexical and semantic variant, 
paradigmatic relations, syntagmatic relations, epithet, comparative construction.
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