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АНОТАЦІЯ 

 

Чернюх Б. В. Функціональна семантика аспектуальності в латинській мові. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови». – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти  і 

науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти  і науки України Київ, 2017. 

 

У дисертації здійснено комплексний функціонально-семантичний аналіз 

категорії аспектуальності, який відкриває можливість дослідження основних 

закономірностей категоризації аспектуальної семантики та її репрезентації у 

латинській мові.  

Дисертація висвітлює основні теоретичні питання, які стосуються 

об'єктивістського підходу до опису категорії аспектуальності, еволюції поглядів на 

аспект та аспектуальність у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві, проблем 

диференційної ознаки категорії аспекту та його реалізації у латинській мові, 

типології акціональних класів, польового структурування категорії аспектуальності.  

У представленому дослідженні вперше в українській класичній філології на 

широкому фактичному матеріалі проаналізовано у діахронії динаміку розвитку 

взаємозвʼязку аспектуальної семантики із акціональними типами предикатів, 

виявлено роль акціональності й контексту у формуванні часткових видових значень, 

визначено аспектуальний потенціал самостійного та залежного кон’юнктива, 

виокремлено роди дії латинського дієслова та здійснено моделювання 

функціонально-семантичного поля аспектуальності. Окрім того уточнено природу 

аспекту в латинській мові, семантику перфективності та імперфективності, джерела 

формування аспектуальних значень, аспектуальний потенціал префіксації та 

суфіксації. Таким чином, у дисертаційній праці набули поглибленого тлумачення 

питання, пов’язані із загальною теорією аспектуальності, значенням та 
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функціонуванням видо-часових форм латинського дієслова у зв’язку із його 

аспектуальними параметрами.  

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження аспектуальності в 

латинській мові» розглянуто історію аспектологічних студій у латинській мові, 

розпочатих наприкінці ХІХ ст. представниками молодограматичного напряму. 

Історія дослідження аспекту та аспектуальності відзначається переходом від 

«лексичного» напряму, орієнтованого на видову систему слов’янського типу, через 

«граматичний» із зосередженням уваги на семантиці видо-часових форм до 

функціонально-семантичного підходу, який передбачає аналіз всього комплексу 

аспектуальних значень, що реалізуються засобами різних мовних рівнів. 

З опорою на двокомпонентну теорію виду аспектуальність розглядається як 

комплексне явище, утворене поєднанням двох статусно нерівноцінних складових – 

граматичного аспекту і реалізованої на лексико-семантичному рівні акціональності 

– з очевидною перевагою аспекту.  

Акціональність як явище «прихованої граматики» реалізується на лексико-

семантичному рівні й характеризується такими параметрами як 

граничність/неграничність, динамічність/статичність, миттєвість/тривалість на 

підставі яких здійснюється таксономія акціональних типів предикатів. Вагоме місце 

в її структурі належить ателічності/телічності, яка характеризує відношення до межі, 

і за умови ослаблення або нейтралізації аспекту формує видову семантику 

дієслівних форм.  

Обґрунтовано, що властива для латинської мови темпоралізація дієслівної 

системи, завдяки чому аспект почав функціонувати у складі граматичного «часу», 

спричинила периферійність аспекту, який звузив сферу свого поширення, 

обмежившись опозицією «імперфект/аористичний перфект», і втратив свою 

виразність. Це привело до зростання ролі акціональності та контексту як 

компенсаторних засобів реалізації аспектуальних значень. 

Переосмислено реалізацію функціонально-семантичної категорії 

аспектуальності в латинській мові у межах однойменного функціонально-

семантичного поля (ФСП) як змістово-формальної єдності сформованої видо-
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часовими формами дієслова та взаємодіючими з ними лексичними, лексико-

граматичними і словотвірними елементами. Переконливо доказано, що 

найвиразнішим засобом вираження аспектуальної семантики у латинській мові є 

граматичні «часи» – кластери, у яких поєднано аспектуальну і темпоральну складові 

доповнені у системі кон’юнктива модальним компонентом.  

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений граматичним засобам 

вираження аспектуальності.  

Аналіз функціонування перфекта і імперфекта індикатива, які утворюють 

єдину чітко виражену аспектуальну опозицію дозволив зробити висновок, що в 

основі їхніх видових значень лежить співвідношення моменту реалізації ситуації 

(М) та точки відліку (М’). Перфект та видо-часові форми утворені від його основи 

передбачають припинення ситуації до точки відліку, яка розташована за її межами. 

На противагу до них імперфект передбачає співпадіння обох згаданих точок. 

Відмінність у локалізації точки відліку забезпечує синхронний (для імперфекта) або 

ретроспективний (для системи часів перфекта) погляд на ситуацію. Завдяки цьому 

відбувається аспектуальна диференціація згаданих граматичних форм. Встановлено, 

що правобічна закритість, яка властива для форм системи перфекта, зумовлює 

проникнення за точку відліку тільки наслідків ситуації. Завдяки цьому виникає 

значення розширеного перфектива, яке реалізується у вигляді результативності та 

актуальності. На противагу до перфекта імперфект характеризується відкритістю 

правої межі, за якою ситуація може розвиватись у різний спосіб, що сприяє 

виникненню нетривіальних значень.  

Постульовано, що характерною ознакою перфективності у латинській мові є 

«темпоральний» характер, який передбачає не стільки завершеність ситуації завдяки 

досягненню нею критичної межі, як припинення самого часу існування ситуації. 

Імперфективність, зумовлена синхронністю М та М’, передбачає вичленування 

одного із фрагментів ситуації, який перебуває у полі зору мовця, що сприяє розгляду 

ситуації у процесі її реалізації.  

Розгорнуто тезу, що з погляду семантики зони перфективності та 

імперфективності є синкретичними структурами, які об’єднують близькі за 
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значенням, але не тотожні семи, пов’язані з відношенням до межі. У сфері 

перфективності виокремлено семи лімітативності, інцептивності, комплетивності та 

пунктивності. Імперфективність охоплює семи дуративності, прогресивності, 

множинності та конативності.  

Застосування прийому кількісних підрахунків дозволило довести зв’язок між 

аспектом та акціональністю, який знаходить своє вираження у переважному 

вживанні ателічних предикатів у формах системи інфекта та телічних – у формах 

системи перфекта, що простежується на всіх діахронних зрізах. Встановлено, що 

залежно від акціонального типу предиката у видо-часових формах реалізуються 

часткові аспектуальні семи властиві для зон перфективності та імперфективності. 

Узгодженість між акціональним класом предикатів і семантикою імперфективності 

найвиразніше простежується у статичних та ателічних процесних предикатах, де 

імперфект актуалізує семи дуратива і прогресива. У межах перфективності подібна 

конгруентність існує між телічними предикатами (процесними та евентивними), які 

реалізують семи комплетивності та пунктивності. Конкуренція базової 

аспектуальної семантики перфектива та імперфектива й акціональних значень 

предикатів спричиняє «аспектуальний конфлікт», який проявляється у появі 

нетривіальних значень, представлених у формах системи перфекта інгресивністю, а 

у формах системи інфекта – конативністю або ітеративністю. 

Виявлено, що домінування темпоральних і модальних категоріальних ознак 

над аспектуальними спричинило нівеляцію останніх у формах майбутнього часу та 

кон’юнктива утворених від основи інфекта. Для них властива аспектуальна 

нейтральність і зумовленість видової семантики акціональним типом предикатів та 

характером контексту.  

Аналіз аспектуальної семантики кон’юнктива у незалежних (головних) та 

підрядних реченнях дозволив констатувати об’єднання у значеннях самостійного та 

залежного кон’юнктива двох хронологічно відмінних пластів: первісного модально-

аспектуального та пізнішого модально-аспектуально-темпорального, для якого 

властиве поступове ослаблення серединної ланки за рахунок переваги темпоральної 

складової. Перший пласт властивий передовсім незалежно вжитому кон’юнктиву та 
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кон’юнктиву у складі умовних речень, другий – представлений іншими випадками 

залежного вживання.  

У третьому розділі розглянуто використання префіксації та суфіксації для 

реалізації аспектуальних значень на рівні дієслівної лексеми. Виявлено, що 

абстрагування від первинних просторових значень, притаманних для більшості 

латинських префіксів сприяло виникненню у них аспектуальних значень. 

Інкорпоровані до складу дієслова префікси виражають фазове структурування дії, 

підкреслюючи її початок (ad-, ob-, in-), серединну (per-,   pro-, trans-) та кінцеву 

стадії (per-, de-, ex-), або цілісність (con-), вказують на її кількісне вираження (dis-, 

re-), а також є засобом інтенсифікації. На противагу префіксації суфіксація є менш 

поширеною і представлена лише суфіксами -sс-, -(i)to-/-(i)so-, перший з яких є 

носієм динамічності, а другий – множинності та інтенсивності. Префікси і суфікси 

беруть участь у творенні родів дієслівної дії, серед яких виокремлюються фазові, 

кількісні, якісні, а також адверсативний, трансформативний та дезидеративний. У 

межах фазових способів дії диференційовано інгресивний, прогресивний, 

егресивний та комплетивний, у межах кількісних – ітеративний, рефактивний і 

дистрибутивний, у межах якісних – інтенсивний, аттенуативний, негативний та 

комітативний. Встановлено, що на відміну від мов, у яких роди дії, безпосередньо 

впливають на аспектуальну семантику, регламентуючи вибір певного видового 

значення, у латинській такий зв’язок відсутній, завдяки чому будь-яке дієслово (за 

винятком дефектності парадигми) може функціонувати як у формах інфекта, так і 

перфекта. 

Показано, що окрім привнесення додаткових аспектуальних відтінків 

префіксація сприяла також телізації неграничних дієслів та перфективації 

граничних. За допомогою суфіксації відбувалась трансформація статичних дієслів у 

динамічні та часткова імперфективація.  

Реалізуючись на лексико-семантичному рівні, акціональність безпосередньо 

не мала впливу на формування базових аспектуальних значень імперфективності та 

перфективності, що зумовлено недостатнім ступенем її граматизації та 

домінуванням у системі латинського дієслова аспекту «темпорального» типу. 
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Заключний розділ дисертації присвячений моделюванню функціонально-

семантичного поля аспектуальності та аналізу його складових. Згадане поле 

трактується у дисертації як макрополе, яке охоплює мікрополя лімітативності, 

фазовості, тривалості, дієслівної множинності та інтенсивності.  

Обґрунтовано, що центральне місце у функціонально-семантичному полі 

аспектуальності належить мікрополю лімітативності, яке виражає базову ознаку 

аспекту – відношення до межі. Його семантичним ядром є лімітативність 

темпорального характеру, яка лежить в основі категорії латинського аспекту. 

Формальним засобом вираження ядра слугують форми часів системи перфекта, а 

також презенс та імперфект індикатива. Довколаядерну зону формують граматичні 

форми, утворені від основи інфекта, для яких властива нерегулярність вираження 

межі, залежність від контексту та/або акціональної семантики дієслівних лексем. 

Периферія мікрополя лімітативності реалізується у площині акціональних значень і 

представлена протиставленням неграничних та граничних дієслів, доповнюючись 

контекстуальними засобами вираження обмеженості/необмеженості. 

Мікрополе фазовості тлумачиться як комплексне утворення, утворене 

субполями проспективності, інхоативності, інтратермінальності, фінальності та 

результативності, які виражаються описовими конструкціями із фазовими 

дієсловами, видочасовими формами та префіксацією. Статус та набір складових у 

межах кожного із субполів варіюється залежно від специфіки значення, що 

виражається. Доказано, що єдиною спеціалізованою граматичною формою 

вираження фазовості є participium futuri activi на позначення проспективності. Решта 

фазових значень виражається конструкціями із фазовими дієсловами та 

видочасовими формами, для яких семантика фазовості є супутньою і зумовлюється 

впливом акціональної семантики предикатів та контексту. Роль останнього є 

особливо важливою за відсутності або ослаблення відповідних значень формальних 

показників.  

Мікрополе тривалості розглянуто як втілення перетину темпоральних й 

аспектуальних значень. Виокремлено такі його ознаки: експліцитність/ 

імпліцитність, визначеність/невизначеність, ступінь конкретизації, відношення до 
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межі, ступінь вияву або співвідношення із нормою, тип часової протяжності. 

Доказано, що тривалість у латинській мові виражається лексично та синтаксично, а 

також за допомогою контексту, а ядро мікрополя тривалості формують його 

зовнішні детермінатори, які є найспеціалізованішим і найрегулярнішим засобом 

вираження тривалості. До складу ядра згаданого мікрополя також входять дієслова, 

лексична семантика яких містить сему тривалості. На периферії мікрополя 

тривалості перебувають дієслівні форми системи інфекта, неграничні дієслова та 

конструкції, які імплікують значення тривалості.  

На основі розгляду певних семантичних відмінностей між ітеративністю, 

мультиплікативністю та дистрибутивністю запропоновано розглядати їх як субполя, 

об’єднані у межах мікрополя дієслівної множинності на підставі ознаки 

квантитативності. Встановлено, що формальним засобом вираження дієслівної 

множинності є, передовсім, лексичні та синтаксичні засоби обставинного типу, 

описові конструкції та словотвірні морфеми, які слугують для утворення 

рефактивного, фреквентативно-інтенсивного і дистрибутивного родів дії. Важливе 

місце у формуванні кола значень дієслівної множинності належить також контексту.  

Проаналізовано реалізацію мікрополя інтенсивності на лексичному та 

словотвірному рівнях. Виявлено, що інтенсивність може бути закладена у 

лексичному значенні дієслова, а також виражатись експліцитними маркерами 

обставинного характеру та за допомогою афіксації.  

Структура згаданих мікрополів, їхні складові та роль останніх у вираженні 

відповідних значень дозволили схарактеризувати їх як моноцентричні з 

гетерогенними ядрами.  

Доказано, що серед об’єднаних у межах функціонально-семантичного поля 

аспектуальності мікрополів центральне місце займає мікрополе лімітативності. 

Решта становлять ближню та дальню периферію. Ближня периферія представлена 

мікрополем фазовості, дальня, за ступенем віддаленості від ядра – мікрополями 

множинності, тривалості та інтенсивності. Між ядерним та периферійними 

мікрополями, а також у межах останніх існують зони перетину, які на формальному 
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рівні реалізуються набором тотожних конституентів, а на семантичному – 

утворенням комплексних значень. 

Різноманітність ознак, представлених мікрополями, об’єднаними у 

функціонально-семантичному полі аспектуальності, забезпечує його взаємодію із 

функціонально-семантичними полями кількісності (мікрополе дієслівної 

множинності), якісності (мікрополе інтенсивності), темпоральності (мікрополя 

лімітативності, тривалості та фазовості), становості (мікрополе фазовості).  

Дослідження закономірностей категоризації аспектуальної семантики на 

засадах функціональної граматики відкриває подальший шлях для комплексного 

аналізу аспектуальності, як динамічного багатопланового феномену. Перспективним 

у цьому відношенні є вивчення зв’язку аспектуальної «поведінки» дієслів зі 

специфікою їх лексичного значення, аналіз функцій та ролі аспектуальних 

параметрів у формуванні семантики наративу, а також типологічні студії із 

залученням даних латинської та інших мов. 

Ключові слова: латинська мова, аспектуальність, аспект, акціональність, 

дієслово, імперфективність, перфективність, акціональний тип предиката, 

префіксація, суфіксація, функціонально-семантичне поле. 
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ANNOTATION 

 

Bohdan Chernyukh. Functional Semantics of Aspectuality in Latin. – The 

manuscript for fulfilment of qualification requirements.  

Thesis for the Degree of Doctor of Philology, specialty 10.02.14 “Classical 

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

Lviv, Ministry of Education and Science of Ucraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ucraine, Kyiv, 2017. 

 

The thesis presents a comprehensive analysis of the functional-semantic category of 

aspectuality, which opens the possibility of the study of the basic laws of categorization of 

aspectual semantics and its representation in Latin. 

The thesis covers theoretical issues related to the objectivistic approach to the 

description of the category of aspectuality, evolution of views on aspect and aspectuality 

in domestic and foreign linguistics, problems of the differential feature of the category of 

aspect and its implementation in Latin, typology of actional classes, field structuring of 

aspectuality. 

For the first time in Ukrainian classical philology the dynamics of the relationship 

between aspectual semantics and actional types of predicates have been diachronically 

analyzed; the role of actionality and context in shaping specific aspectual meanings has 

been detected; aspectual potential of independent and dependent subjunctive has been 

determined; types of action of Latin verbs have been singled out and functional modeling 

of functional-semantic field of aspectuality has been suggested. The nature of aspect in the 

Latin language, semantics of perfectivity and imperfectivity, sources of aspectual meaning 

formation, aspectual potential of prefixation and suffixation have been clarified. Thus, the 

thesis provides in-depth interpretation of the issues related to the general theory of 

aspectuality, meaning and functioning of aspecto-temporal forms of the Latin verb in view 

of its aspectual parameters on the basis of substantial corpus of Latin texts. 

The history of aspectological studies in Latin started by the Neogrammarians in the 

late nineteenth century is the subject of the research in the First Chapter: “Theoretical 
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Foundations of Research in Latin Aspectuality”. The history of studies in aspect and 

aspectuality is marked by the transition from the “lexical” (focused on aspective system of 

Slavic type) and through the “grammatical” (focused on the semantics of aspectual-

temporal forms) to functional-semantic approach, which involves an analysis of the whole 

complex of aspectual meanings implemented by means of different linguistic levels. 

Proceeding from the two-component theory of aspect, the aspectuality is considered as a 

complex phenomenon, formed by the combination of two components of unequal status: 

grammatical aspect and realized on the lexical-semantic level actionality – with the 

obvious tendency to aspect. 

As the phenomenon of “hidden grammar” the actionality is realized on the lexical-

semantic level and is characterized by the following parameters: telicity/ atelicity, 

dynamicity/stativity, instancy/duration on the basis of which the taxonomy of actional 

types of predicates is conducted. An important place in its structure belongs to 

atelicity/telicity which determines the relation to limit and in case of weakening or of 

neutralization of the aspect, forms aspectual semantics of verbal forms. 

It is substantiated that the temporalization of verbal system which is characteristic of 

Latin and through which the aspect began to operate as a part of grammar “tense”, caused 

aspectual periphery. Aspect narrowed the scope of its distribution and was restricted to 

opposition “imperfect/aoristic perfect” and lost its expressiveness. This led to the increase 

of the role of actionality and context as compensatory means of aspectual meanings 

implementation. 

The actualization of functional-semantic category of aspectuality in Latin within 

eponymous functional-semantic field is reinterpreted as the content-formal unity formed 

by aspect-tense forms of verbs and lexical, lexical-grammatical and word building 

elements interacting with them. It is convincingly proved that the most significant means 

of expressing aspectual semantics in Latin are grammar “tenses”: the clusters, which 

combine temporal and aspectual components supplemented by modal component in the 

system of subjunctive. 

The Second Chapter of the research is devoted to grammatical means of expressing 

aspectuality. 
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The analysis of functioning of perfect and imperfect indicative that form a single 

distinct aspectual opposition made it possible that the basis of their specific meaning is the 

ratio of the moment of realization of the situation (M) and the reference point (M’). Perfect 

and aspect-tense forms derived from its stem provide the termination of the situation to an 

externally located point of reference. In contrast to them, the imperfect presupposes the 

coincidence of both of mentioned points. The difference in reference point location 

provides simultaneous (for imperfect) or retrospective (for the system of perfect tenses) 

view of the situation. These grammatical forms provide for the aspectual differentiation. It 

is established that the right-side closeness, inherent to the system of perfect forms causes 

the fact that only consequences of the situation penetrate beyond reference point. Because 

of this the meaning of wider perfective occurs, which is actualized as effectiveness and 

relevance. In contrast to perfect, imperfect is characterized by right-side openness beyond 

which the situation may develop in a different way thus contributing to the development of 

non-trivial meanings. 

It is postulated that a characteristic feature of perfectivity in Latin is its “temporal” 

character, which involves not only the completeness of the situation because of achieving 

its critical point, but the suspension of the duration of the situation itself. Imperfectivity 

caused by M and M’ synchronicity provides singling out of one of the fragments of 

situation, which is in the sight of the speaker. This fragment contributes to the 

comprehension of the situation in the process of realization. 

It is claimed that in terms of semantics the areas of perfectivity and imperfectivity 

are syncretic structures combining close in meaning but not identical semes with the 

relation to limit. Semes of restriction, inceptivity, completivity and punctivity are singled 

out in the sphere of perfectivity. Imperfectivity includes the semes of durativity, 

progressivity, multiplicity as well as the conativity semes. 

Elements of quantitative analysis allowed to trace the link between aspect and 

actionality that is reflected in the preferred use of atelic predicates in the forms of infective 

system and the telic ones in the forms of the system of perfect. This link can be traced at 

all diachronic sections. It is established that partial aspectual semes characteristic of 

perfective and imperfective zones are realized depending on the type of actional predicate 
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in aspect-tense forms. Consistency between actional class of predicates and semantics of 

imperfectivity are most clearly detected in static and atelic progressive predicates where 

imperfect actualizes durative and progressive semes. Within the perfectivity, such 

congruence exists between progressive and eventual telic predicates. The latter actualize 

the semes of completivity and punctivity. The competition between basic aspectual 

semantics of perfect and imperfect and actional values of predicates causes “aspectual 

conflict”, which reveals itself in the emergence of non-trivial meanings represented in the 

forms of perfective system by ingressivity, and in the forms of the system of infectum by 

conativity or iteration. 

It is revealed that the dominance of temporal and modal categorical features over the 

aspectual ones caused leveling of the latter in the forms of future tense and subjunctive 

formed from the stem of infect. They are aspectually neutral and their aspectual semantics 

is conditioned by actional type of predicates and the type of the context. 

The analysis of aspectual semantics of subjunctive in independent (main) and 

subordinate clauses allowed to state the integration of two chronologically distinct layers 

in the meanings of the independent and dependent subjunctive: the original modal-

aspectual and the later modal-aspectual-temporal. The second is characterized by the 

gradual weakening of the middle chain at the expense of temporal component. The first 

layer is inherent primarily to independently used subjunctive and subjunctive as a part of 

conditional sentences; the second one is represented by other cases of dependent use. 

The Third Chapter deals with the use of prefixation and suffixation to actualize 

aspectual meanings at the level of verbal lexeme. It is found out that the abstraction from 

primary spatial meanings, inherent to most Latin prefixes, contributed to the emergence of 

their aspectual meanings. 

When incorporated into the verb prefixes express phase structuring of action, 

emphasizing its initial (ad-, ob-, in-), middle (per-, pro-, trans-) and final stage (per-, de-, 

ex-), or integrity (con-), indicating its quantitative expression (dis-, re-), as well as being a 

means of intensification. In contrast to prefixation, suffixation is less common and is 

represented only by suffixes -sc-, - (i) to -/- (i) so-, the first of which renders dynamics, 

and the second multiplicity and intensity. Prefixes and suffixes are involved in the creation 
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of kinds of verbal action, among which phasal, quantitative, qualitative, as well as 

adversative, transformative and desiderative are to be distinguished. Within phasal modes 

of action the following are differentiated: ingressive, progressive, egressive and 

completive; within quantitative: iterative, refactive and distributive; within qualitative: 

intensive, attenuative, negative and sociative. It is established that unlike the languages in 

which the kinds of actions directly affect aspectual semantics thus regulating the choice of 

a specific meaning, there is no such connection in Latin and thus any verb (except for 

defectiveness of paradigm) is able to function in forms of infectum and perfectum. 

It is shown that besides adding aspectual shades, prefixation also contributed to the 

telization of atelic verbs and perfectivation of telic ones. The transformation of stative into 

dynamic verbs and partial imperfectivation occurred due to suffixation. 

While being realized on lexical-semantic level, the actionality did not have direct impact 

on the formation of basic aspectual meanings of imperfectivity and perfectivity because of 

the insufficient degree of grammaticalization and dominance of “temporal” type of aspect 

in the system of the Latin verb. 

The final Chapter of the thesis deals with functional-semantic field of aspectuality 

modeling and the analysis of its components. The mentioned field is treated in the thesis as 

a macro-field that covers micro-fields of limitativity, phasality, duration, verbal plurality 

and intensity. 

It is substantiated that the central position in the functional-semantic field of the 

aspectuality is occupied by the micro-field of limitativity, which expresses the basic 

feature of aspect: relation to the limit. Its semantic nucleus is temporal limit which makes 

the foundation of the category of Latin aspect. The formal means of expressing nuclei are 

tense forms of the system of perfectum, as well as present and imperfect forms of the 

indicative. The zone around the nuclei is formed by grammatical forms derived from the 

stem of infectum which are characterized by the irregularity of expression of limitativity, 

as well as dependence on the context and/or actional semantics of verbal lexemes. The 

periphery of the micro-field of limitativity is implemented through actional meanings and 

is represented by the opposition of atelic and telic verbs, being supplemented by 

contextual means of expressing boundedness/unboundedness. 
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The micro-field of phasality is interpreted as a complex structure formed by sub-

fields of prospectivity, inhoativity, intra-terminality, finality and resultativity, which are 

expressed by descriptive constructions with phasal verbs, tense-aspect forms and 

prefixation. The status and a set of components within each sub-field vary depending on 

the specifics of expressed meaning. It is proved that a single special grammatical form of 

phasal expression is participium futuri activi denoting prospectivity. The remaining phasal 

meanings are expressed by structures with phasal verbs and tense-aspect forms. Phasal 

semantics is secondary for them and is predetermined by the influence of actional 

semantics of predicates and context. The role of the latter is particularly important in the 

absence or weakening of the respective meanings of formal parameters. 

The micro-field of duration is treated as the embodiment of the intersection of 

temporal and aspectual meanings. Its following features are singled out: 

explicitness/implicitness, certainty/uncertainty, the degree of specificity, relation to limit, 

the degree of expression or the ratio of the norm, type of temporal duration. It is proved 

that the duration is expressed in Latin lexically and syntactically, as well as by the context 

and the nucleus of the micro-field of duration is formed by its external determiners that are 

the most particular and regular means of expressing the duration. The nucleus of the 

mentioned micro-field also includes verbs, the lexical semantics of which bears the seme 

of duration. Verbal forms of infectum system, atelic verbs and constructions that imply the 

meaning of duration are at the periphery of the micro-field of duration. 

Proceeding from the study of certain semantic differences between iterativity, 

multiplicativity and distributivity it is suggested to consider them as sub-fields within 

verbal micro-field of verbal plurality on the basis of quantitativity feature. It is stated that 

formal means of expressing verbal plurality are, above all, lexical and syntactic means of 

the type of adverbial modifier, descriptive constructions and word building morphemes, 

which serve to form refactive, frequentative-intensive and distributive modes of action. An 

important role in shaping the range of meanings of verbal  plurality also belongs to the 

context. 

The realization of micro-field of intensity on lexical and derivational levels is 

analyzed. It is discovered out that the intensity can be embedded in the lexical meaning of 
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the verb, as well as expressed by explicit markers of adverbial nature and by means of 

affixation. 

The structure of these micro-fields, their constituents and the role of the latter in 

expressing the corresponding meanings allowed to characterize them as monocentric with 

heterogeneous nuclei. 

It is proved that the central place among micro-fields integrated within a functional-

semantic field of aspectuality is occupied by micro-field of limitativity. The rest belong to 

close and distant periphery. Close periphery is represented by micro-field of phasality, the 

distant one – according to the degree of distance from the nucleus: by micro-fields of 

verbal plurality, duration and intensity. There are zones of intersection between nuclear 

and peripheral micro-fields, as well as within the latter ones. These zones are formally 

represented by a set of identical constituents, and semantically by the formation of 

complex meanings.  

A variety of features presented by micro-fields, making up functional-semantic field 

of aspectuality provides its interaction with functional-semantic fields of quantitativity 

(micro-field of verbal plurality), qualitativity (micro-field of intensity), temporality 

(micro-fields of limitativity, phasality and duration) and modality (micro-field of 

phasality). 

Research of regularities of aspectual semantics categorization based on functional 

grammar opens the way for further comprehensive analysis of aspectuality as dynamic 

multifaceted phenomenon. Promising in this regard is the study of the connection between 

aspectual “behavior” of verbs and the specifics of their lexical meaning, analysis of 

functions and role of aspectual parameters in shaping the narrative semantics, as well as 

typological studies involving data from Latin and other languages. 

Key words: Latin language, aspectuality, aspect, actionality, verb, imperfectivity, 

perfectivity, actional type of predicate, prefixation, suffixation, functional-semantic field. 
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Pl. Persa – T. Maccius Plautus Persa 

Pl. Poen. – T. Maccius Plautus Poenulus 

Pl. Pseud. – T. Maccius Plautus Pseudolus 

Pl. Rud. – T. Maccius Plautus Rudens 

Pl. Stich. – T. Maccius Plautus Stichus  

Pl. Trin. – T. Maccius Plautus Trinummus 

Pl. Truc. – T. Maccius Plautus Truculentus 

Plin. Epist. – C. Plinius Caecilius Secundus Epistulae 

Plin. Nat. – C. Plinius Secundus Naturalis historia 

Plin. Рaneg.– C. Plinius Caecilius Secundus Panegyricus 

Plut. Caes. – Plutarchus Caesar 

Plut. Cic. – Plutarchus Cicero 

Plut. Pomp. – Plutarchus Pompeius 

Prop. – Sex. Propertius 

Publil.– Publilius Syrus Sententiae 

Quint. Decl. – M. Fabius Quintilianus Declamationes minores 

Quint. Inst. – M. Fabius Quintilianus Institutio oratoria 



  

 

30 

 

Rhet. Her. – De ratione dicendi ad C. Herennium 

Rufin. Hist. – Eusebii Historia ecclesiastica a Rufino translata et continuata 

Sall. Cat. – C. Sallustius Crispus De coniuratione Catilinae 

Sall. Hist. – C. Sallustius Crispus Historiarum libri  

Sall. Iug. – C. Sallustius Crispus De bello Iugurthino 

Sedul. Op. Pasch. – Sedulius Opus Paschale 

Sen. Benef. – L. Annaeus Seneca De beneficiis 

Sen. Clem. – L. Annaeus Seneca De clementia 

Sen. Contr. – L. Annaeus Seneca Controversiae 

Sen. Epist. – L. Annaeus Seneca Epistulae ad Lucilium 

Sen. Ira – L. Annaeus Seneca De ira 

Sen. Med. – L. Annaeus Seneca Medea 

Sen. Nat. – L. Annaeus Seneca Naturales quaestiones 

Sen. Oedip. – L. Annaeus Seneca Oedipus 

Sen. Phaedr. – L. Annaeus Seneca Phaedra 

Sen. Tranq. – L. Annaeus Seneca De tranquilitate animi 

Sen. Vita beat. – L. Annaeus Seneca De vita beata 

Serv. Aen. – Marius Servius Honoratus In Vergilium commentarius ad Aeneidos 

Sil. – Silius Italicus Punica 

Sisenna – L. Cornelius Sisenna Historiarum fragmenta 

Stat. Silv. – P. Papinius Statius Silvae  

Stat. Theb. – P. Papinius Statius Thebais 

Suet. Aug. – C. Suetonius Tranquillus Divus Augustus 

Suet. Cal. – C. Suetonius Tranquillus Caligula 

Suet. Galba – C. Suetonius Tranquillus Galba 

Suet. Gramm. – C. Suetonius Tranquillus De grammaticis  

Suet. Iul. – C. Suetonius Tranquillus Divus Iulius 

Sulp. Sev. Dial. – Sulpicius Severus Dialogi de vita Martini 

Tac. Agr. – Cornelius Tacitus Agricоla 

Tac. Ann. – Cornelius Tacitus Annales 
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Tac. Dial. – Cornelius Tacitus Dialogus de oratoribus 

Tac. Germ. – Cornelius Tacitus Germania 

Ter. Ad. – P. Terentius Afer Adelphoe 

Ter. Andr. – P. Terentius Afer Andria 

Ter. Eun. – P. Terentius Afer Eunuchus 

Ter. Haut. – P. Terentius Afer Hautontimorumenos 

Ter. Hec. – P. Terentius Afer Hecyra 

Ter. Phorm. – P. Terentius Afer Phormio 

Tert. Adv. Marc. – Q. Septimius Florens Tertullianus Adversus Marcionem 

Tert. Apol. – Q. Septimius Florens Tertullianus Apologeticus 

Tert. Anim. – Q. Septimius Florens Tertullianus De anima 

Tert. Virg. vel. – Q. Septimius Florens Tertullianus De virginibus velandis 

Tib. – Albius Tibullus Elegiae 

Val. Max. – Valerius Maximus Facta et dicta memorabilia 

Varro Ling. – M. Terentius Varro De lingua Latina 

Varro Rust. – M. Terentius Varro Res rusticae 

Vell. – Velleius Paterculus Historia Romana 

Verg. Aen. – P. Vergilius Maro Aeneis 

Verg. Ecl. – P. Vergilius Maro Eclogae 

Verg. Georg. – P. Vergilius Maro Georgica 

Vitr. – Vitruvius De architectura 

Vulg. – Biblia sacra vulgatae versionis: 

Vulg. Exod. – Exodus 

Vulg. Gen. – Genesis 

Vulg. Hier. – Hieremias 

Vulg. Lament. – Lamentationes 

Vulg. Marc. – Euangelium secundum Marcum 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

 

д.-гр. – давньогрецьке 

і.-є. – індоєвропейське 

лат. – латинське 

нім. – німецьке 

укр. – українське 

ФСП – функціонально-семантичне поле 

coniug. periphr. act. – coniugatio periphrastica activa 

part. perf. pass. – participium perfecti passivi 

> – перейшло в … 

< – виникло з … 
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ВСТУП 

 

Мовна категоризація ідеї часу, який, поряд із простором, є однією із базових 

онтологічних категорій, віддавна привертає увагу дослідників, починаючи від 

Платона та Аристотеля у європейській мовознавчій традиції. Найістотніша 

інформація про час як форму буття матерії концептуалізується у мові у вигляді 

комплексу темпорально-орієнтованих семантичних категорій, набір, релевантність 

та формальні засоби вираження яких (лексичні, лексико-граматичні, граматичні) 

варіюються залежно від мови. Сучасний стан дослідження темпоральних відношень, 

в основі якого лежить концепція функціональної граматики О. В. Бондарка, дає 

змогу розглядати реалізацію феномену часу у межах принаймні шести семантичних 

категорій та асоційованих з ними функціонально-семантичних полів: 

темпоральності, аспектуальності, часової локалізованості, таксису, часового порядку 

[Бондарко 2002: 10] та датування [Бондар 1998: 13], більшість яких (окрім 

останнього) пов’язані із дієсловом. 

Переплітаючись у дієслівних категоріях, часові значення «пронизують» усю 

семантику дієслова [Соколова 1995: 18]. Його форми є виразником зовнішнього 

(темпоральність) та внутрішнього часу (аспектуальність), виражають одночасність 

чи послідовність ситуацій (таксис), їх розташування на часовій осі (часова 

локалізація) та упорядкованість (часовий порядок). 

Серед згаданих категорій чи не однією із найскладніших і суперечливих є 

категорія аспектуальності, стосовно якої існує чимало дискусійних і нерідко 

взаємозаперечних думок, пов’язаних передусім із її неоднорідністю, а іноді й 

латентністю. На відміну від граматичного часу, який є «явним», локалізуючи 

ситуацію стосовно моменту мовлення, аспект і пов’язане із ним коло значень, 

охоплюваних поняттям аспектуальності, характеризує «внутрішній час» (Г. Гійом), 

«внутрішню темпоральну будову ситуації» (Б. Комрі), часто становлячи арену 

взаємодії «відкритої» і «прихованої» граматики. Складність аспектологічної 
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проблематики та окреслення кола питань, які потребують вирішення, неодноразово 

відзначали дослідники [Черткова 1997: 125–129; Binnik 2012: 32]. 

Вивчення аспекту на матеріалі різних мов мало своїм результатом появу 

окремого напряму лінгвістичних досліджень – аспектологію, що супроводжувалося 

розширенням об’єкта дослідження: від вузькоморфологічної категорії аспекту до 

семантичної категорії аспектуальності, яка є міжрівневою, реалізуючись у площині 

лексики, морфології та синтаксису. 

Впровадження у науковий обіг поняття аспектуальності дало поштовх не лише 

вузькоспеціалізованим дослідженням орієнтованим на одну мову, а й працям 

типологічного змісту, суттєвим результатом яких стало як розуміння 

універсальності категорії аспекту, так і її ідіоетнічності. Проте, опора на слов’янські 

мови наклала певний відбиток на ранні аспектологічні праці. Тривалий час 

вважалося, що універсальна категорія аспекту повинна нагадувати вид 

«слов’янського» типу з протиставленням доконаності і недоконаності та прямою 

залежністю аспектуальних значень від лексичної семантики. Наслідком такого 

підходу були (і подекуди трапляються зараз) твердження про відсутність 

повноцінного аспекту за межами слов’янських мов. Це, як слушно відзначив 

В. О. Плунгян [Плунгян 2012: 9], сприяло оголошенню універсальними 

властивостями цієї категорії окремих ідіосинкратичних рис слов’янського виду, тоді 

як аспектуально вагомі явища в інших мовах описано у термінах способів дії або 

граматичного часу.  

Такий підхід здебільшого (хоч і не завжди) є подоланим у сучасних 

дослідженнях, що, однак, не усуває суперечностей у розумінні будови універсальної 

семантичної зони аспекту, яку трактують як двовимірну, протиставляючи 

перфективність/імперфективність, чи як багатовимірну, яка передбачає значно 

більшу кількість аспектуальних грамем. Як відзначено в одній із порівняно недавніх 

праць, «аспект є важливою, але дуже складною темпоральною (sic!) категорією і 

досліджень з приводу його дефініції та реалізації в окремих мовах є легіон. Але ми 

далекі від того, щоб досягти згоди стосовно того, що він включає в себе […]. Наші 

знання про форму і функції аспектів у часткових мовних системах є далекими від 
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того, щоб бути задовільними. Твердження на зразок „мова Х є аспектно-

орієнтованою“ або „мова Y має імперфективний аспект“ можуть не бути 

неправильними, але вони приховують більше проблем, ніж дають на них 

відповідей» [von Stutterheim 2009: 182]. 

Така, дещо песимістична позиція, звісно, не означає відсутності прогресу у 

вивченні аспекту, а, радше, підтверджує комплексну природу цього явища та його 

своєрідність у окремих мовах чи мовних групах.  

Об’єктом аналізу більшості вітчизняних і закордонних аспектологічних 

досліджень є переважно сучасні європейські та неєвропейські мови, тоді як 

класичним, зокрема, латинській, приділяють доволі мало уваги. Такий стан певною 

мірою відображає існуюче традиційне розуміння класичної філології як 

консервативної сфери, яка орієнтується на старі дослідницькі парадигми і дуже 

неохоче імплементує сучасні методики дослідження. Іншою можливою причиною є 

складність мовного матеріалу та опора лише на збережені писемні пам’ятки за 

відсутності носіїв мови, що створює труднощі у вивченні аспектуальності як 

категорії інтерпретаційного типу, яка передбачає певну частку суб’єктивізму. Попри 

те, що останнім часом неодноразово наголошувалося на необхідності застосування 

здобутків сучасного мовознавства у процесі дослідження класичних мов [Казанский 

1998 : 110], вони ще у багатьох аспектах перебувають на периферії мовознавчих 

студій, головно використовуючись у лінгвістичній компаративістиці. Водночас 

варто відзначити поступове залучення давніх мов у загальнолінгвістичний 

аспектологічний контекст, про що, зокрема, свідчать дослідження, виконані на 

матеріалі давньогрецької (Л. Л. Звонська [Звонська 2003; Звонська 2004; Звонская 

2006], Ф. Пенг [Pang 2016], Б. Фаннінг [Fanning 1990], С. Портер [Porter 1989], М. 

Наполі [Napoli 2006], Г. Гетріх [Hettrich 1976] та ін.), латинської (Ґ. Гаверлінг 

[Haverling 2000; Haverling 2002; Haverling 2003; Haverling 2006; Haverling 2006 а; 

Haverling 2008; Haverling 2010], Б. Ґарсіа Ернандеза [García Hernández 1977; García 

Hernández 1985; García Hernández 1989; García Hernández 2005], М. Кравара [Kravar 

1961; Kravar 1975; Kravar 1980], Ґ. Серба [Serbat 1975; Serbat 1976], С. Мейє [Mellet 

1988; Mellet 1993; Mellet 1994; Mellet 2005], Ф. Олдс’є [Oldsjö 2000], В. де Мело [de 
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Melo 2007], Б. Б. Ходорковської [Ходорковская 1981], В. О. Панова [Панов 2011; 

Панов 2012; Панов 2012 а] тощо), давньоіндійської (Е. Даль [Dahl 2010]), готської 

(А. Ллойд [Lloyd 1979]) мов та праці зіставного характеру (Л. Амента [Amenta 

2003]).  

Для сучасних аспектологічних досліджень виконаних на матеріалі латинської 

мови властиве прагнення до вивчення аспектуальних категорій у широкому спектрі 

взаємозв’язків, які охоплюють мовну систему та функціонування її одиниць. Це, 

зокрема: 

а) зв’язок аспекту з іншими граматичними і функціонально-семантичними 

категоріями, передовсім із часом та темпоральністю (Ґ. Гаверлінг, С. Мейє, 

М. Кравар. Г. Пінкстер, М. Пуар’є, Я. Сафаревич, Б. Б. Ходорковська), способом і 

модальністю (С. Мейє, Г. Верель), станом     (М.-Д. Жофре); 

б) зв’язок аспекту та акціональності (Ґ. Гаверлінг, Б. Ґарсіа Ернандез,  

Ж.-П. Браше, К. Муссі, А. А. Залізняк, В. О. Панов, М. М. Ровінська); 

в) зв’язок функціонування аспектів з певними типами синтаксичних 

конструкцій (Я. Шабршула, М. Пуар’є, С. Мейє) 

г) вплив контексту на аспектуальну семантику висловлювання (А. Бертоккі, 

М. Торрего, К. Крон); 

д) роль аспекту в організації тексту (Л. Шнайдер, Ф. Олдс’є, Г. Пінкстер, 

М. Драгонетті, П. де Карвалхо).  

Глибше проникнути у суть мовних явищ, пояснити внутрішній механізм їх 

функціонування допомагає звернення до історії мови, що передбачає діахронний 

підхід при їх аналізі, оскільки суттєвим чинником мовних змін варто визнати 

історичні процеси, які охоплюють одиниці різних мовних рівнів [Бондарко 2001 а: 

89]. Вивчення діахронних змін у структурі та конституентах поля аспектуальності 

латинської мови є актуальним не лише для латиністики, а й для порівняльно-

історичного та типологічного мовознавства загалом, тому деякі факти латинської 

мови зіставляють з аналогічними або типологічно близькими в інших. Твердження 

В. Г. Адмоні про те, що «факти давньогрецької мови можуть отримувати більш 

точне висвітлення з позицій функціональної лінгвістики, а з іншого боку, 
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давньогрецька мова може поставити перед функціональною лінгвістикою низку 

проблем» [Адмони 1988: 5], цілком актуальне і для латинської.  

Формальні засоби вираження аспектуальних значень та їх семантичний 

потенціал, не збігаючись у системах різних мов, відрізняються місцем у системі та 

відношенням до інших категоріальних структур. Взаємодія людини та об’єктивного 

часу трансформованого у «внутрішній» у плані мовного вираження його ознак має 

свою специфіку, зумовлену не лише своєрідною «транспозицією», а й 

особливостями його сприйняття і репрезентації носіями мови, що в межах 

лінгвістичного антропоцентризму набуває особливого значення, оскільки цей 

принцип дає змогу розглядати категорію аспектуальності як факт граматичного 

мислення, яке організовує мовну картину світу. Адже «саме мова є джерелом 

неоціненних відомостей, на основі яких може бути визначеною структура 

самосвідомості її носіїв і семантика окремих її структурних складових» 

[Кувшинникова 2005: 7]. З огляду на це проблема аспектуальності у межах 

лінгвістичного антропоцентризму набуває особливого значення, оскільки такий 

підхід уможливлює її розгляд як факту граматичного мислення, яке організовує 

мовну картину світу.  

Зважаючи на це, латинська мова становить особливий інтерес, оскільки поряд 

із давньогрецькою вона стала першою в європейській історії мовою літератури і 

науки, зберігши цей статус упродовж багатьох століть. Чіткість і виразність її 

граматичної структури, побудованої на принципах аналогії, вилучення аномальних 

форм або їх усунення на периферію, відображають логіку мислення стародавніх 

римлян, їхній раціоналізм та прагматизм.  

На нашу думку, функціонально-семантичний аналіз категорії аспектуальності 

в латинській мові можливий завдяки поєднанню: 1) традиції вивчення дієслівного 

аспекту в латиністиці та індоєвропеїстиці другої половини ХІХ – першої половини 

ХХ ст. (Р. Кюнер, Й.-Б. Гофман, Г. Куртіус, К. Бруґман, Б. Дельбрюк, А. Мейє, К. 

ван дер Гейде, А. Ерну, Ф. Тома, Й. М. Тронський та ін.); 2) аспектологічного 

доробку європейської класичної філології другої половини ХХ – початку ХХІ ст.    

(Ґ. Гаверлінг, Ґ. Серба, С. Мейє, Хр. Туратьє, Б. Ґарсіа Ернандез, Ґ. Кальболі,           
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А. Ріксбарон, І. Дюгу тощо); 3) теоретичних здобутків вітчизняної функціонально-

категорійної граматики (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, 

С. О. Соколова, О. І. Бондар, М. І. Калько, Л. Л. Звонська та ін.); 4) аспектуально 

орієнтованих класифікацій дієслівних предикатів (З. Вендлер, Ю. С. Маслов,          

А. Мурелатос, О. М. Селіверстова, В. Брой, О. Д. Шмельов та ін.); 

5) двокомпонентної теорії виду (В. Брой, К. Сміт, А. А. Залізняк, Б. Комрі, 

Ф. Леманн, Х. Р. Меліг, О. В. Падучева, С. Г. Татевосов, О. В. Горбова та ін.); 

6) загальнонаукової теорії взаємодії системи й середовища та її лінгвістичної 

інтерпретації; 7) теорії функціонально-семантичних полів загалом та поля 

аспектуальності зокрема (О. В. Бондарко, М. О. Шелякін, В. С. Храковський,          

О. М. Ломов, І. Б. Долініна, С. Дік, Ф. Данеш та ін.); 8) типологічних досліджень у 

царині аспектології (Б. Комрі, Е. Даль, В. П. Недялков, В. С. Храковський,                

П. М. Аркадьєв, Дж. Байнбі, В. О. Плунгян тощо). 

Інтерес сучасної лінгвістики до розгляду різних аспектів концептуалізації й 

категоризації дійсності та вивчення взаємодії комунікативних і пізнавальних 

процесів і ролі інтерпретації в мовленнєвій і розумовій діяльності людини, а також 

вивчення питання мовного кодування аспектуальної семантики та динаміки змін у 

природі аспекту в латинській мові з опорою на здобутки сучасної комунікативно та 

когнітивно зорієнтованої мовознавчої парадигми створює умови для 

переосмислення традиційної лінгвістичної проблематики, пов’язаної з дослідженням 

граматичних категорій та зумовлює актуальність вибору теми дисертації. 

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

виконана у межах теми «Сучасні напрями формування структурно-семантичних і 

когнітивно-дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов», над 

якою працюють науковці факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка (номер державної реєстрації: 0111U008010). Тема 

дисертації затверджена рішенням Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол № 34/10 від 29 жовтня  2014 р.). 

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного функціонально-

семантичного аналізу аспектуальності та моделюванні однойменного 
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функціонально-семантичного поля у латинській мові, встановленні основних 

закономірностей категоризації аспектуальної семантики, її класифікації та 

репрезентації. 

Реалізацію поставленої мети уможливлює виконання таких завдань: 

– з’ясування онтологічної природи та лінгвістичного статусу категорії 

аспекту  в латинській мові; 

– аналіз видової семантики граматичних та словотвірних засобів 

репрезентації аспектуальних відношень у латинській мові упродовж ІІІ ст. до н. е. 

– VI ст.; 

– визначення семантичного потенціалу перфективності та 

імперфективності в латинській мові; 

– аналіз аспектуальної складової у семантиці кон’юнктива та 

встановлення факторів, які сприяють актуалізації його видових значень;  

– встановлення ролі контекстуальних чинників у формуванні 

аспектуальної семантики; 

– визначення ролі акціональності та її впливу на реалізацію аспектуальних 

значень; 

– виокремлення й характеристика основних розрядів родів дієслівної дії у 

латинській мові; 

– встановлення структури функціонально-семантичного поля 

аспектуальності у латинській мові та аналіз його конституентів. 

Об’єктом дослідження є мовні засоби вираження аспектуальної семантики у 

латинській мові. 

Предмет аналізу становлять функціонально-семантичні особливості засобів 

вербалізації аспектуальності у латинській мові. 

Методи дослідження. Окрім загальнонаукових методів аналізу, синтезу, 

індукції та дедукції, у роботі використано такі: 1) описовий – як засіб інвентаризації 

і класифікації дієслівних форм; 2) компонентного аналізу – для виокремлення та 

ідентифікації складових перфективності та імперфективності, а також родів дії 

латинського дієслова і засобів їх формального вираження; 3) опозиційний – для 
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зіставлення аспектуально-протилежних видо-часових форм у процесі з’ясування 

характеру їхньої видової корелятивності; 4) контекстуального аналізу – для 

вивчення впливу синтагматичних чинників, які впливають на реалізацію 

аспектуальних значень; 5) функціонально-семантичного аналізу для дослідження 

семантики і функцій складових функціонально-семантичного поля аспектуальності; 

6) метод структурно-семантичного моделювання – для створення моделі 

функціонально-семантичного поля аспектуальності та мікрополів, які його 

утворюють; 7) синхронного та діахронного аналізу – для розкриття процесів 

історичних змін у генезі засобів вираження аспектуальності; 8) зіставний, 

порівняльно-історичний та типологічний методи – для виявлення спільних та 

диференціюючих ознак у аспектуальних системах різних мов. 

Джерелами фактичного матеріалу є 207 різножанрових латинських 

літературних пам’яток III ст. до н. е. – VI ст., з яких методом суцільної та 

репрезентативної вибірки  виокремлено речення та надфразні єдності, що 

об’єктивують категорію аспектуальності. Загальний обсяг вибірки становить 56000 

одиниць.  Рання латина (ІІІ – ІІ ст. до н. е.)  представлена творами Плавта, Теренція, 

Еннія, Акція, Пакувія, Невія, Катона, класична (І ст. до н. е – 1-а половина І ст.) – 

творами Варрона, Цицерона, Цезаря та його наслідувачів, Лукреція, Овідія, Горація, 

Вергілія, Катула, Вітрувія, Непота, Салюстія, Публілія Сіра, Проперція, Персія, 

Федра, Цельса. Післякласичний період (2-а половина І ст. – ІІ ст.) представляють 

твори Тита Лівія, Сенеки, Петронія, Помпонія Мели, Фронтіна, Фронтона, 

Кальпурнія, Квінтиліана, Валерія Флакка, Валерія Максима, Сілія Італіка, Плінія 

Старшого та Молодшого, Тацита, Стація, Лукана, Колумелли, Марціала, Ювенала, 

пізній період (ІІІ – VI ст.) – твори Апулея, Светонія, Курція Руфа, Немесіана, 

Палладія, Евтропія, Авла Геллія, Авіена, Авзонія, Симмаха, Боеція, Макробія, 

Кассіодора, ранньохристиянських авторів (Августина, Ієроніма, Тертуліана, Марія 

Вікторіна, Арнобія, Лактанція, Кіпріана, Сульпіція Севера, Орозія та ін.), Вульгата 

тощо. Як додатковий матеріал використано також епіграфічні пам’ятки та твори 

античних граматиків і артиграфів.  
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першою у вітчизняному 

мовознавстві спробою ґрунтовного висвітлення і комплексного аналізу категорії 

аспектуальності у латинській мові, зокрема, її структури, семантики та функцій. 

Цю категорію представлено як динамічний багатоплановий феномен, специфіку 

якого визначає взаємодія категорії аспекту й акціональності.  

У дисертації вперше на матеріалі латинської мови: 

 проаналізовано динаміку розвитку аспектуальних значень у діахронії; 

 встановлено зв’язок граматичного аспекту, реалізованого за посередництвом 

видо-часових форм, із представленою на лексичному рівні акціональністю; 

 з’ясовано особливості реалізації загальних значень перфективності та 

імперфективності залежно від акціонального типу предикатів; 

 здійснено всебічний аналіз аспектуальної семантики форм кон’юнктива та 

виявлено фактори, які впливають на формування його видових значень; 

 встановлено роль акціональності та контексту у формуванні часткових 

аспектуальних значень;  

 вичленовано та описано роди дії латинського дієслова; 

 випрацьовано методику аналізу категорії аспектуальності здійснену на засадах 

функціональної граматики 

 здійснено моделювання функціонально-семантичного поля аспектуальності з 

аналізом структури та семантики його складових. 

Окрім того у дисертації уточнено: 

 природу аспекту у латинській мові; 

 вплив аспектуальної семантики видо-часових форм латинського дієслова на їх 

функції та роль у організації тексту; 

 семантику словотвірних елементів (префіксів і суфіксів) та їх роль у формуванні 

аспектуальних значень. 

Подальшого розвитку у представленому дослідженні набули проблеми 

мовної категоризації ідеї часу, теорія функціонально-семантичного поля та питання 

загальної теорії аспектуальності. 

Положення дисертації, які винесено на захист: 
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  домінантним засобом вираження аспектуальності в латинській мові є граматичний 

аспект представлений системою морфологічних форм із однотипним граматичним 

змістом, що становлять собою аспекто-темпоральні кластери за допомогою 

реалізуються темпоральні, аспектуальні, таксисні і модальні значення; 

 аспектуальна семантика видо-часових форм зумовлюється  співвідношенням 

моменту реалізації ситуації  та точки відліку  і локалізацією останньої у межах 

ситуації  або поза нею; 

 імперфективність та перфективність у латинській мові  мають комплексну 

природу і становлять собою пучки сем, актуалізація кожної з яких зумовлюється 

акціональним типом предикатів і контекстом; 

 латинській мові властива тенденція до переважного вживання ателічних 

предикатів для вираження імперфективності, а телічних – до вираження 

перфективності 

 виникнення нетривіальних аспектуальних значень зумовлено конкуренцією 

базової аспектуальної семантики перфектива та імперфектива та акціональних 

значень предикатів; 

 домінуючими чинниками формування видової семантики аспектуально-

нейтральних  форм є акціональність та контекст; 

 словотвірні маркери аспектуальності сприяли  не лише  утворенню родів дії, а й 

телізації/ателізації та перфективації/імперфективації  латинського дієслова; 

 функціонально-семантичне поле аспектуальності є макрополем утвореним 

мікрополями лімітативності, фазовості, тривалості, дієслівної множинності та 

інтенсивності, ядро якого становить мікрополе лімітативності, а решта формують 

ближню та дальню периферію.  

Гіпотеза дослідження полягає у трактуванні аспектуальності як комплексної 

функціонально-семантичної категорії породженої взаємодією граматичного 

аспекту реалізованого за допомогою видо-часових форм, представленої на 

лексико-семантичному рівні акціональності та контексту.  

Теоретичне значення дослідження. Представлене дослідження є певним 

внеском у вирішення актуальних питань функціональної лінгвістики. Зроблені 
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висновки й узагальнення увиразнюють лінгвістичні уявлення про категорію 

аспектуальності, поглиблюють і збагачують аспектологічну теорію положеннями 

про вплив акціональних параметрів на специфіку вияву граматичної категорії 

аспекту, відкривають перспективу досліджень, присвячених комплексному 

аналізові семантичних категорій як динамічних багатопланових феноменів, 

функціональні особливості яких ґрунтуються на системних відношеннях між 

різнорівневими елементами. Діахронне вивчення аспектуальності в латинській 

мові може екстраполюватися на аналогічні дослідження в інших 

індоєвропейських мовах. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання її 

результатів для створення комплексної функціонально-категорійної граматики 

латинської мови, написання підручників і посібників з теоретичної та історичної 

граматики латинської мови, зіставної граматики класичних мов, зіставного 

мовознавства, а також у викладацькій практиці у теоретичних і практичних 

курсах латинської граматики та герменевтики творів латинських авторів.  

Апробація дисертації. Основні положення дисертації доповідались на звітних 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу факультету 

іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (1995–

2017), засіданнях наукових семінарів Інститутів класичної філології 

Фрайбурзького (1996), Дрезденського (2011), Вроцлавського (2012) та 

Берлінського університетів (2015), сесіях Центру досліджень античної традиції 

Варшавського університету (2005), міжнародних (Львів – 1995, 2007; Київ – 1996, 

1999, 2001, 2006, 2008, 2011; Мінськ – 1998; Кіровоград – 2008, 2009; Запоріжжя – 

2009; Харків – 2010; Чернівці – 2011, 2015; Комрат – 2011; Сучава – 2007, 2015) та 

всеукраїнських конференціях і читаннях (Львів – 2007; Харків – 2009; Полтава – 

2010).  

У повному обсязі дисертацію обговорено на засіданні кафедри класичної 

філології Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол 

№ 12 від  12 червня 2017 р.). 
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Особистий внесок здобувача полягає у самостійному отриманні та 

опрацюванні фактичних даних, їх аналізі та інтерпретації отриманих результатів. 

Праці, опубліковані за темою дисертаційного дослідження, є одноосібними. 

Публікації. Основні положення, теоретичні й практичні результати 

дослідження викладено в 40 друкованих працях, з-поміж яких монографія (39, 3 

друк. арк.), підручник «Історична граматика латинської мови» (16, 9 друк. арк.), 

21 стаття у фахових виданнях України, 6 статей у закордонних виданнях, 11 

публікацій у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотації, списку 

використаних джерел (232 позиції), переліку умовних позначень, вступу, 

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

використаної літератури (629 позицій) з них 572 іноземними мовами, додатків. 

Загальний обсяг дисертації 488 сторінок, основного тексту – 390 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ В 

ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 

 

1.1. Історія аспектологічних студій в латинській мові 

Дискусія про існування у латинській мові аспектуальних протиставлень, яку 

розпочав понад два тисячоліття тому Марк Теренцій Варон (116–27 роки до н. е.), 

триває і понині. У трактаті «Про латинську мову» він виділив дві групи дієслівних 

форм, які виражають завершену (res perfecta) і незавершену дію (res infecta або 

inchoata) (Varro Ling. 9, 96), використовуючи цю дихотомію як ілюстрацію 

аналогії: «…(аномалісти) кажуть, що у часах не дотримується аналогія, хоч 

говорять legi, lego, legam і (вживають) інші подібні (форми); вони несправедливо 

заперечують, що legi позначає завершену дію, а дві інші форми – lego та legam – 

розпочату. Відповідно до цього роду і поділу одне і те ж дієслово […] можна 

змінювати у часах, наприклад, discebam, disco, discam і так само у (часах) 

перфекта – didiceram, didici, didicero»
1
. Представлене тут співвідношення форм, 

утворених від основи інфекта (discebam – disco – discam) та перфекта (didiceram – 

didici – didicero) дозволяє встановити такі кореляції: імперфект – 

плюсквамперфект (discebam – didiceram), презенc – перфект (disco – didici), 

майбутній І – майбутній ІІ (discam – didicero). Дещо нижче (Varro Ling. 10, 48) 

Варон розширив свою думку: «…одні дієслова є незавершені, наприклад, lego і 

legis, інші – завершені, як legi та legisti, і при відмінюванні вони повинні 

поєднуватися відповідно до свого роду, тому що правильно (поєднувати) lego із 

legebam, але неправильно (поєднувати) lego із legi, оскільки legi позначає те, що 

завершене. […] і часи (інфекта) між собою є подібними, і (часи) перфекта між 

собою, наприклад, tundebam tundo tundam і tutuderam tutudi tutudero…». 

Запропонований Вароном аспектуальний поділ дієслівних форм наслідує 

стоїчне вчення про часи, створення якого, згідно із Г. Штайнталем, було 

найзначнішим досягненням стоїків у галузі граматики [Steinthal 1890: 307]. Як 

                                           
1
 Тут і далі переклад наш. 
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засвідчують збережені фрагменти їхніх творів та виклад їхнього вчення у творах 

пізніших граматиків, в основі темпоральної системи, яку запропонували стоїки, 

лежать два критерії – темпоральний (протиставлення визначених та невизначених 

часів, стоїчні ὡρισμένοι та ἀόριστοι χρόνοι) та аспектуальний (протиставлення 

тривалих і завершених часів, стоїчні παρατατικοί та συντελικοί χρόνοι) [Schol. Dion. 

Thr. 13, 250, 26 – 30]
2
, що відображено нижче (рисунок 1). 

Рисунок 1. 1. Стоїчна схема видо-часової системи давньогрецької мови 

[Versteegh 1980: 353] 

Χρόνοι 

 

                 παρατατικοί                                               συντελικοί 

 

  

 ἐνεστώς παρῳχημένος μέλλων    ὡρισμένοι    ἀόριστοι 

 

 

     ἐνεστώς παρῳχημένος  

 

На думку дослідників, визначальним для цієї схеми є те, що критерієм 

поділу обрано не часові ступені, а аспект, чого не спостерігаємо у Платона, 

Аристотеля та олександрійських граматиків, які говорять про часи [Pohlenz 1965: 

65; Versteegh 1980: 352]. В олександрійських учених, а саме, Діонісія Фракійця 

засвідчено термін «вид» (εἶδος), але він вжитий на позначення вторинних дієслів, 

стосуючись радше роду дії, наприклад, ἄρδω «зрошую» - ἀρδεύω «часто зрошую» 

[Dion. Thr. 50, 13–14]. 

Впровадження аспектуального поділу стоїками пояснюється впливом 

семітських мов, у яких «основні форми дієслова […] позначають […] тільки 

завершений чи дуративний характер дії, тоді як належність до теперішнього, 

минулого чи майбутнього випливає тільки з синтаксичного контексту» [Pohlenz 

                                           
2
 «Граматика» Діонісія Фракійця та коментарі до неї цитуються за виданням [Hilgard 1965]. 
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1978: 46] (подібна думка висловлена у [Pohlenz 1965: 66; Каракулаков 1975: 55]). 

Семітський вплив видається цілком можливим з огляду на те, що чільні 

представники стоїчного напряму походили із Фінікії або Вавілонії, тобто, 

семітомовних територій (про вплив структури семітських мов на грецьку [Fehling 

2002]). 

Як видається, Варон був єдиним серед римських граматиків прибічником 

аспектуальної дихотомії латинського дієслова. Всі наступні покоління починаючи 

від Квінта Ремія Палемона (І ст.), не згадують про існування verba infecta et 

perfecta, а, орієнтуючись на олександрійську граматичну школу, говорять про 

темпоральну орієнтацію латинської дієслівної системи і виділяють три часові 

проміжки – теперішнє, минуле та майбутнє – та часові форми у межах двох 

останніх. Причину цього ми вбачаємо в ослабленні аспектуальних значень і їх 

витісненні відносно-часовими. Як відзначав        Й. М. Тронський, Варон 

провадив свої дослідження на матеріалі давньої латини, де аспектуальні значення 

ще були доволі чітко вираженими, що давало йому змогу зіставляти презенс із 

перфектом, вбачаючи в останньому завершений теперішній час. Пізньоримські ж 

граматики, орієнтувалися на сучасний їм стан мови, для якого було властивим 

ослаблення аспектуального значення [Тронский 1960: 437]. Тому у їхніх творах 

ми не знаходимо згадок про протиставлення інфекта і перфекта. Водночас немає 

підстав категорично стверджувати, що їм були цілком невідомими аспектуальні 

відмінності. Свідченням цього є передовсім термінологія, яку вони 

використовували на позначення минулих часів: praeteritum imperfectum, 

praeteritum perfectum, praeteritum plusquamperfectum, а також характеристика, яку 

вони давали часовим формам претеріта, у якій протиставляли імперфект і 

перфект, тоді як характеризуючи плюсквамперфект, вдавалися до поняття часу. 

Наприклад: «…імперфект є […] минулим, але незавершеним, коли ми 

стверджуємо, що час ніби пройшов; ніби ми розпочали, але не завершили, 

наприклад, legebam і scribebam та подібно. Перфект […], коли час у який ми 

робили, закінчений тим, що ми робили. […] плюсквамперфект, коли ми показуємо 
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вже раніше завершений час, у який що-небудь робили…» (Diom. I, 335–336)
3
. 

Аналогічні визначення представлені також у граматичних творах Прісціана 

(Prisc. II, 406), Сервія (Serv. IV, 414), Сергія (Serg. IV, 508), Помпея (V, 235) та 

інших. 

Подібні погляди представлені також у латинських граматиках Середніх віків 

та епохи Відродження, автори яких говорять винятково про час, хоч і визнають, 

що часові форми відрізняються також характером дії. Про це, зокрема, йдеться у 

граматиці латинської мови Юлія Цезаря Скалігера, який відзначав, що часи 

претеріта отримали назву від назви дії, яку вони виражають: «…(древні) позначили 

часи відповідно до дій, так що те, що вони робили і не було завершеним, є часом 

імперфектом, яким вони позначали те що робилося. Імперфект […] позначає 

продовження дії» [Scaliger 1540: 231–232].  

Кроком уперед стосовно вчення своїх попередників варто також вважати 

думку Скалігера про існування аспектуальної опозиції у межах майбутнього, а 

саме, між майбутнім І та майбутнім ІІ [Scaliger 1540: 234]. Натомість          Ф. 

Санчес у граматичному трактаті «Мінерва або про причини латинської мови» 

[Sánchez 1995] не обмовився про ці відмінності.  

До проблеми аспекту у класичних мовах дослідники повернулися лише у 

останній третині ХІХ ст. Німецький філолог Ґ. Куртіус, аналізуючи семантику 

темпоральних форм давньогрецького дієслова, розмежував часові та аспектуальні 

значення і характеризував перші як «часовий ступінь» (Zeitstufe), а другі як «вид 

часу» (Zeitart), розуміючи під останнім відмінності у характері перебігу дії. 

«…відмінність між γενέσθαι, γίγνεσθαι, γεγονέναι треба було б позначити словом, 

яке б одразу вказувало, що тут йдеться про відмінність, яка лежить всередині 

самої дії, а не у відношенні до чогось розташованого поза нею. У цьому сенсі я 

обрав би вираз Zeitart…» [Curtius 1870: 179]. Замість терміна Zeitart К. Бруґман на 

позначення трьох аспектуальних основ (презенса, аориста, перфекта) у 

давньогрецькій мові запропонував термін Aktionsart («спосіб дії»), розуміючи під 

                                           
3
 Твори пізньоантичних латинських граматиків та артиграфів цитуємо за виданням Г. Кайля [Keil 1857–1870]. 
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ним «спосіб розвитку дії» (Art und Weise wie die Handlung vor sich geht) [Brugmann 

1885: 96].  

В історії дослідження аспекту в латинській мові умовно можна виділити 

«лексичний» та «граматичний» напрями. Перший із них, притаманний для кінця 

ХІХ – першої третини ХХ ст., перебував під значним впливом слов’янських мов 

(зокрема, російської), у яких вид існує як граматична категорія, і виразно 

протиставляється доконаність та недоконаність. Як результат, існуюча у цих 

мовах опозиція доконаного/недоконаного виду механічно переносилася на 

латинський ґрунт. За аналогією до слов’янських мов, де засобом творення 

доконаного виду часто постає префіксація, у латинській мові оголошувалися 

видовими пари simplex/compositum, наприклад, facere/conficere. Думку про 

префіксацію як засіб вираження завершеності не лише у слов’янських, а й у 

латинській мові одним із перших висловив А. Мейє, який вбачав видове 

протиставлення у парах на зразок dicere/edicere, pugnare/expugnare тощо, а також 

стверджував існування видових відмінностей між простими дієсловами, 

наприклад, миттєвим dare і дуративним donare [Meillet 1897]. Думки А. Мейє 

знайшли розвиток у працях М. Бароне [Barone 1908], Д. Барбелене [Barbelenet 

1913], Й. Канедо [Canedo 1936; Canedo 1938], П. Мейля [Meile 1935], які 

трактували префіксацію як єдиний засіб вираження аспекту. 

Критерії виокремлення аспектуальних значень намагався встановити  

К.-Г. Меєр, який, подібно до А. Мейє, вважав аспект постійною ознакою 

дієслівної лексеми, що зберігається незмінною в усіх часових формах, і виділяв 

імперфективний, перфективний і перфектний аспект. Імперфективними він 

уважав дієслова, у семантиці яких відсутня вказівка на межу дії: ire, ferre, currere, 

перфективними – дієслова, семантика яких передбачає таку межу: venire, dare, 

mittere та префіксальні [Meyer 1917: 7]. Критерієм визначення видового значення 

була здатність дієслова поєднуватись з обставинами напряму: імперфективні 

дієслова у формах інфекта допускали таке поєднання, тоді як у формах перфекта, 

де вони отримували перфектне значення – ні. У таких випадках 

використовувались перфективні дієслова. Оскільки не всі згадані дієслова 
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вписувались у запропоновану концепцію, К.-Г. Меєр стверджував, що вона чинна 

лише для ранньої латини (Плавта, Теренція та, частково, Лукреція), а для 

класичної та «срібної» придатна лише частково [Meyer 1917: 8]. 

Спроби пояснити аспектуальні відмінності у латинській мові на підставі 

лексичного значення чи морфологічного оформлення зазнали різкої критики. У 

30-х роках минулого століття проти цього виступив голландський лінгвіст К. ван 

дер Гейде, який заперечував вплив лексичної семантики на аспектуальну і вважав 

неприпустимим переносити видову систему слов’янських мов на латинську [van 

der Heyde 1932–1934]. Незалежно від нього до такого ж висновку дійшов чеський 

філолог К. Яначек, досліджуючи видову семантику дієслова у комедіях Плавта 

[Janaček 1936]. Обидва дослідники були одностайними у тому, що: 1) латинське 

дієслово є аспектуально нейтральним; 2) аспектуальне значення пов’язане з 

часовими формами; 3) саме по собі дієслово виражає не аспект, а закладений у 

лексичному значенні спосіб дії (або ж, користуючись сучасною термінологією, – 

акціональність).  

Серед опонентів «лексичного» підходу варто також згадати італійського 

лінгвіста Ч. Ґрассі. Звертаючись до згаданого вище дослідження К.-Г. Меєра, він 

слушно відзначив основні хиби згаданого підходу, довівши, непереконливість 

кількісних даних, якими той оперував, та прикладами, які суперечили 

встановленому К.-Г. Меєром критерію про неможливість вживання 

«імперфективних» дієслів з обставинами напряму [Grassi 1973].  

Попри критичні зауваження лексичний підхід до характеристики аспекту 

представлений у авторитетних граматиках, зокрема, граматиці Й.-Б. Гофмана та 

А. Шантира, де визнано поділ дієслів на імперфективні та перфективні [Hofmann 

1965: 300–304] та стверджено, що «для визначення виду простих дієслів, окрім 

випадків виразного контрасту, не існує певнішого критерію, ніж “критерій 

Меєра”» [Hofmann 1965: 302]. 

Згідно з Ґ. Серба, прибічники «лексикалізації» виду припускалися двох 

засадничих помилок: застосування до латинської мови аспектуальної системи 

російської мови, інспірованої грецькою, та змішування лексики і граматики 
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[Serbat 1977: 326–327], тобто, ототожнення способу дії (чи ширше – 

акціональності), як іманентної ознаки дієслівних лексем, та виду. Погоджуючись 

із таким твердженням, відзначимо наявність у поглядах згаданих дослідників 

раціонального зерна, а саме, встановлення зв’язку між лексичною семантикою 

дієслова та його акціональними характеристиками і mutatis mutandis розуміння 

останніх у площині аспектуальних значень, на чому наголошував Ґ. Кальболі 

[Calboli 1979].  

Згадані методологічні хиби спричинилися до відмови від лексичного 

трактування аспекту в латинській мові і перенесення центру ваги з лексики на 

граматику. На противагу до прибічників розуміння аспекту як ознаки дієслівної 

лексеми, прихильники «граматичного» трактування пов’язували видові значення з 

часовими формами дієслова. Одним із перших таку думку висловив О. Ріман, 

згідно з яким, темпоральні форми латинського дієслова, крім часових ступенів, 

виражають три види дії: просту дієслівну дію, дію у розвитку та завершену дію 

[Riemann 1886: 174] (таблиця 1. 2). 

Таблиця 1. 2. Латинська видо-часова система згідно з О. Ріманом 

Часи виражають: Минуле Теперішнє Майбутнє 

чисту і просту 

дієслівну ідею  

(аорист) 

Scripsit 

Scribit scribet «він 

писатиме» 

дію, розглянуту у 

триванні, у момент її 

розвитку  

scribebat  

«він займався 

писанням» 

scribit «він 

займається 

писанням» 

scribet «він 

займатиметься 

писанням» 

закінчену завершену 

дію (яка 

розглядається у своїх 

результатах) 

scripserat «він 

був закінчив 

писати» 

 

scripsit «він 

закінчив 

писати (це 

зроблено)» 

scripserit «він 

закінчить 

писати» 

 

Як бачимо, наведена схема побудована всупереч морфологічній структурі 

часових форм і передбачає подвійне значення для трьох часових форм – 

теперішнього (scribit), майбутнього І (scribet) та перфекта (scripsit). Очевидно, що 

таке трактування є наслідком механічного перенесення даних давньогрецької 

мови, а саме, – властивої для неї потрійної видової системи презенс/ 

аорист/перфект, на латинський ґрунт.  
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Подібну систему пропонує граматика Р. Кюнера та К. Штегмана, згідно з 

якими, часові форми передусім виражають вид дії (actio), а вже потім – час. Як і у 

«Синтаксисі» О. Рімана, тут виділено три види: 1) перфективний (= аористний), 

2) імперфективний, 3) перфектний, але, на відміну від схеми, яку запропонував 

О. Ріман, не виокремлено аористичний презенс [Kühner 1977: 653] (таблиця 1.3). 

Таблиця 1. 3. Латинська видо-часова система згідно з Р. Кюнером – 

К. Штегманом 

 

Проти ототожнення грецької та латинської видових систем застерігав  

П. Леже: «Тоді як ідея розвитку керує розподілом грецьких форм, розподіл 

латинських форм є протиставленням незавершеної дії scribo завершеній дії scripsi. 

Минуле scripsi відповідає аористу ἔγραψα, оскільки він є минулим. Але обидва 

інфінітиви scripsisse та γράψαι не мають […] нічого спільного у значенні: γράψαι 

виражає чисту і просту дієслівну ідею писання або неподільний момент дії 

«писати» […]; ці відтінки чужі scripsisse. Так само scripsisse та γεγραφέναι не 

мають спільної точки, яка обґрунтовує порівняння» [Lejay 1919: 243]. 

Ґрунтуючись на вже згаданому поділі Варона дієслівних форм на verba infecta 

та verba perfecta, А. Мейє поклав у основу латинської дієслівної системи видову 

дихотомію: «...ми вважаємо […], згідно з Вароном, що кожне латинське дієслово 

має дві основи: однією з цих основ є основа verbum infectum, яка виражає 

незавершену дію, іншою – основа verbum perfectum, яка виражає завершену дію 

[…]. Отже, в латинському дієслові є формальна категорія, яка позначає 

завершення дії» [Meillet 1897: 81]. Згідно з ним, у кожному часовому проміжку – 

теперішньому, минулому та майбутньому – існує чітке протиставлення інфекта 

(дії у перебігу) та перфекта (завершеної дії), яке поширюється на індикатив, 

 Час 

Вид  

Теперішній Минулий Майбутній 

перфективний  ——— fugi fugiam 

імперфективний  fugio fugiebam fugiam 

Перфектний fugi fugeram fugero 
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кон’юнктив та інфінітив [Meillet 1897: 81; порівняймо Meillet 1928: 28–29; Meillet 

1966: 261–262] (таблиця 1.4.). 

Таблиця 1. 4. Латинська видова система згідно з А. Мейє 

Основи  

Дієслівні форми 

Інфект Перфект 

Інфінітив ferre tulisse 

Індикатив   

 Теперішнє fero tuli 

 Майбутнє  feram  tulero 

 Минуле ferebam tuleram 

Кон’юнктив   

 Теперішнє/ 

майбутнє 

feram tulerim 

 Минуле ferrem tulissem 

 

Струнка з огляду на морфологію, запропонована А. Мейє система, викликає 

серйозні застереження, якщо йдеться про семантику та функціонування її членів. 

Перш за все це стосується перфекта, який у наведеній схемі розглянуто як 

praesens perfectum подібно до стоїчного ἐνεστώς συντελικός. А. Мейє однозначно 

трактував його як носія дії завершеної у теперішньому. «Tuli є теперішнім часом і 

часто вважається таким з погляду узгодження часів; воно не означає, що дія 

“нести” є минулою, а, що у теперішній момент ця дія є завершеною; якщо […] tuli 

має наслідком минуле, то це значення мовцю привносить граматична форма: 

завершена дія в реальності є минулою дією» [Meillet 1897: 82; порівняймо Meillet 

1928: 22, 26]. 

Тлумачення перфекта як теперішнього часу викликало гостру критику низки 

лінгвістів [Debrunner 1930: 313; van der Heyde 1933: 73; Serbat 1976; Serbat 1977; 

Serbat 1978: 32–37; Mellet 1988: 16, 304], які відзначали, що синкретичність 

перфекта не дає змогу ставити його на одну площину із презенсом. Як 

стверджував Ґ. Серба [Serbat 1976: 377 passim; Serbat 1977: 330–336], перфект 

майже завжди є минулим часом, а поодинокі випадки його вживання у 

презентному значенні становлять залишок давнішого мовного стану. 

Запропонована А. Мейє опозиція презенс/перфект, обидва члени якої 
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перебувають в одній часовій площині, відрізняючись аспектуально, як вираження 

процесу і завершеності у теперішньому, по суті, переносить на латинський ґрунт 

аналогічну опозицію давньогрецької мови. Згідно з           М. Краваром, опозиція 

facere/fecisse у трактуванні А. Мейє, є аналогічною існуючому у давньогрецькій 

мові протиставленню ποιεῖν/πεποιηκέναι [Kravar 1980: 4], тоді як fecisse треба 

розглядати як об’єднання значень власне перфекта і аориста, тобто як    

πεποιηκέναι + ποιῆσαι. Доцільно відзначити, що А. Мейє визнав за перфектом 

значення претеріта: «Латинський перфект успадкував два значення і, виражаючи, 

як давній аорист, чистий і простий факт, що дія реалізується, він позначає дію як 

завершену» [Meillet 1928: 151]. Однак, на його думку, претерітне значення є 

вторинним, виникнувши під впливом оточення [Meillet 1928: 261] або будучи 

наслідком темпоралізації значення завершеності [Meillet 1897: 82].  

Іншим слабким місцем згаданої концепції було те, що А. Мейє апріорно 

приписував формам, утвореним від основи інфекта (презенс, імперфект, 

майбутній І), значення процесності. Насправді ж, якщо брати до уваги систему 

індикатива, найвиразніше воно представлене лише у імперфекті, який виражає 

минулу дію у протіканні, та, частково, у презенсі. Принагідно відзначимо, що для 

індикатива презенса процесність у тому чи іншому її вигляді є лише одним із 

можливих аспектуальних значень, будучи властивою для актуального та 

розширеного теперішнього (у т. ч. для панхронного та ітеративного), тобто для 

тих випадків, коли ситуація імплікує момент мовлення (nunc) незалежно від його 

обсягу – як точку чи необмежену пряму, як у наведених нижче прикладах (1 а – б): 

1 а) «Mi homo et mea mulier vos saluto» (Pl. Cist. 723) («Мій чоловіче і моя жінко, 

вітаю вас») (актуальний презенс). 

1 б) «Non faciunt meliorem equum aurei freni» (Sen. Epist. 41, 6) («Золоті вудила не 

роблять коня кращим») (гномічний = панхронний презенс). 

У випадках переносного вживання – історичному (2 а) чи футуральному 

теперішньому (2 б) під впливом контексту та лексичного значення дієслова 

презенс також здатний виражати завершені ситуації. Наприклад: 
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2 а) «Tunc (procurator) nos universos pronuntiat et damnat ad bestias» (Pass. Perp. 6, 

20–21) («Тоді (прокуратор) виголосив вирок нам усім і віддав на розтерзання 

звірям»).  

2 б) «Tuemini […] castra et defendite diligenter [...]. Ego reliquas portas circumeo et 

castrorum praesidia confirmo» (Caes. Civ. 3, 94, 5–6) («Наглядайте […] за табором 

і старанно захищайте […]. Я обійду решту воріт і зміцню оборону табору»). 

Аспектуально нейтральними є також форми майбутнього І, презенса та 

імперфекта кон’юнктива, видова семантика яких більшою мірою залежить від 

контексту та акціональних характеристик предиката, зокрема, від 

телічності/ателічності (п. 2.3.1; 2.4.1; 2.4.2).  

З огляду на існуючу асиметрію між формою та семантикою дієслівних форм 

дослідники, постулуючи існування аспекту як граматичної категорії у латинській 

мові, вбачають аспектуальну опозицію не у протиставленні систем інфекта і 

перфекта, а стверджують її існування лише у межах минулого, а саме, – 

розглядають як аспектуальне протиставлення імперфект/аористичний перфект 

[Adrados 1964: 142; Bertocchi 1980: 141; Dragonetti 1981: 78; Guggisberg 1975: 81; 

Kravar 1979: 82; Oldsjö 2001: 55–64; Perrot 1961: 160; Torrego 1995: 129–

130;Tronskij 1973: 360] або імперфект/аористичний перфект + плюсквамперфект у 

системі індикатива [Сафаревич 1962: 334; Mellet 2000: 98] (в останньому випадку 

аспектуальна кореляція доповнюється відносно-часовою 

«одночасність/передування), перший член якої виражає дію у розвитку, а другий – 

завершену, зіставляючи її з опозицією недоконаність/доконаність у слов’янських 

мовах [Kravar 1961: 297]. Решта ж членів системи інфекта трактують як 

аспектуально-нейтральні [Grassi 1966: 188–190; Kravar 1980: 6; Serbat 1980 a: 4] 

або як носіїв винятково темпоральних значень [Perrot 1961: 160].  

Чи не найкатегоричніше таку думку висловив Ґ. Серба, відзначаючи, що 

«опозиція “інфект/перфект” не відповідає дійсності. Вона мало прийнятна для 

інфекта і зовсім неприйнятна для перфекта. Система перфекта не 

протиставляється інфекту, бо ні презенс, ні футурум не є “незавершеними”. 

Єдиною чітко вираженою видовою опозицією в латинській мові є 
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“імперфект/перфект“ [Serbat 1986: 120; Serbat 1988: 17]. З таким твердженням 

важко не погодитися, оскільки воно підтверджується численними випадками 

вживання згаданих часових форм упродовж усієї історії існування латинської 

мови (детальніше див. п. 2.2.1–2.2.2).  

Відсутність ізоморфізму між формою та функцією, на думку деяких 

дослідників, зумовлена тим, що основа інфекта, якій А. Мейє приписував 

значення процесності, насправді виражає тільки дієслівне поняття і позбавлена 

будь-якого аспектуального значення, характеризуючись відсутністю 

аспектуальної морфеми [Touratier 1983: 268; Touratier 1994: 95] або її нульовим 

характером [Serbat 1982: 380; Serbat 1992: 17], і отримує відповідне значення 

лише у контексті, тоді як основа перфекта є аспектуально маркованою як 

вираження завершеності. Що стосується характерного для індикатива імперфекта 

значення процесності, то воно, згідно із Ґ. Серба, зумовлене не семантикою 

основи, а наявністю у структурі цієї форми суфікса -ba- [Serbat 1986: 121]. Однак 

при цьому незрозуміло, чому носієм аспектуальної семантики визнано лише 

суфікс імперфекта, тоді як генетично спорідненому із ним суфіксу -b-, 

представленому у майбутньому І, це значення не приписується
4
. Ми схиляємося 

до традиційної думки про зв’язок аспектуального значення із типом основи, 

пояснюючи нейтральність майбутнього І та інфектних форм кон’юнктива тим, що 

їх аспектуальна і темпоральна семантика є вторинною, а основною функцією було 

вираження модальності. Як відомо, майбутній час за походженням є 

кон’юнктивом, що виразно простежується на формальному рівні у дієсловах ІІІ–

IV дієвідмін, де 1 особа однини є тотожною для майбутнього І та кон’юнктива 

презенса, утворюючись за допомогою суфікса -а,  

Обидва різновиди майбутнього часу, сформувавшись найпізніше, були 

долученими до системи дієслівних форм після витіснення виду на периферію, але 

розподілилися між основами інфекта і перфекта за аналогією до вже існуючих у 

мові дієслівних форм.  

                                           
4
 В основі суфіксів –ba- та -b- лежить і.-є. корінь *bheu-/bhu- «ставати». 
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Дефектність аспектуальної парадигми у латинській мові зумовила появу 

«темпоральної» точки зору, в основу якої покладено поняття відносного часу. На 

противагу до викладеного вище підходу, в основі якого лежить формальний 

критерій, її прибічники керуються функціонуванням форм у тексті і акцентують 

увагу на тому, що члени систем інфекта і перфекта протиставляються між собою 

за критерієм відношення до точки відліку у межах теперішнього, минулого чи 

майбутнього: система інфекта виражає одночасність із нею, система перфекта – 

передування [Amenta 2003: 60; Calboli 1966: 285; Dressler 1968: 113; Kravar 1975: 

53; Kuryłowicz 1977: 70; Kuryłowicz 1987: 454; Kurzová 1983: 257; Mariner Bigorra 

1958: 532; Moralejo 1989: 302; Pinkster 1983; Pinkster 1990: 221;Ronconi 1971: 194; 

Rosén 1995: 41]. Особливо виразно це відображено у т. зв. «двовимірному 

підході»          Г. Пінкстера, який передбачає існування двох координат відліку – 

абсолютного часу (теперішнє, минуле, майбутнє) та відносного часу 

(одночасність, передування, слідування), у межах яких розташовані всі часові 

форми: «…латинське дієслово систематично тлумачиться відповідно до двох 

вимірів: а) більшість дієслівних форм містять інформацію про хронологічний 

порядок предикації (передування, одночасність, слідування) стосовно минулого, 

теперішнього чи майбутнього моменту відомого з контексту чи ситуації;  

б) частина дієслівних форм, особливо форм індикатива, також містить 

інформацію […] про розташування предикації у часі (минулому, теперішньому, 

майбутньому) [Pinkster 1990: 219] (таблиця 1. 5). 

Таблиця 1.5. Латинська часова система згідно з Г. Пінкстером  

[Pinkster 1983: 294 – 296; Pinkster 1990: 221] 

Співвідношення  

дій 

Часова  

Площина 

Передування Одночасність Слідування 

Теперішнє laudavi Laudo laudaturus sum 

Минуле laudaveram Laudabam laudaturus eram 

Майбутнє laudavero Laudabo laudaturus ero 
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Як відзначив дослідник, відмінність між імперфектом і перфектом полягає у 

наступному: «Латинський перфект своїм “завершеним” чи “закінченим” 

семантичним значенням відрізняється від імперфекта, який […] позначає, що 

позначувана подія тривала і ще не завершилась у певний момент відліку в 

минулому» [Pinkster 1983: 289]. І далі: «Перфект позначає, що ситуація (в 

оригіналі вжито запропонований С. Дік [Dik 1981; Dik 1997] термін “state of 

affaire”. – Б. Ч.) існувала до моменту мовлення. Перфект ділить своє значення 

передування з іншими формами (утвореними) від основи перфекта. Твердження, 

що ситуація попередня стосовно моменту мовлення, передбачає, що ситуація 

представлена як “вже не триваюча”, як “завершена”, чи “закінчена” […]. Другим 

наслідком твердження, що ситуація є попередньою стосовно моменту мовлення є 

те, що сама ситуація існувала в минулому» [Pinkster 1983: 294–295]. Згідно з Г. 

Пінкстером, у латинській мові між часом і аспектом не існує виразної відмінності 

[Pinkster 1983: 272], а отже, немає потреби впроваджувати останній, тим більше, 

що відмінність між аспектуальним поняттям перфективності та імперфективності 

і темпоральним поняттям передування чи одночасності не є дуже чіткою [Pinkster 

1983: 296; Pinkster 1990: 224].  

Проти такого погляду категорично виступив Ф. Олдс’є, який відзначив, що 

пояснювати семантичну відмінність між перфектом та імперфектом, опираючись 

винятково на темпоральному критерії, є помилкою, оскільки такий підхід не 

враховує подвійної презентно-претерітної референції перфекта і характеристики 

перфекта і імперфекта не узгоджуються із визначенням часу як дейктичної 

категорії [Oldsjö 2001: 58–64]. 

Ми погоджуємось із тим, що поняття часу є домінуючим у латинській 

дієслівній системі, однак відзначимо, що не всі випадки функціонування форм 

можна звести до нього, як, наприклад, вживання інфінітива та кон’юнктива 

перфекта у виразах зі значенням заборони (наприклад, ne habuisse vellet, ne 

feceris), функціонування яких важко пояснити на підставі значення передування. 

Подібно не завжди виражає передування futurum II (детальніше див. п. 2.2.1; 

2.4.1).  
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Окрім того, передування стосовно точки відліку, хоч і є близьким, але не 

тотожним припиненню ситуації до неї, а саме остання ознака є характерною для 

часів системи перфекта (див. п. 2.2.1; 2.2.3; 2.3.2).  

Як видається, проблема полягає у різному тлумаченні поняття передування. 

Просте передування ситуації не поєднане з аспектуальністю може вказувати лише 

на те, що вона розпочалася до точки відліку і може тривати у ній. Таке 

передування не обов’язково повинно виражатися часами системи перфекта, 

наприклад, у діалозі персонажів комедії Плавта «Бакхіди»: «Philoxenus: Nihili 

sum. Nicobulus: Iam pridem sciо» (Pl. Bacch. 1157) («Філоксен: Я нічого не вартий. 

Нікобул: Я знав (дослівно: «знаю») це вже раніше), iam pridem вказує на початок 

ситуації у минулому, однак сама ситуація заторкує і момент мовлення, який 

виступає точкою відліку.  

Інше розуміння передування передбачає не лише розташування ситуації перед 

точкою відліку, але і її завершеність до точки відліку або у ній. У такому випадку 

передування перехрещується зі значенням завершеності або припинення, а отже, 

йдеться не лише про темпоральну, а й про аспектуальну складову. Як відзначає В. 

де Мело, «завершеність зумовлює передування, але не навпаки» [de Melo 2007: 

29].  

Неузгодженість між передуванням і завершеністю визнають і прихильники 

темпорального підходу. Зокрема, Г. Пінкстер в аналізі майбутнього II є менш 

категоричним, відзначаючи наявність випадків, коли ця форма позбавлена 

значення передування [Pinkster 1990: 226–227].  

Суперечність між «аспектуальною» і «темпоральною» природою латинських 

дієслівних форм усувається за умови визнання їх аспектуально-темпоральними 

кластерами, аспектуальна і темпоральна складова яких нерозривно пов’язані між 

собою. Характеризуючи такі утворення, П. Імбс визначав їх як субкатегорію «вид 

– час», у межах якої обидві складові урівноважуються, так що збільшення обсягу 

однієї із них супроводжується звуженням іншої [Imbs 1980: 15]. Перевага 

темпоральних відношень над аспектуальними сприяла тому, що первинне 

протиставлення інфекта і перфекта як процесності та припинення перетворилось у 



  

 

60 

 

темпоральне «не-минуле/минуле», або у термінах відносних часів 

«одночасності/передування». Цьому значною мірою сприяв синкретизм давнього 

перфекта й аориста. Нововиниклий перфект, який сприймався передовсім як 

претеріт, залучив у свою систему темпоральні форми, утворені від його основи, 

внаслідок чого вони почали виражати транспоновану у систему відносно-часових 

відношень ідею минулого у відповідній часовій площині. Трансформація 

дієслівної системи зумовила те, що вже у ранній латині вона функціонує 

передовсім як система відносних часів, що особливо простежується у непрямій 

мові та різних типах обставинних підрядних речень, присудок яких виражений 

часами кон’юнктива відповідно до правила узгодження часів. Поряд із цим деякі 

морфологічні та синтаксичні архаїзми, наприклад, претерітопрезентні форми на 

зразок novi, odi, memini, сигматичний футурум, самостійне вживання 

кон’юнктива перфекта засвідчують існування давнішого дотемпорального стану 

[Amenta 2003: 59; García Hernández 1977: 106–107; Haverling 2006 a: 277; Risch 

1985: 404; Scherer 1975: 65; Tronskij 1973: 359]. Наявність подібної дієслівної 

системи в інших італійських мовах (оскській, умбрській) [Clackson 2004: 807; 

Clackson 2007: 58–60; Wallace 2004: 855] дає підстави розглядати її становлення 

як спільноіталійський процес. Зміщення центру ваги із аспекту на час спричинило 

периферійність першого, який звузив сферу свого використання, обмежившись 

опозицією «імперфект/аористичний перфект», і втратив свою виразність. Це 

своєю чергою компенсувалось іншими засобами вираження аспектуальних 

значень, а саме – словотвірними (префіксацією та суфіксацією) та 

контекстуальними.  

Дещо відмінною від згаданих думок є позиція Б. Б. Ходорковської, яка, визнає 

існування аспектуальних відмінностей між імперфектом і перфектом, але пов’язує 

їх із типом контексту – наративним чи дескриптивним [Ходорковская 1981: 94]. 

При цьому дослідниця відзначає притаманність імперфекта для описових партій 

тексту і перфекта для розповідних. Така позиція не є новою, ґрунтуючись на 

запропонованому Е. Бенвеністом принципі розподілу часів дієслова залежно від 

типу повідомлення – «плану розповіді» чи «плану історії» [Бенвенист 1974 а], в 
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основі якого лежить відоме твердження античних граматиків perfecto procedit, 

imperfecto insistit oratio. На переконання Б. Б. Ходорковської, аспектуальні 

значення названих форм є вторинними, розвинувшись у повному обсязі у 

класичній латині, чому сприяла ізофункціональність імперфекта і перфекта у 

«плані розповіді», тоді як первинною варто вважати опозицію темпорального 

характеру, яка полягала у протиставленні простого претеріта (= імперфект) та 

претеріта, пов’язаного із комунікативною ситуацією (= перфект) [Ходорковская 

1981: 104].  

Згадана вище думка римських граматиків про роль видо-часових форм у 

структуруванні інформації знайшла своє відображення у відомій праці 

Г. Вайнріха [Weinrich 1964], у якій автор встановив дві групи «часів»: одні з них 

(презенс, перфект та футурум) вживаються на позначення розповіді (besprochene 

Welt), а інші (претеріт, плюсквамперфект) на позначення опису (erzählte Welt). 

Перші характеризуються динамічністю і актуальністю, тоді як для других 

властива статичність і дистанціювання від розповіді. Відповідно до 

запропонованих двох «світів» автор виділив передній і задній план розповіді 

(Vordergrund und Hintergrund), закріплюючи за ними вживання, відповідно, 

першої і другої груп часових форм. Абсолютизація згаданих зон викликала повну 

відмову Г. Вайнріха від понять часу, аспекту та способу [Weinrich 1964: 155], що 

зазнало критики з боку деяких дослідників, наприклад, [Frank 1968; Schauwecker 

1968]. Запропоновані Г. Вайнріхом поняття переднього і заднього плану 

представлені й у аспектуальних дослідженнях з латинської мови, але не 

трактуються як замінники аспекту, а розглядаються як зони застосування 

дієслівних форм, які зумовлюються їх аспектуальною семантикою [Dragonetti 

1981; Strunk 1969]  

Існуючі підходи до розуміння семантики аспекту можна звести до двох 

основних напрямів, відмінність між якими полягає у визнанні релевантності 

часових точок відліку для визначення аспектуальних значень. Один з них, 

запропонований Б. Комрі, кладе в основу аспектуальної відмінності поняття 

цілісності. При цьому основну увагу звернуто на внутрішню будову ситуації, її 
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розгляд зовні або зсередини. Значення перфектива визначається як відсутність 

вказівки на «внутрішню темпоральну структуру ситуації», її цілісне трактування, 

погляд зовні, тоді як значення імперфектива передбачає «вказівку на внутрішню 

темпоральну структуру ситуації, погляд зсередини» [Comrie 1976: 16–40]. Автор 

виразно вказує на відмову від розгляду аспектуальних значень у зв’язку зі 

співвіднесеністю із часовими точками: «Аспект не має відношення до 

співвіднесення часу ситуації з будь-якою іншою часовою точкою, він пов’язаний з 

внутрішньою темпоральною будовою ситуації» [Comrie 1976: 5]. Подібною є 

думка О. В. Ісаченка, який вдається до метафоричного порівняння аспектуальних 

значень із місцем, що його займає учасник демонстрації [Исаченко 1960: 132–

133].  

Таке розуміння природи латинського аспекту представлено у працях  

А. Бертоккі [Bertocchi 1980: 141], Хр. Туратьє [Touratier 1994: Touratier 1996: 167], 

Ф. Олдс’є [Oldsjö 2001], М. Пуар’є [Poirier 1978], А. Рамоса Герейри [Ramos 

Guerreira 2009: 414], які пов’язують аспект із внутрішньою 

завершеністю/незавершеністю ситуації закладеною в основах перфекта й інфекта.  

В основі іншого підходу представленого дослідженнями С. Мейє [Mellet 1988; 

Mellet 1993: 189; Mellet 1994], М. Кравара [Kravar 1975; Kravar 1979],  

Л. Аменти [Amenta 2003: 63], Г. Верель [Vairel 1978] та інших лежить 

запропоноване Г. Райхенбахом протиставлення «часу ситуації», моменту 

мовлення та «точки відліку» і два типи відношень між ними – одночасність і 

передування/слідування [Reichenbach 1947: 287–298; Reichenbach 1999: 273–283] 

(детальніше див. п. 1.2.1.1). Відповідно до цього аспектуальні значення описано 

на підставі співвіднесення «часу ситуації» з «точкою відліку». При цьому 

імперфективне значення вказує на синхронність «точки відліку» «часу ситуації», а 

перфективне – на їх несинхронність, а точніше – на ретроспективність «точки 

відліку».  

Поряд із вузьким розумінням аспекту як граматичної категорії у латинській 

аспектології представлене і його розширене трактування. При цьому аспект 

розглядається як семантична категорія, що реалізується на граматичному і 
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лексичному рівнях, тобто, прирівнюється до аспектуальності. Такий погляд 

представлений у працях іспанського лінгвіста Б. Ґарсіа Ернандеза, який 

запропонував виділяти два типи дієслівного аспекту: секвенційний (aspecto 

secuencial) і екстенсійний (aspecto extensional) [García-Hernández 1977; García-

Hernández 1998: 34–36; García-Hernández 2005]. Секвенційний аспект 

характеризується динамічністю і реалізується як ± завершеність, ± перфективність 

та ± результативність. Перші два показники представлені на граматичному рівні 

протиставленням презенс (незавершеність)/перфект (завершеність) та    імперфект   

(імперфективність)/ 

перфект (перфективність), тоді як опозиція нерезультативність/результатив-ність 

виражається лексично. Нерезультативність своєю чергою може конкретизуватися 

у поняттях фазовості як інгресивність чи прогресивність. На противагу до 

секвенційного, екстенсійний аспект є нединамічним, стосуючись тривалості 

ситуації, і може виражатися граматично (опозиція 

лімітативність/нелімітативність) та лексично  (опозиція дуративність/миттє-вість) 

[García-Hernández 1977: 67–68]. Згідно з дослідником, реалізація аспектуальних 

значень здійснюється засобами трьох рівнів: сублексемного (протиставлення 

граматичних форм), лексемного (протиставлення різних дієслів) та 

супралексемного (або граматизованого лексичного), який виражений 

синтагматично [García-Hernández 1977: 75–76]. 

Отже, історія дослідження аспекту, яка була розпочата понад два тисячоліття 

тому (у міркуваннях Варона) дискусійно продовжилась і триває. Вона 

розширюється термінологічно та поглиблюється у напрямі гармонізації 

співіснування граматичних категорій та реалізованого ними смислу.  

 

1.2. Основні поняття аспектології: аспект, акціональність 

 

Відображення перебігу ситуації попри свою лінгвоспецифічність у семантиці і 

засобах вираження так чи інакше представлені у всіх мовах і у цьому сенсі є 

універсальними, охоплюючись поняттям аспектуальності як функціонально-
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семантичної категорії, яка стосується особливостей перебігу дії в часі [Бондарко 

1987: 40]. Аспектуальність має «парасольковий» характер, поширюючись на всю 

сукупність мовних засобів (граматичних, лексичних, синтаксичних, 

контекстуальних) та їх комбінації, які окреслюють якісні і кількісні параметри 

розподілу дії в часі, по-особливому репрезентуючи фундаментальну поняттєву 

категорію часу. Універсальність аспектуальності дає підстави говорити про 

існування певного набору фундаментальних аспектуальних семантичних ознак, 

притаманних тією чи іншою мірою усім мовам. Вичерпний набір таких ознак 

запропонували Ю. С. Маслов та О. В. Бондарко, які виділяють: 

граничність/неграничність, процес у розвитку/цілісний факт, дію/стан, 

актуальність наслідків дії для пізнішого часового плану, постійну дію, часову 

локалізованість/нелокалізо-ваність, у т. ч. неузуальну повторюваність, узуальність 

і «всечасовість», початок, продовження і закінчення дії, позначення 

багатоактної/одноактної дії, ослаблену і підвищену інтенсивність дії [Бондарко 

2001 а: 78; Маслов 2004 б: 305–364]. Згадані ознаки та засоби їх вираження, 

залежно від мови, варіюються за ступенем релевантності: центральні в одних 

мовах, вони можуть бути периферійними в інших. Якщо у слов’янських мовах 

ядро аспектуальності становить граматична категорія виду, то у «безвидовій» 

німецькій мові, її ядром є лексико-граматична категорія лімітативності, 

реалізована передусім на лексичному рівні та доповнена значеннями словоформ 

[Павлов 1984: 49; Ризаев 2013: 141].  

Набір параметрів, які належать до сфери аспектуальності, дає підстави 

стверджувати її семантичну неоднорідність завдяки наявності диференційних 

ознак, в основі яких лежать критерії якості і кількості. Відповідно до цього 

виділяють якісну і кількісну аспектуальність [Бондарко 2001а: 80; Маслов 2004 б: 

312; Маслов 2004 г: 397]. Традиційно до якісної аспектуальності відносять 

значення фазовості, тривалості, лімітативності, інтенсивності та результативності, 

тобто ті, які характеризують лінійну структуру ситуації. Зону кількісної 

аспектуальності становлять значення, які описують ситуацію з погляду її 

кількості [Dik 1994: 32; Мельчук 1998: 82; Плунгян 2000: 294]. 
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 Значення якісної та кількісної аспектуальності, а також засоби їх вираження 

об’єднуються в однойменному функціонально-семантичному полі, розглянутому 

дещо нижче (п. 1.2.3; 4.1–4.5).  

Згідно із даними «Світового атласу мовних структур», мови світу реалізують 

аспектуальність на граматичному та лексичному рівнях майже однаково із 

незначною перевагою останнього (121 мова із 222 проаналізованих) [Dahl 2013], 

що дає підстави вважати основними складовими аспектуальності аспект та 

акціональність, на яких зупинимося детальніше. 

 

1.2.1. Аспект 

 

Враховуючи етимологію терміна (латинське (лат.) aspectus «погляд, вигляд» < 

aspicere «споглядати, дивитись»), який 1828 р. запропонував швейцарський 

учений Ф. Рейф як переклад російського «вид» [Мазон 1958: 32], аспект позначає 

точку зору мовця на ситуацію, про яку повідомляється (порівняймо тлумачення 

цього слова у «Словнику іншомовних слів»: «погляд, кут зору, під яким 

сприймається те чи інше явище, предмет, подія, перспектива, в якій вони 

виступають» [СІС 1974: 60]).  

Будь-яка ситуація
5
 локалізується не лише у системі просторових та часових 

координат, а й характеризується певними особливостями свого перебігу, які 

стосуються її структурування, якісних чи кількісних параметрів тощо, тобто тих 

ознак, які традиційно позиціонують як аспектуальні. Загальноприйняті 

визначення трактують аспект як область граматичних значень, що вказує на 

характер перебігу ситуації в часі [Зализняк 2000: 11; Плунгян 2000: 292; Dahl 

1985: 24; Dahl 1994: 240], «як протікає в часі або як розподіляється за часом той 

процес, який позначений в основі дієслова» [Пешковский 2009: 122], «різний 

спосіб розгляду внутрішньої темпоральної будови ситуації» [Comrie 1976: 3].  

                                           
5
 Під ситуацією ми розуміємо дію чи стан, які реалізуються або можуть реалізуватись у реальному чи віртуальному 

світі. Таке розуміння ситуації відповідає прийнятому у функціональній граматиці терміну «стан справ» (state of 

affairs), який С. Дік визначав як «речі, які можуть відбуватись у певному світі» [Dik 1994: 28]. 
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Як засвідчують наведені вище визначення, аспект тісно пов’язаний із 

поняттям часу. «Граматичною категорією найближчою до виду є, як відомо, 

категорія дієслівного часу» [Маслов 2004 б: 306], порівняймо [Bondarko 1991: 51; 

Feuillet 1981: 15; Holt 1943: 22; Majewicz 1982: 30]. Проте, на відміну від часу, 

аспект не локалізує ситуацію на часовій осі стосовно моменту мовлення, чи іншої 

точки, обраної у якості орієнтиру, а характеризує її «внутрішній» час, 

(«імпліцитний» (temps implique) у трактуванні Ґ. Ґійома та його послідовників 

[Гийом 1992: 11; Martin 1971: 56]), вказуючи як ситуація розподіляється на осі 

часу. Як відзначав Ч. Гокетт, «аспекти не мають нічого спільного з 

розташуванням події в часі, а з її розподілом в часі чи темпоральною структурою» 

[Hockett 1958: 237]. Якщо час є дейктичним, пов’язуючи ситуацію із зовнішніми 

стосовно неї координатами «я – тут – зараз», то аспект радше можна 

кваліфікувати як анафоричний, оскільки він вказує на те «щó слід шукати не в 

позиціях перцептивного простору, а в позиціях в мовленнєвому потоці 

(виокремлення шрифтом наше. – Б. Ч.)» [Бюлер, 2000: 111] (порівняймо 

протиставлення часу як дейктичної і аспекту як семантичної категорії Ю. 

Куриловичем [Kuryłowicz 1972], чи як «шифтеру» і «не-шифтеру» Р. Якобсоном 

[Якобсон 1972]). На противагу до дейксису анафора скерована не на елементи 

ситуації, всередині якої відбувається комунікативний акт, а на елементи самого 

акту, тобто, у застосуванні до аспекту – на особливості перебігу ситуації. Чітке 

розмежування аспекту і граматичного часу, яке, до певної міри стало класичним, 

дав Б. Комрі: «граматичний час є дейктичною категорією, тобто, він розташовує 

ситуації в часі, звичайно, стосовно теперішнього моменту, хоч також стосовно 

інших ситуацій. Аспект не пов’язаний з відношенням часу ситуації до будь-якої 

іншої часової точки, а радше з внутрішньою темпоральною складовою ситуації; 

різницю [між ними] можна було б встановити як [різницю] між внутрішнім часом 

ситуації (аспект) і зовнішнім часом ситуації (граматичний час)» [Comrie 1976: 5]. 

Такої ж думки дотримується І. Р. Вихованець, який характеризує граматичний час 

і вид як різні реалізації об’єктивного часу: «В темпоральних значеннях загальна 

ідея часу модифікується в локалізацію позначуваної дії або стану на осі часу і 



  

 

67 

 

насамперед у їх орієнтацію щодо моменту мовлення. У видових значеннях ідея 

часу виявляється не як зовнішня орієнтація, а як внутрішня властивість 

позначуваної дії або стану. […] часові значення формуються на зовнішніх 

координатах, тоді як видові значення відображають внутрішню сутність дії або 

стану. Грамеми виду і часу вказують на характер внутрішньої і зовнішньої 

якостей динамічної ознаки, вираженої дієсловом» [Вихованець 1988: 102].  

Водночас, широке розуміння дейксису, його «відносний характер» [Плунгян 

2000: 261], який включає також анафоричні відношення (наочний, 

контекстуальний (анафоричний) дейксис і дейксис уявлення [Бюлер, 2000: 74–

113], вказівний і анафоричний [Ducrot 1972: 406], ситуативний, уявний, 

дискурсивний, анафоричний [Проскурин 2008]) схиляють деяких дослідників до 

приписування аспекту дейктичного характеру [Co 1980: 75; Fuchs 1991; Scherer 

1975: 65].  

Аспект і час є локаційними категоріями, зв’язок між якими визначається як 

часова орієнтація мовця [Мартынов 1982: 129–130], онтологічний статус якого 

зумовлює відмінність між зовнішнім та внутрішнім вимірами часового 

континууму. У першому випадку мовець, членуючи перебіг дії стосовно 

дейктичного орієнтиру, яким виступає момент мовлення, постає як спостерігач. У 

другому ж ідеться про мовця-діяча, локалізація якого у межах процесу визначає те 

чи інше аспектуальне значення [Загнітко 1990: 40]. Трансформація суб’єкта-діяча 

у суб’єкта-спостерігача сприяла перетворенню аспектуально-орієнтованої 

дієслівної системи, властивої, на думку низки дослідників [Красухин 1998; 

Красухин 2005; Georgiev 1975: 6; Giannakis 1993; Gonda 1956: 31–32; Lehmann 

1974: 139; Rix 1987: 138], для індоєвропейського мовного стану, у темпоральну, 

коли поняття як дія розгортається в часі  стало підпорядкованим поняттю 

коли дія розгортається в часі .  

Реалізація ідеї часу у зовнішній і внутрішній площинах забезпечує певну 

автономність аспекту та граматичного часу, завдяки чому у граматичних системах 

деяких мов вони існують, так би мовити, паралельно, не обов’язково поєднуючись 

в одній формі. Прикладом може слугувати опозиція доконаного і недоконаного 



  

 

68 

 

видів у слов’янських мовах, презенса й аориста у давній та сучасній грецькій, яка 

поширюється на інфінітив і непрямі способи позбавлені власне темпоральної 

семантики (порівняймо давньогрецьке (д.-гр.) γράφειν (infinitivus praesentis) – 

γράψαι (infinitivus aoristi), новогрецьке να γράφω (infinitivus praesentis) – να γράψω 

(infinitivus aoristi), українське (укр.) писати – написати тощо). Аспектуальна 

відмінність, за відсутності темпоральної, притаманна англійській мові та фарсі, 

виражаючись у протиставленні т. зв. простих і тривалих часів. Їх відносна 

самостійність, зумовлена відмінністю між зовнішнім і внутрішнім часом, є нічим 

іншим, як реалізацією об’єктивно існуючих відношень загального та часткового. 

Як слушно відзначив А. П. Загнітко, «уся ситуація взагалі міститься у 

зовнішньому часі, тобто розташовується щодо моменту мовлення: до, одночасно з 

ним, після нього. Часові стосунки всередині самої ситуації становлять її 

внутрішню темпоральність і виражаються ГЗ (граматичними значеннями. – Б. Ч.) 

доконаного і недоконаного виду. Взаємодія зовнішнього і внутрішнього часу 

багатомірна і відбивається у функціональних і формально-парадигматичних 

зв’язках» [Загнітко 2011: 199].  

На відміну від об’єктивності часу, аспект є суб’єктивно-об’єктивним. Як 

реальний факт окремої мови він є об’єктивним завдяки тому, що відображає 

реальний стан справ, певну «об’єктивну даність» [Кароляк 2006: 45], яка врешті 

визначає вибір того чи іншого аспектуального значення. Згідно зі слушним 

зауваженням Ю. С. Маслова, «уявлення про дії, втілене у виді […] не є суто 

суб’єктивним. […] воно відображає або 1) об’єктивні властивості цих дій, або 2) 

об’єктивно існуючі відношення (зокрема, хронологічні) між описуваними діями» 

[Маслов 2004 д: 550]. Об’єктивність знаходить своє вираження у тому, що при 

передачі інформації мовець не може довільно оперувати аспектуальними 

значеннями, а змушений враховувати дію низки об’єктивно детермінованих 

чинників, зокрема, специфіки відтворюваної ситуації, лексичних і синтаксичних 

особливостей відповідних дієслівних лексем, типу синтаксичних структур, у які 

вони залучені [Загнітко 1990: 20; Forsyth 1970: 353; Johanson 2000: 31].  
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Суб’єктивність аспекту полягає у тому, що він відображає екстралінгвістичну 

реальність крізь призму мовця, який, керуючись тими чи іншими прагматичними 

мотивами, задає спосіб розгляду. Дія завершена (припинена) в реальності може 

зображуватись як така, що триває, і навпаки. Ситуацію, яку Горацій описав 

словами «ibam forte via Sacra» (Hor. Serm. 1, 9,1) («Йшов я якось Священною 

дорогою») об’єктивно варто було б представити у вигляді *ii forte via Sacra, 

оскільки у момент написання вірша вона вже припинилася, але поет обрав форму 

імперфекта для унаочнення розповіді, створення певного фону, на якому 

розгортались основні події. Притаманна аспекту суб’єктивність знайшла своє 

відображення як на рівні термінології («аспект», «вид», «точка зору» тощо), так і 

у численних інтерпретаціях, що акцентують роль інформатора: «аспект 

пов’язаний з поглядом мовця на дію» [Fanning 1993: 49]; стосується «точки зору, з 

якої мовець представляє ситуацію» [Bache 1997: 208], «сприйняття дії суб’єктом» 

[Šabršula 1983: 331] тощо. У класифікації типів морфологічних категорій     О. В. 

Бондарка аспект віднесено до категорій інтерпретаційного типу, «у яких 

домінують елементи мовної семантичної інтерпретації відношень, які в 

об’єктивній дійсності можуть бути одними і тими ж» [Бондарко 1976: 47–48], 

хоча дослідник слушно застерігає від абсолютизації цього поділу. Необхідність 

виваженого підходу до статусу аспекту, на нашу думку, вдало виразив шведський 

лінгвіст Л. Юхансон: «Об’єктивізм у цьому сенсі є таким же помилковим, як і 

суб’єктивізм, який йому протидіє. Необхідно знайти життєздатний шлях між 

двома крайніми спрощенськими позиціями, – Сціллою “суб’єктивізму” і 

Харібдою “реалізму”» [Johanson 2000: 32]. 

Погляд на ситуацію, реалізований за допомогою аспекту, пов’язаний із 

розташуванням мовця стосовно неї, яке описано у термінах «точка відліку», 

«топікальний час», «вікно спостереження», визначаючи відношення на часовій осі 

між часом реалізації ситуації та позицією мовця. Поняття «точка відліку» (point of 

reference) запропонував американський логік Г. Райхенбах, який описував часові 

відношення як відношення одночасності, передування та слідування трьох 
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ключових точок: часу події (event time E), моменту мовлення (time of speech S) і 

точки відліку (point of reference R) [Reichenbach 1999: 273–284].  

Враховуючи взаємне розташування згаданих точок, Г. Райхенбах перелічив 

логічно можливі часові співвідношення, ілюструючи їх матеріалом англійської 

мови: 

E – R – S (E передує R, R передує S): I had seen John. 

E, R – S (E одночасне R, R передує S): I saw John. 

E – S, R (E передує S, S одночасне R): I have seen John 

S, R, E (S одночасне R, R одночасне E): I see John 

S, R – E (S одночасне R, R передує E): I shall see John 

S – E – R (S передує E, E передує R): I shall have seen John 

і т. д., загалом конструюючи тринадцять можливих комбінацій [Reichenbach 

1999: 276, 282]. 

Побудована на логічних, а не мовних засадах, така схема зазнала критики 

(див. [Binnik 1991: 110–118, 339–342; Giorgi 1997: 26–30]), проте впроваджені  

Г. Райхенбахом поняття у тій чи іншій інтерпретації і надалі широко 

використовують у процесі аналізу аспекто-темпоральної семантики дієслова. 

Подібний підхід до тлумачення суті аспекту представлений у концепції  

В. Кляйна, який описав видо-часові відношення за допомогою трьох параметрів: 

часу ситуації (time of situation), часу висловлювання (time of utterance) і 

топікального часу (topic time), які загалом відповідають часу події, моменту 

мовлення і точці відліку Г. Райхенбаха. Під топікальним часом        В. Кляйн має 

на увазі відрізок часу, певну часову рамку (В. О. Плунгян характеризує останній 

як «вікно спостереження» [Плунгян 2011: 355]), що перебуває у фокусі мовця 

(спостерігача) [Klein 2003: 3] і, накладаючись на час висловлювання чи час 

ситуації, породжує темпоральні чи аспектуальні значення. В основі темпоральних 

значень лежить відношення між топікальним часом і часом висловлювання, в 

основі аспектуальних – відношення між топікальним часом і часом ситуації [Klein 

2003: 6].  
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Іншими словами, аспект – це відносне розташування «вікна спостереження» 

стосовно ситуації загалом чи її певного фрагменту, тоді як час передбачає 

розташування «вікна спостереження» стосовно моменту мовлення. «Розміром» 

«вікна спостереження» та його співвідношенням із ситуацією задано також базові 

аспектуальні значення імперфектива і перфектива, які визнано універсальними 

[Amenta 2003: 48; Bache 1997; Bertinetto 2000: 190; Comrie 1976: 4; Dahl 1994: 240–

247; de Swart 2012: 756; Gvozdanović 2012; Sasse 1991], виражаючи, відповідно, 

ситуацію у процесі перебігу і припинену (завершену) ситуацію. Набір сем, 

властивий для кожного з них, є лінгвоспецифічним, так що вживані у 

слов’янській аспектології терміни недоконаний/доконаний вид є різновидами 

імперфективного/перфективного аспекту. Імперфективний аспект передбачає 

вузьке «вікно спостереження» і його включення у час ситуації, тоді як при 

перфективному «вікно спостереження» розширює свої межі, охоплюючи час 

ситуації. Завдяки цьому у першому випадку мовець виокремлює певний фрагмент 

ситуації, а у другому охоплює її повністю.  

Згадані вище параметри варто доповнити ще одним, а саме, – розташуванням 

мовця стосовно ситуації, залежно від чого задаватиметься обсяг «вікна 

спостереження». При включенні «вікна спостереження» у час ситуації мовець 

реально чи віртуально локалізується всередині неї, завдяки чому може охопити 

лише її фрагмент, умовно кажучи, той «простір», який перебуває у його полі зору. 

Якщо ж мовець перебуває за межами ситуації, він здатний охопити її повністю, 

таким чином «вікно спостереження» розширює свої межі, поширюючись на всю 

ситуацію.  

У застосуванні до латинської мови згадані вище параметри дозволяють 

визначати аспект як граматичну категорію, що виражає характер 

перебігу ситуації на осі часу і реалізується співвідношенням обсягу 

«вікна спостереження», визначеного локалізацією мовця стосовно 

ситуації , із обсягом самої ситуації .  

 

1.2.2. Акціональність 
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Поряд із аспектом, одним із ключових понять аспектології є акціональність
6
, 

під якою розуміють внутрішню темпоральну структуру ситуації, яка описана 

дієсловом чи дієслівною фразою [Sasse 2006: 535]. Проте, на відміну від 

граматичного характеру аспекту, акціональність є лексичною або лексико-

граматичною категорією передовсім пов’язаною із семантикою дієслівної лексеми 

[Comrie 1976: 31]. Спорідненість між аспектом і акціональністю простежується 

вже у дефініціях, де зміст обох категорій визначено як вираження внутрішньої 

темпоральної структури: «Аспект – граматична категорія, не дейктична, пов’язана 

із внутрішнім часом ситуації…; акціонсарт (Aktionsart) – лексична категорія, не 

дейктична, пов’язана із внутрішнім часом ситуації; темпоральна будова закладена 

у значенні дієслова…» [Kortmann 1991: 13]. 

Попри те, що започаткована шведським славістом С. Агрелем [Agrell 1908] 

дихотомія аспекту й акціональності стала загальновизнаною у мовознавстві, часто 

їх розглядали і подекуди і досі розглядають у єдиному руслі під загальною назвою 

«аспект», іноді з диференціацією на суб’єктивний та об’єктивний [Hermann 1927; 

Jacobsohn 1926: 379; Jacobsohn 1933: 316], граматичний і лексичний [Comrie 1976; 

Gvozdanović 2012] або й без такої диференціації [García Hernández 1976: 83 – 121].  

Певна автономність аспекту й акціональності, зумовлена передовсім їх 

належністю до різних мовних рівнів, не заперечує їх перетину і взаємодії. При 

цьому йдеться не лише про мови з аспектом словотвірного типу (слов’янські, 

угро-фінські), а й про ті, у яких аспектуальні протиставлення виражені флексією 

(романські, деякі германські). Хоч аспект відображає точку зору мовця на 

ситуацію, «не будь-яка ситуація може бути повернутою […] під довільним кутом 

зору; це залежить від її внутрішньої будови» [Плунгян 2011: 380]. Це 

спостерігається в англійській мові, низка дієслів якої (наприклад, know, like тощо) 

або взагалі не вживаються у прогресивній формі, або отримують у ній 

нетривіальні значення (to think «вважати» – to be thinking «роздумувати»), або ж їх 

вживання є обмеженим, нерідко зумовлюючись контекстом чи прагматичними 

                                           
6
 Синонімом терміна «акціональність» є терміни «акціонсарт» (Aktionsart), «ситуаційний тип», «лексичний аспект».  
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міркуваннями. За відсутності аспекту акціональність до певної міри може 

переймати на себе його функції, з чим ми стикаємось у німецькій.  

На сьогодні існує два основні трактування акціональності – вузьке і широке. У 

вузькому значенні її розглядають як аналог аспекту на лексичному рівні [Martin 

1971: 56; Sasse 1991: 32], характеризуючи у термінах «ателічність»/«телічність», 

що відповідає бінарному поділу на імперфективний і перфективний аспекти і 

передбачає критерієм відношення до межі: «під акціонсартом ми розуміємо […] 

властивість дієслів позначати дії з визначеною межею (перфективні) та дії без 

визначеної межі (імперфективні) [Klum 1961: 107]. На переконання прибічників 

такої думки, «у плані змісту немає жодної різниці між традиційними видами і 

способами дії…» [Кароляк 2006: 49].  

Акціональність у широкому розумінні стосується не лише відношення до 

межі, а й охоплює інші семантичні ознаки, що характеризують ситуацію. Поряд із 

телічністю/ателічністю сюди також зараховуються такі базові ознаки, як 

динамічність та тривалість [Bertinetto, 2000:190; Comrie 1976: 41–51; Lyons 1990: 

707–708]. Інші ж, наприклад, повторюваність, інтенсивність, фазовість тощо 

трактуються як реалізація згаданих значень у вигляді способів (родів) дії або як 

самостійні значення [Johanson 2000: 55–76; Klein 1994:31].  

Обидва згадані підходи представлені й у дослідженнях, присвячених 

аспектуальності в латинській мові. Тоді як авторитетна і сьогодні граматика  

Й. Б. Гофмана та А. Шантира відстоює необхідність двовимірного підходу 

[Hofmann 1965: 301], у новіших працях, які ґрунтуються на засадах 

функціональної граматики, до уваги також взято ознаки динамічності та 

тривалості [Haverling 2010: 288–310; Oldsjö 2001: 130–175; Pinkster 1983: 280–285; 

Pinkster 1990: 215–218; Ramos Guereira 2009: 405–413].  

З огляду на часте параметризування акціональності на підставі ознаки 

«відношення до межі» описуваної у термінах «телічність/ателічність», 

«граничність/ неграничність», «термінативність/курсивність» тощо, яка є 

важливою у дослідженні аспектуальності, зупинимось на цьому питанні 

докладніше. Згідно з існуючою в аспектології думкою, граничність/ неграничність 



  

 

74 

 

є вищою абстракцією [Маслов 2004 а: 261], що вказує на наявність чи відсутність 

у дії внутрішньої реальної або потенційної межі, досягнувши якої дія 

вичерпується [Бондарко 1991: 198]. На відміну від формально виражених родів дії 

вона позбавлена формальних маркерів і тісно пов’язана зі значенням дієслівної 

лексеми, належачи до явищ «прихованої граматики» [Бондарко 2002: 253]. О. О. 

Холодович характеризував цю ознаку так: «Усі дієслова японської мови 

розпадаються на два класи: граничні і неграничні. Це один із можливих поділів 

дієслів і він властивий не лише дієсловам японської мови. Він, очевидно, 

універсальний. Причина універсальності полягає у суто семантичному характері 

дихотомії. На морфологічному рівні протиставлення граничних дієслів 

неграничним в японській мові ніяк не виражене. Дане протиставлення, очевидно, 

взагалі не виражається у жодній мові, і тому при виокремленні членів цієї 

опозиції доводиться обмежуватись семантичними характеристиками граничності 

та неграничності» [Холодович 1979:138]. В аспектологічних дослідженнях 

граничність/неграничність не має однозначного тлумачення. Її відносять до родів 

дієслівної дії [Шелякин 1983: 520; Bache 1997: 241; Dik 1997: 107], або 

розглядають як паралельно існуючу до них категорію [Городенська 2004: 235; 

Маслов 2004 а: 261; Рахманкулова 2004: 24]. Частина дослідників [Isačenko 1962: 

398; Dressler 1968: 49–51; Garcia Ramón 2002: 107] трактує згадану категорію як 

«дієслівний характер» (Verbalcharakter) розуміючи під цим ознаку внутрішнього 

значення дієслова, яка не збігається ні з аспектом, ні з родом дії, що, на нашу 

думку, є виправданим, оскільки при цьому диференціюється закладене у 

семантиці дієслівної лексеми значення межі дії та виражені формально 

особливості її реалізації.  

Граничні дієслова позначають ситуації, які характеризуються наявністю межі, 

після якої дія вичерпується (наприклад, venire «приходити», vincere «перемагати»). 

На противагу до них, неграничні позбавлені такої ознаки (наприклад, esse «бути», 

loqui «розмовляти»). Як слушно відзначив М. О. Шелякін, «граничні/неграничні 

дієслова корелюють у сфері вираження процесів з логіко-філософською категорією 

скінченного/нескінченного» [Шелякин 2008: 129].  
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Місце і статус дієслівного характеру у функціонально-семантичному полі 

аспектуальності варіюється залежно від мови. Він може займати периферійне 

положення, а у мовах, де аспект відсутній як граматична категорія (наприклад, 

німецькій), відігравати «роль центрального або одного з центральних компонентів 

поля аспектуальності» [Бондарко 1991: 197] (див. також [Реферовская 1984: 106]).  

Граничні та неграничні дієслова виділяються також у латинській мові, з 

очевидних причин виокремлюючись на емпіричному рівні, що передбачає певну 

гіпотетичність. З огляду на формальну невираженість дієслівного характеру 

критерії його виділення відсутні, хоч Ґ. Гаверлінг вважає граничними виключно 

префіксальні утворення [Haverling 2010: 302–304]. На нашу думку, такий підхід 

обмежує коло згаданих дієслів, оскільки поза увагою залишаються прості, у 

семантиці яких закладено поняття межі (capere «брати», dare «давати» тощо), і 

далеко не всі префіксальні дієслова є граничними (permanere «залишатись, 

тривати»). Слушною видається думка, висловлена у граматиці Й. Б. Гофмана та    

А. Шантира, де граничними визнано як прості, так і складні дієслова, але водночас 

відзначено домінування простих серед неграничних [Hofmann 1965: 300]. І.-Е. С. 

Рахманкулова, цілком доречно відзначаючи недостатню випрацюваність критеріїв 

диференціації граничних/неграничних дієслів та неможливість встановлення 

єдиного критерію, пропонує брати до уваги їх перехідність/неперехідність, 

відношення до мети дії чи стану або до моменту вичерпаності, а також повноту 

охоплення дією свого об’єкта [Рахманкулова 2004: 23]. 

До певної міри виокремлення обох розрядів можливе на підставі формальних 

та семантичних ознак. Такими ознаками, на нашу думку, може слугувати 

наявність словотвірних засобів (префіксів, суфіксів), поява нетривіальних видових 

значень або певна обмеженість властива дієсловам при функціонуванні у деяких 

видо-часових формах (наприклад, інгресивності у неграничних дієслів, 

переважного вживання граничних у історичному теперішньому).  

До граничних ми відносимо дієслова, лексичне значення яких імплікує 

значення межі. Описані ними ситуації не завершаться, доки не буде реалізована 

кінцева фаза. Серед них виділяються: 
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 дієслова спрямованої дії: claudere «зачиняти», ornare «прикрашати», 

accurrere «прибігати» (3 а – в);  

3а) «…cavo Polyphemus in antro // lanigeras claudit pecudes…» (Verg. Aen. 3, 641 

– 642) («…Поліфем у просторій печері зачиняє вкритих вовною овець…»).  

3 б) «…omnes // Thebaides […] sua tempora frondibus ornant» (Ov. Met. 6, 162 – 

163) («…усі фіванки […] прикрашають свої скроні листям»).  

3 в) «…Photis […] me accurrit…» (Apul. Met. 3, 21) («…Фотіда… прибігла до 

мене…»). 

Значну частку серед цих дієслів становлять перехідні. Їх перехідність 

зумовлена тим, що, містячи вказівку на кінцеву межу, вони передбачають більшу 

проксимальність до об’єкта, оскільки акузатив представляє «природне 

завершення процесу» [Pottier 1962: 270]. П. Дж. Гоппер та С. А. Томпсон 

відзначали, що граничність асоціюється з вищим ступенем транзитивності, а 

неграничність – з нижчим [Hopper 1980: 271]. Однак це не означає, що згадана 

залежність є абсолютною, оскільки граничність і перехідність стосуються різних 

функціонально-семантичних категорій – аспектуальності та діатези і серед 

латинських дієслів, як і дієслів у інших мовах, є чимало неграничних, що 

характеризуються максимальним ступенем перехідності, наприклад, habere 

«мати».  

 трансформативні дієслова, які виражають зміну стану або якості: nascі 

«народжуватись, виникати», arescere «сохнути» (3 г – д); 

3 г) «Omnia domi nascuntur…» (Petron. 38, 1) («Все народжується вдома»). 

3 д) «…dixit rhetor Apollonius, “lacrima nihil citius arescit”» (Cic. Inv. 1, 56, 109) 

(«…ритор Аполоній сказав: “Ніщо не висихає швидше, ніж сльоза”»). 

 дієслова, які виражають початкову чи кінцеву фазу дії (початково- та 

кінцевотрансформативні, за визначенням Л. Юхансона [Johanson 2000: 58], або 

повноту охоплення об’єкта: adamare «закохуватись», egredi «виходити», efficere, 

conficere «виготовляти, здійснювати», occinere «заспівувати» (3 е). Переважну 

більшість серед них становлять префіксальні утворення: 
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3 е) «Ante consulem haec dicentem corvus voce clara occinuit» (Liv. 10, 40, 14)  

(«Перед консулом, який це говорив, ворон заспівав дзвінким голосом»). 

На відміну від граничних, неграничні дієслова позбавлені вказівки на межу 

після якої дія або стан вичерпується. Як відзначав С. Дік, неграничні ситуації 

мають необмежену тривалість і можуть продовжуватись завжди [Dik 1997: 111]. 

Це не означає, що така межа відсутня в принципі, оскільки будь-яка ситуація у 

реальному світі є темпорально обмеженою, але ця обмеженість не задається 

імпліцитно семантикою дієслівної лексеми. До неграничних дієслів ми 

зараховуємо: 

 дієслова буття: esse «бути», patere «бути відкритим, простягатись», 

vivere «жити», які вказують на існування чи розташування суб’єкта (4 а); 

 статичні дієслова: habere «мати», tenere «тримати», regnare «царювати», 

amare «любити» (4 б). Сюди ми також відносимо дієслова на позначення 

ментальної діяльності: putare «думати», sperare «сподіватись» тощо (4 в). Попри 

наявність у цій групі перехідних та неперехідних дієслів, вона є однорідною, 

оскільки жодне з них не виражає відношення до межі дії. 

 динамічні дієслова, які позначають нечленований процес: laborare  

«працювати», ludere «бавитись» (4 г); 

 дієслова різноспрямованого руху: ambulare «прогулюватись», errare 

«блукати», gradi «крокувати» (4 д). 

4 а) «Et servi homines sunt…» (Petron. 71, 1) («І раби є людьми…»). 

4 б) «Amat victoria curam» (Catul. 62, 16) («Перемога любить турботу»). 

4 в) «Neque se Roma, iam terrarum orbi superato, securam speravit fore…» (Vell. 

1, 12,7) («І Рим, вже перемігши круг земель, не сподівався, що буде у безпеці...»). 

4 г) «Qui virtutem suam publicari vult non virtuti laborat sed gloriae» (Sen. Epist. 

113, 32) («Хто хоче виявити свою доброчесність, працює не для доброчесності, 

а для слави»). 

4 д) «It Ver et Venus et Veneris praenuntius ante // pennatus graditur…» (Lucr. 5, 

737 – 738) («Йде Весна і Венера і попереду крокує крилатий провісник Венери…»). 
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Коло питань пов’язаних з граничністю/неграничність, більшою мірою 

стосуючись лексичної семантики дієслова, потребує окремого, детального 

розгляду, що виходить за межі нашого дослідження.  

Характерною ознакою дієслівного характеру є лабільність. На нього впливає 

зміна лексичного значення дієслова, контекст, валентність. З огляду на це, поряд 

із граничними та неграничними іноді виокремлюють т. зв. нейтральні дієслова 

[Рахманкулова 2004: 16–21; Ризаев 2013: 60–68], які можуть отримувати як 

граничне, так і неграничне значення. На нашу думку, у подібних випадках краще 

говорити не про нейтральність, а про існування потенційної межі, 

(дез)актуалізація якої відбувається лише під впливом контексту. Так, дієслово ire 

«йти» вжите абсолютно виражає неграничність (5 а), а вжите із вказівкою на 

напрям руху отримує граничне значення (5 б). 

5 а) «Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant…» (Ov. Met. 1, 111) («Вже 

текли (дослівно “йшли”) молочні ріки, вже текли ріки нектару…»). 

5 б) «Astraei […] eunt in proelia fratres» (Ov. Met. 14, 545) («Астрейські […] 

брати
7
 йдуть на битви»).  

Подібна трансформація представлена у наступному випадку, де bibere «пити» 

у поєднанні з прямим додатком позначає граничну дію (5 в), а вжите самостійно й 

у габітуальному контексті – неграничну (5 г), співвідносячись із опозицією 

недоконаного/доконаного виду в українській мові («пити/випити»).  

5 в) «…(Ulixes) Circae poculum bibit nec mutatus est…» (Apul. Socr. 24) 

«(…(Одісей) випив чашу Цірцеї і не був перетворений…») (наявність межі); 

5 г) «(Firmus) vini non multum bibit, aquae plurimum…» (Hist. Aug. 29, 4, 2) 

(«(Фірм) пив небагато вина, води дуже багато…») (відсутність межі). 

Вибір дієслівного характеру може мотивуватися також лексичним значенням 

залежним від характеру описуваної ситуації. Як приклад можна навести дієслово 

fieri з базовим значенням «ставати», яке у (6 а) виражає граничність (ситуація 

потенційно матиме результатом спорожнілу Трою), а у (6 б) представляє 

необмежену дію:  

                                           
7
 Тобто, сини титана Астрея – вітри Борей, Зефір, Евр і Нот. 
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6 а) «Fit vasta Troia, scindunt proceres Pergamum» (Pl. Bacch. 1053) («Порожніє 

Троя, знать руйнує Пергам»).  

6 б) «Mnesiloche, quid fit?» (Pl. Bacch. 626) («Мнесілоху, що відбувається?»). 

Для значної частини латинських дієслів властивим є вживання як з 

перехідним, так і неперехідним значенням, що має своїм результатом зміну 

дієслівного характеру, наприклад, flere «плакати; оплакувати» (7 а – б): 

7 а) «…quae aedes lamentariae // mihi sunt, quas quotiensquomque conspicio, fleo» 

(Pl. Capt. 96 – 97) («…цей дім, який викликає сльози, є моїм; щоразу, коли я на 

нього дивлюсь, плачу»).  

7 б) «Ego ne illum non fleam?» (Pl. Capt. 139) («Чи я не оплакував би його?»). 

Дієслівний характер також змінюється під впливом граматичного значення 

форми. Наприклад, граничне relinquere «залишати» вживаючись у пасивному 

стані, набуває значення «залишатись», порівняймо (8 а – б), що зближує його із 

неграничними дієсловами зі значенням статичності. 

8 а) «Caesar […] ad hostes contendit, eo minus veritus navibus, quod in litore […] 

deligatas ad ancoras relinquebat» (Caes. Gall. 5, 9, 1) («Цезар […] прямував до 

ворогів, менше боячись за кораблі, тому що залишав їх при березі на якорі»). 

8 б) «Relinquebatur una per Sequanos via, qua […] propter angustias ire non 

poterant» (Caes. Gall. 1, 9, 2) («Залишалась єдина дорога через землі секванців, 

якою (гельвети) не могли йти […] через вузькість»).  

Враховуючи значний вплив на дієслівний характер безпосереднього 

контексту, типу зображуваної ситуації, лексичного значення дієслова, а також з 

огляду на специфіку мовного матеріалу видається за доцільніше говорити про 

граничність/неграничність не на рівні абстрактно взятих дієслівних лексем, а на 

рівні предикатів, які, характеризуватимемо у термінах «телічність/ателічність» з 

опертям на ідею, яку пропонує П. М. Аркадьєв [Аркадьев 2015: 22–23], який 

послуговується термінами «граничність/неграничність» на позначення дієслів для 

яких властива потенційна межа, актуалізована чи неактуалізована у кожному 

конкретному випадку, або ж така межа відсутня. При цьому актуальну 

граничність можна розглядати як частковий випадок телічності, оскільки 
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телічними в такому розумінні будуть також неграничні дієслова вжиті у формах 

системи перфекта з комплетивною або лімітативною семантикою (п. 2.2.1). 

Ателічними, відповідно, можуть бути також граничні дієслова за умови 

неактуалізованості межі (форми з імперфективною семантикою або вжиті в 

імперфективному контексті аспектуально-нейтральні форми).  

 Чинники, які впливають на зміну дієслівного характеру, заторкують також 

інші акціональні параметри дієслова, динамічність та миттєвість. При цьому 

статичне неграничне дієслово (9 а) може переходити у розряд динамічних 

означаючи телічні ситуації (9 б):  

9 а) «Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus 

suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent» (Cic.Catil. 1, 3) 

(«Була, була колись у цій державі доблесть, так що хоробрі мужі стримували 

небезпечного громадянина жорстокішими покараннями, ніж найзапеклішого 

ворога»). 

9 б) «(Seleucus) molestus fuit, Philerosque proclamavit…» (Petron. 43, 1) 

(«(Селевк) став набридливим і Філерос вигукнув…»).  

Подібно динамічне, граничне frangere «бити, розбивати», залежно від 

контексту, може виражати миттєву або тривалу дію. У фразі crustallinum frangere 

«розбити кришталеву чашу» (10 а) воно є миттєвим, тоді як у foris frangere 

«стукати у двері» (10 б) – дуративним, а вживаючись у формі пасивного стану – 

ателічним і статичним (10 в): 

10 а) «…Caesar […] crustallina […] omnia coram se frangi iussit...» (Sen. Ira 3, 

40, 3) («…імператор у своїй присутності […]наказав розбити всі […] 

кришталеві чаші…»).  

10 б) «Quis nostras sic frangit foris?» (Pl. Asin. 384) («Хто так стукає у наші 

двері?»). 

10 в) «Fuit … faber qui fecit phialam vitream, quae non frangebatur»  

(Petron. 51, 1) («Був […] майстер, який зробив скляну чашу, що не билась»). 
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Подібне за акціональними характеристиками до попереднього дієслово 

attingere «торкатись» отримує цілком протилежні ознаки, вживаючись зі 

значенням «межувати» (11 а – б).  

11 а) «…tu cavebis ne me attingas…» (Pl. Asin. 373) («…ти остерігайся, щоб не 

доторкнутись до мене…»). 

11 б) «Divisione, quae pars Numidiae Mauretaniam adtingit, agro virisque 

opulentior, Iugurthae traditur» (Sall. Iug. 16, 5) («При поділі, та частина Нумідії, 

яка межує з Мавританією, і багатша населенням та землями, передається 

Югурті»). 

Сказане вище свідчить про варіативність базових акціональних ознак та їх 

залежність від лексичної семантики дієслова і контексту. На позначення 

останнього сучасна лінгвістика оперує поняттям «ситуаційний тип» (К. Сміт) або 

«аспектуально-вагомий контекст» (О. В. Бондарко) розуміючи під цим «характер 

суб’єкта, об’єктів, прикметникових і прислівникових атрибутів» [Oldsjö 2001: 

161], а не лише мінімальний контекст, позбавлений інших маркерів 

аспектуальності крім дієслова. Такий «максималістський» підхід, що знайшов 

відображення у численних дослідженнях, наприклад, [Bertocchi 1980; Dik 1997; 

Vassant 1980; Verkuyl 1972; Verkuyl 1989]), видається оптимальним при 

дослідженні аспектуальності у мовах, носії яких відсутні, де неможлива опора на 

мовне чуття і єдиним способом залишається аналіз текстів.  

Універсальність згаданих вище базових акціональних параметрів сприяла їх 

використанню в акціональній класифікації предикатів, яка значною мірою 

ґрунтується на філософських положеннях Аристотеля, зокрема, на виокремленні 

понять κἰνησις «рух», ἐνέργεια «здійснення» та πρᾶξις «дія» представленій у його 

«Метафізиці»: «…жодна з дій, які мають межу, не є ціллю, а всі вони скеровані 

до цілі, наприклад, ціль схуднення – худорлявість; але коли людина, яка худне, 

перебуває у такому русі, що відбувається не задля схуднення, це – рух, а не дія, 

або, принаймні, не завершена дія (бо він не є ціллю); але, якщо рух охоплює ціль, 

то він і є дією. Так, наприклад, бачить – і тим самим побачив, розмірковує – і 

тим самим поміркував, думає – і тим самим подумав (але не можна сказати, що 
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він вчиться – і тим самим навчився, або лікувався – і тим самим вилікувався); він 

живе добре – і тим самим вже жив добре, він – щасливий і тим самим вже був 

щасливим. Інакше ця дія мала б коли-небудь припинитись, наприклад, коли людина 

худне; тут це не так, а (наприклад), він живе – і вже жив. Тому перші треба 

називати рухами, другі – здійсненнями. Бо ж будь-який рух незакінчений – 

схуднення, навчання, хода, будівництво; це, звичайно, рухи і саме незакінчені. 

Тому що неправильно (вважати), що він одночасно йде і пішов, будує і побудував, 

виникає і виник або рухається і порухався – все це різне, і також різне “рухає” і 

“порухав”. Але одне і те саме побачив і бачить, подумав і думає. Цю дію я 

називаю здійсненням, а ту – рухом» (Arist. Metaph. 9, 1048 b, 10–35). 

Як засвідчує наведена цитата, Аристотель на онтологічному рівні розрізняв 

три акціонально вагомі поняття, об’єднані критерієм межі (τέλος) – процесність 

(«рух»), який характеризується її відсутністю
8
, телічність («дія»), котра 

передбачає рух до неї, та результат («здійснення»), що передбачає її досягнення. 

У трактаті «Про душу» Аристотель доповнив викладені вище міркування, 

протиставляючи стан (τό ἔχειν) та діяльність (τό ἐνεργεῖν), і трактуючи його як 

відсутність діяльності (μή ἐνεργεῖν) (Arist. An. 417 a, 32–417 b, 2).  

Незважаючи на те, що відмінність між згаданими поняттями Аристотель 

розглядав винятково в онтологічній площині і не прив’язував до мовних явищ, 

очевидним є те, що він інтуїтивно відчував відмінність між різними типами 

ситуацій: динамічними, статичними, тяжіючими до межі. 

Окремі положення, які висловив Аристотель, представлені в акціональній 

класифікації предикатів запропонованій З. Вендлером, в основі якої лежить 

сполучуваність дієслів з різними типами тривалості та т. зв. «тривалими» 

формами (continuous tenses). Попри те, що ця класифікаця була здійснена на 

матеріалі англійської мови, її, як показали наступні дослідження, з необхідними 

змінами можна застосовувати і до інших. Відповідно до статичності/динамічності, 

відношення до межі та тривалості виділено чотири акціональні типи предикатів: 

стативи (стани, state), ателічні процеси (діяльності, activity), телічні процеси 

                                           
8
 Порівняймо: «…ἔστιν ἡ κίνησις ἐνέργειά τις, ἀτελὴς…» (Arist. An. 417a, 16) («…рух – якась безмежна діяльність…»). 
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(досягнення, accomplishment) та евентиви
9
 (звершення, achievement), представлені 

нижче у зв’язку з їхніми характерними ознаками (таблиця 1. 6): 

Таблиця 1. 6.  Параметризація акціональних типів предикатів 

Ознаки 

 

 

Акціональний  

тип 

Динамічність Телічність Тривалість 

Стативи – – + 

Ателічні процеси + – + 

Телічні процеси + + + 

Евентиви + + – 

  

 Стативи у вираженні характеристики чи ознаки відзначаються 

гомогенністю, яка виключає можливість членування на окремі сегменти. Їхньою 

ознакою є тривалість та відсутність внутрішньої природньої межі. На відміну від 

інших акціональних класів існування стану не потребує особливих енергетичних 

затрат. За своєю семантикою стани наближаються до прикметників, тому можуть 

виражатись як дієсловами, так і прикметниковими синтагмами. Поєднання обох 

варіантів, за переваги першого, представлене у латині, де поряд зі статичними 

дієсловами з суфіксом -ē- < індоєвропейське (і.-є.) *-eh1- (calēre «бути теплим», 

tacēre «мовчати») використовувалося поєднання esse з прикметником (calidus est, 

tacitus est). 

 Ателічні процеси – динамічні, гомогенні, які характеризуються 

динамікою і для свого існування потребують постійного припливу енергії. 

Подібно до стативів вони позбавлені внутрішньої природної межі (currere 

«бігти», sequi «слідувати»).  

 Телічні процеси – динамічні гетерогенні, передбачають у своєму 

розвитку ряд стадій і наявність природної кінцевої межі, досягнувши якої дія 

вичерпується (cadere «падати», venire «приходити»). Межа між ателічними і 

телічними процесами є доволі тонкою, завдяки чому одна і та ж лексема у різному 

                                           
9
 Термін запропонований М. І. Калько [Калько 2011: 115–116].  



  

 

84 

 

контексті або, вжита у різних значеннях, може стосуватись обох аспектуальних 

класів, наприклад: navigare «плавати, плисти» (ателічний процес), але in Graeciam 

navigare «плисти в Грецію» (телічний процес), flere «плакати» (ателічний процес), 

але flere aliquem «оплакувати кого-небудь» (телічний процес).  

 Евентиви позначають гомогенні динамічні ситуації із природною 

межею, ознакою яких є миттєвість. На відміну від телічних процесів, вони 

позбавлені внутрішньої тривалості, так що їх початок збігається із завершенням. 

Виокремлення цього акціонального класу в латині є доволі проблематичним у 

зв’язку із відсутністю формальної відмінності між дуративністю і миттєвістю, так 

що одне і те ж латинське дієслово може представляти дію і як телічний процес, і 

як евентив, наприклад, concidere «падати (телічний процес)/впасти (евентив). 

Іноді засобом вираження миттєвості слугує префіксація. Таким є префікс con- у 

дієслові conficere «здійснювати» на противагу до простого facere «робити» 

(наприклад, pontem facere «споруджувати міст», де дія передбачає певну 

протяжність, та iter conficere «здійснити марш, де дія представлена як цілісна). 

Проте доволі часто зустрічаються випадки, коли це ж дієслово виступає у 

дуративному контексті, виражаючи процес. Це своєю чергою змушує вважати 

контекст єдиним надійним засобом встановлення акціональної семантики і, 

відповідно, акціонального типу предиката.  

Згадану класифікацію багатократно переглядали й уточнювали на матеріалі 

різних мов (наприклад, [Калько 2009; Bertinetto 1986; Breu 1994; Mourelatos 1981; 

Smith 1991]), однак вона досі залишається найпоширенішою, хоч, як відзначає П. 

М. Аркадьєв, її механічне застосування до різних мов є емпірично 

неправильнимм, оскільки не враховує того, що мови можуть відрізнятися між 

собою не тільки набором акціональних класів, але й їх складом (належністю 

«перекладних еквівалентів» у різних мовах до різних акціональних класів) 

[Аркадьев 2009: 205]. Погоджуючись із такою думкою, зазначимо, однак, що з 

огляду на специфіку досліджуваної нами мови, ми приймаємо вендлерівську 

класифікацію, оскільки в загальних рисах вона відповідає універсальній 

емпіричній процедурі виокремлення акціональних класів, в основі якої лежать 
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універсальні акціональні та аспектуальні значення [Татевосов 2005; Tatevosov 

2002] і конвенціонально визнана дослідниками як придатна для аналізу 

латинського мовного матеріалу [Haverling 2010; Pinkster 1983; Pinkster 1990: 214–

216]. 

Співвідношення між аспектом і акціональністю, залежно від підходу, 

трактується по-різному. Г.-Ю. Зассе, аналізуючи існуючі моделі аспектуальності 

[Sasse 2001], виділяє два підходи: аспектуально-орієнтований та акціонально-

орієнтований. Перший із них, відображений у працях Е. Кошмідера, Е. Даля, Б. 

Комрі, визначає ядром аспектуальності граматичну категорію аспекту, тоді як 

другий, представлений О. Єсперсеном, З. Вендлером, Д. Дауті акцентує увагу на 

акціональних характеристиках предикатів. Однак, як засвідчують дослідження 

останніх років, аспектуальні значення реалізуються не лише граматичними 

засобами, а акціональні задаються не лише на рівні семантики дієслівних лексем. 

У зв’язку з цим деякі лінгвісти пропонують розмежовувати граматично виражену 

«зовнішню» аспектуальність (= аспект) та «внутрішню» аспектуальність       (= 

акціональність), тобто семантичні характеристики ситуації зумовлені лексичними 

властивостями дієслова і його аргументів [Аркадьев 2009 а: 73–74; Ризаев 2013] .  

У низці праць аспект та акціональність потрактовано як рівноправні та 

відносно незалежні компоненти категорії аспектуальності. У зв’язку з цим вартою 

уваги є т. зв. «двокомпонентна» теорія аспекту [Брой 1998; Горбова 2010; Смит 

1998; Breu 1994; Breu 2000; Smith 1991; Smith 1997], якої ми дотримуємось. 

Згаданий підхід розмежовує граматично виражені аспектуальні значення (у 

термінології К. Сміт «часові ракурси», temporal point of view) та акціональні 

значення предикатів («ситуаційний тип», situation aspect). При цьому аспектуальні 

характеристики ситуації передбачають наявність двох етапів: вибору типу 

предиката («ситуаційний тип») та вибору конкретної видочасової форми 

(«ракурсу»). Показники, які маркують «точку зору» виражені граматичними 

морфемами. Типи ситуації позбавлені експліцитного маркування, а їхня 

семантика передається за допомогою дієслова та (факультативно) його аргументів 

[Smith 1997: 4]. Двокомпонентна теорія за своєю суттю дуже близька до ідей 
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Санкт-Петербурзької (Ленінградської) аспектологічної школи, яка ґрунтується на 

теорії загальної аспектології Ю. С. Маслова і на концепції функціонально-

семантичного поля аспектуальності О. В. Бондарка. Подібність між ними стає 

зрозумілою при перекладі термінологічного апарату, вжитого          К. Сміт, на 

звичнішу метамову, у якій ракурсам відповідають аспектуальні грамеми, а 

ситуаційним типам – аспектуально-семантичні класи дієслів, або акціональні типи 

предикатів. 

 

1.3. Функціонально-семантичне поле аспектуальності 

 

Аспектуальність передбачає побудову системи відповідних параметрів, яка б 

охоплювала всю сукупність мовних засобів, що слугують для відображення 

«природи» ситуацій (дій та станів). Синтезований досвід пізнання їх онтологічної 

природи відображається у мовних парадигмах з аспектуальним (у широкому 

смислі) значенням, переважно пов’язаним з ідеєю часу. Такі ознаки, як фазовість, 

лімітативність, тривалість, результативність, повторюваність тощо, згідно із О. В. 

Петрухіною, репрезентують одну із когнітивних моделей часу, а саме – 

темпоральну модель перебігу дії [Петрухина 2005]. Водночас, говорячи про 

відношення часу в аспектуальному вимірі до реального часу, необхідно 

враховувати не лише відмінність між часом як онтологічною і лінгвістичною 

категорією (час фізичний – час граматичний), а й про специфіку його реалізації на 

«внутрішньому» рівні та відображення крізь призму суб’єкта-діяча, оскільки 

принципи (граматичних) характеристик «зовнішнього» і «внутрішнього» часу 

відрізняються. Оскільки аспектуальність тісно пов’язана з лексичною та/або 

граматичною структурою мови, змінюючись разом із нею, то функціонально-

семантичний аналіз повинен опиратися на парадигматичне визначення 

граматичної категорії аспекту, а за його відсутності – аспектуально-релевантних 

замінників (субститутів), та враховувати діахронні зміни як у співвідношенні 

форми і категоріального змісту, так і у співвідношенні центрального та 

периферійного значень.  
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Системність мови, на чому неодноразово наголошують лінгвісти, різних епох, 

започаткований ще Ф. де Сосюром, дозволяє представити її як чітко упорядковану 

багаторівневу структуру, для якої властива ієрархія складових. Однак, мова не є 

абсолютно гармонійною, симетричною та ідеально упорядкованою, на чому 

наголошували прибічники рівневої моделі (Е. Бенвеніст, Г. Глісон, С. Лемб,        

Д. Локвуд та ін.), оскільки вона відображає об’єктивну дійсність, яка також є 

далекою від того, щоб бути ідеальною. Як відзначав В. Г. Адмоні, «мова, а з нею і 

[…] її граматичний лад, пов’язана з такими різноманітними явищами позамовної 

дійсності і сама має такі різнорідні риси, що може бути адекватно витлумаченою 

лише при впровадженні значної кількості вихідних понять, які аж ніяк не 

виводяться одні з одних. Систематичність тут потрібна більше, ніж будь-де. Але 

ця систематичність повинна розумітись […] не як звичайна формальна логічна 

стрункість дедуктивного типу, а як виразна співвіднесеність усіх різноманітних 

сторін граматичного ладу і чинників, які на нього впливають» [Адмони 1964: 5].  

Своєрідність мовної структури визначається специфікою мовних зв’язків і 

відношень. Вони передбачають безпосередню залежність мовних одиниць, за якої 

зміна однієї одиниці спричинює зміну іншої. Структура мови виступає як закон 

зв’язку цих одиниць в межах певної мовної системи чи підсистеми і передбачає 

наявність поряд із динамізмом і мінливістю такої важливої якості, як стабільність. 

Стабільність і мінливість – дві діалектично пов’язані і суперечливі тенденції 

мовної структури. В процесі функціонування і розвитку системи мови її структура 

проявляється як форма вираження стабільності, а функція як форма вираження 

мінливості. Ці дві ознаки знаходять своє відображення у поняттях ядра (центру) 

та периферії, що є ключовими у побудові польової моделі мовної системи. Для 

ядра властива максимальна концентрація та інтенсивність прояву тієї чи іншої 

ознаки, для периферії – її ослаблення та розмиття. Окреслюючи співвідношення 

між центром і периферією, Ф. Данеш вказує на необхідність врахування таких 

критеріїв: визначення ступеня інтеграції мовних елементів, функціонального 

навантаження кожного з них у системі і в конкретному випадку та частотність 

застосування певної моделі [Данеш 1964: 8–11].  
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Система мови як діалектично суперечливе явище з властивими для неї 

процесами стабільності і мінливості, з одного боку, прагне до впорядкованості й 

усталеності, тоді як з іншого характеризується відцентровими процесами, які 

перешкоджають її абсолютній гармонійності. Притаманна мовній системі 

стабільність не заперечує мінливості і певних відхилень від норми, кількість яких 

зростає при русі від ядра до периферії, простежуючись, зокрема, у 

функціонуванні елементів її структури, так що, до певної міри система передбачає 

у своєму складі і певні асистемні елементи. Система мови як явище вищого 

порядку здатна впливати на певні елементи своєї структури, наслідком чого є 

адаптація ізольованих і нерегулярних елементів до найтиповіших структурних 

угруповань. Прикладом цього може слугувати залучення у дієслівну парадигму 

суплетивних утворень (порівняймо д.-гр. ὁράω – εἶδον, лат. fero – tuli), де основі 

презенса протиставлено основи аориста і перфекта) або ж об’єднання у її межах 

різночасових формацій: архаїчного сигматичного майбутнього та хронологічно 

пізніших futurum I і futurum II.  

Підходи до розуміння принципів побудови мовної системи значною мірою 

визначаються завданнями, які стоять перед дослідниками. Якщо дескриптивна 

граматика більшою мірою оперує рівневою моделлю, то для функціональної, 

орієнтованої на опис семантичних категорій, закономірностей та правил 

функціонування різнорівневих одиниць у передачі змісту висловлювання, 

раціональнішим видається використання польової моделі, котра розглядає 

систему мови як сукупність функціонально-семантичних полів з притаманним для 

них ядром та периферією.  

Моделювання функціонально-семантичних полів, виявлення у них 

центральних і периферійних явищ, співвідношення між ними та між різними 

полями уже тривалий час становлять об’єкт дослідження вітчизняного та 

зарубіжного мовознавства (див., наприклад, праці В. Г. Адмоні [Адмони 1964; 

Адмони 1975; Адмони 1988], О. В. Бондарка [Бондарко 1983; Бондарко (ред.) 

1987; Бондарко 2002; Bondarko 1991], Т. В. Булигіної [Булыгина 1968; Булыгина 

1977; Булыгина 1980], Г. С. Щура [Щур 1974], Ф. Данеша [Данеш 1964; Daneš 
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1966], Й. Tріра [Trier 1968], Р. Гоберга [Hoberg 1970], І. Р. Вихованця [Вихованець 

1988; Вихованець 1996], А. П. Загнітка [Загнітко 1991; Загнітко 2011],                 

М. І. Калька [Калько 2008], О. І. Бондаря [Бондар 1996] та ін.). Найзагальніше 

поле визначається як сукупність мовних одиниць, об’єднаних спільністю змісту, 

які відображають понятійну, предметну або функціональну подібність 

позначуваних явищ [Кузнецов 1998: 380]. Конкретизуючи поняття 

функціонально-семантичного поля, О. В. Бондарко характеризує його як двобічну 

«(змістово-формальну) єдність, яка формується граматичними […] засобами даної 

мови разом із взаємодіючими з ними лексичними, лексико-граматичними і 

словотвірними елементами, які стосуються тієї ж семантичної зони» [Бондарко 

2001 а: 40]. 

У розмежуванні центру і периферії реалізуються такі ознаки:  

1) максимальна концентрація базових семантичних ознак, які становлять 

специфіку поля, у ядрі, при ослабленні, контекстуальній або ситуативній 

зумовленості їх на периферії;  

2) зосередження у ядрі мовних засобів найтиповіших для вираження конкретної 

функції, та менший ступінь їх спеціалізації на периферії; 

3) регулярність використання ядерних елементів та оказіональність або менша 

регулярність чи вживаність периферійних компонентів. Периферійність може 

виявлятись як у нижчій частотності вживання, так і у меншому наборі 

семантичних ознак, властивих для тієї чи іншої форми;  

4) облігаторність або високий ступінь зв’язку між елементами ядра та його 

ослаблення або втрата на периферії [Гулыга 1969: 10; Бондарко 2005: 18]. 

Попри те, що співвідношення між ядром і периферією, загалом, забезпечує 

ієрархічну будову поля (сильний центр – слабка периферія), однак її не варто 

абсолютизувати, оскільки центральні і периферійні явища іноді можуть 

конкурувати у вираженні певного значення чи виконання певної функції. 

Прикладом такої конкуренції у полі латинської аспектуальності може слугувати 

роль акціональності (яка, будучи пов’язаною з лексичною семантикою дієслова, 

перебуває на периферії) у формуванні видової семантики аспектуально-
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нейтральних форм. Ступінь зв’язку між ядром і периферією значною мірою 

залежить від визначеності першого: ослаблюючись при чітко окресленому ядрі, 

він водночас може бути міцнішим за умови розмитості ядра.  

Характерною ознакою поля є не лише охоплення різних мовних рівнів, а й 

здатність полів до взаємного перетину на межі периферійних зон. Такий перетин 

зумовлений множинністю ознак мовних явищ, завдяки чому вони за різними 

критеріями можуть одночасно належати до різних полів. Зокрема, функціонально-

семантичне поле аспектуальності має спільні точки дотику із полями 

темпоральності, таксису та модальності, між якими своєю чергою також існують 

зони перетину. Характеризуючи співвідношення між структурними елементами 

поля, представники Празького лінгвістичного гуртка відзначали, що «класи і 

(підкласи) елементів повинні розглядатися не як „скриньки“ (boxes) з чіткими 

межами, а як структури з компактним ядром (центром) і поступовим переходом 

до дифузної периферії, яка, відповідно, поступово переходить (проникає) в 

периферійну сферу найближчої категорії» [Daneš 1966: 11]. 

Ідея поля дає змогу звернутися до комплексного дослідження мовних явищ. 

Вираження особливостей перебігу дії та наявність засобів його реалізації у кожній 

мові дає підстави говорити про універсальність аспектуальності, а відтак, і 

моделювати відповідне поле. Однак його структура, інвентар засобів, особливості 

їх функціонування і семантики є лінгвоспецифічними. Як слушно відзначив О. В. 

Бондарко, «особливості складу, співвідношення, розподілу і закономірностей 

функціонування граматичних, словотвірних, лексичних і контекстуальних засобів 

вираження аспектуальних відношень відображаються на самому змісті цих 

відношень у їх конкретних мовних змістових варіантах…» [Бондарко 2001 а: 77].  

Функціонально-семантичне поле може бути представленим як угруповання 

відносно автономних полів або як єдине ціле, складові частини якого (мікрополя) 

частково перетинаються. Обидва трактування є однаково правильними і вибір на 

користь певного з них зумовлений метою і завданнями дослідження. 

Комплексний аналіз латинської аспектуальності, який є нашою основною метою, 
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передбачає цілісний підхід до трактування згаданого функціонально-

семантичного поля.  

У центрі поля аспектуальності в латинській мові перебуває система 

морфологічних форм із однотипним граматичним змістом: т. зв. часові форми, які 

насправді є кумулятивним вираженням значень таксису, темпорального дейксису, 

аспекту і модальності. Вони утворюють семантичне ядро категорії аспекту. 

Важливе місце належить також периферійним угрупованням з різним ступенем 

прилягання до центру. На периферії розташовані словотвірні засоби (передовсім, 

префіксація, рідше – суфіксація), акціональні класи дієслів, аналітичні 

аспектуальні конструкції, синтаксичні конструкції з додатковими аспектуальними 

функціями, лексичні маркери аспектуальних значень, комбіновані засоби 

аспектуального контексту. 

Характерною ознакою аспекту в латинській мові є його невіддільність від часу 

і можливість реалізуватися тільки у складі аспекто-темпоральних комплексів, які 

відзначаються нерівноправністю стосовно аспекту. Найвиразніше він 

представлений у сфері минулого, а саме, – у перфекті (плюсквамперфекті) та 

імперфекті індикатива, де можна стверджувати наявність привативної опозиції 

перфективного та імперфективного аспектів. Базовим семантичним наповненням 

решти форм індикатива, як і непрямих способів (кон’юнктива, імператива), 

інфінітива та іменних віддієслівних утворень (дієприкметників, герундія, 

герундива) є категорії темпорального дейксису, таксису (особливо, у т. зв. 

«відносних» часах та кон’юнктиві, вжитому у складі підрядних речень, де основа 

інфекта вказує на одночасність, основа перфекта – на передування) та 

модальності. Це, однак, не означає відсутності у згаданих форм аспектуального 

значення, але воно тут є вторинним, часто реалізуючись під впливом 

периферійних засобів. Серед інших засобів вираження аспектуальності особові 

дієслівні форми (крім імперфекта і перфекта індикатива) є найрегулярнішими, 

однак, як такі, що не можуть однозначно тлумачитися у якості найбільш 

спеціалізованих і не перебувають на вершині ієрархії, належать до параядерної 

зони  
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Дещо вище вже згадано набір характерних семантичних ознак, притаманних 

для аспектуальності. Всі вони представлені також у макрополі аспектуальності у 

латинській мові, семантичне ядро якого є чітко окресленим. Воно об’єднує зони 

перфективності та імперфективності, критерієм виокремлення яких є відношення 

до межі. Кожна зі згаданих зон може доповнюватися периферійними значеннями 

фазовості, тривалості, мультиплікативності, інтенсивності та результативності. 

Характерною ознакою згаданого поля є певне узгодження смислової і формальної 

сторін, яке виражається у тому, що ядерна семантична зона виражається 

переважно граматично, тоді як периферійні ознаки здебільшого реалізуються за 

допомогою лексичних або словотвірних засобів чи ширшого контексту. Залежно 

від місця граматичних засобів у структурі поля змінюється і їх статус: засоби, які 

формують ядерну зону зберігають свою категоріальну семантику і доповнюються 

додатковими семантичними відтінками, тоді як параядерні конституенти 

слугують своєрідною оболонкою, оскільки предикат реалізується у межах 

«часової» граматичної форми, але їх аспектуальна семантика визначається 

позаграматичними чинниками. Роль граматичних засобів у формуванні 

периферійних аспектуальних значень слабне в міру віддалення від ядра. Частково 

представлені у вираженні фазовості і результативності, вони усуваються на 

дальній периферії поля, де локалізуються значення тривалості, множинності та 

інтенсивності.  

ФСП аспектуальності межує і має спільні точки дотику та зони перетину з 

іншими функціонально-семантичними полями: темпоральності, модальності, 

таксису, кількості тощо. Взаємодію із темпоральністю та модальністю 

відображено у поширеній в англомовних дослідженнях абревіатурі ТАМ (Tense –

Aspect – Mode) або ТАМА (Tense – Aspect – Mode – Actionality). Це зумовлено 

тим, що «в основі граматичних категорій часу, виду і способу […] при всіх 

існуючих між ними відмінностях, лежать одні і ті ж семантичні примітиви – час, 

модальність і стан світу…» [Тимберлейк 1998: 443]. Хоча кожна зі згаданих 

категорій займає свою нішу у системі мови та характеризується притаманними їй 

засобами вираження, це не заперечує можливості поширення одного показника на 



  

 

93 

 

декілька з них або їх об’єднання у межах однієї форми. Зокрема, грамеми аспекту 

часто вживаються для вираження таксисних відношень, а показники модальності 

можуть трансформуватись у темпоральні
10

, що можна спостерігати у латинській 

мові, де в основі відносно-часових (таксисних) відношень лежить первісне 

аспектуальне протиставлення, а майбутній час сформувався на базі кон’юнктива. 

Про переплетення аспектуальності, темпоральності та таксису у мовленні влучно 

висловився Ю. С. Маслов в характеристиці приписуваного Гаю Юлію Цезарю 

вислову veni, vidi, vici, де «аспектуальними є семи завершеності […], 

темпоральними – семи віднесеності всіх трьох дій […] до минулого […], а 

таксисною виявляється сема упорядкованості цих дій стосовно одна одної…» 

[Маслов 2004: 26]. 

 

1.4. Формально-граматичне значення і функціонально-семантичне 

навантаження форм 

  

Явища і відношення об’єктивної дійсності, трансформуючись у людській 

свідомості, постають у вигляді абстрактних сутностей для яких властива 

універсальність і незалежність від конкретно-мовного вираження, що знайшло 

своє відображення у теорії понятійних категорій, яку започаткував О. Єсперсен 

[Есперсен 1958: 57–58] і розвинули Л. В. Щерба, І. І. Мещанінов,                           

С. Д. Кацнельсон, В. Чейф, О. В. Бондарко та ін. На думку  О. В. Бондарка, 

понятійні категорії реалізуються у мові на глибинному і поверхневому рівнях. 

Глибинний рівень позбавлений конкретно-мовної організації та інтерпретації і не 

закріплений у мовних засобах. На противагу до нього, поверхневий стосується 

визначеної мови, представляючи реалізацію глибинних понятійних інваріантів у 

вигляді варіантів, властивих мовам [Бондарко 1973: 12–13]. Отже, мовний зміст, 

окрім універсальних елементів, в основі яких лежать логіко-філософські категорії, 

                                           
10

 «… у більшості випадків флективні майбутні часи походять із перифрастичних конструкцій […], які своєю чергою 

походять від конструкцій, що виражають такі поняття як обов’язок („мусити“), бажання/намір („хотіти“) і рух („йти“ і 

„приходити“)» [Dahl 2013]. 
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містить певні похідні неуніверсальні значення, які здатні реалізуватися за певних 

умов. Наявність універсальної ознаки, що лежить в основі виокремлення мовних 

категорій, як «об’єднання об’єктів на підставі спільного концепту» [Болдырев 

2006: 6], ніяк не суперечить множинності реалізацій категоріального значення, 

об’єднаних поняттям інваріанту. Йдеться не лише про варіативність, яка 

спостерігається між окремими мовами, забезпечуючи автономність та 

ідіоспецифічність їхньої функціональної граматики [Бондарко 2001 а: 73], а й про 

варіативність у семантиці конкретної мовної одиниці певної мови. Специфіка 

мовного знака, згідно з О. Ф. Лосєвим, відзначається певною автономністю як 

стосовно мислення, так і стосовно об’єктивної реальності завдяки чому він 

«здатний як дійсно відображати і мислення, і матеріальну дійсність», так і 

специфічно інтерпретувати їх [Лосев 1982: 100]. Зміст і форма мовного знака, як 

відзначав  С. Карцевський, перебувають у стані рухомої рівноваги і прагнуть до її 

порушення, оскільки комунікативні потреби змушують шукати нові способи для 

позначення колишнього змісту і водночас спонукають мовця до переосмислення 

форми, її наповнення новим змістом, що відображено в асиметричному дуалізмі 

знака [Карцевский 1965: 85]. Значення граматичних форм модифікуються і 

ускладнюються так, що сигніфікант прагне виконувати невластиві для нього 

функції, а сигніфікат тяжіє до вираження іншими, непрямими засобами. Завдяки 

цьому форма, не втрачаючи вихідної функції, отримує нову, невластиву їй 

переносну. Прикладом цього може слугувати функціонування у пізній і, особливо, 

розмовній латині первісно результативної конструкції habere + participium perfecti 

passivi (part. perf. pass.) у значенні перфекта. На думку В. Г. Адмоні, 

полісемантичність, а відтак, і поліфункційність граматичних форм зумовлена 

нашаруванням «морфологічних значень на лексичні і синтаксичних значень на 

морфологічні» завдяки польовій структурі граматичних категорій [Адмони 1988: 

76]. 

Описуючи семантику граматичної одиниці, доцільно, як відзначив  

Ю. П. Князєв, керуватися тим, що у неї може бути (виокремлення шрифтом 

наше. – Б. Ч.) спільне значення, для якого характерна універсальність, семантична 
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«прозорість» та специфічність [Князев 2007: 174]. Однак недостатність цього 

поняття для пояснення широкого кола граматичних значень, змушує шукати іншу 

основу, на підставі якої різні типи граматичних значень можна було б звести у 

єдину систему. Таким спільним знаменником може слугувати запропоноване О. 

В. Бондарком поняття категоріального граматичного значення, яке лежить в 

основі певних граматичних класів і притаманне всім членам цих класів у їх 

конкретній репрезентації, характеризуючись обов'язковістю, інваріантністю, 

системною релевантністю та опорою на інтегровану систему формальних 

граматичних засобів [Бондарко 1978: 143; Бондарко 2002: 239]. Категоріальне 

значення, як ознака мовної системи, у функціонуванні мовних одиниць може 

доповнюватися вторинними, позбавленими системної значущості. Результатом 

такої взаємодії є поява часткових значень, які, зберігаючи категоріальне значення 

як домінанту, водночас володіють набором додаткових семантичних ознак. 

«Категоріальним елементом часткових значень є те, що виходить від 

морфологічної форми; ті ж специфічні ознаки, які виходять із контексту і ситуації 

(а також від лексичного значення словоформи) і відрізняють одне часткове 

значення від іншого, є […] некатегоріальними» [Бондарко 1978: 150]. Прикладом 

вияву некатегоріальних значень у системі латинського та давньогрецького 

дієслова може слугувати модальна семантика форм майбутнього часу або ж 

часткові аспектуальні значення імперфекта. Поєднуючись у межах словоформи, 

категоріальні і некатегоріальні значення не протиставляються, а утворюють 

цілісність, яку можна описати у поняттях і термінах польового підходу. 

Становлячи семантичне ядро поля, категоріальне значення реалізується у 

мовленні не лише на рівні парадигматичних, а й структурно-синтаксичних 

відношень. Це, однак, не заперечує самостійності морфологічних засобів у 

вираженні граматичних категоріальних значень. 

У мовах, де аспект, у тому чи іншому вимірі, фігурує як граматична категорія, 

нейтральний контекст передбачає функціонування аспектуально-маркованих 

форм зі своїм категоріальним значенням. Однак польовий підхід до аналізу 

аспектуальності не передбачає суворого розмежування парадигматичних і 
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синтагматичних значень, які розглядають у комплексі, без «протиставлення рівнів 

морфології і синтаксису» [Бондарко 1978: 29].  

Структура функціонально-семантичного поля, проектуючись на семантичну 

площину, реалізує основне та похідні значення. Останні, зберігаючи домінантну 

семантичну ознаку притаманну основному значенню, надалі структуруються у 

певні периферійні мікрополя з різним ступенем віддаленості щодо нього.  

Всі потенції знака найповніше реалізуються у контексті, який, водночас, 

формує похідні значення і слугує критерієм їх визначення і розмежування. 

Особливо вагомою є роль контексту у формуванні кола похідних значень, 

притаманних категоріям інтерпретаційного типу, таким як аспектуальність і 

темпоральність. Прикладом може слугувати інгресивне значення латинського 

перфекта, чи значення історичного теперішнього, у формуванні яких вагоме місце 

належить контексту. Розмежування основного і похідних значень іноді становить 

значні труднощі через складність аналізу смислової структури, яка поєднує риси 

різних діахронних зрізів, що спостерігається у давніх мовах, наприклад, у 

семантиці абсолютно вжитого кон’юнктива перфекта у латині. 

Співвідношення основного і похідних значень відображає діалектичність 

зв’язку парадигматичного і синтагматичного планів вираження. Основна функція, 

становлячи ядро смислової структури, ґрунтується на парадигматичних 

протиставленнях граматичної категорії та словоформ, вторинна функція базується 

на первинній і як її контекстуальний варіант, може зумовлювати транспонування 

цієї форми [Гухман 1968: 134].  

З огляду на вираження аспекту у латинській мові передовсім за допомогою 

граматичних (видо-часових) форм, ми приймаємо їх аспектуальну складову як 

змістове наповнення ядра функціонально-семантичного діапазону кожної з них, 

відносячи похідні значення у план змісту периферії. 

Встановлення функціонально-семантичного навантаження видо-часових форм 

як основних носіїв аспектуальних значень поряд із визначенням їх конкретного 

змістового наповнення передбачає також зіставлення із середовищем, у якому 

вони функціонують, тобто, контекстом як референтом аспектуальної ситуації, яка, 
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за визначенням О. В. Бондарка, є типовою змістовою структурою, що реалізується 

на рівні висловлювання, і виражає особливості перебігу та розподілу дії в часі 

[Бондарко 2001 а: 190]. Обидві зазначені операції передбачають глибокий аналіз 

та герменевтику тексту, поза якими стосовно «мертвих» мов не існує жодного 

іншого методу встановлення мовних фактів [Щерба 2004: 31].  

Роль контексту є особливо вагомою у випадках неможливості або нечіткості 

вираження дієслівною формою певної семантичної функції або значення. У 

латинській мові це, зокрема, проявляється при нейтралізації аспектуального 

протиставлення, вторинності або невиразності аспектуальних значень тощо. 

Такий контекст творить лексико-граматичне оточення відповідних дієслівних 

форм у межах одиниць синтаксичної структури тексту (простого та складного 

речення або періоду). У гіпотактичному зв’язку враховується узгодження часів 

присудка головного та підрядного речень.  

Взаємодія форми і контексту представлена такими випадками: 

1) нейтральний контекст забезпечує реалізацію основного значення форми; 

2) аспектуально-релевантний контекст узгоджується зі значенням 

граматичної форми і доповнює його, перебуваючи з нею у відношеннях типу 

«фон-специфікатор» [Бондарко 2001 а: 108], де фоном постає граматична форма, а 

специфікатором контекст;  

3) граматична форма реалізує своє значення незалежно від типу контексту, 

який, у цьому випадку, є звичним середовищем функціонування форми; 

4) контекст детермінує аспектуальну семантику периферійних граматичних 

форм, для яких це значення є не категоріальним; 

5) опозитивні відношення між контекстом і граматичною формою 

сприяють появі додаткових семантичних відтінків у межах основного значення 

або змушують вдаватися до інших, менш граматизованих, засобів його 

вираження.  

На формування аспектуальних значень, окрім контексту, впливає також 

акціональний статус предиката, зокрема, його ателічність/телічність. Зв’язок 

акціональності з аспектуальною семантикою граматичних форм багато в чому 
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нагадує взаємодію між формою і контекстом, та може характеризуватися у 

поняттях нейтральності, доповнення, детермінації та контрасту. Результатом такої 

взаємодії, залежно від типу співвідношення, є збереження основного 

аспектуального значення граматичної форми, його конкретизація в аспектуально-

нейтральних формах або розширення значень, що належать до ядерної зони, 

периферійними елементами.  

У сфері аспектуальності в латинській мові спостерігаються явища полісемії та 

синонімії. В основі граматичної полісемії, або функціональної полісемантичності, 

лежить співвідношення сигніфіката і денотата, між якими відсутня пряма 

залежність. Одна одиниця плану вираження може відповідати декільком 

елементам плану змісту і, навпаки, один елемент плану змісту може виражатися 

різними знаками [Шендельс 1970: 47]. Ілюстрацією може слугувати латинський 

перфект, який, завдяки своєму гетерогенному походженню, характеризується 

неоднозначною семантикою, поєднуючи значення лімітативності та 

результативності, або ж мікрополе фазовості, яке реалізується за допомогою 

цілого набору засобів, серед яких – граматичні, синтаксичні, лексичні, 

словотвірні. 

Поліфункціональність мовних засобів і різноманітність вираження певних 

семантичних функцій слугує підґрунтям для синонімії, яка, у цьому випадку, 

визначається як часткова. Попри близькість значень граматичні синоніми 

характеризуються різними семантичними відтінками та демонструють відмінності 

у функціях, що дає підстави говорити лише про відносну взаємозамінність, яка 

реалізується на підставі однієї або декількох ознак. Наявність певних спільних 

рис у значенні перфекта та імперфекта, допускаючи семантичну близькість 

засобів вираження, не забезпечує їх абсолютної взаємозамінності. Синонімічні 

стосовно спільного денотата – минулої тривалої дії форми імперфекта і перфекта, 

не можуть взаємно трансформуватися, оскільки цьому суперечить їхня 

категоріальна аспектуальна семантика.  

Від випадків відносної нейтральності, варто відрізняти абсолютну 

нейтральність деяких форм, аспектуальні значення яких формуються винятково 
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контекстом та акціональною семантикою предикатів. Причина абсолютної 

аспектуальної нейтральності полягає у глибокій темпоралізації латинської 

дієслівної системи, яка сприяла трансформації аспектуальних значень у часові. 

Отже, у латинській мові різні граматичні форми мають різну здатність до 

взаємодії з контекстом та акціональною семантикою предикатів. Найменшого 

впливу зазнають імперфект і перфект індикатива, які і становлять єдину чітко 

виражену аспектуальну опозицію. Стабільністю базового аспектуального 

значення відзначаються також форми, утворені від основи перфекта. 

Максимального впливу зовнішніх чинників зазнають форми майбутнього часу та 

кон’юнктива утворені від основи інфекта.  

 

1.5. Синхронний і діахронний підходи у дослідженні аспектуальності  

 

Як динамічна система мова перебуває у постійному русі, відображаючи зміни, 

які відбуваються у мисленні та суспільстві, і на всіх рівнях цієї системи 

(фонетичному, лексичному, граматичному) поряд із відмираючими елементами 

існують і такі, що виникають: «…щомиті мовна діяльність передбачає водночас 

усталену систему і розвиток, щомиті вона одночасно є і сучасним явищем, і 

продуктом минулого» [де Сосюр 1998: 19]. Зміни у формально-граматичній 

організації мови неодмінно відображаються у її функціональній системі, тому 

системну організацію мови доцільно розглядати не лише на синхронних зрізах, а 

й з урахуванням еволюції її складових.  

Залучення поряд із синхронним діахронного підходу зумовлено декількома 

причинами: 

1) значення у мові організоване не статично, а перебуває у процесі 

постійної зміни. Розуміння і пояснення кола значень, які виражаються тією чи 

іншою формою на синхронному зрізі, можна досягти при розгляді його як одного 

з етапів послідовного розвитку;  
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2) поєднуючи історичну ретроспективу і перспективу, діахронний підхід 

допомагає виявити як залишки минулого мовного стану, так і зародки 

майбутнього стану системи; 

3) використання діахронного підходу є вагомим засобом аргументації 

теоретичних міркувань і висновків: твердження про наявність у форми чи 

конструкції певного значення або функції само по собі не пояснює факту їх 

існування, пояснити який можна на підставі їх походження і розвитку.  

Окремі граматичні явища латинської мови в діахронному аспекті були 

предметом досліджень Б. Ґарсіа Ернандеза [García Hernández 1980; 1985; 1994; 

2005], Г. Курзової [Kurzová 1993], Г. Рікса [Rix 1992], Ґ. Гаверлінг [Haverling 

2000; 2003; 2008; 2010], Ґ. Майзера [Meiser 2003], Ґ. Серба [Serbat 2001], Й. М. 

Тронського [Тронский 1960], М.-Д. Жофре [Joffre 1986; 1995],  

М. А. Тарівердієвої [Таривердиева 1987; Таривердиева 1989; Таривердиева 2008], 

М. Г. Сеніва [Сенів 1987], С. Мейє [Mellet 1994], Я. Сафаревича [Сафаревич 1962; 

Сафаревич 1964] та ін. Попри здобутки сьогоднішнього стану дослідження 

дієслівної системи латинської мови він все ж характеризується відсутністю 

цілісної картини, яка б ілюструвала динаміку змін як у характері взаємозв’язків 

складових функціонально-семантичного поля аспектуальності, так і суміжних з 

ним полів. Дослідження мовних явищ у діахронії залишається одним із 

актуальних напрямів, які, на думку В. В. Іванова, повинні визначати розвиток 

мовознавства третього тисячоліття [Иванов 2004: 11]. При цьому діахронний 

підхід доцільно використовувати не лише у формально-, а й функціонально-

граматичних дослідженнях. Це стосується, зокрема, «розроблення теорії поля в 

історичному аспекті, побудови діахронної теорії міжкатегоріальної взаємодії 

стосовно досліджень формування і розвитку граматичних категорій» [Бондарко 

2001 а: 89].  

Розвиток мови передбачає зміни у структурі функціонально-семантичних 

категорій та їх складових, а також у міжкатегоріальному співвідношенні. 

Дієслівні системи давніх індоєвропейських мов образно можна уявити як арену 

«боротьби» аспекту і часу, у якій переможцем виходила одна зі сторін або ж усе 
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завершувалося загальним консенсусом. Розуміння динаміки і стадіальності такого 

розвитку передбачає використання діахронного підходу. Однак формування 

загальної картини неможливе без аналізу місця кожного елемента системи та його 

функціонально-семантичного навантаження на певних синхронних зрізах. 

Поєднання цих двох підходів дає змогу розглядати функціонально-семантичну 

категорію аспектуальності та її складові як систему, яка функціонує не лише у 

синхронії, а й як діахронне динамічне утворення.  

Звернення до діахронного підходу передбачає вичленування низки етапів у 

історичному розвитку мови. При їх виокремленні ми користуємося 

загальноприйнятою для латинської мови періодизацією, яка ґрунтується 

передовсім на формально-граматичних критеріях, виділяючи: 

 ранній період ( ІІІ – ІІ ст. до н. е.); 

 класичний період (І ст. до н.е. – 1- а половина І ст.); 

 післякласичний період (2-а половина І ст. – ІІ ст.); 

 пізній період (ІІІ – VII ст.). 

У цій періодизації відсутній долітературний період, представлений короткими, 

часто фрагментарними написами, недостатніми для аспектологічного аналізу, дані 

яких, за потреби, використовуватимемо лише як додаткове джерело і 

розглядатимемо у межах ранньої латини. До уваги не беремо також т. зв. 

архаїзуючий період (117–180 роки), в основі виокремлення якого лежать 

стилістичні критерії, і який ми розглядаємо у межах післякласичного. 

Представлений тут хронологічний поділ є дещо спрощеним, визначаючи 

часовими межами періодів століття, а не конкретні часові точки, як це 

представлено у фаховій літературі [наприклад, Meiser 2006: 2; Haverling 2000: 38–

39], однак цілком достатній для нашого аналізу з огляду на рівномірність 

вираження функціонально-семантичних ознак.  

Позаяк об’єктом аналізу слугує мовний матеріал конкретних хронологічних 

зрізів у межах діахронного підходу необхідно звертатися до синхронного аспекту 

дослідження. Такий аналіз у порівняльному аспекті дає можливість не лише 

зрозуміти особливості вираження спектру аспектуальних значень у латинській 
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мові певного історичного періоду, а й простежити їх еволюцію упродовж різних 

епох історії латинської мови.  

Мовні категорії як динамічні структури є залежними як від розвитку 

суспільства, так від і постійного процесу пізнання. Цілком закономірно, що 

засоби їх вираження можуть варіюватись у процесі розвитку мови, залежачи від її 

системної організації та ментальних особливостей її носіїв.  

 

1.6. Методологічні засади дослідження аспектуальності у латинській мові 

 

Об’єкт, предмет та матеріал дослідження зумовлюють використання 

комплексної методики, в основі якої лежать три основні методологічні підходи: 1) 

системно-структурний; 2) функціонально-семантичний та 3) зіставний. Це дає 

змогу ґрунтовно опрацювати релевантні для дослідження мовні одиниці, виявити 

їх імпліцитні та експліцитні смисли, взаємозв’язок між ними і на цій основі 

провести моделювання відповідного функціонально-семантичного поля. Вибір 

належних методів та методик дослідження сприяє ефективному вирішенню 

завдань, які полягають не лише у дослідженні, систематизації й описі мовних 

явищ, їх вкладенні у лексико-семантичну і граматичну парадигми та демонстрації 

зв’язку і зумовленості, а й у спробі знайти нові підходи до пошуків і вивчення 

мовних феноменів [Монахова 2015: 44–45].  

Подібно до інших мовних явищ, аспектуальність можна аналізувати з позицій 

семасіології та ономасіології, які передбачають дослідження у напрямі від форми 

до значення (семасіологічний підхід) та від значення до способу вираження 

(ономасіологічний підхід), що в результаті зумовлене орієнтацією дослідника на 

реціпієнта або мовця. Семасіологічний підхід передбачає дослідження мови з 

погляду слухача або читача у напрямі: мовлення → мовна система/мовна форма 

→ позамовний зміст. На противагу до нього, ономасіологічний підхід ґрунтується 

на позиції мовця, здійснюючись у напрямі позамовний зміст → мовна 

система/мовна форма → мовлення [Даниленко 2011: 82]. Відмінності між 

семасіологічним і ономасіологічним підходом О. Єсперсен охарактеризував так: 
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«Будь-яке мовне явище можна розглядати або зовні або зсередини, враховуючи 

або його зовнішню форму або його внутрішнє значення. У першому випадку ми 

розпочинаємо від звучання слова або будь-якої іншої частини мовного вираження, 

а потім переходимо до значення, пов’язаного з ним. У другому випадку ми 

вирушаємо від значення і задаємо собі питання, яке формальне вираження це 

значення знаходить у цій конкретній мові» [Есперсен 1958: 32–33].  

Вибір того чи іншого підходу зумовлено завданнями дослідження. 

Акцентування уваги на вивченні формальних структур мови і їх функціонуванні у 

мовленнєвій діяльності реціпієнта передбачає звертання до семасіології. Якщо ж 

метою є систематизація змістових структур та їх функціонування у мовленнєвій 

діяльності адресанта, то доцільніше скористатись ономасіологічним підходом. 

Орієнтована на опис функціонально-семантичних полів, функціональна граматика 

тяжіє до ономасіологічного підходу, зокрема, до теорії понятійних категорій, суть 

яких полягає у тому, що їх ядром є граматична категорія довкола якої 

розгортається система різнорівневих засобів її відтворення. Такий підхід, зокрема, 

представлений у дослідженнях О. В. Бондарка О. Єсперсена, С. Д. Кацнельсона,  

І. І. Мещанінова, В. М. Ярцевої та ін. Водночас «рух від форми до значення», який 

є основним у формальній (традиційній) граматиці, також займає вагоме місце у 

функціональних дослідженнях, які передбачають «човниковий» рух від форми до 

значення і від значення до форми [Даниленко 2011: 83].  

Як відзначено у дослідженнях, вибір на користь семасіологічного чи 

ономасіологічного підходу зумовлений конкретними завданнями і 

використовується на різних етапах аналізу [Бондарко 2001а: 33; Кубрякова 1998: 

346]. У представленій роботі, залежно від завдань, які вирішуються, використано 

обидва підходи. Семасіологічний підхід ми застосовуємо у процесі аналізу 

семантики та функцій видо-часових форм, а також для розгляду семантичного 

потенціалу словотвірних засобів творення аспектуальних значень. Використання 

семасіологічного підходу у дисертації мотивується також специфікою 

досліджуваного мовного матеріалу. Виступаючи у ролі реципієнта, дослідник (або 

читач) більшою мірою орієнтується на форму, стосовно значення якої у нього вже 
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повинні існувати певні фонові знання, оскільки під час сприйняття «мертвої» 

мови існує загроза міжмовної інтерференції: цілком логічним є сприймання 

закладеної у формі інформації крізь призму рідної мови, що сприяє не цілком 

адекватному розумінню, тим паче за відсутності адресанта.  

Натомість ономасіологічний підхід застосовується для розгляду структури і 

семантики складових функціонально-семантичного поля аспектуальності та 

мікрополів лімітативності, фазовості, тривалості, інтенсивності та 

квантитативності, які його формують. 

Окрім загальнонаукових методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції у роботі 

використано також традиційні методи та прийоми лінгвістичного аналізу, які       

Т. В. Монахова характеризує як «мовознавче народництво» [Монахова 2015: 46]. 

Серед них: 1) описовий; 2) компонентного аналізу; 3) опозиційний; 

4) контекстуального аналізу; 5) функціонально-семантичного аналізу; 

6) моделювання структур; 7) синхронного та діахронного аналізу; 8) порівняльно-

зіставний.  

Описовий (дескриптивний) метод суть якого полягає в інвентаризації, 

систематизації, класифікації та інтерпретації мовних явищ є найдавнішим у 

лінгвістичних дослідженнях, що, однак, не применшує його значення і на 

сучасному етапі розвитку мовознавства. Цей метод, сприяючи нагромадженню 

емпіричного матеріалу та встановленню фактологічної основи дослідження, 

застосовано здебільшого на первинному етапі дослідження. Основними його 

методиками є спостереження, узагальнення, інтерпретація та класифікація мовних 

явищ. У представленій дисертації описовий метод послідовно використано у всіх 

розділах роботи, а саме: при аналізі підходів до вивчення проблеми аспекту та 

акціональності в історії мовознавства (п. 1.1–1.2), характеристиці семантики 

дієслівних форм (п. 2.2–2.4), встановленні кола значень морфологічних маркерів 

аспектуальності (п. 3.2–3.4), характеристиці функціонально-семантичних 

мікрополів, які формують функціонально-семантичне поле аспектуальності 

загалом (п. 4.1–4.5). 
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Аналіз семантики базових аспектуальних значень імперфективності та 

перфективності, що дало змогу представити їх у вигляді пучків сем 

лімітативності, комплетивності і пунктивності (перфектив) (п. 2.2.1) та 

дуративності, прогресивності, континуативності (імперфектив) (п. 2.2.2), а також 

значення префіксів як носіїв аспектуальних значень (п. 3.2.1–3.2.6), проведено за 

допомогою компонентного аналізу, який передбачає дослідження змістової 

сторони одиниць мови шляхом розкладання значення на мінімальні семантичні 

складові, використовуючись для встановлення та представлення семантики цих 

одиниць. Застосування цього методу, є «особливо результативним» у граматичних 

(у т. ч. і функціонально-граматичних) дослідженнях [Тарланов 1995: 81]. 

У межах компонентного аналізу виділяють три підходи до способів 

виокремлення сем у структурі значення: 1) логічний, в основі якого лежить 

встановлення гносеологічних зв’язків між семами і ознаками денотату;  

2) лінгвістичний, який використовує синтагматику семантично близьких мовних 

одиниць; 3) логіко-лінгвістичний, що поєднує у собі логічні та лінгвістичні 

прийоми [Комарова 2012: 433]. Усі згадані підходи використано у дисертаційній 

роботі при аналізі акціональних типів предикатів (п. 1.2.2), та їх співвіднесеності з 

аспектуальною семантикою дієслівних форм (п. 2.2–2.4). 

Лінгвістичний підхід використано при виокремленні релевантних для 

кожного з аспектуальних класів акціональних ознак, наприклад: perficere, 

adducere (телічно значущі компоненти); ducere, ire (ателічно-процесні семи); 

venire, rumpere (евентивно вагомі компоненти); esse, stare (стативно релевантні 

семи). 

Логічний аналіз дефініцій мав на меті встановити онтологічну 

співвіднесеність відповідних семантем: «дія», «стан», «процес» тощо. 

Логіко-лінгвістичний підхід застосовувався при встановленні приналежності 

предикатів до певного акціонального класу, що забезпечувалось урахуванням як 

онтологічної природи представлених у них дієслівних лексем, так і їх 

синтагматичними зв’язками у складі предикативних структур. При цьому 

частково використано запропоновану американським дослідником Ю. Найдою 
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процедуру вертикально-горизонтального аналізу, яка передбачає аналіз значення 

у двох вимірах: а) вертикальному, у разі порівняння значень, які перебувають на 

різних рівнях ієрархії та б) горизонтальному, коли порівнюють значення одного й 

того ж рівня ієрархії [Найда 1983: 61–74]. У нашому дослідженні вертикальний 

вимір застосовано для порівняння граматичного аспекту та аспектуальних 

значень, виражених за допомогою словотвірних засобів, а горизонтальний при 

аналізі базових аспектуальних значень імперфективності та перфективності, 

відповідно на граматичному та лексичному рівнях.  

Дослідження системних явищ мови з метою виокремлення різних класів 

мовних одиниць та встановлення класів цих одиниць (таксономії) у мові 

передбачає звернення до опозиційного аналізу. В його основі лежить поняття 

опозиції, тобто, протиставлення одиниць мови на підставі їхніх спільних чи 

диференційних ознак. Розроблений на підставі фонології (М. Трубецький) 

опозиційний аналіз згодом був поширений на морфологію (Р. Якобсон ) і 

синтаксис (В. Матезіус, Л. Теньєр, А. Мартіне та ін.).  

У представленій роботі метод опозиційного аналізу застосовано при 

дослідженні аспектуальної семантики граматичних форм дієслова, зокрема, 

виокремленні дистинктивних ознак імперфекта і перфекта індикатива (п. 2.2.1–

2.2.2), при розгляді випадків аспектуальної нейтралізації (п. 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1–

2.4.2), а також для встановлення аспектуальних чи акціональних відмінностей при 

зіставленні простих дієслів та їх префіксально утворених партнерів (п. 3.2.1.1–

3.2.6.2). 

Роль оточення, яке за відсутності формальних показників або при 

аспектуальній нейтральності дієслівних форм забезпечує реалізацію того чи 

іншого аспектуального значення вимагає звернення до контекстологічного 

аналізу, який допомагає визначити або конкретизувати видову семантику, що 

іноді не є можливим без урахування ближчого чи віддаленішого контексту. Цей 

метод, пов’язаний із теорією контексту, що започаткував  Дж. Фьорс [Фёрс 1962], 

на думку якого висловлювання отримує смисл у ситуативному і соціальному 

контекстах і є функцією такого контексту. При цьому підході враховують вплив 
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на семантику комунікативної ситуації, рольової структури спілкування, 

соціальних чинників та умов функціонування мови, всього розмаїття пізнаваного 

людиною світу, який творить інформаційну основу комунікації [Комарова 2012: 

583; Селіванова 2006: 253]. Залежно від обсягу контексту розрізняють такі його 

види: 1) мінімальний – у межах словосполучення; 2) розгорнутий – у межах 

речення; 3) розширений – у межах більших за обсягом текстових фрагментів;  

4) максимальний – у межах досліджуваного тексту; 5) супраконтекст – в обсязі 

усієї творчості конкретного автора. У дисертаційній роботі ми оперуємо 

поняттями мікро- та макроконтексту, розуміючи під першим речення або його 

частину, а під другим – ширший за обсягом текстовий фрагмент, релевантні для 

реалізації аспектуального значення або його правильної інтерпретації, що 

особливо важливе при аналізі семантики аспектуально-нейтральних форм (п. 

2.3.1; 2.4.1; 2.4.2) та при аналізі часткових значень імперфекта і перфекта, які, 

відповідно, реалізують семи дуративності і лімітативності (п. 2.2.1; 2.2.2).  

Характерними ознаками лінгвістики ХХІ ст., на думку дослідників є 

антропоцентризм, експланаторність, функціоналізм та експансіонізм [Кучер 2016: 

57]. Нові підходи, як відзначив А. Е. Левицький, «дозволяють переосмислити 

суть, природу, функції мови, мовлення і мовленнєвої діяльності […]. Такий стан 

справ […] свідчить про зростаючу роль функціоналізму…» [Левицкий 2004 : 37]. 

Використання функціонального аналізу, метою якого є дослідження природи 

мовних явищ, керуючись їх семантикою, структурою, взаємодією з іншими 

членами системи мови та призначенням є цілком природним у процесі вивчення 

аспектуальності як функціонально-семантичної категорії. Ця методика 

ґрунтується на принципі семантичної інваріантності/варіативності, який дав 

підстави інтерпретувати співвідношення понятійних і мовних семантичних 

категорій, особливо в теорії функціонально-семантичних полів як «національно-

детермінованій реалізації семантичних категорій» [Всеволодова 2009: 76]. При 

цьому всі різнорівневі мовні елементи, які виконують подібні семантичні функції 

групуються у вигляді полів з центром і периферією, що детальніше розглянуто 

вище (п. 1.2.3).  



  

 

108 

 

Функціональний аналіз аспектуальності передбачає врахування всіх чинників, 

які впливають на формування відповідної характеристики висловлення. Він 

суттєво доповнює традиційний аналіз аспекту та акціональності, досліджуючи 

поведінку дієслова в найрізноманітніших умовах функціонального оточення. 

Перевагою функціонально-семантичного аналізу є можливість дослідження 

особливостей вираження на рівні висловлення будь-якої аспектуальної ознаки 

(лімітативності, тривалості, фазовості тощо). Це уможливлює виокремлення 

передусім загальніших ситуацій: лімітативних/алімітативних, 

термінативних/атермінативних. Їхня більш спеціалізована характеристика 

враховує: 1) типологізацію аспектуальних класів, наприклад: стативні, процесні, 

евентивні ситуації; 2) значення родів дії, наприклад: інгресивні, дистрибутивні, 

атенуативні, інтенсивні, комітативні тощо; 3) часткові видові значення, 

наприклад: прогресивні, конативні, ітеративні, узуальні, загальнофактичні, 

конкретно-фактичні тощо. Функціонально-семантичний аналіз у роботі також 

використано при аналізі інваріантних та часткових аспектуальних значень 

граматичних форм (п. 2.2–2.4) і морфологічних маркерів (п. 3.2–3.3), встановленні 

ролі видо-часових форм у структурній організації тексту, (п. 2.2.1–2.2.2), 

виявленні кола похідних значень та функцій мотивованих аспектуальною 

семантикою (п. 2.2.2–2.4.2; 4.2; 4.4). 

Побудова функціонально-семантичного поля аспектуальності та мікрополів, 

які його утворюють (п. 4.1–4.5) відбувалася з використанням методу структурно-

семантичного моделювання, яке застосовують для виявлення та вивчення 

структур, що лежать в основі мовних явищ. Це своєю чергою сприяє уточненню 

певних лінгвістичних понять та зв’язків між ними [Кравцова 2014: 183]. 

Моделювання, яке широко використовують і в інших галузях знань, на нашу 

думку, є придатним і для дослідження «мертвих мов», де єдиною реальністю є 

текст, а механізми мовленнєвої і когнітивної діяльності носіїв мови недоступні 

для безпосереднього спостереження.  

Запропоноване у представленій роботі моделювання функціонально-

семантичного поля аспектуальності ґрунується на таких принципах: розумінні 
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аспектуальності як ментального і мовного явища; синтезі ідей семантичного і 

когнітивного моделювання функціонально-семантичної категорії аспектуальності; 

створенні моделі функціонально-семантичного поля аспектуальності на підставі 

аналізу його складових; його описі як п’ятикомпонентної структури; 

структуруванні мікрополів, які утворюють функціонально-семантичне поле 

аспектуальності.  

Відповідно до цього моделювання функціонально-семантичного поля 

аспектуальності передбачає наступну послідовність дій: 1) аналіз та 

систематизація зібраних шляхом суцільної вибірки аспектуально-

характеризованих форм (вивчення різних аспектуально-вагомих контекстів, та 

встановленя аспектуальної семантики дієслівних форм); 2) виокремлення 

мікрополів, які утворюють згадане функціонально-семантичне поле; 3) аналіз 

складових окремих мікрополів; 4) побудова моделі кожного мікрополя з 

урахуванням ролі та місця його складових у загальній структурі мікрополя;  

4) встановлення зв’язку між мікрополями у межах макрополя аспектуальності. 

Дослідження аспектуальності у цій роботі здійснюється з урахуванням 

синхронного та діахронного підходів (п. 1.2.5). Синхронний підхід полягає в 

аналізі аспектуальної семантики дієслівних форм та формальних засобів 

вираження аспектуальних значень, співвідношення між аспектуальними й 

акціональними значеннями у горизонтальній площині, на кожному часовому зрізі 

зокрема. Діахронний аналіз передбачає вивчення аспектуальності у вертикальній 

площині, простежуючи розвиток досліджуваної функціонально-семантичної 

категорії та засобів її реалізації шляхом зіставлення різночасових зрізів. 

У роботі також використано методику зіставного, порівняльно-історичного 

та типологічного аналізу. Зіставний аналіз застосовано у процесі порівняння 

фактів латинської мови із їх аналогами у давніх і сучасних мовах. Це дає змогу 

встановити вплив аспектуально-навантажених структур давньогрецької мови на 

формування аналогічних утворень у латинській (зокрема, перифрастичних 

конструкцій, до складу яких входить participium praesentis та кон’юнктивних 

утворень), простежити шляхи розвитку латинського дієслова у романських мовах. 
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Звернення до порівняльно-історичного аналізу представлене при характеристиці 

індоєвропейських основ латинської дієслівної системи  

(п. 2.1), характеристиці префіксальної системи латинського дієслова (п. 3.2). Для 

зіставлення споріднених явищ у латинській та інших мовах (наприклад, частково-

видових значень габітуальності, прогресивності, процесності тощо) використано 

типологічний аналіз (п. 2.2; 4.2; 4.4). 

Комплексне використання наведених вище методів та прийомів, на нашу 

думку, сприяє всебічному аналізу функціонально-семантичного поля 

аспектуальності, який передбачає певну послідовність наведених нижче операцій: 

1) детальний аналіз семантики граматичних форм дієслова з метою 

встановлення категоріальних аспектуальних значень та виокремлення 

семантичних ознак, які лежать в їх основі;  

2) встановлення основних закономірностей функціонування видо-часових 

форм, що допомагає виявити частково-видові значення, та виокремлення 

чинників, які впливають на реалізацію цих значень; 

3) виявлення впливу аспектуальної семантики на функціональний 

потенціал дієслівних форм; 

4) встановлення інвентарю морфологічних маркерів (префіксів та 

суфіксів), аспектуальності з наступним аналізом їхньої семантики і функцій; 

5) вичленування родів дієслівної дії у латинській мові; 

6) встановлення взаємозв’язку між компонентами аспектуальності, 

зокрема, аспекту та родів дієслівної дії, аспекту та акціональності, вплив 

контексту на реалізацію аспектуальної семантики; 

7) виявлення семантичних ознак, які формують функціонально-семантичне 

поле аспектуальності в латинській мові, виокремлення на цій основі відповідних 

мікрополів з подальшим аналізом їх формального вираження і семантичного 

потенціалу та моделювання кожного з них; 

8) створення моделі поля аспектуальності, виявлення його ядерного і 

периферійних компонентів, аналіз взаємозв’язку між ядром і периферією та між 

частковими периферійними елементами, а також встановлення зв’язків названого 
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поля із іншими функціонально-семантичними полями: темпоральності, таксису, 

модальності. 

Підсумовуючи, зазначимо, що кожен етап дослідження потребує вибору 

відповідних методів, а також загальнонаукових процедур інвентаризації, 

сегментації, аналізу, синтезу, узагальнення. 

 

Висновки до 1-го розділу 

 

1. Онтологічна категорія часу реалізується у мові у вигляді граматичного 

часу та аспекту, відмінність між якими полягає у різному виборі орієнтирів. 

Екстеріорна та інтеріорна репрезентація часу своєю чергою пов’язана зі зміною 

статусу суб’єкта, а саме, переходом від суб’єкта-спостерігача до суб’єкта-діяча, 

розташування якого стосовно ситуації визначає певне аспектуальне значення як 

погляд на неї, що реалізується у мові як протиставлення імперфективності та 

перфективності. 

2. Менша виразність аспекту як «внутрішнього» часу та темпоралізація 

латинської дієслівної системи зумовила його вторинність у системі дієслівних 

категорій латинської мови, де він підпорядковуючись ідеї часу, виступає 

складовою частиною дієслівних часів, що становлять собою темпорально-

аспектуальні кластери, для яких характерне переплетення часових та 

аспектуальних значень з домінуванням перших. Саме це було одним із чинників, 

які спонукали римських граматиків та артиграфів післяваронівського періоду до 

орієнтації на час як визначальну складову темпоральних форм дієслова, хоч їм 

були відомими і аспектуальні відмінності, відображені у характеристиці 

претерітних дієслівних форм. 

3. Історія дослідження аспекту у нові та новітні часи відзначається 

переходом від «лексичного» напряму, орієнтованого на видову систему 

слов’янського типу, через «граматичний» з акцентуванням уваги на семантиці 

видо-часових форм до функціонально-семантичного підходу, який передбачає 

аналіз всього комплексу аспектуальних значень, що реалізуються засобами різних 
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мовних рівнів. Це знайшло своє відображення у виокремленні функціонально-

семантичної категорії аспектуальності, яка характеризує якісні та кількісні 

параметри розподілу дії в часі і по-особливому репрезентує фундаментальну 

поняттєву категорію часу. 

4. Аспектуальність у латинській мові є комплексним явищем, утвореним 

поєднанням двох статусно нерівноцінних складових – граматичного аспекту і 

реалізованої на лексико-семантичному рівні акціональності – з очевидною 

перевагою першого. Зміщення центру ваги із аспекту на час спричинило 

периферійність аспекту у співвідношенні «час – аспект». Останній звузив сферу 

свого використання, обмежившись опозицією «імперфект/аористичний перфект», 

і втратив свою виразність, що своєю чергою компенсувалося зростанням ролі 

акціональності та контексту. 

5. Сукупність семантичних ознак і мовних засобів, що слугують для 

відображення внутрішньої темпоральної «природи» дій та станів реалізується у 

функціонально-семантичному полі аспектуальності, до складу якого входить 

ядро, параядерна зона та периферія. Ядро згаданого поля, об’єднуючи зони 

імперфективності та перфективності, критерієм виокремлення яких є відношення 

до межі, реалізується за допомогою фрагменту видо-часової системи 

представленого опозицією імперфекта і перфекта/плюсквамперфекта індикатива. 

Решта особових дієслівних форм становить параядерну зону, ознакою якої є 

нерегулярність вираження основних аспектуальних значень і залежність від 

розташованої на периферії акціональності та контексту.  

6. З огляду на поєднання в аспектуальності якісних та кількісних ознак 

функціонально-семантичне поле, у якому реалізується згадана категорія, доцільно 

трактувати як макрополе, до якого входять мікрополя лімітативності, фазовості, 

тривалості, інтенсивності та дієслівної множинності, кожне з яких займає своє 

місце у структурі макрополя і має точки дотику та сфери перетину з іншими 

мікрополями, а також контактує з іншими функціонально-семантичними полями: 

темпоральності, модальності, таксису, кількості тощо. 
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7. Дієслівні системи давніх індоєвропейських мов образно можна уявити 

як арену «боротьби» аспекту і часу, у якій переможцем виходила одна зі сторін 

або ж усе завершувалося загальним консенсусом. У цьому відношенні латинська 

мова не є винятком, поєднуючи старі аспектуальні риси дієслівної системи із 

відносно «новими» темпоральними та шукаючи альтернативні шляхи вираження 

аспектуальних значень. 

Основні положення розділу відображені у публікаціях [Чернюх 1999; Чернюх 

2005; Чернюх 2011]. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АСПЕКТУАЛЬНИХ 

ЗНАЧЕНЬ 

  

2.1. Індоєвропейське підґрунтя латинської аспектуальної системи  

 

Індоєвропейське дієслово попри тривалу історію дослідження, досі значною 

мірою є дискусійним Значною мірою це зумовлено матеріалом хетської мови, 

дієслівна система якої, протиставляючи презенс претеріту та індикатив 

імперативу, відзначається простотою на відміну від розгалужених систем інших 

давніх мов. З огляду на це дехто з дослідників припускає, що 

ранньоіндоєвропейська система дієслова мала відносно просту будову і виражала 

дію, процес або стан з протиставленням протодієслів за ознакою 

активність/інактивність [Watkins 1998: 56]. Подальший розвиток 

індоєвропейського дієслова відзначався розгортанням його категоріальної 

системи, яка, згідно із традиційною реконструкцією, характеризувалася наявністю 

двох станів (активний і медіальний), чотирьох способів (індикатив, імператив, 

кон’юнктив, оптатив), та трьох аспектів, чи, радше, аспектуальних основ (презенс, 

аорист, перфект), на основі яких шляхом додавання особових закінчень 

сформувалася система часових форм [Семереньи 2002: 247; Beekes 1995: 225]. 

Критерієм виокремлення аспектуальних основ слугувала акціональна семантика 

дієслівних коренів, зокрема, закладене у їх значенні відношення до межі 

[Сафаревич 1962: 323; Meid 1975: 218]. Цим, зокрема, пояснюється суплетивність 

при утворенні часових форм, наприклад, д.-гр. ἔρχομαι – ἦλθον, лат. fero – tuli. 

Розширення коренів словотвірними формантами, серед яких вагому роль 

відігравали суфікси та інфікси, а також чергування голосних сприяло 

формуванню родів дієслівної дії, котрі мали лексико-семантичний і словотвірний 

характер й у різний спосіб характеризували перебіг дії. Граматизація родів дії 

зумовлена формуванням категорії аориста як основи, що поєднувалася тільки із 
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вторинними закінченнями [Красухин 2005: 26–27], сприяла виникненню системи 

аспектів.  

На відміну від традиційної системи, приписуваної індоєвропейському дієслову 

і найвиразніше представленої в індо-іранських та давньогрецькій мовах, 

дієслівним системам інших мов притаманна редукція граматичних категорій 

(ідеться, зокрема, про втрату двоїни, оптатива, аориста чи перфекта, медія). Тому 

деякі дослідники [Drinka 1995: 4–7; Schmidt-Brandt 1987; Szemerényi 1987] 

відкидають можливість проекції розгалужених дієслівних систем східної гілки 

індо-європейських мов на індоєвропейський мовний стан, відзначаючи, що вони 

(у т. ч. і аспект) є результатом внутрішньомовного розвитку.  

Певного спрощення граматичної будови зазнало і латинське дієслово, 

втративши оптатив і аорист, сліди яких простежуються на формальному та 

семантичному рівнях. Інновацією, яка суттєво визначає специфіку латинського 

дієслова, було злиття аориста і перфекта у новоствореному перфекті, основа якого 

поряд із основою презенса стала підґрунтям, на якому розгорнулася система 

часових форм. У процесі історичного розвитку формально зник медіальний стан, 

об’єднавшись в дній формі з пасивним. Унаслідок згаданих змін, латинська 

дієслівна система набула наступного вигляду (таблиця 2. 1): 

Таблиця 2.1.  Структура латинської дієслівної системи 

Час (включно з 

часовими 

формами) 

теперішній (praesens), минулий (imperfectum, 

perfectum, plusquamperfectum), майбутній (futurum I, 

futurum II) 

Спосіб індикатив, кон’юнктив, імператив 

Стан активний, пасивний 

Аспект інфект, перфект 

Число однина, множина  

Особа по три особи у кожному з чисел 

 

Аналогія, сприяючи уніфікації парадигми та усуненню позасистемних 

елементів, збережених як релікти лише на периферії, забезпечила стрункість і 

виразність граматичної будови латинської мови, у тому числі і її видо-часової 

системи. Як відзначав Й. М. Тронський, «дослідник, який займається видо-

часовою системою латинського дієслова не може не дивуватися чіткості і точності 
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її морфологічної будови» [Tronskij 1973: 355], див. також [Hartmann 1973: 343]. За 

влучним зауваженням П. Леже, «протиставлення, яке […] було одним із володарів 

римського способу мислення у праві, в інституціях, у стилі, керувало також 

частиною дієслівного синтаксису» [Lejay 1919: 258].  

Прикметною рисою латинської мови у сфері дієслівного синтаксису була 

зростаюча роль категорії часу, внаслідок чого аспект як категоріальна ознака став 

редундантним і, завдяки наявності спільних точок дотику із категорією часу, 

почав реалізовуватись у межах темпоральності. Це, однак, не супроводжувалось 

абсолютною втратою аспекту, а лише зміною його місця і статусу у системі 

граматичних категорій дієслова, завдяки чому латинська дієслівна система почала 

функціонувати передовсім як часова, зберігаючи при цьому за собою функцію 

вираження аспектуальних значень, з огляду на що її доцільніше характеризувати 

як видо-часову. У своєму розвитку латинська мова не зупинилася на вираженні 

абсолютного часу, а, поєднавши аспект і час, сформувала систему відносних часів 

для вираження таксисних відношень, поєднавши їх із кон’юнктивом у сфері 

підрядних речень. Отже, з погляду функціональної граматики видо-часова 

система латинської мови є зоною, де реалізують свої потенції поля 

темпоральності, аспектуальності, таксису та модальності, не відрізняючись 

суттєво від інших мов.  

Перехід від деривативно-флективного морфосинтаксичного типу, властивого 

для індоєвропейського мовного стану, до парадигматично-флективного в латині, 

який характеризував процес граматизації [Kurzová 1993], супроводжувався 

ослабленням ролі словотвірних елементів, що брали участь у формуванні 

аспектуальної (у широкому смислі) чи, радше, акціональної семантики. 

Найпоширенішими серед них були суфікси, за допомогою яких утворювалися 

дієслівні основи з різними акціональними відтінками: ітеративністю, 

інтенсивністю, дуративністю, фазовістю тощо [Beekes 1995: 220–222; Watkins 

1998: 58–59]. Про поширеність цього способу творення свідчить те, що значна 

частина індоєвропейських дієслівних основ, представлених у «Порівняльній 
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граматиці» К. Бругмана [Brugmann 1892: 884–1202] та «Лексиконі 

індоєвропейських дієслів» [LIV 2001], утворені за допомогою суфіксації.  

У латинській мові, як і в інших, суфікси зазнали десемантизації та 

трансформації внаслідок фонетичних змін, так що їх вихідну форму іноді 

неможливо встановити без порівняльного аналізу. Прикладом можуть слугувати 

дієслова другої дієвідміни на -ео, які представляють давні стативні основи з 

суфіксом -ē-, що виник з і.-є. *-eh1- (sedeo < *sed-eh1-, video < * ṷid-eh1-) та 

каузативні з суфіксом *-eye/o-(moneo < *mon-eye/o-, doceo < *dok- eye/o-). Окрім 

стативного суфікса -ē- латинська мова зберегла успадкований з індоєвропейського 

мовного стану суфікс *-ske/o-, який, як засвідчують дані інших давніх 

індоєвропейських мов, був ознакою акціонально-маркованих основ, виражаючи 

ітеративність у хетській і давньогрецькій мовах, каузативність у тохарській 

[Meiser 1993:281; Красухин 2005: 22–23]. У латинській він був доволі поширеним, 

вживаючись у різних функціях, і, крім деяких успадкованих індоєвропейських 

дієслів (наприклад, (g)nosco < *gneh3-ske/o-, порівняймо д.-гр. γιγνώσκω), 

представлений також у виниклих на латинському ґрунті, дієсловах, що виражали 

зміну стану (calesco «ставати теплим», siccesco «ставати сухим»), неперехідність 

(augeo «збільшувати» – augesco «збільшуватися»), градуальність (permano 

«протікати» – permanasco «протікати поступово»).  

Загалом, дієслівні суфікси та інфікси не були поширеними у латинській мові. 

Їхня роль як маркерів певних акціональних значень у доісторичний період 

розвитку латинської мови, за невеликими винятками, зникла в історичний завдяки 

невиразності, здатності виражати різні типи значень (наприклад, суфікс -ē- як 

маркер статальності у sedē-t та модальності у leg-ē-t), інкорпоруванню до складу 

кореня, що не сприяло використанню як детермінантів акціональності.  

Значно ширше акціональні відтінки виражалися за допомогою префіксації, яка 

у спільноіндоєвропейську епоху ще була маргінальним явищем, представленим 

лише аугментом [Kurzová 1993: 24], розвинувшись у повному обсязі вже в 

окремих мовах. Латинську дієслівну префіксацію у зв’язку з аспектуальністю 

детальніше розглядатимемо у наступному розділі. Тут же окреслимо лише 
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найзагальніше коло аспектуальних функцій, які виконують префікси. До них 

належать: а) зміна акціонального статусу дієслова, перетворення статичних 

дієслів у динамічні, дуративних у миттєві, неграничних у граничні; б) вираження 

фазових значень; в) вираження кола значень, пов’язаних з дієслівною 

множинністю (ітеративності, інтенсивності тощо); г) утворення родів дієслівної 

дії. Варто також згадати про транзитивуючу функцію префіксів, яка зумовлює 

перехід неграничних дієслів у граничні (flere «плакати» – deflere «оплакувати»), а, 

отже, впливає на їх акціональну семантику.  

Тож, з огляду на формальні засоби вираження аспектуальних значень у 

латинській мові виділяються два їх типи, які тією чи іншою мірою продовжують 

індоєвропейський мовний стан – словозмінні (флективні) та деривативні, які 

відповідають умовному поділу на граматичний і лексичний аспект або аспект та 

акціональність. Визнаючи роль словотвірних засобів (особливо, префіксів) у 

формуванні аспектуальних (у широкому сенсі) значень латинського дієслова, 

потрібно, однак, наголосити, що недостатня граматизація не дала їм змоги 

виступати замінниками граматичного аспекту і вони відіграють додаткову роль, 

функціонуючи у якості периферійних, що властиве також для інших мов із сильно 

граматизованим аспектом. 

 

2.2. Претерітальність як домінантна сфера реалізації аспектуальних 

відношень 

 

Як згадувалося вище, участь у формуванні аспектуальної семантики в 

латинській мові беруть аспект та акціональність, доповнені контекстуальними 

засобами. Перше коло значень зосереджене довкола флективних категорій, які у 

традиційній граматиці фігурують під назвою дієслівних часів, тоді як у 

формуванні другого вагому роль відіграє словотворення, особливо префіксація. 

Відповідно до цього, з огляду на формальні засоби вираження, є підстави 

говорити про наявність у латинській мові аспектуальності флективного і 

дериваційного типів, домінантним серед яких є перший.  
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Вираження граматичними формами аспектуальних протиставлень у 

латинській мові найвиразніше представлене у сфері минулого, а саме, в опозиції 

імперфекта і перфекта [Adrados 1964: 142; Amenta 2003: 60; Haverling 2006: 74; 

Torrego 1988: 263; Torrego 1995: 29; Serbat 1988: 17], про що йтиметься далі. 

 

2.2.1. Perfectum indicativi  

 

Серед усіх видо-часових форм латинського дієслова, незважаючи на тривалу 

історію дослідження, найдискусійнішим з огляду на семантику і статус, 

залишається перфект. З формального погляду латинська дієслівна система є 

надзвичайно чіткою, розгортаючись на базі основ інфекта і перфекта, у межах 

яких представлені часові ступені теперішнього, минулого і майбутнього. Від 

основи інфекта утворюється презенс, імперфект і футурум І. Від основи перфекта 

також утворено три часові ступені – перфект, плюсквамперфект і футурум ІІ. 

Подібна симетрія часових форм існує також у кон’юнктиві, де сфера минулого 

протиставлена недиференційованому теперішньому/майбутньому та в 

інфінітиві
11

. Поза межами такої системи є форми наказового способу (imperativus 

praesentis, imperativus futuri) та віддієслівні іменники і прикметники (герундій, 

герундив) представлені основою інфекта, а також дієприкметники
12

.  

На відміну від гомогенних основ інфекта, які зазвичай продовжують 

індоєвропейські презентні основи, основи перфекта характеризуються 

гетерогенністю і представлені трьома типами: основами індоєвропейського 

перфекта (порівняймо лат. memini «пам’ятаю», д.-гр. μέμονα «прагну» (перфект)) 

та аориста (порівняймо лат. fēci «я зробив», д.-гр. ἔθηκα «я поставив, зробив» 

(аорист)) і латинськими новотворами (зокрема, перфект на -ui, наприклад, habui). 

Злиття акціонально відмінних основ перфекта й аориста, перші з яких позначали 

                                           
11

 У системі інфінітивів базовим є протиставлення інфінітива презенса та перфекта, тоді як інфінітив майбутнього 

часу є порівняно пізнім утворенням. 

12
 Основа participium perfecti passivі, який протиставляється утвореному від основи інфекта participium praesentis activi 

генетично не пов’язана з основою перфекта і була згодом долучена до системи перфекта. Це ж стосується і часів 

системи перфекта пасивного стану, утворених за допомогою згаданого дієприкметника. 
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стан, а другі – дію, у межах однієї парадигми відбулося на базі т. зв. 

результативного перфекта, який виражав стан як результат дії. Цьому сприяло 

перенесення центру ваги зі стану як результату на дію, яка його викликала [Mayer 

1963: 251], завдяки чому відбулося зближення значень перфекта й аориста, а 

згодом їх формальне і семантичне об’єднання у синкретичній формі [Kuryłowicz 

1964: 81], здатній виражати значення, властиві кожному з них. Рушійною силою 

цього процесу, що відбувся у долітературний період, була тенденція до економії 

мовних засобів, а його наслідком – не лише формальна, а й семантична 

перебудова дієслівної системи.  

У семантиці перфекта традиційна граматика розрізняє два види значень: 

власне перфектне (результативне) та претерітне [Ernout 1964: 222–223; Juret 1933: 

39–40; Kühner 1997: 124]. Перша вказівка на такий поділ представлена вже у 

пізньоантичних граматиків, які відповідником латинського перфекта 

встановлювали грецький перфект і аорист. Як відзначав граматик VI ст. Прісціан, 

«ми вживаємо praeteritum perfectum […] замість перфекта (παρακείμενος) […] і 

замість аориста (ἀόριστος)» (Prisc. 2, 445). 

Семантична неоднорідність перфекта викликала жваві дискусії щодо його 

природи і стала каменем спотикання при побудові формальної структури 

латинської видо-часової системи, у якій перфект позбавлений однозначного 

місця, розташовуючись темпорально у сфері минулого і теперішнього, а 

аспектуально – маркуючись як аористичний і результативний [Riemann 1886: 174] 

або історичний і презентний [Kühner 1997: 124–126], де перший позначав простий 

факт минулого, а другий – існуючий результат. 

Формальна і структурна подібність до презенса, із яким перфект перебуває на 

одній площині, відрізняючись лише основою і набором флексій, була причиною 

трактування цієї форми як теперішнього часу із перфектним значенням (praesens 

perfectum). Таке розуміння його семантики мало своїм джерелом варонівський 

поділ часових форм на інфектні і перфектні залежно від характеру основи. У 

трактаті «Про латинську мову» Варон писав: «…одне і те ж дієслово […] можна 

провідміняти у трьох незавершених часах, наприклад, discebam, disco, discam, і те 
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саме дієслово у завершених, наприклад, didiceram, didici, didicero» (Varro Ling. 9, 

54, 96). На підставі цього було зроблено висновок про темпоральну тотожність 

презенса і перфекта. При цьому до уваги взято також вплив на Варона 

граматичної концепції стоїків [Barwick 1957: 44; Pohlenz 1978: 136; Versteegh 

1980: 344], які розглядали презенс і перфект як різновиди теперішнього часу, а 

саме, як теперішній незавершений (ἐνεστὼς παρατατικός) і теперішній завершений 

(ἐνεστὼς συντέλικος) (Scholia Dion. Thr. 250, 26 – 251, 20). Однак у Варона ніде не 

йдеться про ототожнення темпоральних значень презенса і перфекта. Як слушно 

відзначає Ґ. Серба, варронівський поділ на verba infecta і verba perfecta треба 

розглядати винятково у руслі дискусії між прибічниками аномалії та аналогії 

внаслідок чого паралелізм обох рядів форм стосується лише морфологічного 

рівня і не заторкує семантики [Serbat 1976: 314–315].  

З огляду на паралелізм презенса і перфекта А. Мейє, під впливом класифікації 

Варона, запропонував трактувати останній як перфективний теперішній час 

(présent du perfectum), розуміючи під цим завершеність наявну у теперішньому 

[Meillet 1897: 82]. З певною модифікацією цей підхід представлений у низці 

пізніших досліджень [Harris 1970; Perrot 1961; Poirier 1978; Poirier 1980; Touratier 

1983; Touratier 1996; Touratier 1994: 114], у яких перфект розглядається як засіб 

вираження простої завершеності не обов’язково пов’язаної із площиною 

презентності. На думку інших лінгвістів [Debrunner 1930: 313; Mellet 1988: 16, 

304; Serbat 1976; Serbat 1977; Serbat 1978: 32–37] перфект є виключно претерітом, 

його презентна семантика зумовлена контекстом, а нечисленні претерітопрезентні 

дієслова, такі як odi, novi, memini є реліктами давнього стану і розташовані на 

периферії семантичного поля перфекта.  

Кумулятивне вираження граматичними формами аспектуального і 

темпорального значень, передбачаючи їх зв’язок і взаємодію, при аналізі видової 

семантики потребує також звернення до темпоральності. Зосередимося спершу на 

презентному компоненті у семантиці перфекта, як найбільш дискусійному. 

Передусім треба відзначити невизначеність самого поняття «презентність» у 

характеристиці згаданої форми. Коло значень, яке охоплює це поняття, є 
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надзвичайно широким, трактуючись як завершення ситуації у момент мовлення, 

наявність результату у теперішньому, актуальність зображуваної ситуації для 

теперішнього чи взагалі будь-яка дотичність до нього, яка протиставляється 

загальному поняттю минулого, відірваного від моменту мовлення [Bennet 1910: 

45–46; Delbrück 1897: 315; Ernout 1964 :223; Kühner 1997: 124–125; Scherer 1975: 

72; Thomas 1949: 134]. Навіть дослідники, які визнають за перфектом це значення, 

розходяться у поглядах, які саме ознаки зараховувати до нього. Зокрема, не 

знайшли однозначного трактування такі функціональні різновиди перфекта, як 

гномічний та «негативний», які трактують то як презентний [Bennet 1910: 46], то 

як претерітний (аористичний) [Novotny 1954: 201–203], або розподіляють між 

обома групами значень, так що перший вважають аористичним, а другий – 

презентним [Ernout 1964: 223; Kühner 1997: 125, 132]. У деяких дослідженнях 

поряд зі згаданими виокремлюють «констатуючий» перфект на позначення 

простого факту, який розглядають з точки зору моменту мовлення і який охоплює 

названі вище різновиди [Hofmann 1965: 318; Scherer 1975: 72; Sommer 1989: 68–

69]. Зважаючи на таке неоднозначне розуміння презентності, це коло значень 

перфекта доречніше характеризувати як «розширений перфект», розуміючи під 

цим не конкретний стан як результат завершення дії, а будь-який результат 

ситуації, релевантний після її реалізації, або як будь-яке відлуння існуючої раніше 

ситуації, якщо воно ще звучить у момент її зображення [Плунгян 2000: 299; 

Плунгян 2011: 290]. Ця семантична зона перфекта пов’язана передусім із 

безпосереднім чи опосередкованим комунікативним актом і стосується «плану 

мовлення» у широкому сенсі як його трактує Е. Бенвеніст [Бенвенист 1974 а: 276]. 

Розширений перфект характеризує ситуації, дотичні до теперішнього, 

незалежно від того чи воно сприймається як актуальне (момент мовлення), чи як 

неактуальне (панхронне, ітеративне), поширюючись на всю часову вісь. 

Наприклад (1 а – б): 

1 а) «Nunc ego astutiam hanc institui» (Pl. Epid. 354) («Тепер я вчинив цю 

хитрість»). 



  

 

123 

 

1 б) «…(Germani) terrent […] trepidantve, prout sonuit acies» (Tac. Germ. 3, 1) 

(«…(германці) залякують (ворога) […] або тремтять (перед ним), залежно від 

того, як заспіває військо»). 

Зв’язок з теперішнім найвиразніше проявляється у результативному значенні 

перфекта, що позначає існуючий у теперішньому результат минулої дії, який «є 

важливішим від самої дії» [Reinhold 1956: 15]. Традиційно до нього зараховують 

претерітопрезентні дієслова novi, odi, memini, (con)suevi зі значенням 

теперішнього часу, які розглядають як релікти старої системи, збереженої на 

периферії перфекта [Serbat 1980: 50], наприклад, (2 а – в):  

2 а) «Perdidit me Aristophontes hic, qui venit modo intro: // Is me novit» (Pl. Capt. 

927) («Знищив мене цей Арістофонт, який щойно увійшов сюди: // Він знає мене»). 

2 б) «Оdi et amo» (Catul. 85, 1) «Ненавижу і кохаю». 

2 в) «Nec qui laverim, qui terserim, qui domum rursum reverterim, prae rubore 

memini» (Apul. Met. 3, 12 ) («Я від сорому не пам’ятаю, як мився, як натирався, як 

повернувся до додому»). 

На думку С. Мейє, ці дієслова є специфічним видом претеріта, який, 

приховуючи етапи когнітивного процесу, виражає наслідок поза його межами 

[Mellet 2005: 354].  

Виражаючи результат, ці дієслова з огляду на акціональний статус є типовими 

стативами. Але поряд із цим вже у ранній латині трапляються випадки їх 

переходу із статичних у динамічні, що супроводжується зміщенням акценту з 

результату на дію, яка його викликала і де перфект виступає як типовий претеріт 

(2 г), хоча зв’язок з теперішнім є доволі відчутним, що особливо помітно у 

дієслові novi: 

2 г) «Scio, ne doce, novi» (Pl. Aul. 434) («Знаю, не вчи, я довідався»).  

Причиною такої семантичної трансформації міг бути вплив значно 

поширенішого історичного перфекта або префіксально утвореного cognoscere, 

перфект якого однозначно сприймався як претеріт. Принагідно відзначимо, що 

дефектність парадигми згаданих претерітопрезентних дієслів сприяла появі 

вторинних форм, утворених від основи інфекта: nosco поряд із novi, (con)suesco 
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поряд із (con)suevi, представлених вже у ранній латині. Однак подібних утворень 

не засвідчено у дієслова memini, а інфектні форми від odi, представлені у 

написах
13

 та пізньолатинських текстах (від кінця ІІІ ст.), є виразно розмовного 

походження.  

На відміну від претерітопрезентних дієслів у решти про результативну 

семантику перфекта можна судити лише на підставі контексту, формальними 

маркерами якого є coniunctivus praesentis у підрядних реченнях, у яких повністю 

або частково дотримано правила «узгодження часів», вживання у формах першої 

та другої особи, на особливому статусі яких наголошував Е. Бенвеніст [Бенвенист 

1974 а: 259–269], функціонування у ситуації безпосереднього комунікативного 

акту, як у наступних прикладах (3 а – б), де виразно простежується існування 

результату у теперішньому, марковане формально кон’юнктивом презенса у 

підрядному реченні або підкреслене загальним контекстом. 

3 а) «Novos omnis mores habeo, veteres perdidi» (Pl. Truc. 677) («Я маю всі нові 

звичаї, старі є втраченими»). 

3 б) «An […] oblitus es quid initio dixerim?» (Cic. Nat. deor. 2. 2.) («Чи […] ти 

забув, що я сказав на початку?»).  

Побічним наслідком результативності іноді є підвищена емфатичність 

висловлювання, завдяки якій дієслова зі значенням «гинути, втрачати» (perео, 

occidо, interео, perdо) стають функціонально близькими до вигуків розпачу. Це 

особливо часто спостерігається у ситуаціях, які відтворюють безпосередній 

комунікативний акт. При цьому емфатичність маркується не лише ширшим 

контекстом, а й використанням форми першої особи (4 а – б): 

4 а) «Perii hercle» (Pl. Asin. 475) («Клянусь Гераклом, я загинув»). 

4 б) «…sin plane occidimus, me miserum! ego omnibus meis exitio fuero, quibus 

ante dedecori non eram» (Сіс. Quint fr.. 1, 4, 4) («…якщо ж ми остаточно загинули 

(і є мертвими. – Б. Ч.), то – горе мені – я буду причиною погибелі для всіх своїх, 

для яких раніше не був ганьбою»). 

                                           
13

 Наприклад, coniunctivus praesentis odiat [Glare 1968: 1239; Ramos Guerreira 2009: 433]. 
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Таке вживання зумовлене метонімічним зсувом проспективного характеру, 

який передбачає наступний розвиток ситуації. 

Принагідно відзначимо подібність цих випадків із вживанням у аналогічному 

контексті давньогрецького неперехідного перфекта ὄλωλα (порівняймо: ὄλωλα, 

τέκνον, οὐδέ μοι χάρις βίου (Eur. Hipp. 1408) «дитино, я загинула і немає в мене 

радощів в житті» та наведені вище латинські приклади) і минулого часу 

доконаного виду в українській мові (порівняймо, «я пропав»), який розвинувся на 

основі перфекта після втрати старих форм імперфекта і аориста [Жовтобрюх 

1980: 210-211; Павленко 2010: 114].  

На перший погляд результативне значення дещо краще відчувається у 

перфекті пасивного стану, аналітичному утворенні, яке виникло із поєднання 

participium perfecti passivi та презентної форми дієслова esse. Первісно він не був 

пов’язаний із системою перфекта, як і загалом із системою темпоральних 

відношень, а становив поєднання дієприкметника зі значенням досягнутого стану 

(scriptus «написаний», factus «зроблений» тощо) формальним маркером якого був 

суфікс суфікс *-to- [Joffre 1986: 219] та дієслова-зв’язки і лише згодом ця 

конструкція переосмислена як перфект була долучена до системи часових форм. 

Сам по собі дієприкметник не має жодного стосунку до результату. Це значення є 

вторинним. Воно відображає об’єктивно існуючий причинно-наслідковий зв’язок: 

певний стан логічно імплікує дію, яка зумовлює його появу, і розглядається як її 

результат. Водночас існування певного стану не обов’язково передбачає наявність 

результату, що простежується, зокрема, при запереченні (5 а):  

5 а) «Achaei […] nondum obsessis itineribus tuto transgressi Euripum, Chalcidem 

pervenerunt» (Liv. 35, 50, 8) («Тому що дороги ще не були оточені […], ахейці, 

безпечно перейшовши через протоку, прибули у Халкіду»).  

У цьому випадку рarticipium perfecti passivi obsessus «оточений», вжитий у 

складі звороту ablativus absolutus (obsessis itineribus), виражає стан, але не 

результат, оскільки відсутня дія, яка його спричинила. 

Чинником, який схиляє до появи думки про більшу поширеність 

результативного значення у перфекті пасивного стану порівняно з активним, є 
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часова форма допоміжного дієслова, котра стає точкою зору, з якої розглядають 

дію, а також аналітичність конструкції, яку у нейтральному контексті можна 

тлумачити як єдине ціле або ж як поєднання самостійно вжитих дієприкметника 

та дієслова. Значною мірою розуміння семантики перфекта залежить і від позиції 

учасників комунікативного акту, що на прикладі італійської мови ілюструє          

А. Бертоккі. Речення «Sono caduto nel pozzo» («Я впав у криницю») залежно від 

розташування мовця може мати два значення. Воно інформує про минулу, 

неактуальну подію, якщо мовець вже не перебуває в криниці, або може 

стосуватись актуальної ситуації, якщо він все ще там [Bertocchi 1980: 146]. У 

першому випадку перфект має значення простого претеріта, у другому він 

позначає результат. Іноді це спричиняє двозначність при розумінні, особливо у 

нейтральному контексті, який допускає обидва тлумачення, як у наступному 

випадку (5 б), де перфект creata sunt позначає ситуацію, розташовану на перетині 

двох часових площин, яку можна трактувати як винятково минулу чи як наявний 

у теперішньому результат.  

5 б) «…neque de caelo cecidisse animalia possunt, // nec terrestria de salsis exisse 

lacunis. // Linquitur ut merito maternum nomen adepta // terra sit e terra quoniam sunt 

cuncta creata» (Lucr. 5, 793–796) («…ані тварини не могли впасти з неба, ані земні 

істоти виникнути із солоних морів. Залишається, що земля заслужено отримала 

ім’я матері, бо із землі все народилось»). 

Зміст і стиль уривка, у якому функціонує ця форма, допускають двояке 

тлумачення статусу мовця. З одного боку, Лукрецій може виступати у властивій 

для нього ролі філософа, який викладає свою креаціоністську теорію (творцем 

усього є земля). З іншого – ніщо не заважає вбачати у ньому поета, який 

розповідає читачеві про походження навколишнього світу (земля створила…) 

[Mellet 2000: 102–103]. У першому випадку ми матимемо справу з результатом, у 

другому – із простою минулою дією. Подібно, залежно від установки автора, як 

минула припинена дія без зв’язку з моментом мовлення, чи як існуючий у момент 

мовлення результат може тлумачитися factus sum у наступному випадку (5 в):  
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5 в) «…ego inimicus vobis factus sum verum dicens vobis?» (Tert. Epist. 4, 5, 2) 

(«…чи я став (= є) вашим ворогом, говорячи вам правду»). 

Вживаючись з результативним значенням, латинський перфект відповідає 

давньогрецькому. Відомий вислів Цезаря iacta alea est (Suet. Iul. 33) («жереб 

кинуто»), який, як свідчить контекст, пов’язується винятково із моментом 

мовлення, є дещо зміненим латинським відповідником грецької фрази ἀνερρίφθω 

κύβος «нехай жереб буде кинуто» (Plut. Caes. 32, 8; Plut. Pomp. 60, 2)
14

, де вжито 

imperativus perfecti passivi ἀνερρίφθω. Паралельне вживання перфекта у обох 

мовах також засвідчене у білінгві «Monumentum Ancyranum» та латинському 

перекладі «Нового Заповіту» (6 а – б). Наприклад: 

6 а) «Cepi id sacerdotium aliquod post annos eo mortuo = Ἣν ἀρχιερατείαν μετά 

τινας ἐνιαυτοὺς ἀποθανόντος τοῦ … ἀνείληφα…» (Mon. Ancyr. 2, 10, 25 – 26) («Я 

отримав цю посаду жреця через декілька років після його (= батька) смерті…»). 

6 б) «Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (NT Lc. 5, 

32) = «Non veni vocare iustos sed peccatores in paenitentiam» (Vulg. Luc. 5, 32) («Я 

прийшов кликати до покаяння не праведних, а грішників»). 

Однією із реалізацій розширеного перфекта є його функціонування в 

історичній розповіді на позначення ситуацій, які виходять за її межі. Такий 

перфект, залучений у вставні речення, вживається в авторських ремарках, метою 

яких є актуалізація відомостей про сказане, акцентування уваги на певному 

моменті розповіді, надання додаткової інформації (7 а – б): 

7 а) «Mercatorem […] strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut 

supra dixi, periculosum et calamitosum» (Cato Agr. Praef. 3) («Я вважаю […] купця 

стійким і ревним до наживи, але, як я сказав вище, і таким, що зазнає небезпек і 

біди»). 

7 б) «Cuius ut crudelitas notior fiat, duo […] exempla subiecimus» (Hier. Vita 

Pauli 2) («Щоб унаочнити його (=Валеріана) жорстокість, ми навели […] два 

приклади»). 

                                           
14

 Згідно із Плутархом, Цезар промовив ці слова по-грецьки. 
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У (7 б) загальний зміст і наявність кон’юнктива презенса у підрядному реченні 

(ut fiat) свідчать про результативну семантику перфекта subiecimus, що 

підкріплюється наступними рядками, де наведено приклади жорстокості 

Валеріана. 

Розповсюдженість розширеного перфекта, представленого, як свідчить 

фактичний матеріал упродовж усієї історії латинської мови, варіюється залежно 

від особливостей тексту. Він є типовішим для творів, де представлено 

безпосередній чи опосередкований комунікативний акт (діалогічні партії 

драматичних творів, епістолографія), натомість рідше представлений в історичній 

та науковій прозі. 

Властивий для розширеного перфекта зв’язок із теперішнім, чим він 

відрізняється від імперфекта та плюсквамперфекта як винятково претерітальних 

часів, як засвідчує фактичний матеріал, переважно є контекстуально-зумовленим, 

причому мотивується не лише інтралінгвістичними, а й екстралінгвістичними 

чинниками, серед яких важливе місце займає особиста установка мовця і 

реципієнта. Механічне перенесення відношень реального світу у площину значень 

перфекта створює загрозу вбачати зв’язок з теперішнім там, де він насправді 

відсутній, що Ґ. Серба влучно характеризував як «логічну дедукцію» [Serbat 

1980]. Століттям раніше подібну думку висловив Б. Дельбрюк, наголошуючи на 

тому, що не варто вбачати результативний перфект там, де він є відсутнім і 

намагатися приписувати fui значення «я став і є тепер» (ich bin geworden und bin 

nun) там, де ця форма означає тільки «я був» (ich bin gewesen) [Delbrück 1897: 

316].  

Низька частотність вживання, сильна залежність від контексту та 

екстралінгвістичних чинників свідчать про периферійність цього значення у 

семантичному полі перфекта. Проте, надто категоричним є трактування 

розширеного перфекта винятково як результату логічної дедукції, оскільки 

функціонування мотивується не лише контекстом, а й семантичним наповненням 

форми. 
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На противагу до розширеного перфекта, історичний, позначаючи простий 

факт минулого, є претерітом аористичного типу, подібним до наявного в інших 

мовах – аориста у давній і сучасній грецькій, претеріта у німецькій, Past Indefinite 

в англійській, passé simple у французькій тощо, наприклад, (9 а – б): 

9 а) «Interea sol albus recessit in infera noctis // exin candida se […] dedit […] lux 

// et simul ex alto […] // […] volavit avis» (Enn. Ann. 1, 89–92) («Тим часом яскраве 

сонце вступило у темряву ночі, потім […] з’явилось блискуче […] світло і одразу 

з височіні…прилетів птах»). 

9 б) «Nos […] sabbato sera ingressi sumus montem, et pervenientes ad monasteria 

quaedam susceperunt nos ibi […] monachi[…]. Ibi […] mansimus in ea noctе…» (Itin. 

Silv. 3, 1) («В суботу ввечері […] ми піднялись на вершину гори і, коли прийшли до 

якихось монастирів, нас там прийняли […] монахи[…]. Там […] ми залишились 

цієї ночі…»). 

Межа між розширеним та історичним перфектом є дуже тонкою. Очевидно, 

що не варто заперечувати відмінність між ними зумовлену походженням 

перфекта. Окрім того, їх диференціація лише у контексті, дає змогу припустити, 

що у свідомості мовця вони чітко не розрізнялись і перфект сприймався як 

семантично однорідна форма. На користь такого твердження, можуть свідчити 

наступні приклади, де одне і те ж дієслово залежно від специфіки тексту отримує 

обидва згадані значення, порівняймо (10 а – б) та (10 в – г) :  

10 а) «Venit summa dies et ineluctabile tempus // Dardaniae» (Verg. Aen. 2, 322-

323) («Прийшов (= є) останній день і невідворотний час для країни дарданців»). 

10 б) «Рrimus ab aetherio venit Saturnus Olympo…» (Verg. Aen. 8, 319) 

(«Першим з небесного Олімпу прийшов Сатурн…»). 

10 в) «Sceledrus: Non nos novisti? Philocomasium: Neutrum» (Pl. Mil. 428) 

(«Скеледр: Ти нас не знаєш? Філокомасіум: Жодного»). 

10 г) «…ubi tu me novisti gentium // aut vidisti aut conlocutu’s? // Nam […] 

Athenas antidhac // numquam adveni neque te vidi ante hunc diem umquam oculis 

meis» (Pl. Pseud. 619–622) («…де ж ти познайомився зі мною, чи бачив, чи 
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розмовляв? Бо досі […] я ніколи не приїжджав до Афін і ніколи не бачив тебе на 

очі до цього дня»). 

У будь-якому випадку, чи то при розширеному, чи при історичному перфекті 

йдеться про завершену ситуацію. Як слушно відзначили О. Ріман та  

А. Ерну, «з обома відтінками scripsi зберігає основне значення завершеності» 

[Riemann 1942: 236], порівняймо [Grassi 1967: 210–211; Ronconi 1968: 76–77]. При 

цьому потребує уточнення статус завершеності, в основі якої лежить поняття 

межі дії або ширше – лімітативності. Межа може досягатися внаслідок того, що 

дія вичерпала свій внутрішній потенціал, у такий спосіб дійшовши до логічного 

завершення, що притаманне мовам із дериваційним аспектом, наприклад, 

слов’янським. З іншого боку, межа характеризує будь-яке припинення дії, яке не 

обов’язково передбачає її внутрішню вичерпаність. Завершеною може вважатися 

також дія, яка перестала існувати у певний момент, час тривання якої припинився. 

Це не заперечує її внутрішньої завершеності, але і не є її обов’язковою умовою. 

Отже, поняття межі об’єднує дві понятійні площини – власне завершеність 

(внутрішню вичерпаність) і завершення (порівняймо німецьке (нім.) Vollendetheit 

«завершеність» і Vollendung «завершення»), які, хоч і відрізняються за своєю 

природою, але є семантично близькими, позначаючи припинену дію, яка 

перестала існувати. Диференціація завершеності, залежно від особливостей межі 

лягла в основу поділу на «флективні» та «дериваційні» перфективи [Bybee 1989; 

Bybee 1994: 87–90]. Перші, які визначаються також як «антеріорні» (anterior-based 

perfectives), виникли на основі минулого часу, здатні поєднуватись із дієсловами 

будь-якого акціонального класу, мають широкий спектр значень і 

характеризуються зовнішньою межею. Для перфективності другого типу 

притаманна наявність внутрішньої межі і виникає вона внаслідок поєднання 

дієслова із т. зв. «обмежувачами» (bounders) (звідси їх назва «bounder-based 

perfectives»)
15

, роль яких виконують префікси, частки, просторові прислівники, 

рідше суфікси, первинною функцією яких є вираження просторових відношень 

при дієсловах руху. Їх поширення на інші класи дієслів супроводжувалось 

                                           
15

 В. О. Панов визначає ці перфективи, відповідно, як «темпоральний» та «сателітний» [Панов 2012: 9]. 
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абстрагуванням від просторової семантики і трансформацією в аспектотвірні 

форманти.  

Досягнення дією межі, незалежно від характеру останньої, Ю. П. Князєв 

охарактеризував як «комплетивність», розрізняючи її слабкий та сильний 

різновиди, які корелюють зі згаданими вище типами перфективності, і розуміючи 

сильну комплетивність як «обмеження дії, викликане її “природнім“ 

завершенням», а слабку – як «будь-яке обмеження дії, у тому числі і те, що не 

випливає з природи самої дії, із внутрішньої логіки її розвитку» [Князев 2007: 

373].  

Характеристики латинського перфекта засвідчують, що за своїми параметрами 

він є типовим «темпоральним» перфективом, значення завершеності у якому 

передовсім зумовлене припиненням часу тривання ситуації, хоч і ймовірна 

наявність її природної межі. Це підтверджує думку висловлену у [Bybee 1989: 84], 

про зв’язок аспектуальних ознак із темпоральними, який по-різному реалізується 

у конкретних мовах. Перфект є флективною формою, характеризується широким 

колом значень і, якщо не брати до уваги нечисленних випадків дефектності 

парадигми, здатний утворюватися від будь-якого дієслова незалежно від його 

семантичних чи структурних ознак. Це відрізняє його від часів системи інфекта, 

утворення яких залежить від типу дієвідміни.  

Ілюстрацією «темпоральності» латинського перфекта, є його поєднання із 

прислівниками paene та prope «майже», семантика яких вказує на незавершеність 

ситуації, її припинення до остаточної реалізації (11 а – б).  

11 а) «Paene in foveam decidi, ni hic adesses» (Pl. Persa 594) («Я впав би 

(дослівно: майже впав) до ями, якщо б тебе не було поряд»). 

11 б) «…omnia quae sunt scripta prope peracta sunt, pauca sunt quae restant» 

(Aug. Serm. nov. 21 D, 16) («…усе, що написане, майже здійснилось, мало того, 

що залишається»).  

У наведених прикладах перфект не позначає ситуацію, завершену у дійсності, 

а тільки ситуацію, припинену завдяки тому, що припинився час її існування. 

Загалом, згадані прислівники здатні поєднуватися з усіма часовими формами, 
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однак вживання інших часів, за винятком презенса, засвідчене рідше, переважно з 

післякласичного періоду [Bertocchi 1996: 459]. Прагматичним ефектом такого 

поєднання є модальність висловлювання, яка може підсилюватися умовним 

реченням (11 а), та відсутність результату, що В. О. Плунгян характеризує як 

«антирезультатив», розуміючи під цим недосягнутий або анульований результат 

[Плунгян 2001]. 

Особливо виразно значення припинення зумовлене вичерпаністю часу 

існування ситуації простежується при поєднанні перфекта із темпоральними 

прислівниками зі значенням панхронності, такими як semper та numquam. При 

цьому зображувана ситуація не поширюється на всю вісь часу, а локалізована 

лише у межах минулого, обмежуючись імпліцитно (12 а) чи експліцитно (12 б) 

вираженим моментом мовлення.  

12 а) «Numquam vos praetorem tam palaestricum vidistis» (Cic. Verr. 2, 2, 54) 

(«Ви ніколи не бачили такого відданого палестрі претора»). 

12 б) «Tu hodie ista denuntias: ego semper denuntiavi mihi et hominem paravi ad 

humana» (Sen. Epist. 76, 33) («Ти це мені сповіщаєш нині, я сповіщав собі це 

завжди - людину готував до людського»). 

При цьому перфект не обов’язково вказує на внутрішню вичерпаність дії і 

неможливість її подальшої реалізації. Ці ознаки є факультативними і можуть 

додатково уточнюватися контекстом. Деякі відомості про характер межі у 

семантиці перфекта знаходимо у римських граматиків, проте вони є доволі 

уривчастими і подекуди суперечливими. Згідно з Прісціаном (Prisc. II, 415), 

значення перфекта полягає у завершеності самої дії: «…якщо […] дійде до кінця 

(дія) розпочата у теперішньому, ми відразу використовуємо praeteritum 

perfectum;[…] я кажу „я написав вірш“, коли написав вірш до кінця». Однак у 

коментарях псевдо-Сергія до граматики Доната (Serg. IV, 508) поряд із природним 

припиненням відзначено і досягнення темпоральної межі: «перфектом 

називається те, що нещодавно припинилось разом із самою справою, коли ти 

облишив справу і час; наприклад: я беру сувій, читаю і відкладаю. Ти мене 
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питаєш: “Що ти робив?”, відповідаю: “Я читав”, тому що і перестав читати і 

час є припиненим». 

З припиненням як досягненням темпоральної межі пов’язане т. зв. 

«негативне» значення перфекта, яке традиційно трактується як різновид perfectum 

praesens [Hofmann 1965: 560; Wackernagel 2009: 240 із застереженням «можливо»] 

і полягає в акцентуванні уваги на відсутності ситуації у момент мовлення, що 

представлено у наступних випадках (13 а – б):  

13 а) «Filium unicum adulescentulum habeo. // Ah, quid dixi? Habere me? Immo 

habui, […] // Nunc habeam necne incertumst» (Ter. Haut. 93–95) («Маю єдиного 

сина, хлопчика. Ах, що я сказав? Маю? Насправді, мав […]. Тепер невідомо, чи 

маю, чи ні»).  

13 б) «Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens // gloria Teucrorum» (Verg. Aen. 2, 325 –

326) («Ми були троянцями, був Іліон і величезна слава тевкрів»). 

Здебільшого це значення виникає при залученні перфекта у комунікативну 

ситуацію, актуалізуючись характером контексту, зокрема, його емфатичністю. 

При цьому у свідомості слухача (читача) припинення ситуації трансформується у 

її заперечення, яке є актуальним у конкретній ситуації. Перфект fuimus у розповіді 

Енея (13 б) можна розуміти як «ми вже не є троянцями» (порівняймо: nos sumus 

Romani, qui fuimus ante Rudini (Enn. Ann. 12, 377) («ми, які раніше були 

рудійцями,
16

 (тепер) є римлянами»), але включений у історичний наратив він 

позначає простий претеріт, наприклад (13 в): 

13 в) «Pompeium vidi IIII Id. Dec.; fuimus una horas duas fortasse» (Cic. Att. 7, 4, 

2) («Я бачив Помпея за чотири дні до грудневих Ід; близько двох годин ми були 

разом»).  

Очевидно, що значення припинення зумовлює прагматику «негативного» 

перфекта: те, що перестало існувати, того вже немає. У такому ключі 

потрактовано приписувану Цицерону фразу vixerunt у повідомленні про страту 

катілінаріїв [Bennet 1910: 46; Ernout 1964: 223; Hofmann 1965: 318; Kühner 1997: 

126]. На нашу думку, подібне трактування є до певної міри суб’єктивним. У 

                                           
16

 Рудії – місто в Апулії, батьківщина поета Еннія. 
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збережених творах Цицерона vixerunt, яке Плутарх відтворив аористом ἔζησαν (13 

г), не засвідчене у зв’язку з цією подією, так що латинський перфект, подібно до 

грецького аориста, міг вживатися тут як простий претеріт без жодного зв’язку із 

моментом мовлення.  

13 г) «Ὁρῶν δὲ πολλοὺς ἔτι τῶν ἀπὸ τῆς συνωμοσίας ἐν ἀγορᾷ συνεστῶτας ἀθρόους 

[...] φθεγξάμενος μέγα πρὸς αὐτοὺς, ‘ἔζησαν,’ εἶπεν. οὕτω δὲ Ῥωμαίων οἱ δυσφημεῖν μὴ 

βουλόμενοι τὸ τεθνάναι σημαίνουσιν» (Plut. Cic. 22, 2) (« Побачивши багатьох 

учасників змови, які, скупчившись стояли на форумі […], (Цицерон) голосно 

крикнув до них: „Вони жили!”. Так римляни позначають смерть, коли не 

бажають вимовляти лиховісні слова»).  

Припинення, зумовлене вичерпаністю часового інтервалу, дає підстави 

розглядати лімітативність як типову ознаку, яка лежить в основі значення 

перфекта і дозволяє окреслити ситуацію як минулу з огляду на те, що минув час її 

існування. У цьому розумінні перфект є минулим часом. Як видається, римські 

граматики обрали для його характеристики доволі вдалий термін praeteritum 

perfectum. Це – praeteritum (дослівно «пройдене»), бо позначає «пройдену» 

ситуацію, і водночас це – perfectum (дослівно «завершене»), бо час існування 

ситуації завершився. 

Семантика перфекта зумовлена припиненням часового інтервалу дуже добре 

простежується в infinitivus perfecti, який виражає ситуації, що відбулися (або 

відбувалися) до точки відліку. При цьому внутрішню вичерпаність ситуації 

засадничо не брали до уваги. Так, речення «Знаю, що ти читав/прочитав цю 

книжку» у латинському перекладі звучатиме «Scio te hunc librum legisse».  

Елементом, який об’єднує минуле і припинення, та де виразно переплітаються 

темпоральне й аспектуальне значення, є передування точці відліку, тобто, 

моменту, з якого мовець розглядає ситуацію. Так відбувається перехід зі сфери 

аспекто-темпоральних відношень у сферу таксису. В основі таксисних відношень 

одночасності, передування і слідування лежить локалізація ситуації стосовно 

точки відліку, розташованої в одній із відповідних часових площин 

(теперішньому, минулому або майбутньому). Ці відношення реалізуються у 
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латині за допомогою відносних часів, до яких у сфері індикатива передовсім 

зараховують плюсквамперфект і майбутній ІІ зі значенням передування, тоді як 

відносний статус інших є контроверсійним.  

У системі відносно-часових відношень базовими традиційно вважаються 

значення одночасності і передування, які деякі дослідники кладуть в основу 

побудови аспекто-темпоральної системи латинської мови, трактуючи опозицію 

«інфект/перфект» як протиставлення згаданих значень і підмінюючи ними 

аспектуальні [Kuryłowicz 1977: 70; Kuryłowicz 1987: 454; Moralejo 1989; Pinkster 

1987: 193; Rosén 1995: 541].  

Необхідно зазначити, що поняття передування може тлумачитися 

неоднозначно. З одного боку, це проста локалізація ситуації перед точкою відліку, 

яка не заперечує її продовження у цій точці. У такому сенсі передування – це 

«минула дія, релевантна у теперішньому» [Bybee 1994 :61], яка належить до кола 

значень розширеного перфекта, але не обов’язково виражається ним. Ґ. Гаверлінг 

[Haverling 2010: 347, 355] характеризує таке значення як «продовження 

попередньої дії» (anterior continuing), відзначаючи, що у латині воно переважно 

виражене презенсом, тоді як у англійській для цього вжито перфект (14 а – б) . 

14 а) «…sex mensis iam hic nemo habitat» (Pl. Most. 954) («…вже шість місяців 

тут ніхто не живе» =… no one has been living here for these six months past)
17

. 

14 б) «…nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciem horum auctoritatis» 

(Cic.Catil. 1, 4) («…ми вже двадцятий день допускаємо, щоб затуплювалось 

вістря їх (= рішень сенату) повноважень» = we, for these twenty days have been 

allowing the edge of the senate's authority to grow blunt). 

З іншого боку, передування може не лише позначати ситуацію, розпочату до 

точки відліку, а й припинену до неї. У такому випадку відбувається поєднання 

темпоральної складової передування із аспектуальною – припиненням. 

Концептуальна схожість між ними сприяє їх зближенню, внаслідок чого дискусія 

про аспектуальну чи відносно-часову природу опозиції імперфект/перфект часто 

                                           
17

 Англійський переклад цитуємо на підставі даних електронного корпусу текстів, представленого на порталі Perseus 

Digital Library (Режим доступу: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/). 
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переноситься з понятійної площини у термінологічну [Haverling 2006: 97]. Проте, 

ототожненню обох понять суперечить те, що припинення з необхідністю охоплює 

передування, але не навпаки. У зв’язку з цим цікавою є залежність, яка 

спостерігається у мові індіанців хопі, де неграничні дієслова, якщо вони не 

конкретизуються контекстом, здатні виражати теперішнє й одночасність, а 

граничні – минуле і передування [Back 1991: 286].  

Минулий характер ситуації та її припинення виражені перфектом дають 

підстави пояснювати його семантику з урахуванням двох складових: моменту 

реалізації ситуації (М) та точки відліку (М’). При цьому ситуація повинна 

припинитися до точки відліку, тобто, М завжди є попереднім стосовно М’. 

Припинення ситуації у М відображає аспектуальну складову перфекта, а 

відношення передування, які існують між М та М’ – його темпоральну сторону.  

Розташування точки відліку за правою межею ситуації і її дистантність 

стосовно М забезпечують ретроспективність перфекта, або, користуючись 

словами Е. Кошмідера, «спрямовуючу віднесеність з майбутнього у минуле» 

[Кошмидер 1962: 136]. Подібна ретроспективність властива також для минулого 

часу доконаного виду і нетривіальних значень недоконаного у слов'янських мовах 

[Князев 2007: 62; Падучева 1986; Падучева 2004 а]. Завдяки дистантності точки 

відліку забезпечується цілісний погляд на ситуацію, її сприйняття як факту без 

виділення окремих фаз. Це добре ілюструє метафора О. В. Ісаченка, яку він 

використав для характеристики доконаного виду: «Виражаючи процес формами 

доконаного виду […] мовець стоїть зовні процесу, вираженого дієслівною 

формою: отже, він оглядає процес як єдине ціле. Точка зору мовця у даному 

випадку нагадує точку зору осіб, які стоять під час першотравневого параду на 

трибуні: вони бачать і початок і кінець, так що парад залишає у них цілісне 

враження» [Исаченко 1960: 132–133]. Інтервал, який розділяє М та М’ є 

іррелевантним, завдяки чому перфект міг позначати як нещодавні, так і віддалені 

ситуації, виступаючи в останньому випадку замінником плюсквамперфекта. 

Несуттєвість цієї ознаки відзначали вже римські граматики, зокрема, Прісціан 

(Prisc. II, 416), який вказував на здатність перфекта виражати як проксимальне, 
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так і дистальне минуле: «у нас він (praeteritum perfectum. – Б. Ч.) може 

розумітися як (дія) завершена і щойно, і значно раніше»).  

Охоплюючи ситуацію у її повноті, перфект був надзвичайно придатним для 

вираження минулих тривалих ситуацій (15 а – б): 

15 а) «Contempla hanc sedem, in qua ego novem hiemes saxo stratus pertuli» (Acc. 

Trag. Frg. 558) («Поглянь на це місце, де я провів дев’ять зим розіпнутий на 

скелі»). 

15 б) «Bellum Punicum primum per viginti et tres annos peractum est; bellum 

Mithridaticum quadraginta» (Aug. Civ. 3, 5, 22) («Перша пунічна війна велась 

упродож двадцяти трьох років, війна з Мітрідатом – сорок»). 

Широке вживання перфекта у подібних випадках підтверджується кількісними 

даними. Згідно з М. Торрего, у творах Лівія і Таціта засвідчено 316 випадків 

поєднання індикатива перфекта з обставинами тривалості та лише 14 випадків 

поєднання індикатива імперфекта, при цьому їх вживання з імперфектом завжди 

вимагає певного контексту [Torrego 1988: 266–268]. 

Існує декілька поглядів стосовно локалізації точки відліку.  

Г. Верель [Vairel 1978 a: 392] та Г. Пінкстер [Pinkster 1990: 223, 230] 

ототожнюють її з моментом мовлення. Цим пояснюється місце перфекта у системі 

часових форм, де він, виражаючи передування стосовно моменту мовлення, 

протистоїть презенсу, який виражає одночасність із ним. На думку С. Мейє 

[Mellet 2000: 104; Mellet 2005: 356], особливістю перфекта є лабільність точки 

відліку, яка може займати будь-яке місце, але завжди розташована після ситуації, 

вираженої перфектом. Як видається, слушними є обидва твердження з тією лише 

відмінністю, що перше розглядає перфект на парадигматичному, а друге – на 

синтагматичному рівні. Структура латинської темпоральної системи свідчить, що 

члени підсистем інфекта і перфекта протиставляються між собою в одному з 

відповідних часових планів: презенс і перфект у теперішньому, імперфект і 

плюсквамперфект – у минулому, майбутній І та майбутній ІІ – у майбутньому. 

Опозиція імперфект/перфект відсутня на парадигматичному рівні, де імперфекту 

протистоїть плюсквамперфект. Протиставлення форм у межах кожного з часових 
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планів відбувається з огляду на співвідношення із релевантною для кожного з них 

точкою відліку, так що форми системи інфекта виражають одночасність з нею, а 

форми системи перфекта – передування. Такою точкою відліку для площини 

теперішнього є момент мовлення з яким передовсім співвідноситься перфект, 

виражаючи передування і припинення ситуації до нього. Вибір точкою відліку 

моменту мовлення є цілком логічним, зумовлюючись антропоцентризмом мови, 

завдяки чому мовець описує світ у системі своїх координат ego-hic-nunc, 

співвідносячи з ними навколишнє, наприклад, (16 а – б): 

16 а) «(Epaminondas) “satis” inquit “vixi: invictus enim morior”» (Nep. Epam. 9, 

2) «(Епамінонд) сказав: “Я досить жив, вмираю ж непереможним”»). 

16 б) «…vos, cum feceritis quae vobis imperata sunt, dicite: servi supervacui 

sumus, quod debuimus facere fecimus» (Cypr. Testim. 3, 51) (« …ви, коли зробите 

те, що вам було наказано, скажіть: “Ми є слугами зайвими, зробили те, що 

мусили робити”»). 

Передування і припинення до моменту мовлення визначає місце перфекта у 

системі координат абсолютного часу, де він протистоїть теперішньому і 

майбутньому, позначаючи лівобічний відтинок на осі часу, обмежений моментом 

мовлення, що забезпечує йому широке використання у плані розповіді, оскільки 

ця точка відліку становить центр комунікативної ситуації. Її актуалізація може 

відбуватися декількома шляхами: 

 використанням лексичних детермінантів зі значенням проксимальності, 

таких як iam, dudum, modo, nunc, mox тощо, які вказують на збіг з моментом 

мовлення або безпосереднє примикання до нього, яке може стосуватися минулого 

чи майбутнього. Здатність поєднувати ці дві площини властива, зокрема, для 

прислівника iam, який об’єднує значення «вже» та «ще» (17 а – б). 

17 а) «…ut iam dudum dixi, resciscet […] // Amphitruo rem omnem» (Pl. Amph. 

491–492) («…як я щойно сказав, Амфітріон […] довідається про все»). 

17 б) «Quae modo pugnarunt, iungunt sua rostra columbae» (Ov. Ars 2, 465) 

(«Голуби, які щойно бились, сплітають свої дзьоби»). 
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Роль лексичних детермінантів змінюється залежно від дієслівної форми, з 

якою вони поєднуються. Якщо при поєднанні з перфектом вони позначають 

проксимальність до моменту мовлення, то, поєднуючись з іншими минулими 

часами, встановлюють точку відліку, як у (17 в), де dudum задає темпоральні 

координати ситуації:  

17 в) «Nunc te obsecro // resecroque, mater, quod dudum obsecraveram» (Pl. Aul. 

682–683) («Тепер, мамо, я тебе благаю і наполегливо прошу те, про що давно 

благав»).  

Певного пояснення вимагає вживання перфекта у поєднанні з nunc, оскільки 

цей прислівник виразно вказує на презентний характер перфекта [Touratier 1994: 

115; Vairel 1978 a: 384]. У подібних випадках ідеться про розширення 

просторових меж моменту мовлення. Виступаючи центром більшого або меншого 

проміжку часу, він може розсувати свої межі внаслідок чого охоплює і частину 

минулого, про що писав вже Прісціан (Prisc. 2, 415): «теперішнім часом ми 

звичайно називаємо те, що охоплює і ніби з’єднує якоюсь точкою поєднання 

минулого і майбутнього часу…». Таким чином, nunc охоплює частину минулого і 

саме цієї минулої складової стосується ситуація, виражена перфектом. У 

наведених нижче прикладах (18 а – б) виражена перфектом дія стосується 

претерітної частини nunc, але будучи включеною у безпосередній комунікативний 

акт, вона сприймається як частина теперішнього. 

18 а) «Staphyla: …qua me nunc causa extrusisti ex aedibus? // […] // Euclio: Illuc 

regredere ab ostio» (Pl. Aul. 44–46) («Стафила: …з якої причини ти мене тепер 

вигнав з дому? […] Евкліон: Відійди туди від входу»). 

18 б) «Quae tabula tum imperio tuo revolsa, nunc a me tamen deportata est, ut 

omnes huius honores inter suos et amplitudinem possent cognoscere» (Cic. Verr. 2, 2, 

112) («Цю табличку тоді відкинуту твоєю владою, тепер нарешті я приніс 

назад, щоб усі могли пізнати шану, яку він мав серед свої громадян, і його велич»).  

Як свідчить контекст, у всіх випадках перфект стосується дії, яка вже 

відбулася: діалог Стафили і Евкліона (18 а) розгортається за межами дому, події, 
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які передували виступу Цицерона (18 б) є минулими, на що виразно вказує 

кон’юнктив імперфекта possent.  

 вживанням особових форм, які вказують на безпосередніх учасників 

комунікативного акту (перевага першої та другої особи) (19 а – б): 

19 а) «Nunc quam rem oratum huc veni, primum proloquar» (Pl. Amph. 50) 

(«Тепер я спочатку скажу, що я прийшов сюди просити»). 

19 б) «Vicisti, et victum tendere palmas // Ausonii videre» (Verg. Aen. 12, 936–937) 

(«Ти переміг, і латиняни бачили, що переможець простягнув долоні»). 

 особливістю контексту, зокрема, модальністю висловлювання, 

вживанням в авторських ремарках, коментарях (20 а – б): 

20 а) «Viduam hercle esse censui» (Pl. Mil. 1409) («Клянусь Гераклом, я думав, 

що вона вдова»). 

20 б) «His locus ad habitandum datus, quem deinde Tuscum vicum appelarunt» 

(Liv. 2, 14, 9) («Їм було дане це місце для проживання, яке згодом назвали 

етруською дільницею»). 

 поєднанням з формами презенса (21 а – б ) 

21 а) «Nescio ego istaec; philosophari numquam didici neque scio» (Pl. Merc. 147) 

(«Цього я не знаю; ніколи не вчився філософствувати і не вмію»). 

21 б) «Megaronides: Valen? Valuistin’? Callicles: Valeo et valui rectius» (Pl. Trin. 

50) («Мегаронід: Чи ти здоровий? Чи був здоровим? Калікл: Здоровий і мав 

добре здоров’я»). 

Наявність згаданих чинників, і, особливо, їх поєднання полегшує залучення 

перфекта у систему дейктичних координат висловлювання. 

Вибір моменту мовлення як точки відліку є цілком природним за відсутності 

інших координат. Однак у цій функції може вживатися не лише він, а й будь-яка 

інша точка, обрана мовцем як критерій. У граматиці таке значення часових форм 

характеризують як відносне на відміну від абсолютного, де критерієм постає 

момент мовлення. Проте, як засвідчують типологічні дослідження, відносне 

вживання абсолютних часів, яке фігурує під назвами «синтаксичний релятив» 

[Belić 1928], «абсолютно-відносний час» [Comrie 1985: 65], «комбінована модель 
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таксису» [Плунгян 2000: 272], є доволі звичним явищем. Типовим випадком 

«відносного» вживання перфекта є його функціонування у підрядних реченнях з 

ітеративною семантикою (22 а – б), де головне речення вказує на дію, яка 

повторюється, а підрядне – на її темпоральну «причину».  

22 а) «…ubi per socordiam vires, tempus, ingenium diffluxere, naturae infirmitas 

accusatur…» (Sall. Iug. 1, 4) («…коли через безтурботність зникли сили, час, 

розум, звинувачують природну слабкість…»).  

22 б) «Flet, si lacrimas conspexit amici…» (Iuv. 1, 3, 100) («Плаче, якщо побачив 

сльози друга»). 

Дія виражена перфектом не обмежується сферою минулого, так само, як 

презенс у головному реченні не стосується моменту мовлення. Вся ситуація 

розглядається у площині розширеного теперішнього або панхронності, але 

перфект завжди виражає припинення до настання дії головного речення, яке у 

цьому випадку встановлює точку відліку. У подібних типах речень присудок 

підрядного також може виражатися презенсом, наприклад, (23 а):  

23 а) «Quae aedes lamentariae // mihi sunt, quas quotiensquomque conspicio, fleo» 

(Pl. Capt. 91–92) («Цей будинок викликає в мене сльози, щоразу, коли я його бачу, 

плачу»).  

З погляду смислового навантаження презенс і перфект є тотожними, порівняймо 

«quotiensquomque conspicio, fleo» у (23 а) та «ut quaeque аspexit» у (23 б): 

23 б) «Omnes mulieres te amant, ut quaeque аspexit» (Pl. Mil. 1264) («Всі жінки 

тебе люблять, тільки-но яка погляне»).  

Однак, якщо при вживанні презенса дії співвідносяться за формулою «коли 

(якщо) відбувається дія А (презенс), відбувається дія Б (презенс)», то перефект 

передбачає інше співвідношення: «коли (якщо) припиниться дія А (перфект), 

відбувається дія Б (презенс)». Саме так, у термінах одночасності та передування, 

пояснює відміннсть між презенсом і перфектом Р. Кюнер [Kühner 1997: 152]. На 

думку Й. Б. Гофмана [Hofmann 1965: 749], презенс у головному реченні має 

значення передування, але воно формально не виражене. Ми схиляємося до думки 

Р. Кюнера, розглядаючи відмінність між презенсом і перфектом як зумовлену 
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різним баченням ситуації. У першому випадку мовець є суб’єктом розповіді і, 

описуючи ситуацію з позиції свого «я» (точка відліку збігається з ситуацією), 

ототожнює обидві дії: «в той момент коли я дивлюся, плачу», що не обов’язково 

передбачає такий стан суб’єкта-мовця за відсутності візуального контакту. У 

другому – йдеться про послідовність дій: закоханість є наслідком візуального 

контакту, відбуваючись після нього.  

До згаданих речень близькими є ті, де перфект вживається як «гномічний» для 

вираження найзагальніших тверджень (24 а – б): 

24 а) «…quom cavisse ratus est, saepe is cautor captus est» (Pl. Capt. 256) 

(«Обережний, […] коли вважав що остерігся, часто був спійманий»). 

24 б) «Felix, qui potuit rerum cognoscere causas» (Verg. Georg. 2, 490) 

(«Щасливий той, хто міг пізнати причини речей»). 

Його значення також мотивується припиненням до точки відліку. Але у цьому 

випадку ця точка є максимально абстрагованою, позбавленою конкретної 

локалізації, «віртуальною» настільки, що перебуває за полем зору мовця. Її 

невизначеність сприяє завуальованості претерітної складової у семантиці 

перфекта внаслідок чого вона відійшла на задній план і поступилась значенню 

завершеності.  

Такий «гномічний» перфект у своїй основі має минулий факт, узагальнений 

крізь призму людського досвіду. Як слушно відзначив              Р. Кюнер, 

римлянин сприймав конкретний поодинокий випадок і передавав на розсуд 

слухача, які висновки з нього зробити [Kühner 1997: 132], у такий спосіб 

унаочнюючи поняття загального. Це знайшло своє відображення у характеристиці 

перфекта як «теперішнього часу пам’яті» (présent de mémoire) [Guillaume 1945: 

19–35 passim]. Перші приклади такого вживання засвідчені вже у ранній латині, 

але свого поширення «гномічний» перфект набув у поезії класичного періоду 

значною мірою під впливом грецького гномічного аориста [Ernout 1964: 224; 

Hofmann 1965: 318; Scherer 1975: 72;]. Сприяти появі «гномічного» перфекта міг 

еліпсис супутнього з ним презенса внаслідок чого перфект втрачав свою 

претерітну семантику. Прикладом може слугувати цитований вище рядок Вергілія 
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(24 б), де перфект potuit перебуває у зв’язку із презенсом est, який треба 

домислювати: felix est, qui potuit. Акцентування уваги на завершеності сприяло 

трактуванню дії, вираженої перфектом, як категоричної і остаточної, що своєю 

чергою могло полегшувати його проникнення у висловлювання абстрактного 

характеру. Як відзначав О. Єсперсен, у цьому випадку йдеться про «узагальнений 

час […] стилістичний прийом, спрямований на те, щоб сам слухач міг зробити 

висновок; те, що було справедливим досі, справедливе зараз і буде справедливим 

вічно» [Есперсен 1958: 303–304]. 

Властиве для перфекта значення передування у поєднанні з презенсом, 

втрачається при вираженні ним майбутньої дії (25 а – б):  

25 а) «Si te in platea offendero […] // […] periisti» (Ter. Eun. 1064–1065) («Якщо 

зустріну тебе на площі […], ти пропав»). 

25 б) «Cui si esse in urbe tuto licebit, vicimus» (Cic. Att. 14, 20, 3) («Ми 

перемогли, якщо йому (= Бруту) буде безпечно залишатись у Римі»). 

У всіх випадках перфект виражає наслідок, тобто, слідування дії головного 

речення. На думку прибічників аспектуального характеру перфекта, таке 

вживання свідчить про його темпоральну нейтральність і вказує лише на 

завершеність дії, співвіднесення якої з майбутнім встановлюється сусідніми 

футуральними формами [Poirier 2010: 186; Touratier 1994: 116]. М. Кравар, 

розглядаючи таке вживання як випадок «синтаксичного релятиву», прирівняв 

перфект до майбутнього ІІ [Kravar 1980: 35]. На нашу думку, у подібних випадках 

перфект, виражає стан (periisti «ти є таким, що пропав», vicimus «ми – 

переможці») і є семантично близьким до теперішнього часу, функціонуючи як 

футуральний презенс зі значенням futurum І. Підтвердженням цього може 

слугувати паралельне вживання презенса і перфекта у головному реченні у 

поєднанні з майбутнім ІІ підрядного (25 в), де vicimus та est розташовані в одній 

площині:  

25 в) «(Brutus) si conservatus erit, vicimus; sin […] omnis omnium cursus est ad 

vos» (Cic. Fam. 12, 6, 2) («Якщо (Брут) буде врятований, ми перемогли; якщо ж ні 

[…], всі надії всіх (є) на вас»). 
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Ізофункціональність перфекта і презенса також підтверджується наявністю 

різночитань представлених у текстах. Речення «еt bello vicerimus, si vicimus 

proelio» (Curt. 4, 14, 15) («І ми переможемо у війні, якщо переможемо у битві») в 

одному з видань [Hedicke 1931] «Історії походів Олександра» містить перфект 

vicimus, тоді як у іншому – презенс vincimus [Müller 1954]. 

Для перфекта, вжитого у функції «історичного» часу, властиве абстрагування 

від моменту мовлення, роль якого зводиться до темпорального орієнтиру, 

стосовно якого ситуація є минулою. При цьому дія зосереджується у точці М, де 

вона і припиняється. Це сприяє виникненню аористичного значення, ознакою 

якого є розрив з моментом мовлення [Cullioli 1980]. У такому випадку ситуація 

може трактуватись як ізольована, як поодинокий факт (26 а – б):  

26 а) «(Antigonus) cognita consilii voluntate […] usque ad septimum diem 

deliberandi sibi spatium reliquit» (Nep. Eum. 12, 3) («(Антігон), довідавшись про 

волю зібрання […], залишив собі сім днів на роздуми»). 

26 б) «(Orbilius) vixit prope ad centesimum aetatis annum…» (Suet. Gramm. 9, 5) 

(«(Орбілій) прожив майже до ста років…»).  

Притаманні для перфекта ознаки – цілісність ситуації та її припинення до 

точки відліку – дають підставу характеризувати його як аспекто-темпоральний 

кластер, основним значенням якого є цілісне представлення припиненої в часі 

ситуації, що забезпечується ретроспективним поглядом на неї із зовнішньої 

стосовно ситуації точки відліку, заданої контекстом або обраної мовцем.  

Водночас, припинення у точці М не заперечує можливості приєднання іншої 

ситуації, локалізованої після після неї, яка слугує точкою відліку. Завдяки цьому 

досягається «нанизування» подій і забезпечується висхідна послідовність 

розповіді (27 а – б): 

27 а) «Mercator quidam fuit Syracusis[…] // ei sunt nati filii gemini duo […] // 

postquam iam pueri septuennes sunt, pater//oneravit navem […] // imponit geminum 

alterum in navem […] //Tarentum avexit secum […] // […] reliquit alterum […] 

domi.//Tarenti ludi […] erant cum illuc venit […] // puer aberravit … a patre […] // 

pater […] postquam puerum perdidit, // animum despondit […] // paucis diebus post 
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[…] emortuost» (Pl. Men. 17–36 passim) («У Сиракузах був якийсь купець […]. У 

нього народилось двоє синів-близнюків […]. Після того, як хлопцям виповнилось 

сім років, батько навантажив корабель […], посадив одного близнюка на 

корабель[…], відвіз зі собою в Тарент […], а іншого залишив удома. У Таренті 

були ігри, коли він туди прибув […] . Хлопець загубив батька […]. Батько […], 

після того, як втратив хлопця, занепав духом[…] і через декілька днів […] 

помер»).  

27 б) «T. […] Quintius Cincinnatus Praenestinos […] persecutus ad flumen Alliam 

vicit, octo civitates […] Romanis adiunxit, ipsum Praeneste […] in deditionem accepit» 

(Eutr. 2, 2) («Тит […] Квінкцій Цинциннат, переслідуючи пренестинців, переміг 

(їх) біля річки Аллії, […] приєднав […] до римлян вісім міст, і сам […] прийняв 

капітуляцію Пренесте»). 

Ефектом цілісного представлення послідовно завершених ситуацій є динаміка 

розповіді. Прикладом можуть слугувати відомі слова Цезаря «veni, vidi, vici» 

«прийшов, побачив, переміг», якими, як відзначив Светоній, вказувалося на 

швидке завершення війни (27 в):  

27 в) «Pontico triumpho […] trium verborum praetulit titulum veni vidi vici non 

acta belli significantem [...], sed celeriter confecti notam» (Suet. Iul. 37, 2) («Під час 

понтійського тріумфу [...] несли напис з трьох слів: “Прийшов, побачив, 

переміг”,– який позначав не хід війни […], а повідомляв про швидке завершення»).  

Замкнутість ситуації, яка не допускає її розвитку за межами точки відліку, 

сприяє тому, що індикатив перфекта, на відміну від часів системи інфекта 

позбавлений можливості виражати модальні відтінки. Виражена ним ситуація є 

доконаним фактом, який не допускає змін. Mutatis mutandis у стосунку до 

перфекта слушним є твердження Р. Мартена, який відзначив, що passé simple у 

французькій мові (що виник на основі латинського perfectum historicum. – Б. Ч.) 

виражає дії, які протиставляються всьому уявному чи можливому, що робить його 

непридатним для вираження модальності [Martin 1971: 95]. 

Замкнутість правої межі перед точкою відліку вказує лише на припинення 

ситуації, але не передбачає обов’язкової обмеженості її наслідків точкою М. Ця 
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точка є проникливою для них і за її межами може розгортатись «зовнішній бік 

процесу» [Mellet 2005: 348].  

Завдяки проникненню наслідку за межі М, забезпечується логічний зв’язок 

між обома точками, особливості якого визначені контекстом. Це може бути 

результат, актуальність ситуації для наступного часового плану, загалом будь-

який контакт із нею. Поєднання попередньої ситуації і її наслідків, які не 

обмежуються сферою минулого, визначає специфіку перфекта та його 

функціонування як «розширеного» та аористичного. 

Намагання усунути на формальному рівні семантичну амбівалентність 

перфекта, який поєднував два протилежні сегменти – попередній і наступний 

стосовно точки відліку М (адтермінальність та посттермінальність, згідно з Л. 

Юхансоном [Johanson 2000: 29]), по-різному реалізувалося в активному і 

пасивному стані та стосується пізньолатинського періоду. У першому випадку за 

основу була взята первісно посесивна конструкція, утворена поєднанням habeo та 

participium perfecti passivі, яка факультативно також вживалася для вираження 

результативності (28 а – б): 

28 а) «Virtute […] et maiorum et tua // multa bona bene parta habemus» (Pl. Trin. 

346–347) («Завдяки доблесті […] твоїй і предків, ми маємо (дослівно: «маємо 

народженим») багато добра»). 

28 б) «…si me virum bonum […] in maximis rebus perspectum habes» (Cic. Fam. 

3,10,7) («…якщо ти вважаєш (дослівно: «маєш побаченим») мене чесною 

людиною […] у найважливіших справах»).  

У значенні розширеного перфекта така конструкція починає функціонувати 

вже після розпаду Римської імперії і перші приклади такого вживання засвідчені 

від VI ст. [Haverling 2010: 373; Hofmann 1965: 319–320], давши початок 

відповідним перифрастичним формам у романських мовах (наприклад, passé 

composé у французькій мові, passato prossimo в італійській, pasado compuesto в 

іспанській). 

Двозначність перфекта пасивного стану зумовлена презентною формою 

допоміжного дієслова esse, іноді усувалася вживанням fui замість sum і пояснюється 
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впливом розмовної мови [Blase 1903: 173]. Перші приклади такої заміни засвідчені 

вже у ранній латині і представлені у всі історичні періоди (29 а – г): 

29 а) «Iampridem […] istuc scivi et miratus fui venire neminem» (Pl. Poen. 1202) 

(«Я вже раніше […] знав це і дивувався, що ніхто не приходить»). 

29 б) «… Lacedaemone e quibusdam parietibus […] picturae excisae […] in 

comitium ad ornatum aedilitatis Varronis et Murenae fuerunt adlatae» (Vitr. 2, 8, 9) 

(«… у Лакедемоні були виламані з деяких стін […] картини […] і доставлені на 

коміцій, щоб відзначити едильство Варона і Мурени»). 

29 в) «Transeamus […] id […], quod grammatice quondam et musice iunctae 

fuerunt» (Quint. Inst. 1, 10, 17) («Перейдімо […] до того […], що колись було 

пов’язане з граматикою і музикою»). 

29 г) «Оccurrerunt […] et alii […] qui […] aut aetate aut inbeccillitate non fuerunt 

impediti» (Itin. Silv. 3, 4) («Назустріч (нам) […] вибігли і інші, […] яким не 

перешкоджав вік або хвороба»).  

Відмінність між перифразами з sum та fui нівелюється, як у наступних 

випадках, де defensum fuit та defensum est позначають минулу припинену дію без 

зв’язку з теперішнім, наприклад, (30 а – б): 

30 а) «…nisi eo ipso tempore quidam nuntii de Caesaris victoria […] essent adlati 

existimabant plerique futurum fuisse uti (Messana) amitteretur. Sed opportunissime 

nuntiis adlatis oppidum fuit defensum…» (Caes. Сiv. 3, 101, 4)  

(«… якщо б у цей же час не […] були принесені якість повідомлення про перемогу 

Цезаря, більшість вважала б, що (Месана) буде втраченою. Але місто було 

захищене завдяки вчасно принесеним повідомленням…»). 

30 б) «Sedecim non amplius eo anno legionibus defensum imperium est» (Liv. 30, 

27, 10) («У цьому році держава була захищена не більше, як сімнадцятьма 

легіонами»). 

Іноді контраст між згаданими перифразами є відчутним і перші вживаються у 

значенні розширеного перфекта, вказуючи на зв’язок із моментом мовлення (31 

а), а другі позначають простий факт минулого (31 б): 
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31 а) «Haec (imago) erit in eo monumento quod positum est ut esset indicium 

oppressi senatus ad memoriam sempiternae turpitudinis?» (Cic. Dom. 112) («Чи це 

(зображення) буде на тому пам’ятнику, який був встановлений, щоб бути 

ознакою знищеного сенату на згадку про вічну ганьбу?») 

31 б) «…simulacrum e marmore in sepulchro positum fuit. Hoc quidam homo 

nobilis […] ad ornatum aedilitatis deportavit» (Cic. Dom. 111) («…на могилі було 

поставлене мармурове зображення. Його вивіз якийсь знатний чоловік […], щоб 

прикрасити своє едильство»). 

Результатом такого розмежування, яке, однак, не мало регулярного характеру, 

було все більше уподібнення part. perf. pass + sum до презенса пасивного стану, 

порівняймо, inscribitur та inscriptus est у значенні «мати заголовок» (32 а – б): 

32 а) «…in […] libro, qui inscribitur Menon, pusionem quendam Socrates 

interrogat quaedam geometrica de dimensione quadrati» (Cic. Tusc. 1,57) («…у […] 

книзі, яка називається «Менон», Сократ питає якогось юнака щось про виміри 

квадрату»).  

32 б) «…cohortati sumus […] ad philosophiae studium eo libro, qui est inscriptus 

Hortensius…» (Cic. Div. 2,1) («… до вивчення філософії нас […] закликає та 

книжка, яка називається “Гортензій”). 

Своєї кульмінації зближення обох форм досягло у романських мовах, у яких 

перифраза part. perf. pass. + sum трансформувалась у презенс пасивного стану, 

наприклад, італійське (іт.) La televisione é guardata par Marco, французьке (фр.) La 

télévision est regardée par Marc «Марк дивиться телевізор». 

Характеризуючи латинський перфект з огляду на його аспектуальну складову, 

варто відзначити, що з семантичного погляду перфективність постає комплексом 

значень, об’єднаних довкола поняття межі, але різних за своєю природою. Серед 

них виділяються лімітативність, інцептивність (інгресивність), 

комплетивність та пунктивність [Плунгян 1998 а].  

Лімітативність пов’язана із темпоральною межею ситуації, завдяки чому 

припиненою вважається ситуація, яка перестала існувати до точки відліку (33 а – б):  
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33 а) «Amavi […] ego olim in adulescentia: // verum […] numquam, ut nunc 

insanio» (Pl. Merc. 263–264) («Я […] колись кохав у юності, але […] ніколи не не 

божеволів так, як тепер»). 

33 б) «Contra Persas […] (Antonius) pugnavit. Primis eos proeliis vicit, regrediens 

tamen fame et pestilentia laboravit…» (Eutr. 7, 6, 2) («(Антоній) воював […] проти 

персів. Переміг їх у перших сутичках, але, відступаючи, страждав від голоду і 

пошесті…»). 

У наведених реченнях дія, виражена перфектом, передовсім обмежена 

темпорально, як така, що відбулася до теперішнього, тобто, минула. Саме це 

значення лежить в основі латинського перфекта. 

Припинення пов’язане із природою ситуації, яке виникає завдяки досягненню 

певного критичного моменту, після якого ситуація припиняється, загально 

характеризується як комплетивність. Залежно від розташування цієї точки у 

початковій чи кінцевій фазі виділяється інцептивне (інгресивне) та власне 

комплетивне значення [Плунгян 1998 а: 377; Плунгян 2000: 301]. Надалі під 

«комплетивністю» ми розумітимемо завершеність ситуації у кінцевій фазі, що 

видається логічним з огляду на етимологію терміна. З інгресивним значенням 

перфект представлений у (34  а – б), з комплетивним у (34 в – г): 

34 а) «Sed quid hoc? Quam valide tonuit?» (Pl. Amph. 1130) («Але що це? Як 

сильно загриміло?»). 

34 б) «Perturbatus ego habitu fratris, quid accidisset quaesivi» (Petron. 9, 3) 

(«Стурбований виглядом брата, я почав розпитувати, що трапилось»).  

34 в) «Оmnes iam nostri praeter Tullium tuum venerunt» (Cic. Att. 5, 14, 2) («Вже 

прибули всі наші крім твого Туллія»). 

34 г) «…cum agresti quodam more in Italia viveretur, (Ianus) genus indocile ac 

dispersum montibus altis composuit legesque dedit Latiumque vocari maluit…» (Lact. 

Inst. 1, 13, 9) («…коли в Італії жили за якимось диким звичаєм, (Янус) зібрав 

невчений і розкиданий по високих горах рід, дав закони, і захотів, щоб називався 

Лацієм…»). 
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Завдяки тому, що досягнення межі асоціюється передовсім із закінченням 

ситуації, звичнішим для перфекта є значення комплетивності у вузькому сенсі, 

хоч у підсумку вибір зумовлюється контекстом та акціональною семантикою 

предикатів. 

Цілісне охоплення всієї ситуації, без виокремлення її початкової і фінальної фаз, 

своєрідне «стягнення» у точку характеризується як пунктивність. Власне кажучи 

пунктивною є будь-яка ситуація, виражена перфектом, оскільки він забезпечує її 

розгляд із позиції ретроспективи і представляє як цілісний факт (35 а – б):  

35 а) «Repperi. – Quid repperisti?» (Pl. Aul. 818) («Я знайшов. – Що ти 

знайшов?»). 

35 б) «Di te ex manibus impuri eripuerunt, di te perpetuent» (Hist. Aug. 6, 2) 

(«Боги вирвали тебе з рук нечестивого, нехай боги тебе оберігають!»). 

Згадані значення, які не впливають на загальну семантику перфекта є 

частковими реалізаціями перфективності представлені у всі історичні періоди 

(таблиця 2. 2).  

Таблиця 2. 2. Розвиток аспектуальної семантики perfectum indicativi у 

діахронії 

 

 

                                           
18

 Тут і далі відсотки заокруглюються до цілого числа, якщо не вказано інакше. 

 

Період 

 

Усього 

 

лімітатив 

 

комплетив 

 

пунктив 

 

інцептив 

Ранній  

 

6105 1099 4090 855 61 

 % 18
18

 67 14 1 

Класичний 

  

17531 3156 9642 4207 526 

 % 18 55 24 3 

Післякласичний 22589 2485 15360 4066 678 

 % 11 68 18 3 

Пізній  17717 886 12757 3720 354 

 % 5 72 21 2 
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Як свідчать наведені дані, домінантною у всі періоди є комплетивна семантика 

перфекта, частка якої зростає від 67 % у ранній латині до 72 % у пізній. Тенденція 

до зростання також  простежується для комплетивно вжитого перфекта (14 % у 

ранній латині та 21 % у пізній). Натомість зменшується частка перфекта з 

лімітативною семантикою (від 18 % у ранній і класичній латині до 5 % у пізній).  

Вплив акціональності на формування семантики аспекту є загальновизнаним 

[Bertinetto 1994: 128; Li 2000: 187; Napoli 2006: 42], поширюючись також на мови 

з аспектом флективного типу, хоч, порівняно з мовами, для яких властивий 

дериваційний аспект, зв’язок між обома категоріями є слабшим. Такий зв’язок, 

дещо апріорно без опори на статистичні дані (принаймні, нам не відомі подібні 

дослідження), визнавався і для латинської мови, стосовно якої стверджувалася 

перевага телічних предикатів у перфекті та ателічних у імперфекті [Calboli 1979: 

736; Garcia Hernadez 1977: 101; Kravar 1975: 58; Oldsjö 2001]. З метою перевірки 

ми проаналізували у діахронії частотність вживання у перфекті ателічних і 

телічних предикатів, отримавши цифри, які підтверджують справедливість цієї 

думки та рівномірність розподілу у межах діахронних зрізів (таблиця 2. 3). 

Таблиця 2.3.  Дистрибуція телічних/ателічних предикатів у перфекті  

 

 

 

 

 

Поєднуючись із ателічними і телічними предикатами, перфект, як свідчать 

кількісні дані, тяжіє до використання у телічних, завдяки узгодженості його 

аспектуального значення і акціональної семантики предиката.  

Акціональна семантика предиката до певної міри є чинником, який зумовлює 

актуалізацію тієї чи іншої семи із інвентаря перфектива. Аналіз функціонування 

різних аспектуальних типів предикатів у перфекті виявляє таку картину.  

 Стативні предикати + перфект = лімітатив (36 а – б). 

 Тип предиката  

Період 
Ателічні Телічні 

Всього % Всього % 

Ранній  1355 22,2      4750 77, 8 

Класичний   4733 27      12798 73 

Післякласичний   6777 30      15812 70 

Пізній   4252 24      13465 76 
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36 а) «Erus meus tibi me salutem multam voluit dicere» (Pl. Pseud. 982) («Мій 

хазяїн дуже хотів, щоб я привітав тебе»). 

36 в) «Fuit […] faber qui fecit phialam vitream, quae non frangebatur» (Petron. 51, 

1) («Був […] майстер, який зробив скляну чашу, що не розбивалась»). 

У наведених реченнях перфект виражає тривалий стан у минулому, 

припинений з досягненням темпоральної межі. При цьому обмеженість ситуації 

може виражатись імпліцитно, як у наведених випадках, де межею постає момент 

мовлення, або експліцитно, якщо вказано часові межі ситуації (37 а – б): 

37 а) «…homo voluptati obsequens // fuit, dum vixit» (Ter. Hec. 458–459) 

(«…чоловік, доки жив, був покірним насолоді»). 

37 б) «Corcyrae fuimus usque ad a. d. XVI K. Dec.» (Cic. Fam. 16, 9, 1) («Ми 

були на Керкирі аж до шістнадцятого дня перед грудневими календами»).  

Стативні предикати у перфекті здатні також отримувати інцептивне 

значення, зосереджуючи увагу на початковій фазі ситуації (38 а – б).  

38 а) «Ubi primum tibi sensisti, mulier, impliciscier?» (Pl. Amph. 729) («Коли ти 

вперше, жінко, відчула себе погано?»). 

37 б) «…vaga turba natantum // […] // sera occultati senserunt vulnera ferri» 

(Auson. Mos. 248–250) («…блукаючий натовп риб […] пізно відчув (=почав 

відчувати) рани від схованого заліза»). 

Поява цього значення зумовлюється аспектуальним конфліктом, який виникає 

внаслідок контрасту між ателічністю стативних предикатів і телічною природою 

перфекта. Завдяки цьому відбувається зміна їх акціонального статусу, а саме – 

перетворення у телічні процеси, для яких властива динамічність, наприклад: sto 

«стою» (стан) – steti «став» (= почав стояти; евентив), amo «кохаю» (стан) – amavi 

«закохався» (= почав кохати; евентив) тощо. Однак розглядати його як характерну 

ознаку статичних дієслів, що іноді стверджується у дослідженнях [Oldsjö 2001: 

244–251; Petersmann 1977: 178–179], на нашу думку, не має підстав завдяки 

домінуючій ролі контексту, який сприяє реалізації такої трансформації. Залежно 

від контексту, перфект статичного дієслова може виражати завершеність у 

початковій фазі (38 а) або просту лімітативність (38 б):  
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38 а) «Isto aspectu defixus obstupui et mirabundus steti…» (Apul. Met. 2, 7) 

(«Вражений цим виглядом, я заціпенів і зупинився (= почав стояти. – Б. Ч.) 

дивуючись»). 

38 б) «Eo die steterunt tantum acies utraque super ripam…» (Liv. 33, 18, 12)  

(« У цей день обидві бойові лави тільки стояли над берегом річки…»). 

Інцептивне значення іноді може бути наслідком суб’єктивного сприйняття 

ситуації і, як слушно зауважив Г. Блазе, є вдаваним, зумовлюючись довільним 

перекладом [Blase 1903: 167]. Двозначність тлумачення іноді може 

зумовлюватися наявністю спільної форми перфекта у дієслів різних акціональних 

класів. Неграничним дієсловам на -ео, які позначають стан, та граничним на -sco 

(т. зв. «інхоативним), що виражають процес, відповідає одна і та ж форма 

перфекта, наприклад, albere «бути білим»/albescere «ставати білим», мають 

спільний перфект albui, що породжує суб’єктивність у тлумаченні його 

семантики, особливо у нейтральному контексті. Зокрема, у реченні «Caesar ubi 

luxit omnes senatores senatorumque liberos tribunos militum equitesque Romanos ad se 

produci iubet» (Caes. Civ. 1, 23, 1) («На світанку Цезар наказав привести до себе 

всіх сенаторів, їхніх дітей, військових трибунів і римських вершників») ubi luxit 

можна трактувати як «коли настав світанок», тобто в інцептивному значенні, або 

«коли був світанок» як звичайний стан, залежно від того, чи вихідною формою 

вважатиметься lucere «бути ясним», чи lucescere «ставати ясним».  

Згідно з Ґ. Гаверлінґ, сприяти виникненню цього значення могло також 

нівелювання відмінності між неграничними і граничними дієсловами, завдяки 

чому утворений від статичного дієслова tacere «мовчати» перфект tacui, який у 

ранній і класичній латині виступає з лімітативною семантикою «мовчав», у пізній 

іноді вживається у значенні «почав мовчати, замовк» під впливом граничного 

дієслова conticescere «замовкати» [Haverling 2006: 84].  

Вирішальна роль контексту, який сприяє появі нетривіального аспектуального 

значення, на чому наголошувалось у дослідженнях [Haverling 2001: 356; Haverling 

2006: 85; Pinkster 1988: 356], вочевидь, спричинена другорядним характером 

акціональності, яка, представляє явище «прихованої граматики» і перебуває на 
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нижніх щаблях категоріальної системи сильно граматизованого латинського 

дієслова.  

 ателічні процесні предикати + перфект = лімітатив. 

Подібно до стативів предикати, які позначають ателічні процеси у поєднанні з 

перфектом позначають ситуації, обмежені у часі. При цьому обмеженість може 

виражатись як імпліцитно (39 а), так і експліцитно (39 б):  

39 а) «…ubi Pterela rex regnavit oppidum expugnavimus…» (Pl.Amph. 412) 

(«…ми завоювали місто, де правив цар Птерела…»). 

39 б) «Theopompus et Polydorus reges, qui Messenium bellum XX annis gesserunt» 

(Ampel. 14, 3, 1–2) («Царі Теопомп і Полідор двадцять років вели Мессенську 

війну»).  

Предикати на позначення ателічних процесів під впливом контексту іноді 

також отримують інцептивну семантику (39 в – г): 

39 в) «…cocus in craticula […] argentea cochleas attulit et tremula taeterrimaque 

voce cantavit (Petron. 70, 7) («…кухар на срібній […] решітці приніс мушлі і 

тремтячим дуже бридким голосом заспівав»). 

39 г) «Trepidavit Petrus: et negavit ter» (Aug. Serm. 352, 17) («Злякався Петро і 

відрікся тричі»). 

 телічні процесні предикати + перфект = комплетив (40 а – б): 

40 а) «Scripsere alii rem // versibus quos Faunei vatesque canebant…» (Enn. Ann. 

7, 213–214) («Інші написали про це віршами, які співали фавни і віщуни…»). 

40 б) «…Cn. Domitius tribunus pl. legem tulit ut sacerdotes, quos antea collegae 

sufficiebant, populus crearet» (Vell. 2, 12, 3) («…Гней Доміцій, народний трибун, 

вніс закон, щоб народ обирав жреців, яких раніше переобирали колеги»). 

Перфект телічних предикатів (на що вказує їх поєднання з прямим додатком) 

позначає кінцеву точку процесу, тобто, досягнення внутрішньої межі. При цьому 

зберігається також властиве для перфекта значення лімітативності, відходячи, 

однак, на задній план.  

 Евентивні предикати + перфект = комплетив/пунктив. 
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У перфекті дієслів, які належать до акціонального класу евентивів, подібно до 

телічних процесів актуалізується значення комплетивності та /або пунктивності 

(41 а – б): 

41 а) «Interiectus est etiam nuper liber is, quem ad nostrum Atticum de senectute 

misimus» (Cic. Div. 2, 3) («Також нещодавно була написана та книжка “Про 

старість”, яку ми послали до нашого Аттіка»). 

41 б) «Duces autem confecerunt Parthicum bellum, Statius Priscus et Avidius 

Cassius et Martius Verus per quadriennium…» (Hist. Aug. 7, 1) («Полководці Статій 

Пріск, Авідій Касій і Марій Вер за чотири роки завершили війну з парфянами…»). 

Виразно розмежувати обидва значення у подібному випадку видається 

неможливим, оскільки миттєвість, яка є характерною ознакою цього 

акціонального типу, сприяючи цілісному представленню ситуації, дає підстави 

стверджувати наявність пунктивного значення. Водночас, цілковита реалізація дії, 

її доведення до кінця, дозволяють говорити про комплетивність.  

Наведені вище реалізації перфективності залежно від акціонального класу 

предикатів є типовими, але не абсолютними, модифікуючись під впливом 

оточення, яке сприяє актуалізації\ однієї із сем з набору перфектива. При вказівці 

на тривалість евентиви характеризуються виразнішим значенням лімітативності, 

як, наприклад, dedit у наступному прикладі (42 а), виражаючи обмежену 

тривалість дії завдяки семантиці підрядного речення (dum fuit):  

42 а) «Dum fuit, (amator) dedit: nunc nil habet» (Pl. Truc. 217) «(Коханець) давав, 

доки було: тепер не має нічого.  

В аналогічних випадках ателічні предикати зі значенням статальності або 

процесності, поєднуючись з вказівкою на необмежену або невизначену тривалість 

або стосуючись звичної дії, актуалізують сему пунктивності (42    б – в): 

42 б) «Semper sensi filio // meo te esse amicum…» (Pl. Capt. 140–141) («Я завжди 

відчував, що ти товариш моєму синові…»). 

42 в) «…intravit (Quartilla) […], una comitata virgine, sedensque super torum 

meum diu flevit» (Petron. 17, 1) («…увійшла (Квартілла) […] у супроводі однієї 

дівчини і, сівши на моє ліжко, довго плакала»). 
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Аналіз функціонування акціональних типів предикатів у перфекті дає підстави 

стверджувати: 

а) стативні предикати реалізують семи лімітативності або інцептивності. 

Перфект може представляти стан як припинений у зв’язку з вичерпаністю часу 

тривання (що трапляється частіше) або ж фокусувати увагу на початковій фазі, 

акцентуючи інгресивність. В останньому випадку спостерігається зміна 

акціонального типу предиката, який зі стативного переходить у динамічний 

миттєвий, тобто, евентив. 

б) предикати на позначення ателічних процесів здебільшого представляють 

лімітативні ситуації, які можуть доповнюватися значенням комплетивності. Іноді, 

подібно до стативів, вони можуть також реалізувати значення інгресивності, яке 

виникає під впливом контексту. 

в) предикати на позначення телічних процесів мають тенденцію до 

переважного вживання у перфекті, актуалізуючи при цьому сему комплетивності 

та вказуючи на досягнення кінцевої межі. 

г) перфект (як і система часів перфекта загалом) є найприроднішим засобом 

вираження миттєвих ситуацій, виражених евентивними предикатами, реалізуючи 

при цьому пунктивну семантику часто доповнювану комплетивною, межа між 

якими є доволі невиразною. 

 

2.2.2. Imperfectum indicativі 

 

Імперфект, як засвідчує сама назва, є антиподом перфекта, не-перфектом, 

представляючи ситуацію як триваючу, у процесі свого перебігу. Цю його ознаку 

відзначали вже античні граматики, характеризуючи його як виразника 

незавершеної дії, наприклад: «імперфект – час […], у якому щось почало 

відбуватись, однак ще не завершилось» (Prisc. 2, 406).  

Аспектуальну семантику імперфекта потрібно розглядати у межах 

співвідношення між точкою відліку (М’) та моментом реалізації (М). Але при 

цьому точка відліку М’ локалізується винятково у площині минулого, а у точці М 
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ситуація ще триває. На відміну від перфекта, який передбачає передування М 

точці відліку, для імперфекта властивим є відношення одночасності між обома 

точками (М’= М), завдяки чому вони накладаються одна на одну або, іншими 

словами, імперфект задає синхронну точку зору на ситуацію. Збіг обох точок 

забезпечує «вузьке» бачення ситуації, за якого у полі зору мовця перебуває лише 

той фрагмент, який охоплений проміжком, що його займає точка відліку. По суті, 

йдеться ні про що інше, як про презенс, перенесений у систему вторинних 

темпоральних координат, де точкою відліку виступає не момент мовлення nunc, а 

вторинно обраний tum, але при цьому не порушується співвідношення між 

моментом реалізації ситуації і точкою відліку.  

Аспектуальна тотожність презенса та імперфекта виразно простежується у 

вживанні останнього у листах (т. зв. imperfectum epistolare), коли автор замінює 

презенс імперфектом, переходячи на позицію адресата, для якого час написання 

буде минулим, що особливо властиве для епістолярної спадщини Цицерона 

[Kühner 1997: 158], наприклад (43 а – б):  

43 а) «Quae mihi antea signa misisti, ea nondum vidi; in Formiano sunt, quo ego 

nunc proficisci cogitabam» (Сіс. Att. 1, 4, 3) («Статуї, які ти мені прислав раніше, 

я ще не бачив; вони знаходяться у Форміях, куди я тепер думаю (дослівно: 

«думав») вирушити»).  

43 б) Me et tuae litterae et […] boni nuntii […] et exspectatio […] litterarum […] 

adhuc Thessalonicae tenebat» (Сіс. Att. 3, 11, 1) («Мене і досі затримують 

(дослівно “затримували”) у Фессалоніках твої листи і […] добрі звістки […] і 

очікування […] листів»). 

Наявність nunc у першому випадку та adhuc у другому вказують на ситуацію 

сучасну написанню листів, а отже – теперішню і триваючу у момент написання. В 

іншому випадку Цицерон в аналогічному контексті вживає презенс (43 в):  

43 в) «Мe etiam nunc istorum beneficiorum et litterarum exspectatio […] 

Thessalonicae tenet» (Сіс. Att. 3, 9, 3) («Мене також тепер затримує у 

Фессалоніках […] очікування цих благодіянь і листів») (порівняймо «Thessalonicae 

tenebat» у (43 б)). 
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На відміну від первинної точки відліку (nunc), існуючої у свідомості мовця як 

екстралінгвістична реальність, і тому здебільшого формально не вираженої, властива 

для імперфекта вторинна (tum) задається контекстом. Такими контекстуальними 

засобами можуть бути прислівники часу (iam, modo, ante і т. п.), інші дієслівні форми 

зі значенням претерітальності (зокрема, перфект, part. perf. pass.), підрядні речення 

часу або їх замінники, а також макроконтекст (44   а – б).  

44 а) «Ardere censui aedіs tuas, ita tum confulgebant» (Pl. Amph. 1067) («Я 

думала, що твій будинок палає, так тоді блищав»).  

44 б) «…postquam inluxit nec quisquam hostium in conspectus erat, P. Valerius 

consul spolia legit» (Liv. 2, 7, 3) («…після того, як настав світанок і не було 

видно нікого з ворогів, консул Публій Валерій зібрав обладунки»). 

Виражаючи ситуацію у процесі реалізації, імперфект, залежно від контексту та 

акціональної семантики предикатів, може отримувати додаткові семантичні 

відтінки. Одним із його найтиповіших відтінків є прогресивний, який позначає 

ситуацію у розвитку (45 а – б): 

45 а) «Non temere est quod corvos cantat mihi nunc ab laeva manu; // semul 

radebat pedibus terram et voce croccibat sua» (Pl. Aul. 623–624) («Не випадково 

тепер ворон співав мені з лівого боку; одночасно дряпав лапами землю і каркав 

своїм голосом»). 

45 б) «Instabat crista fulgens et terga premebat // Regulus» (Sil. 672–673) («Регул, 

сяючи шоломом, наступав і тиснув ар’єгард»). 

Згадане значення доволі часто реалізується в ателічних і телічних динамічних 

предикатах, що може зумовлюватися певною узгодженістю акціональної 

семантики предикатів і базового значення імперфекта.  

Варіантом процесності також постає значення дуративності, притаманне для 

статичних та ателічних динамічних предикатів. При цьому імперфект не так 

вказує на прогресивний розвиток ситуації, як на її тривання в минулому (46 а – б): 

46 а) «Purpurea velatus veste sedebat // in solio Phoebus claris lucente smaragdis» 

(Ov. Met. 2, 19) («Феб, огорнутий в багряний одяг, сидів на троні сяючому 

блискучими смарагдами»). 
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46 б) «Іbi (= in ecclesia) mea mater, ancilla tua, sollicitudinis et vigiliarum primas 

tenens, orationibus vivebat» (Aug. Conf. 9, 7) («Там (= у церкві) моя мати, твоя 

служниця, перша в турботі і чуваннях, жила молитвами»). 

У подібних випадках імперфект не акцентує уваги на тривалості ситуації, 

обсяг якої є варіативним і конкретизується контекстом, а на її триванні у точці 

відліку: «властива тривалість минулої дії береться до уваги так само мінімально, 

як і у презенсі» [Kühner 1997: 122]. Варто відзначити, що частотність вживання 

імперфекта для вираження тривалих ситуацій є значно меншою, ніж перфекта. 

При цьому йдеться не лише про ситуації з обмеженою тривалістю, де вживання 

перфекта є цілком логічним, узгоджуючись із чітко визначеними часовими 

межами існування ситуації, а й про постійні ситуації у минулому. Зокрема, 

порівняння частотності вживання імперфекта та перфекта з прислівником semper, 

проведене шляхом суцільної вибірки з бази даних Library of Latin texts – Series A у 

період з ІІІ ст. до н.е – VІ ст. засвідчує, що semper + імперфект становить 13 %, 

тоді як              semper + перфект – 87 %. Отримані дані підтверджують думку Ґ. 

Гаверлінг про порівняно рідкісне вживання імперфекта для вираження тривалості 

і перевагу у подібних випадках перфекта [Haverling 2006 a: 278]. 

Реалізаціями процесності постають ітеративне та габітуальне значення, які 

представляють повторювані (множинні) ситуації, розрізняючись за ступенем їх 

узагальнення. Згідно з А. Уілером, різновидами імперфекта з прогресивним 

значенням є простий прогресивний, фреквентативний (ітеративний) та імперфект 

на позначення звичної минулої дії [Wheeler 1903: 165; Wheeler 1906: 357–359]. 

Ітеративність здебільшого передбачає повторюваність однотипної поодинокої 

ситуації (47 а – б):  

47 а) «Olim […] te causae inpellebant leves» (Ter. Hec. 426) («Колись […] тебе 

хвилювали менш вагомі причини»). 

47 б) «Super limen autem cavea pendebat aurea in qua pica varia intrantes 

salutabat» (Petron. 29, 1) («Над порогом висіла золота клітка, у якій строката 

сорока вітала прибуваючих»). 
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У представлених випадках прогресивний характер ситуації відходить на 

задній план, натомість увага зосереджена на її повторюваності у минулому. При 

цьому окремі етапи ситуації можуть не виокремлюватися, так що вона 

представлена як мультиплікативна, де поодинокі кванти зливаються і формують 

цілісність завдяки чому створюється безперервність її перебігу.  

Постійна повторюваність ситуації, коли її розглядають не як локально або 

темпорально обмежений повторюваний факт, а як регулярну ознаку суб’єкта чи 

об’єкта, трактується як габітуальність. Цей відтінок значення представлений у 

описі звичних ситуацій або характеристик (48 а – б). 

48 а) «…antea pleraque nobilitas invidia aestuabat et quasi pollui consulatum 

credebant, si eum quamvis egregius homo novus adeptus foret. Sed ubi periculum 

advenit, invidia atque superbia post fuere» (Sall. Cat. 23, 6) («…раніше більшість 

знаті палала ненавистю, і вважала ніби оскверненням посади консула, якщо б її 

здобула нова людина, якою б видатною вона не була. Але коли з’явилась небезпека, 

ненависть і гордість відступили»). 

48 б) «Erat […] diritatis eius (= Galli) hoc quoque indicium […], quod ludicris 

cruentis delectabatur et in circo sex vel septem aliquotiens vetitis certaminibus pugilum 

vicissim se concidentium perfusorumque sanguine specie ut lucratus ingentia 

laetabatur» (Amm. 14,7,3) («Свідченням його (Галла) […] жорстокості […] було і 

те, що він насолоджувався кривавими видовищами і втішався виглядом шести – 

семи кулачних бійців у цирку, коли вони, вдаючись до заборонених прийомів, 

завдавали один одному ударів та обливалися кров’ю, ніби отримав величезний 

прибуток»). 

Ітеративне та габітуальне значення не є винятковою прерогативою 

імперфекта, а здатне виражатися будь-якою дієслівною формою підкріплюючись 

експліцитним або імпліцитним контекстом, про що детальніше йтиметься далі (п. 

4.4). Як відзначали А. Ерну та Ф.Тома, ідея повторюваності не була притаманною 

для імперфекта і лише контекст визначає, чи дія є повторюваною чи однократною 

[Ernout 1964: 222].  
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Серед значень імперфекта у дослідженнях часто згадується т. зв. 

«аористичний», який позначає минулу ситуацію без акцентування уваги на її 

перебігу як простий факт. У дослідженнях зауважено притаманність цього 

значення для порівняно невеликої групи дієслів, серед яких – дієслова мовлення, 

esse та похідні від нього, модальні дієслова на зразок oportet, licet [Bennet 1910: 

33; Kühner 1997: 124; van der Heyde 1926: 172] (49 а – в). 

49 а) «Non imperabat coram, quid facto opus esset puerperae, sed postquam 

egressast» (Ter. Andr. 490) («Не говорила при ній, що потрібно породіллі, а після 

того, як вийшла»). 

49 б) «Tum illa, quae modo Crassus commemorabat, egi» (Cic. De orat. 2, 199) 

(«Тоді я зробив те, про що нещодавно згадував Крас»).  

49 в) «…lucrosae huius et sanguinantis eloquentiae usus recens et ex malis moribus 

natus atque, ut tu dicebas, Aper, in locum teli repertus» (Tac. Dial. 12, 2) 

(«…використання цього прибуткового і кровожерливого красномовства є 

недавнім; воно виникло з поганих звичаїв і, як ти, Апре, сказав, придумане замість 

зброї»). 

Як засвідчує контекст у цих випадках іллокутивний акт, якого стосується 

імперфект, вже є завершеним, завдяки чому згадана часова форма семантично 

близька до перфекта. На думку дослідників, причиною появи такого значення 

була нейтралізація аспектуального значення і висунення на передній план 

темпорального [Wheeler 1903: 181] або «звертання до пам’яті», коли мовець 

відтворює ситуацію, покликаючись на її образ, збережений у пам’яті своїй чи 

співрозмовника [Hofmann 1965: 317; Kühner 1997: 124; Scherer 1975: 70; van der 

Heyde 1933]. Б. Б. Ходорковська пояснювала таке вживання імперфекта 

відсутністю зв’язку з моментом мовлення, на відміну від наявності такого зв’язку 

у перфекті [Ходорковская 1981: 101].  

Представлення фактично припиненої (завершеної) ситуації як триваючої 

визначаємо як загальнофактичне значення імперфекта, основною функцією 

якого є констатація факту безвідносно до його реалізованості/нереалізованості 

(порівняймо: «хлопець читав книжку», де «читав» = «прочитав» або «читав (але 
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не закінчив)»). Специфікою такого імперфекта є перехрещення синхронного та 

ретроспективного поглядів на ситуацію: розглядаючи її з позиції моменту 

мовлення, мовець «віртуально» переноситься у час реалізації дії, де вона виступає 

одночасною вторинній точці відліку. Завдяки цьому відбувається своєрідна 

нейтралізація аспектуального протиставлення.  

На відміну від імперфекта, вжитого в описовій функції, який часто виступає у 

групах, такий імперфект представлений ізольованими формами, серед яких 

широко представленим є дієслово аіere «говорити». Порівняно із синонімічним 

dicere, сфера його вживання є вужчою, зводячись до впровадження чужої думки 

або посилання на неї (50 а – б).  

50 а) «Amphitruonis te esse aiebas Sosiam» (Pl. Amph. 383) («Ти казав, що ти – 

Сосія, (слуга) Амфітріона»). 

50 б) «Vetus […] illud Catonis admodum scitum est, qui mirari se aiebat, quod non 

rideret haruspex, haruspicem cum vidisset» (Cic. Div. 2, 51) («Доволі відомим є цей 

[…] старий вислів Катона, який говорив, що він дивується, що гаруспік не 

сміється, побачивши гаруспіка»).  

Відсилаючи учасників комунікативного акту до моменту реалізації дії, такий 

імперфект фокусує увагу не на ньому самому, а на змісті непрямої думки, яку 

імперфект відносить у час її виголошення. Дієслова мовлення з огляду на 

семантику є особливим класом, позначаючи дві сторони висловлень – конкретний 

мовленнєвий акт і його перформативну функцію, співвідношення між якими 

залежить від установок мовця, контексту, інтонації тощо. У цьому випадку, на 

нашу думку, на перший план висувається актуальність інформації, яку вони 

впроваджують, завдяки чому відбувається певне абстрагування від форми і, як 

відзначила Е. Гедін, усунення репрезентаційної функції [Hedin 2000: 260].  

Загальнофактичне значення також притаманне імперфекту, коли він вказує на 

нерезультативну ситуацію (51 а – б): 

51 а) «Dicebam, pater; tibi ne matri consuleres male» (Pl. Asin. 938) («Говорив я 

тобі, батьку, щоб ти не задумував лихого матері»). 
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51 б) «Dicebam tibi venturos, irrisor, amores, // nec tibi perpetuo libera verba fore: 

// ecce iaces supplexque venis ad iura puellae» (Prop. 1, 9, 9–11) («Я говорив, 

насмішнику, що прийде кохання і твої слова не будуть вічно вільними: і ось ти 

лежиш і покірний приходиш на її поклик»). 

В обох випадках імперфект dicebam позначає дію яка дійшла свого кінця, але 

безрезультативну, завдяки чому загальний смисл сказаного зводиться до: «я 

говорив, але ти не послухав». Аспектуально такий імперфект є близьким до 

перфекта, але на відміну від останнього він виражає дію неактуальну для 

конкретної комунікативної ситуації, завдяки чому у якості орієнтира обрана 

вторинна точка відліку синхронна виголошенню судження, яке співрозмовник не 

взяв до уваги.  

Синхронний погляд на ситуацію з вичленуванням окремого фрагменту 

залишає поза увагою мовця решту її етапів. У цьому відношенні імперфект є 

необмеженим, оскільки ситуація виражена ним не передбачає ні початкової, ні 

кінцевої точки. На відміну від перфекта, для якого властива замкнутість правої 

межі, після якої можливими є тільки наслідки ситуації, імперфект 

характеризується «відкритістю» у тому сенсі, що виражена ним ситуація 

розвивається і після точки відліку [Martin 1971: 83; Perrot 1961: 161], яка, подібно 

до моменту мовлення, об’єднує вже реалізовану і майбутню частини ситуації. Цю 

рису імперфекта вже відмітили античні граматики та схоліасти (Schol. Dion. Thr. 

1, 3, 250, 1, 30; Prisc. 2, 415). Особливий інтерес у зв’язку з цим становить 

футуральна або, радше, «віртуальна» складова імперфекта, розташована після 

точки відліку, яка охоплює всі можливі реалізації ситуації. З цією «розгалуженою 

футуральністю» [Dowty 1977] пов’язані вторинні значення імперфекта, які є 

зонами перетину полів аспектуальності, темпоральності і модальності.  

За відсутності правої межі ситуація, триваюча у минулому, може 

продовжуватися й у момент мовлення (52 а):  

52 а) «…aperiuntur aedes quo ibam» (Pl. Trin. 400) («…відчиняються двері, куди 

я йшов»). 
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У цьому випадку контекст і загальна ситуація виразно вказують на те, що ibam 

стосується теперішнього: один із персонажів комедії (Фільтон) виголошує ці 

слова, підходячи до будинку Лесбоніка, зі сестрою якого хоче одружитися його 

син Лісітел. Використання імперфекта, а не презенса мотивується бажанням 

наголосити продовження дії: ibam означає «я йшов і все ще йду» і, можливо, 

забезпечує поєднання обох епізодів – третього і п’ятого актів комедії, пов’язаних 

між собою, тоді як презенс міг би вказувати лише на існування дії у момент 

мовлення. 

Подібним є вживання імперфекта у географічних описах, які не обмежуються 

винятково минулим, як у наступних випадках, де однакові ситуації можуть 

виражатись за допомогою імперфекта (52 б) і презенса (52 в): 

52 б) «…(Caesar) in fines Ambianorum pervenit [...]. Eorum fines Nervii 

attingebant» (Caes. Gall. 2, 15, 2–3) («…(Цезар) прибув у землі амбіанів […]. З 

їхніми землями межували ( і межують. – Б. Ч.) нервії»). 

52 в) «…(Caesar) Titum Labienum cum legionibus tribus ad Oceanum versus in eas 

partes, quae Menapios attingunt, proficisci iubet…» (Caes. Gall. 6, 33, 1–2) 

(«…(Цезар) наказує Тіту Лабієну вирушити з трьома легіонами в бік Океану, у ті 

частини, які межують з менапіями…»). 

Вживаючи імперфект, мовець не бере до уваги наявність дії у теперішньому, а 

лише притаманність її минулому, встановлюючи там точку відліку і 

синхронізуючи з нею ситуацію. Як відзначав Е. Роденбуш, імперфект не виражає 

нічого, крім незавершеності у минулому, а про тривання у теперішньому варто 

судити на підставі контексту [Rodenbusch 1888: 12].  

Ситуація, яка практично триває у момент мовлення, представлена також у 

імперфекті з модальним значенням, у межах якого виокремлюються три 

семантичні зони: ввічливе прохання, контрфактуальність та ірреальність, які 

представляють периферійні вживання імперфекта.  

Вираження ввічливого прохання, характерне для безпосереднього 

комунікативного акту, в опрацьованих творах представлене нечисленними 

однотипними випадками у Плавта, обмежуючись формою volebam (53 а – б) 
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53 а) «…quid venis? Quid quaeritas? Demaenetum volebam» (Pl. Asin. 392) 

(«…чого приходиш? Що шукаєш? – Я хотів би Деменета»). 

53 б) «Nempe recte (sodalis) valet? – Istuc volebam ego ex te percontarier» (Pl. 

Bacch. 187–188) («Чи (товариш) здоровий? – Про це я хотів би довідатись від 

тебе»). 

Вживання імперфекта замість презенса пом’якшує категоричність 

висловлювання, яке набирає рис прохання, а не вимоги, підкреслюючи залежність 

мовця від співрозмовника. На думку А. Уіллера, таке використання імперфекта 

зумовлене суб’єктивним вибором мовця, який бажає зосередити увагу на 

минулому етапі ситуації [Wheeler 1906: 361]. Однак, як слушно відзначає              

Г. Пінкстер, причиною такого вживання є семантика цієї форми [Pinkster 1998: 

105]. Відтінок модальності зумовлюється як контрастом між актуальною 

комунікативною ситуацією і неактуальністю, властивою для імперфекта, так і 

відкритим характером ситуації. Переплетення обох згаданих чинників створює 

прагматичний ефект меншої категоричності висловлювання, формальним 

маркером чого є відповідна часова форма.  

Іноді індикатив імперфекта міг виражати нереальність у теперішньому. Це 

вживання є порівняно рідкісним і здебільшого індикатив витісняється 

кон’юнктивом подібно до сучасних мов, які вдаються до модальних форм 

[Fleischman 1995]. Такий імперфект функціонує у незалежному реченні, яке 

смислово пов’язане зі сусідніми і містить оцінку, наскільки певний факт є 

правильним або відповідним з погляду мовця. При цьому із контексту зрозуміло, 

що ситуація, виражена ним, не відповідає реальному стану справ. Віднесення 

оцінки актуальної ситуації у сферу минулого, її деактуалізація реалізована 

формою імперфекта, суперечить логіці подій, завдяки чому така оцінка 

сприймається як неможлива (54 а): 

54 а) «Bonus vates poteras esse: nam quae sunt futura, dicis» (Pl. Mil. 911) («Ти 

міг би бути добрим віщуном, бо говориш те, що буде»). 

Друга частина фрази «говориш те, що буде» явно вказує на стосунок дії до 

теперішнього. Наслідок, який випливає з цього («ти міг би бути добрим 
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віщуном») теж стосується моменту мовлення, але його формальне вираження 

імперфектом відносить ситуацію у сферу минулого, завдяки чому вона 

розуміється як нездійсненна. З аналогічним значенням імперфект представлений 

також нижче (54 б). 

54 б) «…oculorum fallacissimo sensu iudicant (Chaldaei) ea, quae ratione atque 

animo debebant…» (Сіс. Div. 2, 91) («…(халдеї) визначають дуже оманливим 

зоровим відчуттям те, що повинні були б (визначати) раціонально…»). 

Здебільшого у подібних випадках представлені модальні дієслова або вирази, 

що, на думку дослідників [Blase 1903: 149; Wheeler 1906: 377] сприяло 

актуалізації суб’єктивності оцінки, хоча вагому роль відіграє також контекст, 

який наголошує нереальність ситуації.  

Від наведених вище випадків варто відрізняти ті, де індикатив імперфекта 

вживається для вираження нереальної ситуації в умовних реченнях змішаного типу, 

одна з частин яких містила кон’юнктив і де модальна семантика індикатива 

пояснюється впливом відповідної форми кон’юнктива. При цьому темпоральна 

локалізація (презентна або претерітна) задається контекстом, наприклад, (55 а – б): 

55 а) «Si Romae Pompeius privatus esset hoc tempore, […] ad tantum bellum is erat 

deligendus» (Сіс. Manil. 50) («Якщо б Помпей у цей час був у Римі приватною 

особою, […] його треба було б обрати для такої великої війни»). 

55 б) «…quam magna erat gloriae materia, si spectaremur aegri» (Sen. Epist. 78, 

21) («…якою великою була б можливість прославитись, якщо б нас спостерігали 

хворими»). 

У першому випадку обставина часу hoc tempore виразно вказує на минулий 

характер ситуації, тоді як у другому загальний смисл речення відносить її у 

площину теперішнього. 

Завдяки «вузькому» баченню ситуації, яка по-різному може реалізуватися 

після точки відліку, імперфект здатний набувати конативного значення, 

позначаючи перервану або намірену дію. Це нетривіальне значення, що 

характеризується як наслідок «аспектуального конфлікту» [Oldsjö 2001: 177] або 

«імперфективний парадокс» [Haverling 2010: 467], виникає у телічних предикатах 
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(переважно евентивах) унаслідок розходження між аспектуальною семантикою 

форми і акціональним характером предикатів, які можуть виражати реальне чи 

потенційне здійснення дії [Kühner 1997: 120–121]. 

Приписувати конативне значення імперфекту усіх без винятку телічних 

предикатів було б перебільшенням, оскільки для його реалізації необхідний 

відповідний контекст, який вказує на перерваність дії, перш ніж вона дійшла 

кінця. Здебільшого схема викладу подій є такою: імперфект виражає певну 

ситуацію, після чого слідує уточнення, яке виразно вказує на те, що ситуація була 

перервана до того, як добігла фінальної точки (56 а – б):  

56 а) «Veniebatis in Africam […] prohibiti estis in provincia vestra pedem ponere» 

(Cic. Lig. 24) («Ви намагалися прийти в Африку […], (але) вам перешкодили 

увійти в провінцію»). 

56 б) «Pulsis urbe regibus prima pro libertate arma (populus Romanus) corripuit. 

Nam Porsenna rex Etruscorum ingentibus copiis aderat et Tarquinios manu reducebat. 

Hunc tamen […] sustinuit, reppulit…» (Flor. Epit. 1, 10, 1) («Після вигнання царів, 

(римський народ) вперше підняв зброю за свободу. Бо Порсенна, етруський цар, 

прибув з величезним військом і намагався зброєю повернути Тарквініїв. Однак, 

римський народ його […] стримав, прогнав…»). 

До певної міри встановлення конативного значення хибує на суб’єктивність, 

так що одна і та ж ситуація може трактуватись як намірена або сприйнята у 

процесі реалізації. У реченні «pallam ad phrygionem […] // ferebat…» (Pl. Men. 563 

– 564) («він ніс плащ до гаптувальника...»), де імперфект ferebat іноді трактувався 

як конативний «хотів нести» [Blase 1903: 149; Kühner 1997: 121], ніщо не заважає 

розглядати його як вираження простої процесності, тим більше, що наступні 

рядки вказують на те, що дія була доведена до кінця: «…eccum […] revortitur, // 

sed pallam non fert» (Pl. Men. 566–567) («…ось він […] повертається, але плаща 

не несе»). У зв’язку з цим слушною є думка, що тлумачення імперфекта як 

конативного наштовхується на суб’єктивізм за відсутності експліцитно вираженої 

інформації, у тому числі й екстралінгвістичного змісту [Batstone 2005: 322; 

Pinkster 1983: 302]. З огляду на можливість суб’єктивного підходу до тлумачення 
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подібних випадків, як конативні ми розглядаємо винятково випадки, де 

перерваність ситуації має додаткове контекстуальне маркування.  

Про відсутність прямої залежності конативного значення від телічності 

предикатів, не зумовленої контекстом, можуть свідчити випадки вираження 

імперфектом повторюваних, звичних або триваючих ситуацій (57 а – в):  

57 а) «Camerini […] cum Romam veniebant, prorsus devertebantur pro hospitibus 

ad amicos suos» (Cato Or. 6, 1) («Мешканці Камерій […] коли прибували в Рим, 

відразу звертались за гостинністю до своїх друзів»). 

57 б) «Etsi contentus eram, mi Dolabella, tua gloria satisque ex ea magnam 

laetitiam voluptatemque capiebam, tamen non possum non confiteri cumulari me 

maximo gaudio quod vulgo hominum opinio socium me adscribat tuis laudibus» (Cic. 

Fam. 9, 14, 1) («Хоч я, Долабело, був задоволений твоєю славою і здобував від неї 

велику втіху і насолоду, однак не можу не визнати, що мене переповнює дуже 

велика радість з приводу того, що часто людська думка робить мене причетним 

до твоїх похвал»).  

57 в) «Agebat infelicem Аlexandrum furor aliena vastandi et ad ignota mittebat» 

(Sen. Epist. 94, 62) («Шал до спустошення чужого робив Олександра нещасним і 

спонукав до невідомого»). 

Що ж стосується власне конативності, то вона найвиразніше виражається 

описово поєднанням дієслів з відповідною семантикою із інфінітивом (58 а – б): 

58 а) «Labienus primo vineas agere, cratibus atque aggere paludem explere atque 

iter munire conabatur. Postquam id difficilius confici animadvertit, silentio e castris 

tertia vigilia egressus […] Metiosedum pervenit» (Caes. Gall. 7, 58, 1–2) («Лабіен 

спочатку намагався робити облогові машини, закидати болото хмизом та 

землею і укріпити дорогу. Після того, як він зрозумів, що це важко здійснити, 

мовчки вийшовши з табору під час третьої сторожі […] прибув до Метіоседу»). 

58 б) «Carthaginienses […] bellum reparare temptabant [...]. Venit tamen Romam 

legatio Carthaginiensium et pacem impetravit» (Eutr. 3, 2) («Карфагеняни […] 

намагались відновити війну […]. Однак в Рим прибуло карфагенське посольство 

і попросило миру»). 
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Властива для імперфекта процесність може реалізуватися у вигляді 

інхоативного значення, коли він впроваджує нову ситуацію (59 а – б):  

59 а) «Denique // metuebant omnes iam me» (Ter. Eun. 432–433) («Нарешті всі 

вже почали мене боятися»). 

59 б) «Рostquam structi utrimque stabant, cum paucis procerum in medium duces 

procedunt» (Liv. 1, 23, 6) («Після того як з обох сторін вишикувались (дослівно: 

«почали стояти») воїни, на середину вийшли полководці у супроводі декого зі 

знаті»).  

На відміну від інгресивно вжитого перфекта, де ситуація обмежується 

початковою фазою, імперфект, як засвідчують наведені приклади, передбачає її 

продовження. При цьому інхоативна семантика задається не формою, а 

елементами контексту.  

Подібно до того, як телічні предикати тяжіють до функціонування у перфекті, 

так і ателічні здебільшого виступають у формі імперфекта. Як засвідчують 

статистичні дані, така залежність простежується у 84 % випадків, рівномірно 

розподіляючись у всі періоди (таблиця 2. 4). 

Таблиця 2. 4. Частотність вживання ателічних/телічних предикатів  

у імперфекті в діахронії 

Тип предиката 

Період 

Ателічні Телічні 

Всього % Всього % 

1      2     3     4    5 

Ранній 687 90 % 76 10 % 

                   1       2      3      4    5 

Класичний 5026 86 % 818 14 % 

Післякласичний 6553 87 % 979 13 % 

Пізній 4607 78 % 1299 22 % 

 

Зростання кількості телічних предикатів у формі імперфекта у пізній латині 

може зумовлюватись ослабленням, а подекуди і зникненням акціональних 

відмінностей у цей період (порівняймо [Haverling 2010: 501]. 
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Інваріантне значення процесності, залежно від акціонального класу предикатів 

та контексту може реалізуватись у вигляді дуративності, прогресивності, 

множинності та конативності.  

Статичні предикати, вживаючись в імперфекті, здебільшого кодують значення 

дуратива, позначаючи тривалу ситуацію в минулому (60 а – б) 

60 а) «Etiamne in ara tunc sedebant mulieres,// quom ad me profectu’s ire?» (Pl. 

Rud. 846–847) («Чи жінки не сиділи біля вівтаря тоді, коли ти вирушив, щоб іти 

до мене?»). 

60 б) «…timebam, ne uno rhetore plus haberemus» (Sen. Contr. 9, 4, 18) («…я 

боявся, щоб ми не мали більше, ніж одного ритора»). 

Предикати на позначення ателічних процесів представлені у імперфекті 

прогресивним значенням (61 а –б):  

61 а) «…Fabius […] docebat // cladibus irasci vulgumque arcebat ab ira» (Sil. 10, 

613–614) («…Фабій […] вчив гніватись з поразок і стримував людей від гніву»). 

61 б) «…Mucius, ut cum Porsenna rege pax fieret, qui gravissimo bello Romanos 

premebat, […] in ardentem aram ante eius oculos dexteram extendit…» (Aug. Civ. 5, 

18) («…Муцій, щоб укласти мир з царем Порсенною, який притискав римлян 

дуже важкою війною […], на очах у нього поклав на палаючий вівтар 

правицю…»).  

Власне кажучи, саме у предикатах цього акціонального класу найвиразніше 

представлене основне значення імперфекта. 

Під впливом контексту прогресивне значення у телічних предикатах може 

доповнюватися (але не обов’язково) відтінками множинності (ітеративності або 

габітуальності) (62 а – б) або конативності (62 в): 

62 а) «Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et 

vacca, interiore aratro circumagebant sulcum […], ut fossa et muro essent muniti» 

(Varro Ling. 5, 42) («Багато хто засновували міста в Лації за етруським звичаєм, 

тобто, запрігши вола і корову, лемешем плуга проводили борозну […], щоб були 

укріплені ровом і стіною»). 
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62 б) «…diebus diluvii comedebant et bibebant, emebant et vendebant, plantabant 

et aedificabant, donec venit diluvium et tulit omnes» (Hier. Hom. Orig. in Ier. 2, 2, 11) 

(«…у дні потопу вони їли і пили, купували і продавали, садили і будували, доки 

не прийшов потоп і забрав усіх»). 

62 в) «Galli Transalpini […] in Italiam transgressi, oppidum in agro qui nunc est 

Aquileiensis aedificabant. Id eos ut prohiberet […] praetori mandatum est…» (Liv. 39, 

45, 6 – 7) («Заальпійські галли […], перейшовши в Італію, намагались будувати 

місто на полі, яке тепер є аквілейським. Претору було доручено […] 

перешкодити їм у цьому»).   

Подібно до предикатів на позначення телічних процесів вираження 

множинності або конативності властиве для імперфекта евентивних предикатів 

(63 а – в): 

63 а) «Quid retulit // mihi tantopere te mandare et mittere ad me epistulas? // […] // 

Desipiebam mentis, quom illa scripta mittebam tibi» (Pl. Epid. 132–138) («Навіщо ти 

мені так часто посилав листи з дорученнями? […] – Я не мав розуму, коли 

посилав тобі ці листи»). 

63 б) «(Porcius Latro) saepe cum per totam lucubraverat noctem, ab ipso cibo 

statim ad declamandum veniebat» (Sen. Contr. 1 Praef. 17) («(Порцій Латрон) часто, 

коли працював цілу ніч, від столу відразу переходив до декламування»). 

63 в) «Rhodogune, filia Darii, post mortem viri, nutricem quae illi secundas nuptias 

persuadebat, occidit» (Hier. Adv. Iov. 1, 45) («Родогуна, донька Дарія, вбила 

годувальницю, яка переконувала (= намагалась переконати) її вийти заміж 

вдруге після смерті чоловіка»).  

Конкретизація семантики у предикатах цього акціонального класу 

реалізується винятково завдяки контексту, так що імперфект одного і того ж 

дієслова може отримувати як мультиплікативний, так і конативний відтінок, як у 

наступних прикладах, де у (64 а) pellebatur виражає нереалізований намір, а у (64 

б) – прогресивний розвиток ситуації, який можна розглядати як сукупність 

однорідних дій, тобто, ітеративність, порівняймо: 
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64 а) «…maior et qui prius imperitarat, Braneus nomine, minore a fratre et coetu 

iuniorum […] pellebatur. Huius seditionis […] disceptatio cum ad Hannibalem delata 

esset, arbiter regni factus, quod ea senatus principumque sententia fuerat, imperium 

maiori restituit» (Liv. 21, 31, 6–7) («…старшого (брата) на ім’я Браней, який 

правив і раніше, намагались прогнати […] молодший брат і зібрання молоді. 

Коли до Ганнібала дійшла […] суперечка з приводу цієї суперечки, він, як 

третейський суддя у справах царства, на підставі рішення сенату і старійшин, 

повернув владу старшому»). 

64 б) «…rex Antiochus […] filium eius a militibus suis interceptum honoratissime 

excepit regiisque muneribus donatum ultro et celeriter patri remisit, quamquam ab eo 

tum maxime finibus imperii pellebatur» (Val. Max. 2, 10, 2) («…цар Антіох […] дуже 

шанобливо прийняв його (= Метелла) сина, захопленого своїми воїнам, і, 

обдарувавши царськими дарами, швидко відправив назад до батька, хоч той тоді 

дуже тіснив кордони його царства»). 

Узгодженість між акціональним класом предикатів і семантикою 

імперфективності найвиразніше простежується у статичних та ателічних 

процесних предикатах, де імперфект актуалізує семи дуратива і прогресива, тоді 

як імперфективність телічних предикатів здебільшого представлена у вигляді 

дієслівної множинності (ітеративності або габітуальності) чи конативності. 

Водночас варто відзначити поширеність прогресивного значення у предикатах, 

що позначають телічні процеси.  

Аспектуальна семантика imperfectum indicativi на різних діахронних зрізах 

представлена у таблиці 2. 5. 

Таблиця 2. 5. Розвиток аспектуальної семантики imperfectum indicativi в 

діахронії 

Період Усього Прогресив Дуратив Множинність Конатив 

1 2 3 4 5 6 

Ранній 763 320 366 61 16 

 % 42 48 8 2 

Класичний 5844 3039 2571 175 59 

 % 52 44 3 1 
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1 2 3 4 5 6 

Післякласич-

ний 

7532 3917 3239 301 75 

 % 52 43 4 1 

Пізній 5906 3248 2481 118 59 

 % 55 42 2 1 

 

Як свідчить опрацьований фактичний матеріал, семантичне навантаження 

індикатива імперфекта залишається постійним упродовж аналізованого періоду. 

При цьому спостерігається певне зростання частки імперфекта з прогресивним 

значенням та кількісна редукція імперфекта з семантикою дуративності і 

множинності. Значення конативності є міноритарним, що зумовлюється його 

залежністю від контексту, коливаючись у межах 1 – 2 %.  

Вплив акціональної семантики може посилювати аспектуальну відмінність 

між імперфектом і перфектом. Завершеність, властива для перфекта, особливо 

виразно представлена у динамічних, передовсім телічних, предикатах (65 а, в), 

тоді як процесність імперфекта підкреслена їх ателічністю (65 б, г): 

65 а) «Ego quoniam inspexi mulieris sententiam, // cepi tabellas, consignavi 

clanculum, // dedi mercatori quoidam…» (Pl. Mil. 128–130) («Я, тому що побачив 

думку жінки, взяв таблички, потай запечатав, дав якомусь купцеві…»). 

65 б) «…quom pugnabant maxume, ego tum fugiebam maxume» (Pl. Amph. 198) 

(«…коли дуже запекло боролись, я тоді дуже швидко втікав»). 

65 в) «Quam multa non expectata venerunt» (Sen. Epist. 13, 10) («Як багато 

прийшло неочікуваного»). 

65 г) «Antea stolatae ibant nudis pedibus in clivum, passis capillis, mentibus puris, 

et Iovem aquam exorabant» (Petron. 44, 17) («Раніше жінки одягнуті у столи 

босоніж, з розпущеним волоссям, чистими помислами ішли на пагорб і молили 

Юпітера про дощ»).  

Відмінність у значенні також засвідчена у граничних дієсловах з потенційною 

межею, які, залежно від контексту, можуть набувати ателічної чи телічної 

семантики, особливо за умови актуалізації у перфекта семи комплетивності. 
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Ілюстрацією може слугувати сцена пошуків Ікара у «Метаморфозах» Овідія (66 

а): 

66 а) «…pater infelix nec iam pater “Icare” dixit, // “Icare” dixit “ubi es? qua te 

regione requiram?” // “Icare” dicebat: pennas adspexit in undis…» (Ov. Met. 4, 230–

232) («…нещасний батько, і вже не батько, сказав: “Ікаре”, “Ікаре”, – сказав, –

“де ти? У якому краю тебе знайду?”. “Ікаре”, – говорив: побачив пір’я на 

хвилях…»). 

Двічі вжитий перфект dixit виражає завершену думку, на що вказує 

закінченість прямої мови. На противагу до цього, друга частина слів Дедала 

обмежується лише звертанням, після якого зображено результат падіння Ікара 

(pennas adspexit in undis), і ця обмеженість, незавершеність думки підкреслена 

вживанням імперфекта dicebat. 

Опозиція «імперфект/перфект» актуалізується за умови зміни акціонального 

класу, зокрема, трансформації предикатів, що позначають ателічні процеси у 

стативні, що відбувається під впливом контексту. Прикладом може слугувати 

дієслово munire, яке у фразі Munichiam munivit (66 б) позначає телічний процес, а 

у rivus muniebat (66 в) – статичну ситуацію:  

66 б) «…(Thrasybulus) in Piraeum transiit Munichiamque munivit» (Nep. Thras. 2, 

5) («…(Трасібул) перейшов у Пірей і укріпив Муніхію»). 

66 в) «Dextrum cornu eius (= Pompei) rivus quidam […] muniebat…» (Caes. Civ. 

3, 88, 6) («Його (= Помпея) правий фланг укріплював […] якийсь струмок…»). 

Принагідно відзначимо, що зміні акціонального класу сприяє також зміна 

статусу суб’єкта дії: активний суб’єкт (істота) узгоджується з процесністю, тоді як 

інактивний (неістота) – зі статичністю, що своєю чергою може мотивувати вибір 

дієслівної форми. 

Опозитивне відношення обох часових форм добре відчутне за їх паралельного 

вживання у межах одного речення або фрагменту тексту. При цьому іноді може 

акцентуватись їх співвідношення з різними точками відліку, як у (67 а), де дія 

виражена перфектом perdidi представлена завершеною стосовно моменту 



  

 

175 

 

мовлення, що підтверджується першою частиною речення (vitae hau parco), а 

виражена імперфектом oblectabam – триваючою у минулому: 

67 а) «Vitae hau parco: perdidi spem, qua me oblectabam» (Pl. Rud. 222) («Я не 

шкодую життя: втратив надію, якою я насолоджувався»). 

Відмінність між імперфектом і перфектом є виразною у т. зв. «схемі 

співпадіння» (Inzidenzschema) [Pollak 1960: 82], яка передбачає залучення 

ситуації, вираженої перфектом, у ситуацію, виражену імперфектом, що виступає 

фоновою. При цьому вони обидві локалізуються в одному часовому проміжку й 

усувається релевантність точки відліку для кожної з них (67 б – в):  

67 б) «…eripuit (Aeschinus) mulierem, // quam amabat» (Ter. Ad. 90–91) 

(«…(Есхін) викрав жінку, яку кохав»). 

67 в) «Ego […] non erubui eum, qui supra me accumbebat […] interrogare» 

(Petron. 36, 7) («Я […] не посоромився запитати […] того, хто лежав вище від 

мене»). 

Аспектуальна відмінність між членами згаданої опозиції добре відчутна у 

підрядних реченнях часу, побудованих на відношенні cum – tum, де сполучник 

cum або синонімічні йому (ut, ubi, simulac тощо), за визначенням М. Кравара, 

слугує «аспектуальним тестом» [Kravar 1978]. При цьому cum + імперфект 

означає «у час тривання ситуації Х» (68 а), а cum + перфект, як протилежний член 

опозиції, – «у час завершення ситуації Х» (68 б): 

68 а) «Tum mihi aedes quoque arridebant, quom ad te veniebam, tuae» (Pl.  

Asin. 207) («Коли я приходив до тебе, мені також усміхався твій дім»). 

68 б) «Istuc sapienter […] fecit filius, // quom diviti homini id aurum servandum 

dedit» (Pl. Bacch. 336–337) («Син зробив […] розумно, коли дав це золото на 

збереження багатому чоловіку»). 

Аспектуальна різниця забезпечує відмінності у характері часового порядку, 

тобто «відображуваного у висловлюванні і цілісному тексті мовного уявлення 

часу у подіях […], уявлення часової осі, репрезентованої подіями, процесами, 

станами, позначенням моментів часу та інтервалу» [Бондарко 1996: 6]. Завдяки 

імперфекту, ситуації представлені як такі, що відбуваються паралельно (за умови 
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вираження обох ситуацій імперфектом) або як розгортання однієї з них 

(вираженої перфектом) на фоні іншої (вираженої імперфектом), тоді як перфект 

унаслідок замкнутості правої межі здатний виражати лише послідовність.  

Виразний аспектуальний контраст обох форм може зазнавати ослаблення, 

відходячи на другий план, унаслідок чого опозиція нейтралізується. Передовсім 

це характерно для ателічних предикатів, які у імперфекті актуалізують семи 

прогресива або дуратива (69 а), а в перфекті – сему лімітативності (69 б): 

69 а) «Chii, qui adversus Erythraeos bellum gerebant…» (Frontin. Strat. 2, 5, 15) 

(«Хіосці, які вели війну проти еритрейців…»).  

69 б) «Qui sunt, qui crudelissime bellum gesserunt? Karthaginienses» (Quint. Inst. 

9, 3, 31) («Хто дуже жорстоко вів війну? Карфагеняни»).  

У подібних випадках імперфект набуває загальнофактичного значення завдяки 

ретроспективності точки відліку, що сприяє його зближенню з перфектом. 

Аспектуальна відмінність часто нейтралізується у дієслові esse, де 

використання імперфекта або перфекта мотивується ступенем релевантності 

інформації: перфект стосується основної сюжетної лінії (переднього плану), тоді 

як імперфект є носієм додаткової, (заднього плану), як, наприклад, у (70 а), де 

імперфект і перфект, тотожні аспектуально та темпорально, диференціюються за 

ступенем узагальненості: перфект дає загальну інформацію про ситуацію, тоді як 

імперфект конкретизує її. 

70 а) «Venio ad macellum, rogito pisces: Indicant // caros; agninam caram, caram 

bubulam, // vitulinam, cetum, porcinam: cara omnia. // Atque eo fuerunt cariora: Aes 

non erat» (Pl. Aul. 373–376) («Приходжу на ринок, питаю за рибою: цінять 

дорого; ягнятина дорога, дорога яловичина, телятина, тунець, свинина: все 

дороге. І таке було дороге, грошей не було»).  

У подібних випадках вибір форми може мотивуватися різною локалізацією 

точки відліку (моментом мовлення при fuit, минулим при erat) обраною мовцем 

(автором) за критерій розгляду, або дискурсивними функціями згаданих видо-

часових форм, зумовлюватись контекстом, зрештою, залежати від інтенцій автора. 

Зокрема, у (70 б) використання імперфекта може зумовлюватися тим, що він, 
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завдяки своїй відкритості, створює перспективу висловлювання, що 

підтверджується наступним підрядним реченням уточнюючого характеру (quae … 

conmiserat).  

70 б) «…in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae facinora 

conmiserat» (Sall. Cat. 25, 1) («…серед них була Семпронія, яка з притаманною 

чоловікам відвагою часто здійснювала багато ганебних вчинків»).  

У тотожному за смислом, але структурно відмінному висловлюванні (70 в), де 

суб’єкт конкретизується простим означенням (natus haud obscuro loco = nobili 

genere natus) вжито перфект: 

70 в) «…in ea coniuratione fuit Q. Curius natus haud obscuro loco, flagitiis atque 

facinoribus coopertus, quem censores senatu probri gratia moverant» (Sall. Cat. 23, 1) 

(«…у цій змові був Квінт Курій, благородного походження, заплямований 

злочинними і ганебними вчинками, якого цензори вилучили з сенату через 

розпусту»). 

Відсутність аспектуальної відмінності між eram та fui не заперечує 

відмінностей між ними іншого плану. Їх вживання відрізняється у різних авторів 

та у різні періоди, що потребує окремого детального аналізу, частково 

представленого у [Mellet 1988: 151–171].  

Аспектуальне зближення перфекта та імперфекта трапляється у разі їх 

паралельного вживання у межах одного речення. При цьому імперфект займає 

слабу позицію, залежачи від перфекта (71 а – б).  

71 а) «Mater mihi Samia fuit, ea habitabat Rhodi» (Ter. Eun. 107) («Моя матір 

походила з Самосу, вона мешкала на Родосі»). 

71 б) «…in Graecia musici floruerunt, discebantque id omnes, nec qui nesciebat 

satis excultus doctrina putabatur» (Cic. Tusc. 1, 2, 4) («…у Греції квітло музичне 

мистецтво і всі навчались цьому, а той, хто не вмів, вважався не досить 

освідченим»). 

Стверджувати у подібних випадках абсолютну синонімію обох форм немає 

підстав. Перфект тут, як і загалом, цілісно представляє припинені ситуації: матір 

дівчини і Вергіній померли, а розквіт музичного мистецтва в Греції вже не був 
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актуальним за часів Цицерона. На противагу до цього імперфект позначає дії, що 

тривали у час існування ситуацій виражених перфектом, так що обидві форми 

пов’язані між собою співвідношенням     cum – tum, як у наступному випадку (72 

а):  

72 а) «…dicebat melius quam scripsit Hortensius» (Cic. Orat. 132) («…Гортензій 

говорив краще, ніж писав»). 

Ослаблення виразної видової відмінності між імперфектом і перфектом 

спостерігається також при їх вживанні для вираження ітеративності, порівняймо 

(72 б – в): 

72 б) «…oratorum aut interitu aut discessu aut fuga […] primas in causis agebat 

Hortensius, magis magisque cotidie probabatur Antistius, Piso saepe dicebat, minus 

saepe Pomponius, raro Carbo, semel aut iterum Philippus» (Cic. Brut. 308) 

(«…унаслідок загибелі, від’їзду або втечі ораторів […] Гортензій займав у суді 

перше місце; щодня все більше визнавали Антістія; часто виступав Пізон, рідше 

– Помпоній, рідко – Карбон, один або два рази – Філіп»).  

72 в) «T. Anicius mihi saepe iam dixit sese tibi suburbanum si quod invenisset non 

dubitaturum esse emere» (Cic. Q. fr. 3, 1, 23) («Тіт Аніцій часто вже мені говорив, 

що він не вагатиметься купити для тебе маєток за містом, якщо знайде 

якийсь»). 

У наведених прикладах вибір дієслівної форми може мотивуватися 

протиставленням загальної/конкретної інформації. У (72 б) Цицерон не 

конкретизував виступи Пізона, а лише інформував про них, тоді як у листі до 

брата (72 в) йдеться про конкретну ситуацію. 

Незважаючи на нейтралізацію видового протиставлення, відмінність між 

імперфектом і перфектом зберігається також при їх функціонуванні у габітуальному 

значенні, транспонуючись при цьому у площину дискурсивності: імперфект описує 

ситуацію, а перфект дає її загальний огляд, що в результаті зводиться до 

синхронності/ретроспективності точки відліку. Наприклад, (73 а – б): 

73 а) «Post cibum meridianum […] (Augustus) paulisper conquiescebat […]. A 

cena in lecticulam se lucubratoriam recipiebat; ibi, donec residua diurni actus aut 
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omnia aut ex maxima parte conficeret, ad multam noctem permanebat. In lectum inde 

transgressus non amplius […] quam septem horas dormiebat» (Suet. Aug. 78) («Після 

денного сніданку […] (Август) трохи відпочивав […]. А по обіді він ішов на нічне 

ложе і там залишався до пізньої ночі, доки не закінчував усі або більшість денних 

справ. Перейшовши звідти у постіль, спав не більше […] семи годин»).  

73 б) «Ludos circenses […] sprevit. Et in contione et in senatu saepe dixit ita se rem 

publicam gesturum, ut sciret populi rem esse, non propriam» (Hist. Aug. 8, 2) 

(«(Адріан) зневажав […] циркові ігри, а на зібраннях і у сенаті часто говорив, що 

правити республікою він буде так, щоб знали, що править народ, а не він сам»). 

Зумовлена акціональним класом предикатів та контекстом нейтралізація 

аспектуальної семантики імперфекта і перфекта, сприяючи зближенню їхніх 

значень, тим не менше не анулює базових відмінностей між ними, які 

переносяться у площину дискурсу, передовсім виявляючись у протиставленні 

основної та фонової інформації, а також функціональному навантаженні згаданих 

форм. Перфект виражає ситуацію, припинену і попередню стосовно точки відліку, 

імперфект – триваючу й одночасну з нею. З огляду на це можна говорити про 

аспектуальну маркованість обох форм.  

Поряд із імперфектом для вираження процесності в минулому засвідчена 

також перифраза, утворена поєднанням participium praesentis activi + esse (у формі 

імперфекта). Як і синтетична форма, ця конструкція зосереджує увагу на розвитку 

ситуації або її триванні, тобто, актуалізує сему прогресивності (у динамічних 

предикатах) та дуративності (у статичних). Наприклад, (74 а – б): 

74 а) «Nox erat incipiens […] // сum foribus patriis egrediebar amans» (Ov. Epist. 

18, 55 –56) («Наставала ніч […], коли закоханий виходив із батьківських 

дверей»).  

74 б) «Contrivit eorum potentiam, qui in suis virtutibus et non in Deo confidentes 

erant» (Ambr. Patr. 11, 49) («Він поправ могутність тих, які покладались на свої 

чесноти, а не на Бога»).  

Характеризуючись підвищеною експресивністю порівняно з синтетичною 

формою, до пізньолатинського періоду такі перифрази трапляються доволі рідко, 
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що підтверджує думку В. Дітріха про їх маргінальність [Dietrich 1973: 192]. У 

пізній латині їх кількість значно зростає, поширюючись у текстах релігійного 

характеру, зокрема, латинських перекладах Святого Письма та творах, які 

виникли під його впливом, причиною чого часто було дотримання букви 

грецького оригіналу
19

, як у наступному випадку (74 в):  

74 в) «Et statim sabbatis ingressus synagogam docebat eos et stupebant super 

doctrina eius. erat enim docens eos quasi potestatem habens et non sicut scribae» 

(Vulg. NT Marc. 1,21–24) = «Καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 

ἐδίδασκεν. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν 

ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς» (NT Marc. 1,21–24) («І він, відразу в суботу, 

увійшовши в синагогу, узявся навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він 

їх як повновладний, не як книжники»). 

Семантично близьким до імперфекта виступає т. зв. історичний інфінітив 

(infinitivus historicus) – абсолютно вжитий у функції присудка головного, рідше – 

підрядного речення, інфінітив презенса, який розглядається як стилістичний 

варіант імперфекта [Dressler 1968: 142–145; Kühner 1997: 135; Tarriño Ruiz 2009: 

487] чи визначається як біаспектуальна форма, здатна замінювати імперфект і 

перфект [Contino 1977: 108–109; Hirt 1934: 189]. Засвідчений вже у ранній, і 

ширше у класичній та післякласичній латині, він, з одного боку виявляє ознаки, 

характерні для імперфекта, виражаючи прогресивний розвиток (75 а) або 

ітеративність (75 б), а з іншого, формуючи основну сюжетну лінію розповіді, 

зближується із перфектом (75 в). 

75 а) «Imbres fluctusque atque procellae infensae frangere malum, // ruere 

antemnas, scindere vela…» (Pl. Trin. 836–837) («Дощі, хвилі і небезпечні бурі 

розбивали корабель, кидали щогли, рвали вітрила…»). 

75 б) «Neque tamen Catilinae furor minuebat, sed in dies plura agitare» (Sall. Cat. 

24, 2) («Однак, гнів Катіліни не зменшувався, а щодня наростав все більше»). 

                                           
19

 У зв’язку із цим доречно згадати слова Ієроніма про те, що у сакральних текстах «і порядок слів є таїнством» (et 

verborum ordo mysterium est (Hier. Epist. 52, 5)). 
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75 в) «Ubi coepit advesperascere, (Athenodorus) iubet sterni sibi in prima domus 

parte, poscit pugillares stilum lumen, suos omnes in interiora dimittit […]. Initio, quale 

ubique, silentium noctis; dein concuti ferrum, vincula moveri. Ille non tollere oculos, 

non remittere stilum, sed offirmare animum auribusque praetendere. Tum crebrescere 

fragor, adventare et iam ut in limine, iam ut intra limen audiri» (Plin. Epist. 7, 27, 7–8) 

(«Коли почало вечоріти, (Атенодор) наказує постелити собі у передній частині 

дому; просить таблички, стилос, світильник, усіх своїх відправляє у внутрішні 

покої […]. Спочатку звідусіль долинала нічна тиша; потім почало бряжчати 

залізо, рухатись кайдани. Він не підіймав очей, не випускав стилоса, а зміцнював 

дух і насторожував вуха. Тоді шум почав посилюватись, наближатись і вже 

чувся то на порозі, то за порогом»). 

У (75 в) інфінітиви concuti, moveri, tollere, remittere, offirmare, praetendere, 

crebrescere, adventare та audiri сусідуючи з історичним презенсом iubet, poscit, 

dimittit, залежно від суб’єктивного сприймання читача, допускають двозначне 

трактування, дозволяючи розглядати ситуацію або у перебігу, або як завершену, 

що не змінює смислу висловлювання. Виражаючи основні події, інфінітив у 

цьому випадку функціонально тотожний перфекту, але у наративній функції, хоч і 

рідше, допускається також вживання імперфекта [Ramos Guerreira 2009: 433; 

Rosén 1980; Torrego 1995]. З огляду на вторинність та стилістичну маркованість 

історичного інфінітива ми не вдаємося до детального аналізу його семантики та 

функціонування, відсилаючи читача до вузькопредметних досліджень, наприклад, 

[Contino 1977; Dressler 1968; Lombard 1936; Rosén 1995; Viljamaa 1983].  

Аналіз семантики та функціонування імперфекта дає підставу стверджувати 

стабільність його значення впродовж усієї історії латинської мови. Це – аспекто-

темпоральний кластер, який повністю відповідає своїй назві, і, характеризуючись 

відкритістю правої межі, поєднує реальну та «віртуальну» складові. Виражена 

ним минула ситуація залежно від контексту та акціонального типу предикатів 

може бути представленою прогресивним, дуративним, конативим, ітеративним 

або габітуальним значеннями.  
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Зв’язок акціональних параметрів та імперфективності найвиразніше 

простежується у статичних та ателічних процесних предикатах, у яких 

домінантними виступають дуративне і прогресивне значення, тоді як телічні 

предикати (особливо евентиви) демонструють нетривіальні значення, які 

стосуються сфери кількісної аспектуальності, реалізуючи ітеративну або 

габітуальну семантику чи виражаючи конативність. У предикатів, що позначають 

телічні процеси, варто відзначити також поширеність прогресивного значення, що 

може зумовлюватися їхнім розташуванням між класами процесів, які 

передбачають тривалість, та евентивів, де таке значення є неможливим.  

 

2.2.3. Plusquamperfectum indicativi 

 

Подібно до перфекта семантика плюсквамперфекта визначається наявністю 

двох точок відліку М (моменту реалізації ситуації) та М’ (точки відліку, стосовно 

якої розглядається ситуація), транспонованих у площину минулого. При цьому 

співвідношення між ними зберігається: ситуація реалізована у М передує М’ і 

характеризується закритістю правої межі. Дистанція, яка існує між М’ та М 

забезпечує зовнішній погляд на ситуацію, а відтак, її охоплення у всій повноті. На 

відміну від перфекта, для якого у якості М’ передбачається момент мовлення, 

якщо інакше не зумовлене контекстом, плюсквамперфект передбачає локалізацію 

точки відліку винятково у минулому. Такою точкою відліку для 

плюсквамперфекта може виступати інша минула ситуація, певні лексичні маркери 

або макроконтекст. Різне розташування точки відліку сприяє тому, що перфект і 

плюсквамперфект протиставляються один одному як актуальне/неактуальне 

минуле.  

На відміну від перфекта, який завдяки своїй співвіднесеності з моментом 

мовлення (первинною точкою відліку) широко вживається як у плані розповіді, 

так і у плані історії, плюсквамперфект є винятково претерітом і подібно до 

імперфекта переважно представлений в історичній розповіді, що, однак, не 

перешкоджає його вживанню у безпосередній комунікативній ситуації. Подібно 
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до перфекта, плюсквамперфект є ретроспективною часовою формою, позначаючи 

ситуацію, розташовану ліворуч від вторинної, локалізованої у площині минулого 

точки відліку, яка винесена за межі ситуації. З огляду на це його можна 

характеризувати як плюсквампретеріт (порівняймо термін Я. Вакернагеля 

«плюсквамаорист» [Wackernagel 2009: 244]). Розташування вторинної точки 

відліку у межах минулого зближує плюсквамперфект з імперфектом, що, на нашу 

думку, підтверджується їх вживанням у однаковому типі контексту, подібних 

синтаксичних структурах, зокрема, означальних та експлікативних реченнях. Але, 

на відміну від останнього, плюсквамперфект передбачає закритість правої межі до 

точки відліку, тоді як імперфект поширює зображувану ситуацію на згадану 

точку. Саме правобічна замкнутість, властива для плюсквамперфекта, формує 

його аспектуальне значення.  

Семантика плюсквамперфекта знаходить своє формальне вираження також у 

його структурі: основа перфекта вказує на припинення ситуації до точки відліку, 

тоді як морфема -ā- (представлена також у imperfectum indicativi) є носієм 

неактуальності, у цьому випадку – локалізації всієї ситуації включно з точкою 

відліку у минулому. З огляду на аспектуальну семантику плюсквамперфект (76 а) 

є цілком тотожним перфекту (76 б), виражаючи ситуації, припинені у минулому: 

76 а) «Iam primum adulescens Catilina multa nefanda stupra fecerat…» (Sall. Cat. 

15, 1) («Вже у ранній юності Катіліна здійснив чимало негідних вчинків…»). 

76 б) «…mihi multa legenti, multa audienti, quae populus Romanus domi 

militiaeque, mari atque terra praeclara facinora fecit […] lubuit adtendere, quae res 

maxume tanta negotia sustinuisset» (Sall. Cat. 53, 2) («…мені, який багато читав і 

багато чув, які славні вчинки на морі і на суші здійснив римський народ під час 

миру і війни […], хотілося звернути увагу, що найбільше сприяло таким 

заняттям»). 

Аспектуально тотожні fecerat та fecit, виражаючи припинені ситуації, 

водночас стосуються різних часових площин. Плюсквамперфект локалізує 

ситуацію лише у минулому, завдяки чому вона до певної міри деактуалізується: в 

оцінці Салюстія змова, яку організував Катіліна, є значно важчою провиною, ніж 
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його поведінка в юнацькому віці. У другому прикладі перфект fecit, незважаючи 

на розташування самої дії у минулому, допомагає відчути зв’язок із теперішнім: 

результати діянь римського народу для автора є очевидними. Як відзначав А. 

Жюре, плюсквамперфект переносить у минуле завершеність, цілісність, 

результативність перфекта [Juret 1933: 43]  

Згідно із загальноприйнятою думкою, основна функція плюсквамперфекта 

полягає у вираженні таксисних відношень передування в минулому [Ernout 1964: 

224; Hofmann 1965: 320; Kühner 1997: 105; Pinkster 1990: 241; Pinkster 2015: 455; 

Scherer 1975: 74; Ramos Guereira 2009: 435], поєднуючи значення передування із 

завершеністю [Touratier 1983: 271]. Найвиразніше таксисне значення 

плюсквамперфекта простежується у випадках його сусідування з іншою формою 

претеріта (77 а – б): 

77 а) «Quor non venisti, ut iusseram, in tonstrinam?» (Plaut. Asin. 413) («Чому ти 

не прийшов у цирюльню, як я наказав?»). 

77 б) «Stomachabatur senex, si quid asperius dixeram» (Cic. Nat. deor. 1, 33) 

(«Старий дратувався, якщо я говорив занадто затинаючись»). 

Також передування може задаватись і імпліцитно, коли мовець встановлює 

відношення передування стосовно ситуації, яку він лише має на увазі, згадуючи 

пізніше (78 а – б): 

78 а) «Quae res Marium […] vehementer accenderat. Ita cupidine atque ira, 

pessumis consultoribus, grassari» (Sall. Iug. 64, 4–5) («Це […] дуже роздратувало 

Марія. Отож, він почав діяти під впливом двох найгірших порадників – 

честолюбства і гніву»).  

78 б) «…comitiis habitis consules declarantur M. Tullius et C. Antonius. Quod 

factum primo popularis coniurationis concusserat. Neque tamen Catilinae furor 

minuebatur…» (Sall. Cat. 24, 1–2) («…після того, як відбулись коміції, консулами 

оголошують Марка Туллія і Гая Антонія. Це спочатку потрясло змовників. 

Однак, шал Катіліни не зменшувався…»).  

Г. Блазе визначив такий плюсквамперфект як «риторичний», пояснюючи його 

вживання тим, що автор, маючи на думці події, про які хоче розповісти, враховує 



  

 

185 

 

їх при хронологічній послідовності розповіді, тоді як читач позбавлений цієї 

точки відліку, встановленої шляхом антиципації [Blase 1894: 39; Blase 1903: 211–

213].  

Функціонуючи у тексті, плюсквамперфект виражає не лише таксисні 

відношення, а й здатний вживатись абсолютно, наголошуючи на віддаленості 

ситуації від моменту мовлення, що можна характеризувати як 

супрапретерітальність («надминуле» [Плунгян 1998: 40], superpassé [Arnavielle 

1978: 620]). Цю його ознаку, відображену також у назві, підкреслювали латинські 

граматики (Diom. I, 336; Prisc. II, 415; Serg. IV, 508; Cledon. V, 61), відзначаючи 

елемент дистальності у семантиці плюсквамперфекта.  

Поєднання у семантиці плюсквамперфекта відносного й абсолютного значень 

дає підстави характеризувати його, згідно з Б. Комрі, як абсолютно-відносний час 

[Comrie 1985: 64–82]. Абсолютне вживання плюсквамперфекта, викликане 

відсутністю орієнтиру відмінного від моменту мовлення, було типовим для 

латини. Воно зумовлювалось впливом розмовної мови [Ernout 1964: 225; Hofmann 

1965: 320–321] та сприяло зближенню перфекта і плюсквамперфекта, порівняймо 

(79 а – б): 

79 а) «Isti (vidulo) inest cistellula // huius mulieris, quam dudum dixi fuisse 

liberam» (Pl. Rud. 1078–1079) («У цій (скрині) є шкатулка тієї жінки, про яку я 

щойно сказав, що вона є вільною»).  

79 б) «Epidamniensis ille, quem dudum dixeram, // […] // adoptat illum puerum 

surrupticium» (Pl. Men. 57–60 passim) («Той епідамнієць, про якого я щойно сказав, 

[…] усиновлює того викраденого хлопця»). 

Зближенню перфекта і плюсквамперфекта сприяло абстрагування від 

вторинної точки відліку (tum) на користь первинної (nunc), яка є значно 

виразнішою, тому що мовець (автор) передовсім локалізує події стосовно 

моменту мовлення. Цим пояснюється відсутність плюсквамперфекта у текстах 

законів, оскільки їх приписи визначали дії громадян стосовно позиції законодавця 

[Siegert 1939: 10–11].  
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Поряд із цими типовими значеннями, для латинського плюсквамперфекта, як і 

аналогічних утворень в інших мовах, властива низка вторинних, які можна 

характеризувати як «темпорально-аспектуальні» та «модальні». 

До першої групи, крім уже згаданих значень віддаленого минулого та 

передування поєднаних зі значенням припинення, належать також 

«антирезультативні» значення які можуть бути представленими у вигляді 

анульованого результату, коли певна дія скасовується під впливом наступної 

ситуації (80 а – б), наприклад: 

80 а) «Sponsae pater intervenit. // Repudio quod consilium primum intenderam» 

(Ter. Andr. 732–733) («З’явився батько нареченої. Відмовляюсь від рішення, яке 

спочатку прийняв»). 

80 б) «Incipiunt odisse quod fuerant et profiteri quod oderant» (Tert. Apol. 1, 6) 

(«(Новонавернені) починають ненавидіти те, чим вони були (раніше), і визнавати 

те, що ненавиділи (раніше)»). 

Коментуючи останній приклад, С. Мейє відзначає, що точка відліку тут 

задається контекстом і легко можна встановити щось на зразок «до їх 

навернення», яке виправдовує вираження передування; крім того, використання 

плюсквамперфекта наголошує розрив між обома періодами, контраст між двома 

способами поведінки суб’єкта [Mellet 1994: 120–121]. 

Виражений плюсквамперфектом антирезультатив може також реалізуватися у 

вигляді неповного результату, вказуючи на ситуацію, яка, будучи близькою до 

завершеності, була перервана іншою (80 в).  

80 в) «Vixdum tuam epistolam legeram, cum ad me Postumius Curtius venit» (Cic. 

Att. 9, 2 a, 3) («Я майже прочитав твого листа, коли до мене прибув Постумій 

Курцій»). 

Межа між обома різновидами антирезультативності є доволі тонкою: 

припинення може водночас означати і відсутність результату, оскільки ситуація 

не дійшла до своєї критичної точки, за якою припиняється власне дія і 

залишаються її наслідки. Власне кажучи, виражена плюсквамперфектом ситуація 

разом із (можливим) результатом завжди є припиненою у вторинній, а відтак і у 
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первинній точці відліку. Цим вона відрізняється від анульованого результату, 

який передбачає наявність іншої ситуації (переважно заданої контекстом), що 

відміняє існуючий у минулому результат. Обидва різновиди антирезультативності 

відрізняються також акціональним характером предикатів. Припинення ситуації 

допускає як телічні, так і ателічні предикати, тоді як анульований результат є 

прерогативою телічних, оскільки саме вони мають здатність до трансформації. 

Порівняймо (81 а – б): 

81 а) «…omnes tum fere, qui nec extra urbem hanc vixerant neque eos aliqua 

barbaries domestica infuscaverat, recte loquebantur» (Cic. Brut. 258) («…тоді майже 

всі, хто не жив за цим містом (= Римом) і кого не спотворила якась місцева 

неправильність мови, говорилим правильно»). 

81 б) «Quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris, // effodiuntur 

opes...» (Ov. Met. 1, 139–140) («Викопують багатства, які (земля) заховала і 

прикрила тінню Стіксу…»). 

У першому випадку ателічний предикат vixerant виражає просту ситуацію, 

припинену у минулому, тоді як у другому йдеться про скасування минулого 

результату: сховані (recondiderat) і вкриті тінню (admoverat) багатства землі 

викопують люди залізного віку. 

Обмеження часового інтервалу винятково сферою минулого і, як наслідок, 

існування розриву між ситуацією та моментом мовлення сприяє тому, що 

плюсквамперфект вживається для вираження подій неактуальних з погляду мовця 

(81 в): 

81 в) «Phaedromus: Lenonis hae sunt aedes. Palinurus: Male istis evenat. // […] // 

Phaedromus: Obloquere. Palinurus: Fiat maxume. Phaedromus: Etiam taces? // 

Palinurus: Nempe obloqui me iusseras. Phaedromus: At nunc veto» (Pl. Curc. 39–42) 

(«Федром: «Ось будинок звідника. Палінур: Хай йому лихо. […] Федром: 

Сварись ще. Палінур: Щонайохочіше. Федром: Чи ти замовкнеш? Палінур: Але 

ж ти наказав сваритись. Федром: А тепер забороняю»).  

Із діалогу стає очевидним, що виражена плюсквамперфектом дія щойно 

відбулася (obloquere [...] nempe obloqui me iusseras), але мовець використовує саме 
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цю форму, а не перфект, оскільки має на меті показати несуттєвість дії для цього 

моменту [Ходорковская 1981: 99]. До певної міри тут можна говорити і про 

анульований результат: відданий у минулому наказ скасовується наступною 

забороною (iusseras – veto).  

Це може свідчити про вторинність значення давноминулого, яке є реалізацією 

неактуальності, пов’язаної із замкнутістю ситуації у межах сфери минулого. 

Деактуалізація ситуації у наративному дискурсі сприяє здатності 

плюсквамперфекта виражати події, які виходять за межі власне розповіді. У 

такому випадку він «перериває хронологічну послідовність, вносячи пояснення чи 

уточнення» [Touratier 1994: 129]. Прикладом такого вживання може слугувати 

наступний пасаж із «Записок про гальську війну», де дії виражені 

плюсквамперфектом interfecerat, miserat, не стосуються основної сюжетної лінії 

(81 в): 

81 в) «Eos (= Helvetios) […] adgressus magnam partem eorum concidit [...]. Is 

pagus appellabatur Tigurinus […]. Hic pagus […], cum domo exisset, patrum 

nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum sub iugum 

miserat» (Caes. Gall. 1, 12, 3–6) («Напавши […] на них (= гельветів), (Цезар) 

знищив їх велику частину […]. Цей паг називався Тігурінським […]. Цей паг […], 

коли вийшов з дому за пам’яті наших батьків, вбив консула Люція Касія і провів 

його військо під ярмом»). 

Поряд із цим плюсквамперфект може вживатись у зачині оповіді, відносячи її 

у неактуальний часовий план, а у власне розповіді вживаються інші часові форми 

зі значенням минулого (перфект, імперфект, praesens historicum). Такий 

плюсквамперфект С. Мейє характеризує як «плюсквамперфект початку (le plus-

que-parfait d'ouverture) [Mellet 1988: 294; Mellet 1994: 112] (81 г): 

81 г) «…Tarquinii ad Lartem Porsennam […] perfugerant. Ibi […] nunc orabant 

[…], nunc monebant…» (Liv. 2, 9, 1–2) («…Тарквінії перебігли […] до Ларса 

Порсени. Там […] то благали […], то застерігали…»).  
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Здатність плюсквамперфекта виражати деактуалізовані ситуації може 

реалізуватися також у вигляді його модальних значень, серед яких виділяються 

ірреальність та пом’якшена категоричність висловлювання.  

У першому випадку плюсквамперфект представлений у протасисі умовних 

речень, які вводяться сполучником nisi (рідше si), коррелюючись із 

плюсквамперфектом кон'юнктива у протасисі (82 а – б): 

82 а) «…in Cappadocia, […] tu quingentos [...], //ni hebes machaera foret, uno ictu 

occideras» (Pl. Mil. 52–53) («…у Каппадокії […] ти одним ударом вбив би […] 

п’ятсот ворогів, якщо б меч не був тупим»). 

82 б) «Perierat imperium […], si Fabius tantum ausus esset quantum ira suadebat» 

(Sen. Ira 1, 11, 5) («Імперія загинула б […], якщо б Фабій наважився (діяти так), 

як радив йому гнів»). 

Згідно з Г. Блазе, таке вживання плюсквамперфекта мотивується риторичними 

міркуваннями, ґрунтуючись передовсім на його аспектуальній семантиці – 

вираженні припиненої ситуації. «Автор, не звертаючи уваги на реальність, 

визначає що-небудь як таке, що реально відбулося, щоб за допомогою наступного 

протасису перевести його знову в область ірреальності» [Blase 1903: 225] 

(порівняймо [Bennet 1910: 53]) . Близької думки дотримується С. Мейє, 

відзначаючи, що у подібних випадках для логіки розповіді важливішою є 

квазізавершеність дії, ніж її фіктивність [Mellet 1994: 117].  

Згадане значення властиве не лише латинській, а й сучасним мовам, зокрема, 

представлене в умовних реченнях у англійській, наприклад: Had she been more 

careful, the accident would not have happened («Якщо б вона була обережнішою, 

аварія б не трапилась») (цитується за [Bertinetto 2010]).  

Подібним до наведених вище прикладів є вживання для вираження 

ірреальності індикатива імперфекта, порівняймо (82 в – г), де у першому випадку 

вжито імперфект, а у другому – плюсквамперфект: 

82 в) «Nec multo post urbem ingredienti offerebantur communes liberi, nisi 

Narcissus amoveri eos iussisset» (Tac. Ann. 11, 34, 4) («Дещо згодом (перед 
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Клавдієм), який в’їжджав у Рим, постали б їх спільні діти, якщо б Нарцис не 

наказав їх забрати»). 

82 г) «Praeclare viceramus nisi spoliatum, inermem, fugientem Lepidus recepisset 

Antonium» (Cic. Fam. 12, 10, 3) («Ми б дуже славно перемогли, якщо б Лепід не 

прийняв обдертого, беззбройного, втікаючого Антонія»). 

Виражаючи нереальну ситуацію, обидві часові форми є тотожними з огляду на 

модальну семантику, відрізняючись аспектуально: виражена імперфектом дія 

представлена у процесі свого розвитку, співвідносячись із синхронною точкою 

розгляду (nec multo post), а виражена плюсквамперфектом – як припинена, 

розглядаючись у ретроспективі. 

Індикативні форми плюсквамперфекта іноді конкурували із кон’юнктивними для 

вираження ослабленої категоричності висловлювання, переважно у поєднанні із 

прислівниками або прикметниками, наприклад: satius (aequius, par) fuerat «було б 

краще (вигідніше)» або вживаючись самостійно (83 а – б): 

83 а) «…satius fuerat eam viro dare nuptum…» (Pl. Cist. 42) («…краще було б 

видати її заміж…»). 

83 б) «Quanto fuerat praestabilius ubivis gentium agere aetatem // quam huc 

redire…» (Ter. Hec. 284–285) («Наскільки краще було б жити будь-де, ніж 

повертатись сюди…»). 

Можливо, що ослаблена категоричність, яка у тексті реалізується як ввічливе 

прохання, представлена у наступному випадку (83 в): 

83 в) «Hegio, hoc te monitum, nisi forte ipse non vis, volueram» (Pl. Capt. 309) 

(«Гегіоне, я хотів би нагадати тобі про це, якщо ти випадково і сам цього не 

хочеш»). 

Варто відзначити, що переважно замість плюсквамперфекта volueram у 

текстах засвідчено кон’юнктив перфекта voluerim, що може бути пізнішим 

виправленням, оскільки рукописи дають читання volueram [Lindsay 1961: 133], але 

водночас таке виправлення свідчить про модальну семантику плюсквамперфекта. 

У подібному значенні засвідчений також імперфект індикатива, порівняймо (83 г): 
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83 г) «…si domi est, Demaenetum volebam» (Pl. Asin. 452) («…я хотів би 

Деменета, якщо він вдома»). 

Подібний паралелізм, який, як вже згадувалося, простежується також у 

вживанні індикатива імперфекта і плюсквамперфекта в ірреальних умовних 

реченнях, на нашу думку, не є випадковим, зумовлюючись властивою для обох 

форм семою неактуальності, формальним носієм якої у плюсквамперфекті 

активного стану є морфема -erā-, а у плюсквамперфекті пасивного імперфектна 

форма eram. Поєднання основи перфекта або part. perf. pass., які, вказуючи на 

ситуацію, припинену до моменту мовлення, є носіями (відносної) 

претерітальності та згаданих вище формантів, сприяє нагромадженню 

претерітних значень, завдяки чому плюсквамперфект займає особливу нішу у 

сфері минулого, а його семантика повністю узгоджується із назвою. Причиною 

появи зони надминулого є т. зв. «ретроспективний зсув» [Плунгян 2001], який 

виникає внаслідок поєднання існуючих у мові видо-часових форм (у нашому 

випадку, основи перфекта або part. perf. pass.) із особливими модифікаторами-

«ретроспективізаторами» (формантами -erā- або eram).  

Унаслідок розташування ситуації у зоні надминулого і відсутності зв’язку з 

моментом мовлення, відбувається часткова або повна втрата її релевантності, яка 

може реалізуватись у вигляді тривіальних та нетривіальних значень 

плюсквамперфекта, які, як засвідчують типологічні дослідження [Comrie 1985; 

Dahl 1985], притаманні більшості мов світу. 

Залежно від акціонального типу предиката плюсквамперфект здатний 

реалізувати семи лімітативності, комплетивності, пунктивності та інцептивності, 

не відрізняючись у цьому відношенні від перфекта і зберігаючи співвідношення 

між акціональними класами предикатів та частковими значеннями перфектива, 

що у діахронії представлено у таблиці  2. 6. 

 

Таблиця  2. 6  Розвиток аспектуальної семантики plusquamperfectum 

indicativi у діахронії 
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Період Всього Лімітатив Комплетив Пунктив Інцептив 

Ранній 511 61 317 128 5 

% 12 62 25 1 

Класичний 5396 162 3777 1349 108 

% 3 70 25 2 

Післякласич-

ний 

5733 516 4071 1089 57 

% 9 71 19 1 

Пізній 6602 330 4489 1651 132 

% 5 68 25 2 

 

Основна динаміка у розвитку аспектуальних значень характерна для 

плюсквамперфекта з актуалізованою семою лімітативності, де спостерігається 

спад від 12 % у ранній латині до 5 % у пізній, що компенсувалось поступовим 

збільшенням кількості форм зі значенням комплетивності, кількість яких досягає 

піку у післякласичній латині. Стабільнішим було  значення пунктивності, яке 

дещо знижується у післякласичний період (19 % проти 25 % у попередні періоди), 

але відновлюється у пізній латині. Подібно до індикатива перфекта сема 

інгресивності є міноритарною, коливаючись у межах 1 – 2 %. 

Стативні предикати виступають у плюсквамперфекті з лімітативним 

значенням (84 а – б): 

84 а) «Virginem vitiasti, quam te ius non fuerat tangere» (Ter. Ad. 686) («Ти 

збезчестив дівчину, якої не мав права торкатись»). 

84 б) «… nondum Ilium et arces // Pergameae steterant» (Verg, Aen. 3, 108–109) 

(«…ще не стояли Іліон і замок Пергаму»). 

Як свідчать наведені приклади, у всіх випадках ідеться про темпоральну межу 

ситуації, а не про її внутрішню вичерпаність.  

З семантикою лімітативності представлені у плюсквамперфекті також 

предикати на позначення ателічних процесів (85 а – б): 

85 а) «Equitesque committunt proelium et […] tota auxilia regis […], quod nullo 

ordine et sine timore iter fecerant, in fugam coniciunt…» (Caes. Civ. 2, 26) 

(«Вершники вступають у сутичку і […] повертають до втечі усі допоміжні 

війська царя […], тому що ті йшли безладно і бестрашно»). 
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85 б) «(Sp. Tarpei) filiam virginem auro corrumpit Tatius ut armatos in arcem 

accipiat; aquam forte ea tum sacris extra moenia petitum ierat» (Liv. 1, 11, 6) 

(«Дівчину, доньку (Спурія Тарпея), Татій підкупив золотом, щоб вона впустила 

озброєних у фортецю; бо тоді вона випадково ішла за мури по воду для 

жертвоприношень»).  

Подібно до стативних ателічні процесні предикати також більшою мірою 

схильні до вираження зовнішньої (темпоральної) межі, що узгоджується з їхньою 

акціональною семантикою. Це дає підстави стверджувати наявність певної 

кореляції акціонального та аспектуального значення. 

Іноді згадані предикати також реалізують у плюсквамперфекті сему 

комплетивності (86 а – б): 

86 а) «…cum intrassemus triclinium, occurrit nobis ille idem servus, pro quo 

rogaveramus…» (Petron. 31, 1) («…коли ми увійшли до триклінію, нам назустріч 

вибіг той самий раб, за якого ми просили…»). 

86 б) «…posteaquam communicaveramus et dederant nobis eulogias sancti illi et 

egressi sumus foras ostium ecclesiae, tunc coepi eos rogare, ut ostenderent nobis 

singula loca» (Itin. Silv. 1, 3, 7) («…після того, як ми поспілкувались і ті святі 

дали нам благословення, і ми вийшли з церковної брами, я почала просити їх 

показати нам окремі місця»). 

Подібні випадки представлені рідше і завжди є контекстуально зумовленими. 

Здебільшого вжиті предикати у той чи інший спосіб або дублюють ситуацію, яка, 

як видно із контексту, вже відбулася, або при них наявні маркери, які вказують на 

вичерпаність самої ситуації. 

Для процесних телічних (87 а – б) та евентивних предикатів (88 а – б) 

притаманне комплетивне або пунктивне значення: 

87 а) «…hoc est sextum a porta proxumum // angiportum, in id angiportum me 

devorti iusserat» (Pl. Pseud. 960–961) («…це – шостий провулок від порту, у цей 

провулок він наказав мені звернути»). 

87 б) «(C. Marius) apud Sacriportum pulsus a Sulla acie Praeneste, quod […] 

praesidiis firmaverat, se exercitumque contulit» (Vell. 2, 26, 1) («(Гай Марій) 
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розбитий Суллою біля Сакріпорту, направився з військом в Пренесте, яке […] 

зміцнив залогою»). 

88 а) «Fuerunt, et complures fuerunt, propterea quod C. frater aliquantum aeris 

alieni reliquerat» (Cic. Quinct. 73) («Було і було багато (кредиторів), тому що 

брат Гай залишив трохи боргу»). 

88 б) «Dynamius […] conpositas litteras his concinentes quas obtulerat principi per 

praefectum, ad tribunum miserat fabricae Cremonensis» (Amm. 15, 5, 9) («Динамій 

послав трибуну кремонської фабрики […] укладеного ним листа подібного до 

того, який він доставив імператору через префекта»).  

Спорадично у плюсквамперфекті представлені ателічні предикати з 

інцептивною семантикою. При цьому іноді на підставі самої форми важко 

встановити, чи йдеться про власне інцептивність, чи про комплетивність (або, 

радше, пунктивність оскільки йдеться про цілісну дію) і лише ширший контекст 

допомагає уточнити семантику форми (89 а): 

89 а) «Qua rex tempestate novo auctus hymenaeo // vastatum finis iverat Assyrios, // 

dulcia nocturnae portans vestigia rixae…» (Catul. 66, 11–13 ) («У цю пору цар 

обдарований недавнім шлюбом (п)ішов спустошувати асірійські землі, несучи 

солодкі сліди нічного змагання…»).  

Плюсквамперфекту iverat у цьому випадку можна приписувати як інцептивну 

семантику (= «почав іти»), так і розглядати його як констатуючий (= «ішов). 

Обидва варіанти, на нашу думку, є допустимими і не суперечать загальному 

смислу. Однак, судячи із того, що ця форма впроваджує нову ситуацію (похід 

царя), яка є логічним продовженням попередньої (обітниця Береніки), цей 

плюсквамперфект краще характеризувати як інцептивний. І, навпаки, у (89 б) ця 

ж форма має виразне пунктивне значення:  

89 б) «Contra hunc Gallienus exercitum duxit cumque urbem, in quam iverat 

Postumus, obsidere coepisset […] muros circumiens sagitta ictus est» (Hist. Aug. 4, 4) 

(«Проти нього (= Постума) Галліен повів військо і коли почав облягати місто, у 

яке прийшов Постум […], обходячи мури був поранений стрілою»).  
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Згадані вище акціонально-аспектуальні комплекси, реалізовані 

посередництвом форм плюсквамперфекта, представлені у всі періоди розвитку 

латинської мови і є тотожними співвідношенню між акціональним типом 

предикатів та аспектуальною семантикою перфекта, що є цілком закономірно, 

оскільки в обох випадках ідеться про реалізацію однієї і тієї ж грамеми 

перфектива.  

 

2.3. Аспектуальні відношення у сфері футуральності 

 

Наявна у площині минулого аспектуальна опозиція, де імперфект протистоїть 

перфекту/плюсквамперфекту, нейтралізується у сфері майбутнього. 

Протиставлення futurum І та futurum ІІ у вже згаданій системі Варона – Мейє 

ґрунтується на формальній опозиції основ інфекта і перфекта, а, якщо говорити 

про його семантичний бік, то відображає відносно-часову опозицію 

«одночасність/передування», яка, проте, реалізується за певних синтаксичних 

умов, а саме, при вживанні майбутнього ІІ у функції відносного часу, що, як 

побачимо далі, відбувається не завжди. Обидва різновиди майбутнього є 

кон’юнктивного походження і були долучені у систему часів найпізніше, 

завершивши формування латинської темпоральної системи. Futurum I за 

походженням є кон’юнктивом презенса [Safarewicz 1967: 220; Scherer 1975: 78], 

доказом чого може слугувати відсутність формальної відмінності між coniunctivus 

praesentis та futurum I у першій особі однини дієслів ІІІ – IV дієвідміни, здатність 

виражати модальні значення, притаманні кон’юнктиву та зіставлення з іншими і.-

є. мовами (порівняймо лат. leg-ē-s та д.-гр. λέγ-ῃ-ς), тоді як futurum II продовжує і.-

є.сигматичний аорист [Bennet 1910: 53; Delbrück 1897: 321; Scherer 1975: 73].  

 

2.3.1. Futurum I 

 

Позначаючи ситуацію, яка ще не настала, а існує лише в уяві суб’єкта у 

вигляді бажання або наміру, майбутнє, порівняно із теперішнім чи минулим є 
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гіпотетичнішим, оскільки нормальному розвитку ситуації, її настанню, перебігу, 

завершенню тощо може перешкодити певне «зовнішнє» втручання. Як 

відзначається у дослідженнях, майбутній час, особливо futurum І (виокремлення 

шрифтом наше. – Б. Ч.), об’єднує дві групи значень – темпоральні і модальні 

[Mellet 1989; 1983: 269–270; Touratier 1994: 109; Ramos Guerreira 2009: 425].  

Будучи за своєю природою проспективом [Serbat 1975: 403], майбутній І 

локалізує дії у точці, розташованій після моменту мовлення. Завдяки цьому вони 

дистанціюються від комунікативної ситуації і розташовуються за її межами. В 

існуючому між ними інтервалі, або, точніше, проміжку між моментом мовлення М 

і моментом реалізації М’, ситуація може мати різні напрями розвитку, оскільки 

вона є віртуальною, ще не вписаною у реальність, а отже, до певної міри 

неконтрольованою. Однак, як відзначає С. Мейє, мовець, залежно від своїх знань, 

намірів, обіцянок, може стверджувати, що згодом такий стан справ матиме місце і 

він встановлює за межами комунікативної ситуації певну точку, де ситуація зможе 

підтвердитися [Mellet 1989: 271]. Домінування темпоральної та модальної 

складової, значна залежність від інтенцій суб’єкта спричинилися до того, що у 

семантиці майбутнього І аспектуальна складова майже нівелювалася, оскільки, 

важко говорити про особливості перебігу ще не існуючої ситуації. Основною 

функцією цієї форми, принаймні, вже в історичний період, була констатація 

майбутнього факту безвідносно до особливостей його реалізації, що дає підстави 

говорити про нейтральне значення, розуміючи під цим представлення ситуації як 

простого факту. Погоджуючись із французькими дослідниками [Poirier 1978; 

Touratier 1983], можна стверджувати, що у цьому випадку йдеться про «чисту і 

просту дію», для якої іррелевантними є будь-які додаткові характеристики. 

Незважаючи на приналежність до системи інфекта, майбутній І є аспектуально 

нейтральним [Сафаревич 1962: 328; Grassi 1967: 189; Reinhold 1954: 39; Šabršula 

1983: 334; van der Heyde 1933: 73–74], що може зумовлюватися його пізнім 

залученням до системи часів та формальною приналежністю до основи інфекта. Як 

слушно відзначали А. Ерну та Ф. Тома, ідея дії у протіканні тут часто ослаблюється 

перед поняттям майбутнього, яке є єдино існуючим [Ernout 1964: 226]. Подібно до 
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мов, позбавлених граматичного аспекту, роль якого переймають на себе 

акціональні параметри, футурум І може отримувати імперфективну або 

перфективну семантику залежно від акціональної семантики дієслова та контексту. 

При цьому ателічні предикати тяжіють до вираження процесності (90 а – б).  

90 а) «Cavebis, ne me attingas, si sapis» (Plaut. Asin. 373) («Ти, якщо є розумним, 

остерігатимешся, щоб не доторкатись до мене»),  

90 б) «(Naturam) si sequemur ducem, numquam aberrabimus» (Cic. Оff. 1, 100) 

(«Якщо ми слідуватимемо (за природою) як провідником, ніколи не заблудимось»). 

У наведених випадках ателічні предикати, вживаючись у futurum І, 

позначають ситуації, що триватимуть у майбутньому. Цьому також сприяє 

імперфективний контекст, який реалізується на мікрорівні лексичними 

одиницями зі семантикою тривалості або повторюваності (зокрема, прислівників 

numquam, semper, saepe тощо), відсутністю «обмежувачів» дії, які б вказували на 

досягнення нею своєї межі. Вагому роль відграє також загальний смисл 

висловлювання, зокрема його співвіднесення із загальними максимами, властиве, 

наприклад, філософській прозі, що дає підстави говорити про вплив жанру на 

формування імперфективного контексту. 

Навпаки, телічні предикати та перфективний контекст сприяють появі 

значення завершеності (91 а – б): 

91 а) «Si ab viro forte tibi veniet nuntius, facito ut sciam» (Pl. Stich. 148) («Якщо 

до тебе випадково прийде посланець від чоловіка, зроби, щоб я знав»). 

91 б) «Sed quoniam advesperascit, dabis nobis diem aliquem ut contra ista 

dicamus» (Cic. Nat. deor. 3, 94) («Але тому що вечоріє, дай нам якийсь (інший) 

день, щоб ми висловили думку протилежну цій»). 

В останньому випадку futurum I dabis вжитий з відтінком імперативності, 

передбачає, на нашу думку, категоричність висловлювання, що добре 

корелюється з перфективністю, тоді як імперфективна семантика радше 

співвідноситься із потенціальністю або деліберативністю (91 в – г). 
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91 в) «Quisquis servus sine dominico iussu foras exierit, accipiet plagas centum» 

(Petron. 28, 6) («Кожен раб, який вийде з двору без наказу господаря, отримає сто 

ударів»). 

91 г) «…qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam» (Aug. Spec. 25) 

(«…той, хто втратив свою душу задля мене, знайде її»). 

Перфективне значення майбутнього І може також мотивуватися 

комунікативними стратегіями висловлювання. Зокрема, воно присутнє, коли 

суб’єкт упевнений у реалізації свого наміру. Таким, наприклад, є вжитий у 

перфективному значенні futurum І dabo (92 а):  

92 а) «Romanus exultans “duos” inquit “fratrum Manibus dedi; tertium causae 

belli huiusce, ut Romanus Albano imperet, dabo”». (Liv. 1, 25, 12) («Римлянин, 

радіючи, сказав: “Двох я віддав тіням братів, віддам і третього, задля справи 

цієї війни, щоб римлянин панував над альбанцем”»). 

Завершеність дії вираженої формою dabo, підтверджується продовженням 

розповіді, з якої довідуємося про загибель третього з Куріаціїв: «male sustinenti 

arma gladium superne iugulo defigit; iacentem spoliat» (Liv. 1, 25, 12) («ударом згори 

він встромлює меч у горло (ворогу), який ледве тримав зброю; здіймає обладунок 

з лежачого»). 

Упевненістю у реалізації дії, підтвердженій контекстом, завдяки чому форма 

майбутнього І отримує перфективне значення, характеризується звертання 

Меркурія до глядачів у пролозі комедії «Амфітріон» (92 б):  

92 б) «Nunc cuius iussu venio et quam ob rem venerim // dicam simulque ipse 

eloquar nomen meum. // Iovis iussu venio, nomen Mercurio est mihi» (Pl. Amph. 17–

19) («Тепер скажу з чийого наказу я приходжу і чому прийшов та одночасно сам 

вимовлю своє ім’я. Приходжу за наказом Юпітера, ім’я мені є Меркурій»). 

Водночас, варто відзначити, що абсолютизувати наявність перфективного 

значення у futurum I телічних предикатів, як і імперфективного у ателічних, немає 

підстав, що ілюструють наступні приклади (93 а – б) 

93 а) «Ibo atque eloquar.» (Pl. Aul. 817) («Піду і скажу»). 
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93 б) «Illa tecum […] cogitas: “Si recipio, ducet uxorem, quam fortasse cariorem 

habeat quam matrem”» (Quint. Decl. 388, 34) («Роздумуєш із собою про це: “Якщо 

отримаю, він приведе дружину, яку, можливо, вважатиме дорожчою за 

матір”»).  

Характер зв’язку між акціональністю та аспектуальністю у сфері майбутнього 

І нагадує існуючий у системі перфекта, проявляючись у здатності ателічних 

дієслів отримувати додаткові семантичні відтінки, зокрема, інгресивності, що 

представлено у наведених прикладах. 

Завдяки зміні контексту, супроводжуваній трансформацією акціонального 

статусу, майбутній І може змінювати аспектуальне значення. Якщо у 

словосполученні ducere uxorem (93 б) futurum I ducet постає з перфективною 

семантикою, то у іншому контексті (93 в) ця ж форма виражає імперфективність:  

93 в) «Ipsa illum natura eo ducet, ut sciat, quid primum dicendum sit» (Quint. Inst. 

4, 1, 52) («Сама природа вестиме його туди, щоб знав, що слід говорити 

спочатку»).  

Контекст, який передбачає процесність сприяє також появі імперфективного 

значення у наступних випадках (94 а – б): 

94 а) «Nunc tibi captivos mittet Germania crines: // culta triumphatae munere 

gentis eris» (Ov. Am. 1, 14, 45–46) («Тепер тобі Германія посилатиме бранців: ти 

будеш вшанована дарунком підкореного племені»). 

94 б) «…morientur grandes et parvi in terra ista non sepelientur neque plangentur 

et non se incident neque calvitium fiet pro eis. Еt non frangent inter eos lugenti panem 

ad consolandum super mortuo et non dabunt eis potum calicis ad consolandum…» 

(Vulg. Hier. 16, 6–7) («…вмиратимуть великі й малі у цій країні, і не будуть їх ані 

ховати, ані оплакувати; і ніхто не буде робити на собі надрізи, ані обстригати 

голови. І не будуть ламати хліба для того, хто в журбі, на розраду по мертвому, 

і не даватимуть келеха, щоб утішити його…»).  

Іноді навіть контекст не дає змоги з упевненістю визначити аспектуальну 

семантику, наприклад (95 а): 
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95 а) «Qui sic purgatus erit, diutina valetudine utetur, neque ullus morbus veniet 

nisi sua culpa» (Cato Agr. 157, 13) («Хто буде так очищеним, користуватиметься 

тривалим здоров’ям і не прийде жодна хвороба, якщо не з його вини»). 

Залежно від суб’єктивного сприймання читача futurum I veniet тут може 

розумітись як позначення однократної припиненої дії: neque ullus morbus veniet («і 

не прийде жодна хвороба»), хоч ніщо не заважає розглядати дію як ітеративну і 

приписувати цій формі імперфективну семантику «і не приходитиме жодна 

хвороба», тобто, «Х не знатиме жодної хвороби».  

Аспектуально нейтральним є також futurum I у наступному випадку (95 б): 

95 б) «Felices, qui vincent, felices, qui vincentur» (Sen. Benef. 3, 38, 3) («Щасливі 

ті, хто перемагатиме/переможе; щасливі ті, кого перемагатимуть/ 

переможуть»). 

У подібних випадках вибір на користь того чи іншого значення, на нашу 

думку, не відіграє жодної ролі і не впливає на смисл речення. 

Нейтральність властива, зокрема, для перформативних дієслів, наприклад, 

dicere, iubere та ін., майбутній І яких лише констатує майбутнє виконання 

мовленнєвого акту, не конкретизуючи його аспектуальних характеристик. 

Наприклад (96 а – б): 

96 а) «Si mihi fidem // das te tacituram, dicam» (Ter. Hec. 112–113) («Якщо 

поклянешся мені, що мовчатимеш, я скажу/говоритиму»). 

96 б) «Alter […] remissior iudex, quem esse me malo, iniuriae oblivisci iubebit, 

officii meminisse» (Sen. Epist. 81, 6) («Інший […] прихильніший суддя, яким я волію 

бути, наказуватиме/накаже забути про кривду, а пам’ятати про обов’язок»). 

Однак, якщо перформативне дієслово не завершує фрази, а супроводжується 

подальшими словами мовця, або ж контекст вказує на реалізацію мовленнєвого 

акту, що можна розглядати як своєрідний перфективний контекст, то майбутній І 

радше сприймається з перфективною семантикою (96 в – г): 

96 в) «Ballio: Sed cur sedebas in foro, si eras coquos, // tu solus praeter alios? 

Cocus: Ego dicam tibi: // hominum vitio ego sum factus improbior coquos, // non 

meopte ingenio» (Pl. Pseud. 800–803) («Баліон: Але чому ти сидів на площі, якщо 
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був кухарем понад інших? Кухар: Я скажу тобі: я став гіршим кухарем через 

людську помилку, а не через свій талант»). 

96 г) «Verba superciliis sine voce loquentia dicam; // verba leges digitis…» (Ov. 

Am. 1, 4, 19–20) («Промовлю бровами безмовні слова; ти прочитаєш слова 

пальцями…»). 

Сказане вище підтверджує думку про те, що futurum І не є інфектом sensu 

stricto. Він може позначати (поєднуючись з відповідним лексичним значенням і у 

певному оточенні) «інфект у майбутньому», «перфектив майбутнього», 

«передування в майбутньому», стосуватися панхронності чи позначати 

послідовність [Šabršula 1983: 334]. 

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави констатувати здатність предикатів 

усіх акціональних класів реалізувати у futurum I імперфективне, перфективне чи 

нейтральне видове значення, що ілюструють наведені нижче приклади.  

І. Стативні предикати 

а) імперфектив (97 а – б): 

97 а) «Nunc, cum esse credent servom et conservom suom, // haud quisquam 

quaeret qui siem aut quid venerim» (Pl. Amph. 129–130) («Тепер, коли вони 

віритимуть, що я є їхнім слугою і товаришем по рабству, ніхто не питатиме, 

хто я і чого прийшов»). 

97 б) «…nudus in ignota, Palinure, iacebis harena» (Verg. Aen. 5, 871) («…ти, 

Палінуре, голий лежатимеш не невідомому піску»). 

Залежно від суб’єктивного сприймання реціпієнта, можливим є приписування 

майбутньому І стативних предикатів перфективного значення, як, наприклад, у 

(97 а), де форма credent допускає інцептивне трактування «вони повірять», що не 

впливає на загальний смисл речення. 

б) нейтральність (98 а – б): 

98 а) «Fauni vocem equidem numquam audivi; tibi, si audivisse te dicis, credam, 

etsi, Faunus omnino quid sit, nescio» (Cic. Nat. deor. 3, 15) («Насправді я ніколи не 

чув голосу фавна, але повірю/віритиму тобі, якщо ти кажеш, що ти чув, хоч 

взагалі не знаю, що таке фавн»). 
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98 б) «Quae tibi pro tanti pulso discrimine regni// sufficient laudes, Stilicho?» 

(Claud. Bell. Goth. 13–14) («Яких похвал тобі, Стіліхоне, вистачатиме/вистачить 

за те, що ти відвів нещастя від такого великого царства»). 

ІІ. Ателічні процесні предикати: 

а) імперфектив (99 а –б): 

99 а) «Hanc fabulam […] hic Iuppiter hodie ipse aget» (Pl. Amph. 94) («Цю 

історію […] тут сьогодні гратиме сам Юпітер»). 

99 б) «…nunc me […] // […] Stygiis quereris […] divis» (Stat. Theb. 214–215) 

(«…тепер на мене […] скаржитимешся у стігійських […] богів»). 

б) нейтральність (100 а – б):  

100 а) «…cum tenuem fuero mutatus in umbram // candidaque ossa supra nigra 

favilla teget, // ante meum veniat longos incompta capillos // et fleat ante meum maesta 

Neaera rogum» (Tib. 3, 2, 9–12) («…коли я буду перетворений у тонку тінь і 

чорний попіл зверху вкриватиме/вкриє білі кості, нехай до мого смертного одра 

прийде з розпущеним довгим волоссям сумна Неера і нехай плаче перед ним»). 

100 б) «Medea: Fugiam, at ulciscar prius. // Nutrix: Vindex sequetur» (Sen. Med. 

172–173) («Медея: Втечу, але спочатку відімщу. Годувальниця: Месник 

слідуватиме/послідує). 

в) перфектив (101 а – б): 

101 а) «…quisque quicque conditum gustaverit, // ipsus sibi faciam ut digitos 

praerodat suos (Pl. Pseud. 883–884) («…зроблю так, що кожен, хто скуштує будь-

яку приправу, сам собі відкусить пальці»). 

101 б) «…quidquid mihi pater tuus debuit, acceptum tibi fieri iubebo» (Plin. Epist. 

2, 4, 2) («…усе, що мені заборгував твій батько, накажу тобі прийняти»). 

ІІІ. Телічні процесні предикати: 

а) імперфектив (102 а – б): 

102 а) «…numquam, dum ego adero, hic te tanget» (Ter. Ad. 157) («…ніколи він не 

торкатиметься тебе, доки я тут буду»).  
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102 б) «Ego […] eas defendam semper semperque defendi…» (Cic. Nat. deor. 3, 5) 

(«Я […] завжди захищатиму їх (= релігійні вірування предків) і завжди 

захищав…»). 

б) нейтральність (103 а – б): 

103 а) «Totum […] vitium in medium protrahendum est, ex quo agnoscet quisque 

partem suam» (Sen. Tranq. 2, 5) («Всю […] ваду треба винести напоказ, з якої 

кожен пізнаватиме/пізнає свою частку»). 

103 б) «Disrupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis…» (Hier. Epist. 7, 3, 

2) («Ти розбив мої кайдани, тобі принесу/приноситиму хвалебну жертву…»). 

в) перфектив (104 а – б): 

104 а) «…ego […] convivis cenam conditam dabo // hodie atque […] suavi 

suavitate condiam…» (Pl. Pseud. 881–882) («… я […] дам сьогодні […] 

бенкетуючим приправлений обід і приправлю приємною приємністю...»). 

104 б) «Idem venturos tollemus in astra nepotes // imperiumque urbi dabimus» 

(Verg. Aen. 3, 158–159) («Ми ж (= боги) підіймемо до зірок прийдешніх онуків і 

дамо місту владу»). 

IV. Евентивні предикати: 

а) імперфектив (105 а – б): 

105 а) «…neque mihi umquam veniet in mentem Crasso invidere…» (Cic. Att. 2, 4, 

2) («… і мені ніколи не спадатиме на думку заздрити Красові…»). 

105 б) «Certe ille est Adam, cui dictum est: in sudore vultus tui edes panem tuum, et 

operaberis terram de qua sumptus es; spinas et tribulos pariet tibi» (Aug. Serm. 346 С, 

20) (« Дійсно, це – Адам, якому було сказано: у поті лиця твого їстимеш хліб твій 

і оброблятимеш землю, з якої ти був взятий; колючки і кукіль вона родитиме 

тобі»).  

б) нейтральність (106 а – б):  

106 а) «Istuc quaero certum qui faciat mihi, // qui sese dicat scire eum esse 

emortuom: // operam […] numquam sumam quaerere. // verum aliter vivos numquam 

desistam exsequi (Pl. Men. 244–245) («Шукаю того, хто мені повідомить, хто 

скаже, що він знає, що той (= брат) – мертвий; тоді ніколи не 
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братимусь/візьмусь за пошуки. А інакше живий ніколи не 

перестану/переставатиму розшукувати»).  

106 б) «Circumspice tecum singulos: occurrent tibi senes qui secum maxime ad 

ambitionem, ad peregrinationes, ad negotiandum parent» (Sen. Epist. 13, 17) («Глянь 

на кожного зокрема зустрінуться/зустрічатимуться тобі старці, які 

готуються до державних посад, до подорожей, до торгових справ»). 

в) перфектив (107 а – б): 

107 а) «…Phormio // dotem si accipiet, uxor ducendast domum» (Ter. Phorm. 693) 

(«… якщо Форміон отримає посаг, треба привести в дім дружину»). 

107 б) «Dicam quae accidant mihi; tu morbo nomen invenies» (Sen. Tranq. 1, 4) 

(«Скажу, що зі мною відбувається; ти знайдеш назву для хвороби»). 

Аспектуальні значення futurum I у діахронії представлені у таблиці 2.7. 

Таблиця 2. 7 Розвиток аспектуальної семантики futurum I у діахронії 

Період Усього Імперфектив-

ність 

Перфектив- 

ність 

Нейтраль-

ність 

Ранній 3085 957 1018 1110 

%  31 33 36 

Класичний 2980 924 1013 1043 

%  31 34 35 

Післякласичний 2931 909 938 1084 

%  31 32 37 

Пізній 2672 935 1042 695 

%  35 39 26 

 

Як свідчать наведені кількісні дані, аспектуальні значення майбутнього І 

приблизно порівну розподіляються між імперфективністю, перфективністю та 

нейтральністю упродовж ІІІ ст. до н. е – VI ст., однак у пізній латині (ІІІ – VI ст.) 

зменшується частка форм з нейтральною семантикою, що компенсується 

зростанням їх кількості з імперфективним та перфективним значенням. 

Узгодженість між акціональним типом предикатів та видовими значеннями 

майбутного І не є абсолютною. У такому випадку для телічних предикатів треба 

було б очікувати відсутність імперфективного значення та vice versa, що 

засвідчено значно рідше і більшою мірою залежить від мікро- чи макроконтексту. 
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На противагу до форм з чітко визначеним видовим значенням, для яких властива 

більша регулярність в узгодженості акціональної семантики предикатів та 

аспектуальної семантики форми, futurum I, як свідчить аналіз фактичного 

матеріалу, здатний однаковою мірою реалізувати імперфективне, перфективне чи 

нейтральне видове значення у предикатах усіх акціональних класів. Причиною 

цього, на нашу думку, є як нейтральність контексту, який допускає двозначне 

трактування аспектуальної семантики, так і те, що писемний текст не дає змоги 

враховувати невербальних засобів комунікації (інтонації, жестикуляції тощо), які 

значною мірою здатні конкретизувати аспектуальне значення.  

 

2.3.2. Futurum II 

 

Якщо майбутній І римські граматики однозначно трактували як темпоральну 

форму, то майбутній ІІ переважно розглядався як форма зі значенням 

модальності, а саме, – як coniunctivus futuri (Char. I, 214; Diom. I, 340; Prisc. II, 

416), іноді ототожнюючись з конʼюнктивом перфекта, а іноді протиставляючись 

йому як оптативу майбутнього часу (Consent. V, 375). Причина цього, на думку Ф. 

Тома [Thomas 1938 a: 166–198] та його послідовників [Mellet 1994: 167], полягала 

у загальному переплетенні майбутнього ІІ та конʼюнктива перфекта, формальною 

підставою чого слугувала їх подібність, зумовлена втратою відмінності у 

тривалості морфеми -і-, яка характеризує обидві форми, первісно короткої у 

futurum II та довгої у coniunctivus perfecti. Унаслідок цього згадані форми 

формально ототожнились, розрізняючись лише в 1 особі однини (порівняймо 

ornavero/ornaverim). 

Згідно із загальноприйнятою думкою, майбутній ІІ є абсолютно-відносним 

часом, який виражає завершену у майбутньому ситуацію, що часто, але не 

завжди (виокремлення шрифтом наше. – Б. Ч.) передує іншій майбутній [Bennet 

1910: 53; Ernout 1964: 226; Haverling 2010: 377; Pinkster 1995: 227; Touratier 1994: 

129]. З огляду на це у його семантиці варто диференціювати щонайменше дві 

групи значень, повʼязаних із аспектуальністю: перфективність та антеріорність.  
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Як засвідчує фактичний матеріал, упродовж усієї історії латинської мови 

майбутній ІІ, на відміну від аспектуально-нейтрального майбутнього І, 

здебільшого характеризується перфективною семантикою, позначаючи завершені 

ситуації, які сприймаються як цілісний факт. Подібно до плюсквамперфекта його 

аспектуальна семантика визначається співвідношенням моменту реалізації 

ситуації та розташованої за її межами точки відліку, стосовно якої ситуація 

розглядається. Охоплений ситуацією відтинок осі часу обмежується точкою М, 

передуючи точці відліку М’. 

У «чистому» вигляді, без відтінку передування, це простежується передусім у 

головних та незалежних, рідше, підрядних реченнях. У пролозі до комедії 

«Амфітріон» Меркурій звертається до глядачів (108 а): 

108 а) «Сontraxistis frontem, quia tragoediam // dixi futuram hanc? Deus sum, 

commutavero. // Eandem hanc, si voltis, faciam ex tragoedia //  

comoedia ut sit…» (Pl. Amph. 53–55) («Ви нахмурили чоло, тому що я сказав, що це 

буде трагедія. Я – бог, зміню. Якщо хочете, зроблю її ж із трагедії комедією…»). 

Аналогічне вживання майбутнього ІІ представлене також у інших випадках 

(108 б):  

108 б) «…nostris militibus cunctantibus maxime propter altitudinem maris, qui 

decimae legionis aquilam ferebat […] inquit […] “ego certe meum rei publicae atque 

imperatori officium praestitero”» (Caes. Gall. 4, 25, 3) («…оскільки наші воїни дуже 

вагались (зійти на берег) внаслідок глибини моря, той, хто ніс орла десятого 

легіону […] сказав […]:“Я з впевненістю виконаю свій обовʼязок перед державою 

і полководцем”»). 

Реалізованість ситуації, вираженої майбутнім ІІ, підтверджується в 

експліцитний чи імпліцитний спосіб. У першому випадку перед глядачем 

розігрується комедія, у другому – завершеність конкретизується подальшим 

контекстом (108 в): 

108 в) «Hoc cum voce magna dixisset, se ex navi proiecit atque in hostes aquilam 

ferre coepit» (Caes. Gall. 4, 25, 4) («Коли він це голосно вигукнув, кинувся з корабля 

і поніс орла на ворогів»). 



  

 

207 

 

Проте значно частіше майбутній ІІ функціонує як відносний час, позначаючи 

попередню ситуацію, припинену до настання іншої майбутньої. Очевидно, що це 

значення розвинулось у відповідному синтаксичному контексті, де поруч 

вживалися майбутній ІІ та інша форма із футуральною семантикою (майбутній І, 

імператив, конʼюнктив) і широко представлене, починаючи від ранньої латини 

(109 а – б). 

109 а) «Mihi dolebit, non tibi, si quid ego stulte fecero» (Pl. Men. 439) («Мені 

болітиме, не тобі, якщо я щось нерозумно зроблю»).  

109 б) «Tu nunc vestes tinge Creusae, // quas cum primum sumpserit, imas // urat 

serpens flamma medullas» (Sen. Med. 817–819) («Тепер ти змочи одяг Креуси; як 

тільки вона візьме його, повзуче полумʼя спалюватиме середину»). 

Зі значенням передування майбутній ІІ переважно виступає у підрядних 

реченнях, серед яких переважають часові та умовні (див. наведені вище 

приклади), рідше у головних. У підрядних реченнях антеріорна семантика 

майбутнього ІІ підсилюється впливом сполучника, який встановлює послідовність 

ситуацій: «якщо (коли) відбудеться ситуація Х, то після неї матиме місце ситуація 

Y», а при вживанні у головному співвідношення ситуацій задається контекстом, 

наприклад, після слів, звернутих до Психеї, Амур відразу покидає її (110 а).  

110 а) «…illae […] consiliatrices egregiae tuae tam perniciosi magisterii dabunt 

[…] mihi poenas, te vero tantum fuga mea punivero. Et cum termino sermonis pinnis in 

altum se proripuit» (Apul. Met. V, 24) («…ті […] твої видатні порадниці у такій 

небезпечній науці […] зазнають від мене кари, а тебе я покараю тільки своєю 

втечею. І з кінцем розмови на крилах поспішив у небо»). 

У (110 б) представлена логічна послідовність ситуацій, одна з яких передує 

іншій. Характерним при цьому є вживання у складі futurum II passivi не інфектної, 

а перфектної форми дієслова esse, яка виразніше акцентує передування. 

110 б) «…quod tibi fuerit persuasum, huic erit persuasum, quod tibi fuerit 

probatum, huic erit probatum» (Cic. Q. Rosc. 3) («…у чому переконаєшся ти, у тому 

переконається і він; що схвалиш ти, схвалить і він»). 
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Вживаючись абсолютно, майбутній ІІ іноді семантично зближується з 

майбутнім І, що підтверджується зіставленням згаданих часових форм у 

аналогічному контексті, порівняймо (111 а) та (111 б). 

111 а) «Еodem pacto, quo huc accessi, apscessero» (Pl. Trin. 710) («Таким самим 

способом, як я сюди прийшов, я піду геть»). 

111 б) «Abscedam hinc intro» (Pl. Poen. 805) («Піду звідси сюди всередину»). 

Особливо виразно подібність між обома різновидами футуруму проявляється 

у разі їх паралельного вживання у межах одного речення, де вони локалізують 

ситуацію в одній і тій же точці майбутнього. Ця схожість ще більше акцентується 

за умови підсилення аспектуального значення форми акціональною семантикою 

предикатів та контекстом (112 а – б): 

112 а) «Sic optume, ut ego opinor, omnis causas praecidam omnibus: // et me hac 

suspitione exsolvam et illis morem gessero» (Ter. Hec. 598–599) («Так найкраще, на 

мою думку, я всім усуну всі причини: і себе звільню від цієї підозри, і догоджу їм»). 

112 б) «Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille, // inque domo binus conspicietur 

honor» (Ov. Pont. 4, 9, 63–64) («Так ти двічі будеш консулом, двічі і він, і у домі 

споглядатимуть подвійну шану»). 

Аналіз вживання майбутнього ІІ дає змогу виділити декілька типів 

синтаксичного контексту, які сприяють уподібненню його семантики до 

майбутнього І: а) автономне функціонування у реченні, коли futurum II 

представлений поодинокою, ізольованою формою; б) паралельне вживання обох 

різновидів майбутнього у головному реченні особливо, якщо акціональна 

семантика однієї з форм корелюється із аспектуальною семантикою іншої; в) 

вживання майбутнього ІІ в обох частинах складнопідрядного речення. 

Два перші згадані випадки ілюструються наведеними вище прикладами, тому 

зупинимося на останньому. У ранній латині, і у наступні періоди, трапляються 

випадки вживання майбутнього ІІ у протасисі та аподосисі умовного періоду, при 

чому обидві ситуації розташовані на одній площині і відбуваються одночасно 

(113 а – б): 
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113 а) «Argentum nisi qui dederit, nugas egerit, // verum qui dederit magis maiores 

egerit» (Pl. Poen. 80–81) («Якщо хтось не дасть грошей, жартуватиме, але той, 

хто дасть, пожартує ще більше»). 

113 б) «Frustra se servare succinxerit, qui septus caritate non fuerit» (Plin. Рaneg. 

49) («Марно оточуватиме себе слугами той, хто не буде оточений ласкою»).  

Думки дослідників стосовно абсолютно вжитого майбутнього ІІ представлені 

трьома основними напрямами. Традиційно це пояснюють залишком старої 

аспектуальної опозиції, де протиставлялись обидва різновиди майбутнього, яка 

зазнала ослаблення вже у ранній латині [Hofmann 1965: 322; Kühner 1997: 147]. 

Інші дослідники стверджували часткове переплетення майбутнього І та ІІ [Bennet 

1910: 53–59; Lindsay 1938: 60; Sjögren 1906]. Третя точка зору приписує 

абсолютно вжитому майбутньому ІІ значення передування і завершеності [Gaffiot 

1933; de Melo 2007: 49, 50; Risselada 2000]. 

Іноді абсолютне вживання футурума ІІ пояснюється, враховуючи темпоральні 

або модальні ознаки, зокрема, наголошено такі моменти, як проксимальність 

стосовно моменту мовлення та деонтична модальність [Menge 2009: 184]. 

Часте вживання майбутнього ІІ у римській комедії у кінці вірша
20

 

наштовхувало на думку про метричну зумовленість його вживання і наводилось 

як один із аргументів на користь переплетення значень майбутнього І та ІІ 

[Pinkster 1995: 294–295; Sjögren 1906]. Однак, з огляду на те, що майбутній ІІ 

також представлений в інших позиціях, пояснювати його вживання вимогами 

розміру видається малоймовірним і не є переконливим аргументом на користь 

синонімії обох форм (порівняймо [Haverling 2010: 380–381; de Melo 2007: 35]). 

Навіть якщо не брати до уваги сферу антеріорності, де можливий лише майбутній 

ІІ, то його нижча частотність порівняно з майбутнім І і переважне 

функціонування у підрядних реченнях (таблиця 2. 8) свідчать про функціональну 

відмінність обох типів майбутнього.  

                                           
20

 У корпусі комедій Плавта і Теренція із 16 випадків вживання fecero 10 засвідчені у кінці рядка, із 13 випадків 

вживання videro – 10 у кінці рядка, із 10 випадків вживання dixero – 6 наприкінці рядка. 
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Таблиця 2. 8  Розподіл майбутнього І та ІІ у головних (незалежних) та 

підрядних реченнях у діахронії 

   Часова форма  

 

Період 

Futurum I Futurum II 

 

Головне 

(незалежне) 

Речення 

Підрядне 

речення 

Головне 

(незалежне)  

речення 

Підрядне 

речення 

Усього % Усього % Усього % Усього % 

Ранній 2530 82  555 18  333 30  776 70  

Класичний 2652 89  28 11  157 12,5  1098 87,5  

Післякласичний 2755 94  176 6  141 12  1038 88  

Пізній 2512 94  160 6  67 4  1615 96  

 

Частотність вживання майбутнього І і ІІ є стабільною у проміжку ранньої-

післякласичної латини, але у пізньому періоді спостерігається зростання частки 

майбутнього ІІ (таблиця 2. 9), хоча загалом зберігається кількісне домінування 

інфектної форми. 

Таблиця 2. 9 Частотність вживання майбутнього І і ІІ у діахронії 

 

 

 

 

 

На відміну від майбутнього І, основною функцією якого є просте 

розташування ситуації у майбутньому безвідносно до оточення, що, зрештою, 

підтверджується перевагою цієї форми у головних та незалежних реченнях, 

майбутній ІІ пов’язаний із ситуацією, яка відбувалася раніше. Наприклад (114 а): 

114 а) «At ego quando eum esse censebo domi, // rediero» (Pl. Pseud. 646–647) («А 

я повернусь, коли вважатиму, що він є вдома»).  

Майбутній ІІ rediero у головному реченні виражає дію, яка слідуватиме за 

дією підрядного (quando censebo) і є її наслідком.  

Таке вживання також засвідчене у текстах давньоримських законів (114 б):  

 Часова форма 

  

Період 

Futurum I Futurum II 

Усього  % Усього  % 

Ранній 3282 75 1109 25 

Класичний 3535 74  1255 26 

Післякласичний 3243 73  1179 27 

Пізній 2637 61 1682 39  
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114 б) «Quei ex h. l. pequniam petet nomenque detulerit […] sei eis volet sibei 

patronos in eam rem darei pr. ad quem nomen detulerit patronos civeis 

Romanos ingenuos ei dato» (CIL I
2,
 583, 10) («Якщо той, хто, згідно з цим законом, 

вимагатиме грошей і назве імʼя […], захоче, щоб йому для (розгляду) цієї справи 

надали покровителів, то нехай претор, якому він повідомить імʼя, дасть йому 

покровителями уроджених римських громадян»). 

Наведена у законі послідовність дій є цілком логічною: спрочатку позивач 

викладає суть справи (petet – futurum I) , а потім називає імʼя відповідача (detulerit 

– futurum II), так що майбутній ІІ виражає наслідок попередньої дії.  

Цікавим є також той факт, що, якщо у класичній латині і згодом нормою є 

розташування майбутнього ІІ зі значенням передування у протазисі умовного 

періоду, то у ранній він зустрічається в аподозисі, позначаючи наступну дію. У 

протазисі міг вживатися майбутній І або інша форма з семантикою футуральності 

(115 а): 

115 а) «…ego dicam quicquid inerit nominatim… // […] // si falsa dicam, frustra 

dixero» (Pl. Rud. 1133–1135) («…я поіменно назву все, що там буде […], якщо 

говоритиму неправильно, скажу марно») (дівчина звертається до рибалки, який 

виловив у морі скриньку, доводячи, що вона належить їй). 

Звʼязок майбутнього ІІ із попередньою дією спостерігається не лише у 

підрядних реченнях. Наприклад, у діалозі Меркурія і Сосії (115 б): 

115 б) «Quid si ego illum tractim tangam, ut dormiat? // Servaveris nam continuas 

has tris noctes pervigilavi» (Pl. Amph. 312–313) («Що, якщо я погладжу його, щоб 

він спав? Порятуєш, бо я чував ці три ночі поспіль»). 

У першому реченні йдеться про намір Меркурія приспати Сосію, у відповіді 

Сосії – наслідок виражено майбутнім ІІ servaveris.  

На відміну від майбутнього ІІ, для майбутнього І такий звʼязок не є 

обовʼязковим, наприклад, (115 в):  

115 в) «…erus nuptias meus hodie faciet» (Pl. Aul. 288) («…мій господар сьогодні 

робитиме весілля») (раб Стробіл вступає в бесіду з кухарями Конгріоном і 

Антраком, повертаючись із ринку з покупками на весілля господаря).  
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Майбутній І faciet позначає дію, яка, не повʼязана із ситуацією: весілля 

господаря планується незалежно від цієї зустрічі.  

Однак взаємозвʼязок майбутнього І та ІІ є окремим питанням, яке потребує 

спеціального розгляду з урахуванням усього спектру їхньої семантики та функцій, 

а також прагматичних чинників, ролі і типу контексту тощо та виходить за межі 

нашого дослідження. Часткові аспекти цієї проблеми із залученням 

ранньолатинського матеріалу представлено у дослідженнях Р. Рісселади 

[Risselada 2000], В. де Мело [de Melo 2007], М. Кюммеля [Kümmel 2013],              

Б. Б. Ходорковської [Ходорковская 1991; Ходорковская 2003].  

На користь перфективного характеру майбутнього ІІ вказує також його 

переважне поєднання з телічними предикатами (таблиця 2. 10). Їхня частка, 

незначно зменшуючись у класичній – післякласичній латині, зростає у пізній 

сягаючи максимуму. 

Таблиця 2. 10  Футурум ІІ і акціональність 

 Типи предикатів 

Період  
Ателічні Телічні 

Усього % Усього % 

Рання 466 42 643 58  

Класична 594 47,4  661 52,6 

Післякласична 554 47  625 53 

Пізня 639 38  1043 62  

 

Як згадувалося, видова семантика може підсилюватись «аспектуально 

вагомим контекстом» [Бондарко 1990: 13], роль якого особливо важлива при 

аспектуальній нейтральності форми. За умови визначеності аспектуальної 

семантики контекст слугує додатковим чинником, який підсилює її. В. Райбле 

виділяє два типи такого контексту: імперфективний і перфективний [Raible 1991: 

197–199] або «ітеративно-марковану розповідь» (narration with iteration-signals) та 

«епізодично-марковану розповідь» (narration with episode-signals) [Raible 1971]. 

Перший відтворює події у їх розвитку, характеризуючись такими ознаками, як 

ітеративність, процесність (у термінології В. Райбле – імперфективність), 

мультиплікативність тощо, тоді як ознакою другого є цілісність [Raible 1991: 197–
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198]. Оскільки основними ознаками перфективності є наявність кінцевої межі та 

цілісність, то ці ж параметри ми вважаємо основними і для цього типу контексту. 

Врахування цих ознак і їх імплементація на функціонування futurum ІІ дали змогу 

виділити декілька різновидів перфективного контексту, характерних для цієї 

форми: 

а) антеріорний, який передбачає передування і припинення ситуації до 

настання іншої. Це найтиповіший випадок вживання, особливо часто 

представлений у підрядних реченнях (116 а), де виконання дії, вираженої 

майбутнім І (metes), передбачає обовʼязкове виконання і попередню локалізацію 

дії, вираженої майбутнім ІІ (feceris): 

116 а) «Ut sementem feceris ita metes» (Cic. De orat. 2, 261) («Як посієш, так 

жатимеш»).  

б) інгресивний, властивий для ателічних (особливо статичних) предикатів (116 

б):  

116 б) «Iter inperfectum erit, si in media parte aut citra petitum locum steteris» 

(Sen. Epist. 77, 3) («Шлях буде незавершеним, якщо ти зупинишся посередині чи по 

цей бік від бажаного місця»). 

в) результативний, який позначає ситуацію, що випливає із попередньої та є її 

наслідком (116 в): 

116 в) «Cape atque serva: me lubente feceris» (Pl. Men. 272) («Візьми (гроші) і 

бережи: зробиш мені приємність»). 

г) підсумовуючий, коли майбутній ІІ підсумовує собою одну або декілька 

ситуацій, локалізованих у майбутньому, будучи одночасним з ними, наприклад, 

майбутній ІІ наприкінці речення (116 г): 

116 г) «Haec si voles // in animo vere cogitare, Demea, // et mi et tibi et illis 

dempseris molestiam» (Ter. Ad. 817–819) («Якщо ти захочеш, Демеє, справді 

поміркувати у душі, то звільниш від клопоту і мене, і тебе, і їх»). 

Вжитий у головному реченні майбутній ІІ dempseris, як засвідчує загальний 

смисл фрази, не позначає нової дії, темпорально «зсунутої» стосовно voles у 

протазисі умовного періоду. Навпаки, головне речення радше позначає ситуацію, 
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яка матиме місце у той самий час, що й реалізація бажання Демеї:                 

бажання = звільненню від турботи. 

Збіг обох ситуацій може виражатися не лише співвідношенням майбутнього І 

та майбутнього ІІ, а й за допомогою однотипних форм, як у наступному випадку 

(116 д):  

116 д) «Dixeris male dicta cuncta, cum ingratum hominem dixeris» (Publil. D 4) 

(«Погано скажеш всі слова, коли назвеш людину невдячною»). 

Dixeris у головному реченні виражає одночасність із дією підрядного, яка (= 

дія) немовби міститься у ньому. Паралельність обох дій підкреслюється також 

синтаксично вживанням futurum II у складі підрядного речення з cum coincidens. 

Згідно з Ж. Лебретоном, підсумовуюча функція майбутнього ІІ була 

властивою для Цицерона. При цьому ця форма поєднується з умовними, часовими 

або означальними реченням, чи імперативом, позначаючи еквівалентність 

головного і підрядного речень [Lebreton 1979: 202], але як засвідчують комедії 

Плавта і Теренція, таке вживання не варто розглядати винятково як ознаку 

класичної латини.  

д) аористичний, коли ситуація, незалежно від її тривалості, представлена як 

факт (116 е):  

116 е) «Spem inproborum vitabis, si nihil habueris, quod cupiditatem alienam et 

inprobam inritet, si nihil insigne possederis» (Sen. Epist. 105, 3) («Ти уникатимеш 

зазіхання негідників, якщо не матимеш нічого, що збуджуватиме чужу і 

нечестиву жадобу, якщо не володітимеш нічим видатним»).  

е) лімітативний, якщо у той, чи інший спосіб (обставинами часу, 

сполучниками тощо) задана межа дії (116 є – ж): 

116 є) «Concedere aliquantisper hinc mihi intro lubet // […] // tibicen vos interibi 

hic delectaverit» (Pl. Pseud. 571–573) («Мені на трохи хочеться піти всередину […] 

тим часом вас розважить флейтист»).  

116 ж) «…quamdiu vixerit, habebit stigmam, nec illam nisi Orcus delebit» (Petron. 

45, 9) («…доки житиме, матиме клеймо, і його знищить тільки смерть»).  
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Проблематичним у цьому випадку є трактування майбутнього ІІ fuero. З 

одного боку, контекст дає змогу приписувати цій формі констатуюче значення, 

але, з іншого, fuero можна трактувати як форму похідну від fieri «ставати» 

[Kühner 1997: 152; Sjögren 1906: 173–185], що дозволяє йому вживатися також для 

вираження передування чи інгресивності. Наприклад, речення «ambitiosus non ero, 

cum senex fuero» (Sen. Contr. 10, 2, 7) допускає два варіанти тлумачення: 1) «я не 

буду честолюбним, коли буду старим» і 2) «я не буду честолюбним, коли стану 

старим».  

За наявності додаткових маркерів значення можна уточнити, як у наступному 

випадку: «іmpera quod vis: navigabo, militabo, dummodo, ubicumque fuero, tuus sim» 

(Sen. Contr. 2, 1, 4) («Наказуй, що хочеш: плаватиму, служитиму у війську, лиш 

би, де б я не був, я був твоїм»), де за допомогою прислівника ubicumque 

створюється імперфективний контекст. Однак за абсолютної нейтральності 

контексту при визначенні значення доводиться зважати на певну частку 

субʼєктивності. 

Попри те, що futurum ІІ переважно утворюється від граничних дієслів і/або 

засвідчений у перфективному контексті, деякі випадки його вживання начебто 

суперечать цьому. Йдеться, зокрема, про статичні дієслова esse, habere, videre та 

модальні velle, posse, безособові licet, placet, oportet тощо, майбутній ІІ яких у 

головних та незалежних реченнях доволі часто функціонально не відрізняється 

від його інфектного відповідника, наприклад (117 а –б) та (118 а – б): 

117 а) «Prius audite paucis: quod quom dixero, si placuerit, // facitote» (Ter. Eun. 

1067–1068) («Спочатку трохи послухайте: якщо сподобається те, що скажу, 

робіть»). 

117 б) «Immo si placebit, utitor // consilium, si non placebit, reperitote rectius» (Pl. 

Epid. 263–264) («Дійсно, якщо порада сподобається користуйся, якщо не 

сподобається, повторіть правильніше»).  

118 а) «…si […] voluero iudicare, numquid falli potero?» (Aug. Serm. 47) 

(«…якщо […] захочу судити, чи зможу помилитись?»). 
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118 б) «Me praefecto, quamdiu voles, uteris» (Hist. Aug. 12, 6) 

(«Користуватимешся мною як префектом, доки захочеш»). 

Практична відсутність відмінності між вживанням та семантикою 

футуральних форм згаданих дієслів дає змогу прийняти думку Г. Пінкстера про 

ідіоматичне вживання майбутнього ІІ як міноритарного варіанта майбутнього І 

[Pinkster 2015: 466 ].  

Іншим випадком ідіоматичного вживання є функціонування videro як 

тотожного videbo [de Melo 2007: 48, 50; Pinkster 2015: 469], що супроводжується 

частковою зміною семантики дієслова. У випадках, де згадана форма є 

повноцінним майбутнім ІІ, дієслово зберігає своє звичне значення «бачити» (119 

а), тоді як, замінюючи собою майбутній І, набуває значення «дбати» із відтінком 

«відкласти на майбутнє» (119 б) (порівняймо [Pfister 1936: 32–33]): 

119 а) «Credam istuc, si esse te hilarum videro» (Pl. Asin. 836) («Повірю у це, 

якщо побачу тебе радісним»). 

119 б) «Hoc mox videro» (Cic. Tusc. 2, 11, 26 ) («Про це незабаром подбаю»). 

Водночас, треба відзначити, що ідіоматичне вживання майбутнього ІІ 

відображає радше індивідуальні преференції конкретних авторів, а не загальну 

тенденцію, оскільки, як засвідчують кількісні дані (таблиця 2. 11) загальна 

частотність вживання згаданих дієслів у формі майбутнього І за невеликими 

винятками є вищою. 

Таблиця 2. 11 Вживання статичних дієслів у futurum I та futurum II
21

 

Дієслово futurum I futurum II  Співвідношення 

      1        2        3             4 

Habere 129 68 1,89:1 

Posse 372 111 3,35:1 

videre 269 157 1,7:1 

Velle 15 107 1:7,13 

oportere 322 106 3,03:1 

                                           
21

 До уваги взято частотність вживання особових дієслів у 1-ій, а безособових – у 3-ій особі однини. 
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1 2 3 4 

placere 91 68 1,34:1 

 

Більшість форм майбутнього ІІ, утвореного від velle (95 фіксацій), стосується 

пізньолатинського періоду, що підтверджує думку Ґ. Гаверлінг про поступове 

поширення цієї часової форми у пізній латині [Haverling 2010: 384] особливо у 

творах, де простежується вплив розмовної мови [Haverling 2010 а: 142]
22

. 

Функціонування майбутнього ІІ як простого футурума не заперечує його 

перфективності, оскільки у переважній більшості випадків він, як і часи системи 

перфекта загалом, представляє ретроспективний погляд на припинену стосовно 

точки відліку ситуацію, що дає змогу охопити її в цілісності. Подібно до решти 

форм системи перфекта перфективність майбутнього ІІ семантично неоднорідна, 

реалізуючись передовсім семами комплетива та пунктива. У першому випадку 

майбутній ІІ виражає завершену у майбутньому ситуацію (120 а), на завершеність 

якої вказує контекст.  

120 а) «Ad fratrem, quo ire dixeram, mox ivero» (Pl. Capt. 194) («Незабаром піду 

до брата, до якого я сказав, що йтиму»). 

Виконання дії, вираженої майбутнім ІІ ivero, підтверджується подальшим 

змістом комедії, а саме сценою повернення Геґіона додому: «Iam ego revertar…» 

(Pl. Capt. 251) (« Я вже повернуся…»). 

Завершеність ситуації, яка випливає із характеру виступу Цицерона, його 

впевненості у своїх словах, представлена у формах iecerit та adempta erit (120 б): 

120 б) «Ita fit ut ego qui tela depellere et volneribus mederi debeam tum id facere 

cogar cum etiam telum adversarius nullum iecerit, illis autem id tempus impugnandi 

detur cum et vitandi illorum impetus potestas adempta nobis erit et, si qua in re […] 

falsum crimen quasi venenatum aliquod telum iecerint, medicinae faciendae locus non 

erit» (Cic. Quinct. 8) («Стається так, що я, який повинен відбивати стріли і 

лікувати рани, буду змушеним робити це тоді, коли противник не метне жодної 

                                           
22

 Притаманність майбутнього ІІ розмовній мові може підтверджуватися переважним вживанням його в епістолографії 

Цицерона, на противагу до його промов та наукової прози (порівняймо [Pinkster 2015: 469].  
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стріли, а їм даватимуть час для наступу, коли ми будемо позбавлені сили 

уникати їх нападів і, якщо у якійсь справі […] вони, наче якусь отруйну стрілу, 

наведуть неправдивий злочин, ніби, то не буде місця для лікування»). 

В ателічних предикатах перфективність може також реалізуватись у вигляді 

інцептивного значення (121 а – б).: 

121 а) «Nisi sciero prius ex te, tu ex me numquam hoc quod rogitas scies» (Pl. Persa 

217) («Якщо спочатку не дізнаюсь від тебе, ти ніколи не знатимеш від мене те, 

про що розпитуєш»). 

121 б) «(Mens humana) numquam ad virtutem exsurget, si mortem malum esse 

crediderit: exsurget, si putabit indifferens esse» (Sen. Epist. 82, 17) («(Людська думка) 

ніколи не підійметься до доброчесності, якщо повірить (= почне вірити), що 

смерть є злом: досягне, якщо вважатиме, що вона є добром і злом»). 

Наявність інгресивного значення також у перфекті та плюсквамперфекті дає 

підстави стверджувати його притаманність для цього типу предикатів усій 

системі перфекта загалом.  

Пунктивне значення майбутнього ІІ, у якому, на нашу думку, відбувається 

нейтралізація аспекту завдяки чому можливе як імперфективне, так і перфективне 

тлумачення, є також доволі частим і представлене, наприклад, у (122 а – б): 

122 а) «Senex si quaeret me, modo isse dicito // ad portum […] // […] si quaeret 

me, uti // tum dicas; si non quaeret, nullu’ dixeris» (Ter. Hec. 76–79) («Якщо старий 

шукатиме мене, скажи, що я щойно пішов у порт […] якщо шукатиме мене, щоб 

ти сказав тоді; якщо не шукатиме, нічого не говоритимеш/не скажеш)». 

122 б) «Si interrogavero patrem, quod gravissimum in tyrannide fuerit scelus, si 

sanus est, respondebit: quod dominae servis conlocatae sunt» (Sen. Contr. 7, 6, 2) 

(«Якщо я питатиму/запитаю батька, яким був найважчий злочин у тиранії, він, 

якщо буде при здоровому глузді, відповість: що господинь видавали заміж за 

рабів»). 

Майбутній ІІ у цих випадках констатує майбутній факт мовлення, не 

інформуючи про те, чи він розглядатиметься як подія (= «скажеш», «запитаю») чи 

як процес (= «говоритимеш», «питатиму»). 



  

 

219 

 

На відміну від перфекта і плюсквамперфекта лімітативність у семантиці 

перфективності майбутнього ІІ є обмеженою, підпорядковуючись комплетивності 

або зумовлюючись контекстуальними чинниками. Якщо для згаданих претерітних 

форм межа задається первинною або вторинною точкою відліку, у якій 

вичерпується час тривання ситуації, то у майбутньому ІІ точка відліку не завжи 

означає припинення, ситуація може тривати і після неї. Припинення властиве, 

передусім, для телічних предикатів, як у наступних випадках, де ситуація, 

виражена майбутнім ІІ, представлена як вичерпана і припинена до точки відліку 

заданої майбутнім І (123 а – б):  

123 а) «…si te rogavero aliquid, nonne respondebis?» (Cic. Tusc. 1, 8, 16) 

(«…якщо щось запитаю тебе, чи ти не відповіси?» ).  

123 б) «Lucio Titio filio meo, et si mihi vivo mortuove nati alii erunt, tutores do 

Lucium Aurelium et Gaium Optatum; a quibus peto, ut tutelam liberorum meorum 

gerant ita, ut ea, quae in Asia reliquero, Aurelius, ea autem, quae in Italia, Optatus 

administret» (Frg. Vat. 229, 20–23) («Люцію Тітію, моєму синові, і, якщо у мене, 

живого чи мертвого, будуть інші сини, даю опікунами Люція Аврелія і Гая 

Оптата, від яких вимагаю, щоб вони здійснювали опіку над моїми дітьми таким 

способом: тим, що залишу в Азії, щоб розпоряджався Аврелій, а тим, що в Італії 

– Оптат»). 

Ателічні предикати, навпаки, можуть виражати ситуації триваючі після точки 

відліку. У наведених нижче прикладах (124 а – б), як свідчить контекст, виражені 

майбутнім ІІ ситуації не передбачають припинення до настання інших: 

124 а) «Plura scribam si plus oti habuero» (Cic. Att. 10, 28, 3) («Напишу більше, 

якщо матиму більше вільного часу»). 

124 б) «Hic erit epistulae finis, re vera finis; litteram non addam, etiamsi adhuc 

aliquid praeterisse me sensero» (Plin. Epist. 3, 9, 37) («Це буде кінець листа, 

справжній кінець; не додам ані букви, хоч все ще відчуватиму, що я щось 

пропустив»). 
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При таких предикатах лімітативність задається лексично, зокрема, 

обставинами часу, що вказують на обмежену тривалість або сполучниками з 

подібним значенням (125 а – б): 

125 а) «Ubi (pernae) iam dies quinque in sale fuerint, eximito omnis cum suo sale» 

(Cato Agr. 62, 2) («Коли (шинки) вже побудуть у солі пʼять днів, вийми всі з 

їхньою сіллю»). 

125 б) «Socer – hoc enim te appellabo, quamdiu vixero» (Sen. Contr. 2, 2, 3) 

(«Тестю, бо так називатиму тебе, доки житиму»). 

Аспектуальні значення futurum II на різних діахронних зрізах представлені у 

таблиці 2. 12. 

Таблиця 2. 12  Аспектуальна семантика futurum II у діахронії 

Період Усього Лімітатив Комплетив Пунктив Інцептив 

Ранній 1109 155 555 288 111 

 % 14 50 26 10 

Класичний 1255 144 772 289 50 

 % 11,5 61,5 23 4 

Післякласичний 1179 55 702 281 141 

 % 4,7 59,5 23,8 12 

Пізній 1682 54 1120 357 151 

 % 3,2 66,6 21,2 9 

 

Хврактерним для майбутнього ІІ є значне зменшення форм з семантикою 

лімітативності (від 14 % у ранній латині до 3, 2 % у пізній) та зростання форм зі 

значенням комплетивності (від 50 % до 66, 6 %), а також значні  коливання у 

вираженні інгресивності, які спостерігаються у ранньому – післякласичному 

періодах. Натомість вираження комплетивності є рівномірнішим. 

З огляду на нейтральність майбутнього І опозиція futurum I/futurum II лише 

спорадично представлена як аспектуальна і є найвиразнішою при протиставленні 

майбутнього І ателічних предикатів та майбутнього ІІ телічних (126 а – б):  

126 а) «…si ea (salus) praecisa erit, nusquam facilius hanc miserrimam vitam vel 

sustentabo vel, quod multo est melius, abiecero» (Cic. Att. 3, 19, 1) («…якщо цей 

(порятунок) буде відрізаний, то ніде мені не буде легше або витримувати це 

найнещасливіше життя, або, що значно краще, позбутись (його)»). 
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126 б) «Si […] filiis suis dederit vel donum vel hereditatem, ipsi possidebunt eam, 

quia eis successionis iure debetur et de alio ad alium non potest transire possessio; sin 

autem dederit uni seruorum suorum […], tamdiu habebit possessionem quamdiu vel 

septimus annus remissionis […] vel iubilaeus, id est quinquagesimus, adveniat, quando 

omnis emptio atque donatio revertetur ad priores dominos…» (Hier. In Ezech. 14, 46) 

(«Якщо […], він дасть своїм синам пдарунок або спадок, то вони володітимуть 

ним, тому що успадкування належиться їм по праву і не може перейти від 

одного до іншог; а якщо дасть одному зі своїх слуг […], то той матиме у 

власності, доки не прийде сьомий рік відпущення […] або ювілейний, тобто, 

пʼятдесятий, коли все куплене і подароване повернеться до попередніх 

господарів…»). 

Особливо виразно аспектуальна відмінність проявляється при одночасності 

ситуацій, виражених майбутнім І та ІІ, тоді як при їх послідовності на передній 

план виходить таксисна складова у семантиці форм. Протилежну думку 

висловлює Г. Пінкстер, який і за умови синхронності ситуацій стверджує 

притаманність майбутньому ІІ відносного значення [Pinkster 2015: 468].  

В інших випадках, а саме, при протиставленні ателічних (особливо статичних) 

предикатів (127 а) або за нейтральності видового значення одного з них (127 б) 

аспектуальна відмінність анулюється, що ілюструють наступні приклади, де 

обидва різновиди майбутнього позначають одночасні ситуації і, як випливає з 

контексту, не розрізняються у відношенні аспекту, констатуючи прості факти 

майбутнього.  

127 а) «…ego cras hic ero: // cras habuero, uxor, ego […] convivium» (Pl. Cas. 

786–787) («…завтра я тут буду; завтра я матиму, жінко,[…] бенкет»). 

127 б) «…si […] Q. Fabius meas res gestas in Hispania elevavit, sic ego contra 

gloriam eius eludere et meam verbis extollere velim. Neutrum faciam, patres conscripti, 

et si nulla alia re, modestia certe et temperando linguae adulescens senem vicero» (Liv. 

28, 44, 17 –18) («…якщо […] Квінт Фабій принизив мої подвиги в Іспанії, то я 

хотів би посміятись над його славою і піднести на словах свою. Я ні того, ні 
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іншого не робитиму/зроблю, батьки-сенатори, і якщо нічим іншим, то я, юнак, 

скромністю і стриманістю язика переможу старого»). 

Подібна ситуація спостерігається, коли співвідносяться між собою телічні 

предикати (128 а – б): 

128 а) «Venibit uxor quoque etiam, siquis emptor venerit» (Pl. Men. 1160) 

(«Продасться також дружина, якщо прийде якийсь покупець»). 

128 б) «De qua (= Karthagine) vereri non ante desinam quam illam excisam esse 

cognovero» (Cic. Cato 18) («Якого (= Карфагену) я не перестану боятись доти, 

доки не довідаюсь, що його знищено»). 

Тут на передній план виступає таксисне протиставлення: ситуації виражені 

майбутнім ІІ, є попередніми стосовно виражених майбутнім І, а аспектуальна 

відмінність зазнає цілковитої нейтралізації. 

Поряд зі згаданими регулярними формами майбутнього часу у латині, 

особливо ранній, також представлений сигматичний футурум типу faxo, amasso 

походження якого повʼязують із і.-є. сигматичним аористом [Hahn 1953: 61, прим. 

115; Kern 1972: 20; Pedersen 1921: 12; St. John 1974: 151] або дезидеративними 

утвореннями [Benveniste 1922: 32; Meillet 1925: 98; Pisani 1972: 391; Schmidt 1986: 

51]. Ця форма позначала простий факт майбутнього і, як свідчать наступні 

приклади, залежно від контексту, могла прирівнюватися до futurum I або futurum 

II, порівняймо (129 а – в): 

129 а) «Cetera haec posterius faxo scіbis ubi erit otium» (Pl. Epid. 656) («Я 

зроблю, що решту ти дізнаєшся пізніше, коли буде відпочинок»). 

129 б) «Qui faciet, quando volet quaque lege volet, facito; quo modo faxit, probe 

factum esto» (Liv. 22, 10, 4) («Хто робитиме (=приноситиме жертву), нехай 

робить коли захоче і згідно з яким законом захоче; як зробить, так нехай буде 

зроблено»)
23

. 

129 в) «Si […] tu ex istoc loco // digitum transvorsum aut unguem latum 

excesseris//aut si respexis, donicum ego te iussero, // continuo […] ego te dedam 

discipulam cruci» (Pl. Aul. 56–59) («Якщо […] ти з цього місця відійдеш хоч на 

                                           
23

 Закон, який наводив Тіт Лівій, датується 216 р. до н. е. 
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палець або ніготь або, якщо оглянешся, доки не накажу тобі//відразу […] віддам 

тебе катові на навчання»). 

Перші два приклади засвідчують тотожність значень сигматичного 

майбутнього faxo та майбутнього І faciet, тоді як у третьому сигматична форма 

respexis, вживаючись у складі умовного речення, тотожна майбутньому ІІ 

excesseris, виражаючи передування стосовно майбутнього І dedam.  

Наведені приклади підтверджують думку В. де Мело, що сигматичний 

футурум у головному реченні прирівнюється до майбутнього І, а у     підрядному 

– до майбутнього ІІ [de Melo 2007: 189].  

Водночас, варто сказати, що деякі зони вживання сигматичного майбутнього 

не допускають його заміни на futurum II. Це: а) асиндетичні конструкції типу faxo 

+ futurum I або coniunctivus, наприклад, faxo iam scies (Pl. Bacch. 831), faxo scias 

(Pl. Men. 642); б) поєднання з cave, наприклад, cave verbum faxis (Naev. Com. 46).  

Незначна представленість сигматичного футурума у текстах, яка проявляється 

також в обмеженості кола вжитих дієслів, не дає змогу з упевненістю встановити 

його аспектуальну семантику. Здебільшого він виражає припинену дію, що, 

однак, може зумовлюватися перевагою телічних предикатів (130 а – б): 

130 а) «Si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito» (Lex reg. ap. 

Fest.190) («Якщо (Юпітер) вбʼє людину блискавкою, нехай її не підіймають вище 

колін»
24

).  

130 б) «Si umquam posthac aut amasso Casinam aut occepso modo, // […] si ego 

umquam adeo posthac tale admisero, // nulla causast, quin pendentem me, uxor, virgis 

verberes» (Pl. Cas. 1001 – 1003) («Якщо коли-небудь після цього я кохатиму Касіну 

або тільки почну (кохати), […] якщо я колись згодом таке допущу, немає 

причини, щоб ти, дружино, не відшмагала мене підвішеного різками»).  

На думку В. де Мело, переважно перфективне тлумачення форми faxo може 

також зумовлюватися специфікою комунікативного акту: ця форма здебільшого 

представлена в обіцянках і погрозах, що, звичайно, передбачає виконання дії від 

початку до кінця [de Melo 2002: 85]. Однак випадки вживання сигматичного 

                                           
24

 Тобто, «не забирають тіло» [Latte 1932: 270–271]. 
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футурума зі значенням процесності (130 в), на нашу думку, можуть свідчити про 

його аспектуальну нейтральність, подібно до давньогрецького футурума 

(порівняймо [Delaunois 1988: 131]) і залежність видового значення від 

акціональної семантики дієслова та контексту.  

130 в) «…hanc […] // nil tu amassis: mihi haec desponsast» (Pl. Mil. 1006–1007) 

(«…її […] ти зовсім не любитимеш; вона заручена зі мною»). 

Як релікт давнішої системи, сигматичний футурум був маргінальним вже у 

ранній латині, свідченням чого є нечисленні, порівняно з регулярними формами, 

випадки його вживання, і згодом витіснився ними, зберігаючись у наступні 

періоди як архаїзм, представлений здебільшого формою faxo (131 а – б), що 

зумовлюється її стилістичною маркованістю [Kuryłowicz 1977: 91] та вживанням 

як засобу вираження каузативності [de Melo 2002: 87].  

131 а) «…faxo sciatis non viduae hanc insulam esse sed M. Mannicii» (Petron. 95, 

3) («…зроблю, щоб ви знали, що це будинок не вдови, а Марка Манніція»). 

131 б) «…faxo eam huius etiam ipsius inlicitae formonsitatis paeniteat» (Apul. Met. 

4, 30) («…зроблю, щоб також вона каялась через свою недозволену красу»). 

Аналіз семантики і функціонування футуральних форм дає підстави 

констатувати, що на противагу до сфери претеріта, у якій (за невеликими 

винятками) існує чітке протиставлення імперфектива (імперфект) та перфектива 

(перфект/плюсквамперфект) у сфері майбутнього така опозиція нейтралізується і 

є факультативною. Слабке місце у ній займає futurum І, основна функція якого 

полягає у позначенні ситуації, що існуватиме у майбутньому безвідносно до 

особливостей її перебігу й аспектуальна семантика якого задається контекстом та 

акціональними властивостями предикатів. На відміну від нього futurum ІІ, подібно 

до решти форм системи перфекта, є перфективно маркованим, зазнаючи значно 

меншого впливу акціональності і контексту. Маргінальність сигматичного 

майбутнього не сприяє однозначній характеристиці його аспектуальної 

семантики, але його функціонування у якості futurum І та futurum ІІ дає підстави 

приписувати йому аористичне значення. 
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2.4. Аспектуальна семантика конʼюнктива 

 

 Подібно до латинського перфекта кон’юнктив у латинській мові є 

синкретичним утворенням, яке об’єднує архаїічний кон’юнктив, оптатив, 

можливо, ін’юнктив [Delbrück 1897: 375–376], а також охоплює деякі реліктові 

форми (наприклад, advenat, duim), які перебувають поза системами інфекта і 

перфекта. Прагнення до уніфікації парадигми сприяло порівняно швидкому 

залученню кон’юнктива до системи часів і розподілу його форм між підсистемами 

інфекта і перфекта, подібно до співвідношення існуючого в індикативі. Однак вже 

побіжне зіставлення обох систем дає змогу констатувати принаймні дві 

відмінності: 1) на противагу до індикатива, де підсистеми інфекта і перфекта 

охоплюють по три часові форми, у кон’юнктиві кількість членів згаданих 

підсистем скорочується до двох (презенс, імперфект/ перфект, плюсквамперфект); 

2) властивий для індикатива чіткий потрійний абсолютно-часовий поділ на 

теперішнє, минуле і майбутнє у кон’юнктиві трансформується у протиставлення 

минулого і теперішнього / майбутнього. У площині не-претеріта часові межі є 

доволі розмитими. Темпоральна семантика кон’юнктива об’єднує два глобальні 

часові плани: проспективний (презенс/перфект) і ретроспективний 

(імперфект/плюсквамперфект), що відображено у схемі розподілу часів 

кон’юнктива з урахуванням дистрибуції її членів між підсистемами інфекта і 

перфекта (таблиця 2. 13). 

Таблиця  2. 13 Дистрибуція часів кон’юнктива у площині темпоральності 

 

 

 Аспектуальні підсистеми 

Часова площина 
Інфект Перфект 

Проспективність Praesens perfectum 

Ретроспективність imperfectum plusquamperfectum 

 

 Перше протиставлення позначає ситуацію, розташовану у площині 

теперішнє/майбутнє, друге – у площині теперішнє/минуле [порівняймо Guggisberg 
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1975: 84]. Перфект і імперфект вже у історичний період змінюють своє місце у 

системі: перфект із площини теперішнього/майбутнього переходить у площину 

минулого, а імперфект із минулого – у теперішнє. Про віднесеність кон’юнктива 

перфекта до минулого (абсолютного чи відносного) свідчить передовсім його 

вживання у деяких типах підрядних речень, де він виражає передування стосовно 

дії головного речення, вираженої одним із головних часів (132 а), а також у 

функції coniunctivus optativus у незалежних реченнях для вираження 

нереалізованого у минулому бажання (132 б). 

132 а) «Caesar mihi ignoscit per litteras quod non venerim…» (Cic. Att. 10,    3 a, 

2) («Цезар у листі вибачає мені, що я не прибув…»). 

132 б) «Аdvocati: Abscessit. // Agorastocles: Utinam hinc abierit malam crucem» 

(Pl. Poen. 798–799) («Свідки: Він пішов. Агорастокл: «Нехай би він пропав»). 

Поряд із цим, вживаючись незалежно або в умовних реченнях, він 

характеризується презентно-футуральною співвіднесеністю (132 в):  

132 в) «… haud dissimulo me tuas, Q. Fabi, laudes non adsequi solum velle sed – 

bona venia tua dixerim – si possim etiam exsuperare» (Liv. 28, 43, 7) «…я не втаюю, 

Квінте Фабію, що хочу не тільки досягти твоєї слави, але й – не гнівайся –, якщо 

б міг також перевершити її»).  

Кон’юнктив імперфекта вже у ранній латині поряд зі збереженням старого 

претерітального значення здатний виражати теперішнє, порівняймо (133 а – б): 

133 а) «Quid vis fieri? Factum est illud. Fieri infectum non potest. // Deos credo 

voluisse; nam ni vellent, non fieret, scio» (Pl. Aul. 741–742) («Що ти хочеш, щоб 

сталось? Це сталось. Не може бути незавершеним. Вірю, що так хотіли боги, 

бо, знаю, що якщо б вони не хотіли, не сталося б»). 

133 б) «Аgorastocles: Ampsigura mater mihi fuit, Iahon pater. // Hanno: Patrem 

atque matrem viverent vellem tibi. // Аgorastocles: An mortui sunt? Hanno: Factum…» 

(Pl. Poen. 1065–1067) («Агорастокл: Ампсігура була моєю матір’ю, Іахон 

батьком. Ганнон: Я хотів би, щоб твій батько і мати жили. Агорастокл: Чи ж 

померли? Ганнон: «Так сталось…»). 
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У першому випадку на претерітну семантику кон’юнктива імперфекта (vellent, 

fierent) вказують сусідні форми перфекта (factum est, voluisse), тоді як у другому 

співвіднесеність цієї ж форми із конкретною комунікативною ситуацією, яка 

відбувається на очах у глядачів, свідчить про належність її до сфери 

теперішнього. 

Така темпоральна «індиферентність» форм кон’юнктива дала підстави  

Я. Вакернагелю характеризувати їх як «так звані часи кон’юнктива» [Wackernagel 

2009: 316]. 

Відмінність між індикативом і кон’юнктивом полягає також у відношенні до 

аспекту. Аспектуальна опозиція «імперфект/перфект» притаманна для індикатива, 

відсутня у кон’юнктиві, члени системи якого можна характеризувати передовсім 

як модально-темпоральні комплекси, у яких аспект перебуває на периферії 

значення. 

Інтегровані у темпоральну систему форми кон’юнктива перебувають між 

собою у двоякому відношенні – абсолютно-часовому (praesens/imperfectum та 

perfectum/plusquamperfectum) і відносно-часовому (praesens/perfectum та 

imperfectum/plusquamperfectum). Однак випадки вживання кон’юнктива, у 

прогібітивних конструкціях типу ne feceris та у виразах з потенціальним 

значенням на зразок dixerit aliquis, де часове значення є іррелевантним, дають 

підставу говорити про об’єднання у його семантиці двох типів значень – давнього 

аспектуально-модального і пізнішого темпорально-модального. Модальну, 

темпоральну й аспектуальну складові кон’юнктива виділяє Б. Сегура Рамос, 

розглядаючи їх у вигляді привативних опозицій реаліс/ірреаліс, 

актуальність/ретроспекція та цілісність/тривалість [Segura Ramos 1974: 226–227].  

Темпоралізація латинської дієслівної системи сприяла тому, що в історичний 

час кон’юнктив передовсім функціонує у площині модальності і темпоральності. 

До певної міри це відображено і в існуючих дослідженнях, предметом яких 

переважно слугує аналіз згаданого кола значень, тоді як аспектуальна складова 

згадується лише побіжно. У зв’язку з цим нас цікавитиме перш за все питання про 

аспектуальну семантику форм кон’юнктива та її зв’язок зі згаданими вище типами 
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значень з урахуванням різної темпоральної спрямованості форм кон’юнктива. З 

огляду на відмінності у функціях кон’юнктива головних (незалежних) та 

підрядних речень і беручи до уваги той факт, що в останньому випадку він часто 

семантично тотожний індикативу, вважаємо за слушне диференціювати зони його 

вживання і розпочнемо із аналізу форм самостійно вжитого кон’юнктива. 

 

2.4.1. Кон’юнктив у незалежних реченнях  

 

Незалежний латинський кон’юнктив традиційно розглядають як носія трьох 

або двох видів модальних значень: волевиявлення (iussivus, prohibitivus, hortativus, 

dubitativus, concessivus), бажання (optativus) та можливості (potentialis, irrealis) 

[Bennet 1910: 161–197 passim; Delbrück 1897: 349, 365] або лише волевиявлення та 

можливості (при цьому coniunctivus optativus відносять до першої групи значень) 

[Calboli 2003: 479; Touratier 1977], які реалізуються як у межах окремих форм, так 

і в межах глобальних значень проспективності (dem/dederim) і ретроспективності 

(darem/dedissem). Незважаючи на паралелізм обох рядів значень у системі, 

відношення між членами у межах кожної пари не є тотожними. Тоді як 

кон’юнктив імперфекта і плюсквамперфекта протиставляються передовсім 

темпорально як теперішнє/минуле (або як одночасність/передування у 

відносночасовій системі), що, звісно не заперечує аспектуальних відмінностей 

між ними, протиставлення презенса і перфекта кон’юнктива більшою мірою 

зберігає аспектуальний характер.  

Зважаючи на цю відмінність, розглянемо аспектуальні значення кон’юнктива 

у межах обох площин. 

 

І. Проспективність  

Опозиції «презенс/перфект» часто приписують аспектуальну природу, 

трактуючи її як рефлекс старого протиставлення «презенс/аорист» аналогічного 

існуючому у грецькій мові. При цьому дослідники переважно апелюють до 

вживання кон’юнктива у прогібітивних конструкціях типу ne facias/ne feceris 
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(faxis) (як заперечення вживалися також non, neque, nec, neve, cave) та у 

потенціальному значенні (вирази типу aliquis dicat (dixerit), pace tua dixerim тощо) 

приписуючи першому члену імперфективне, а другому – перфективне або 

аористичне значення [Blase 1903: 197; Guggisberg 1975: 85; Handford 1947: 46–47; 

Hofmann 1965: 337; Kühner 1997: 142], що бере свої початки від 

молодограматиків. Значення завершеності або цілісності, приписуване 

кон’юнктиву перфекта, трактувалось як рефлекс старого аориста [Delbrück 1897: 

375–383; Elmer 1894: 138–139; Elmer 1898] або як трансформація семантики 

сигматичних форм під впливом грецького кон’юнктива та оптатива аориста 

[Thomas 1938 a: 90; порівняймо Bertocchi 2004: 93] (зокрема, часто представлене у 

Цицерона dixerit quispiam, наприклад: «dixerit […] fortasse quispiam…» (Cic. Leg. 

agr. 2, 32) («хтось […] можливо сказав би…») розглядалось як дослівний 

переклад грецького εἴποι ἄν τις [Thomas 1938 a: 101 – 102]).  

Подекуди видова відмінність між згаданими формами є відчутною. У 

наступних випадках кон’юнктив презенса виражає ситуацію у перебігу, а, отже, 

вжитий з імперфективною семантикою (134 а – б): 

134 а) «Verba ne facias, soror. // Scio quid dictura es» (Pl. Aul. 173–174) («Не 

говори, сестро. Знаю, що ти маєш намір сказати»). 

134 б) «…statuarque tumulo non maestus et atrox, sed hilaris et coronatus, et pro 

memoria mei nec consulat quisquam nec roget» (Tac. Dial. 13, 6) («…нехай на 

пам’ятнику, поставленому на моїй могилі, я буду не сумним і не суворим, а весе-

лим і увінчаним, і нехай ніхто не добивається і не просить постанови сенату про 

увіковічення моєї памяті»).  

Процесність кон’юнктива презенса тут значною мірою підкріплюється 

узагальненістю висловлювання, що іноді стосується широкого часового плану, не 

обмежуючись запереченням поодинокого факту. 

Вжитий у прогібітивній та потенціальній функціях кон’юнктив перфекта з 

огляду на аспектуальну семантику не може однозначно характеризуватись як 

перфектив, оскільки допускає двояке трактування. Позначувані ним ситуації є 
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невизначеними з огляду на їх припинення чи тривання, вживаючись для простої 

констатації факту. Наприклад:  

а) coniunctivus prohibitivus (135 а – б) : 

135 а) «Ne interveneris, // quaeso, dum resipiscit» (Pl. Mil. 1333–1334) («Прошу, 

не втручайся, доки він не отямиться»). 

135 б) «Ne transieris Hiberum; ne quid rei tibi sit cum Saguntinis» (Liv. 21, 44, 6) 

(«Не переходь Гіберу; нехай у тебе не буде ніякої справи з мешканцями 

Сагунту»). 

Б) coniunctivus potentialis (136 а – б): 

136 а) «Sed fortasse dixerit quispiam tibi propter opes […] tolerabiliorem 

senectutem videri» (Cic. Cato 8) («Але, можливо, хто-небудь сказав би тобі, що 

здається, що завдяки багатствам […] легше зносити старість»). 

136 б) «Quod autem in aliis quaeris epistulis, cur prior mea in libris canonicis 

interpretatio asteriscos habeat et virgulas praenotatas et postea aliam translationem 

absque his signis ediderim – pace tua dixerim, – videris mihi non intellegere, quod 

quaesisti» (Hier. Epist. 112, 19) («А те, що в інших листах ти питаєш, чому моє 

попереднє тлумачення у канонічних книгах має зірочки і відзначені примітки, а 

згодом я видав інший переклад без цих значків, не в образу тобі я сказав би, мені 

здається, що ти не розумієш, що питав»). 

У наведених прикладах кон’юнктив перфекта виражає ситуації безвідносно до 

особливостей їх перебігу. Називаючи небажану для мовця ситуацію, вони, 

залежно від установки мовця та сприймання реціпієнтом, можуть сприйматися як 

такі, що розгортатимуться у часі, чи виражати думку конденсовано.  

На противагу до думки, яку висловив М. Кравар [Kravar 1980: 83], ми не 

вважаємо за можливе трактувати coniunctivus perfecti у цьому випадку як 

однозначно перфективну (у термінології М. Кравара – синтелічну) форму, 

оскільки ключовим елементом перфективності є припинення ситуації незалежно 

від того, у який спосіб воно відбувається – внаслідок припинення часу її тривання 

або завдяки її вичерпаності, – що не підтверджується фактичним матеріалом. 

Слушнішою нам видається думка Ф. Тома про те, що, вживаючись для вираження 
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заборони, кон’юнктив перфекта не передбачає ні тривалості, ні завершеності, а 

виражає «чисту і просту дію» [Thomas 1949: 135–136]. 

Вжитий для вираження заборони та можливості кон’юнктив презенса не 

обов’язково виражає процесність, а може позначати ситуації або як завершені 

(припинені) або безвідносно до характеру перебігу. Наприклад: 

а) coniunctivus prohibitivus (137 а – б): 

137 а) «Quaeso […], si forte liber fieri occeperim // […] ne me deseras» (Pl. Mil. 

1362–1363) («Прошу […], якщо б я випадково почав бути вільним, […] не 

залишай/залиш мене»). 

137 б) «Nec te perceptis signorum cura relinquat // partibus: in tempus quaedam 

mutantur…» (Manil. 4, 502–504) («Нехай не турбує тебе (дослівно: не залишить 

тебе турбота) про вже пізнані частини знаків (зодіаку), деякі (з них) з часом 

змінюються…»). 

б) coniuinctivus potentialis (138 а – б): 

138 а) «Nunc aliquis dicat mihi „quid tu? // nulla ne habes vitia?“» (Hor. Serm. 1, 

3, 19–20) («Тепер хтось міг би мені сказати: „А ти що? Чи не маєш жодних 

вад?“»). 

138 б) «Denique, quod pace tua dicam, ita est consilium praestantiae tuae sicut 

arbor curua et nodosa, quae nihil in se rectum habet…» (Pasc. Aug. 240, 57, 559, 16) 

(«Зрештою, не в образу тобі сказав би, такою є перевага твоєї проникливості, як 

дерево криве і вузлувате, яке не має у собі нічого прямого…»).  

Про близькість (або й тотожність) обох форм у подібних випадках свідчить їх 

довільне чергуваня та відтворення грецьких аористних форм презентними, що 

спостерігається у пізній латині (139 а – б): 

139 а) «Non sequaris concupiscentiam cordis et ne dixeris:“quomodo potui?” […] 

ne dixeris: “peccavi et quid accidit mihi triste?” […] et ne dicas: “miseratio dei magna 

est, multitudinis peccatorum meorum miserebitur”» (Aug. Spec. 23) («Не слідуй за 

бажанням серця і не говори: “Як я міг?”[…] не говори: “Я згрішив і чому мені 

сумно?” […] і не говори: “Велике милосердя Боже, він змилосердится над 

великою кількістю моїх гріхів”»). 
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139 б) «Ne adulteres, ne occidas, ne fureris» (Vulg. Marc. 10, 19) (= «μὴ φονεύσῃς, 

μὴ μοιχεύσῃς, μὴ κλήψῃς» (NT Marc. 10, 19)) («Не чини перелюбу, не вбий, не 

вкради»). 

Варто відзначити нерівномірний розподіл кон’юнктива презенса та перфекта у 

різні історичні періоди. Перший домінує у ранній латині,     другий – у класичній, 

варіюючись у різних авторів. У цьому аспекті показовим, на нашу думку, може 

бути порівняння частотності вживання прогібітивного coniunctivus praesentis та 

perfecti у Плавта і Цицерона. У Плавта засвідчено 101 презентну форму проти 22 

перфектних, тоді як у Цицерона 2 форми презенса проти 43 перфекта [Mellet, 

1994: 218–219]. Однак ширше вживання coniunctivus praesentis в епіграфічних 

пам’ятках [Thomas 1938 a: 134] та післякласичній і пізній латині свідчить, радше, 

про авторські преференції Цицерона, ніж про закономірність чи тенденції.  

Трактуючи відмінність між обома різновидами кон’юнктива як аспектуальну, 

традиційні граматики іноді вказують на співвіднесення coniunctivus praesentis зі 

загальною ситуацією, а coniunctivus perfecti із поодинокою конкретною 

[Gildersleeve 2013: 173; Hofmann 1965: 337; Kühner 1997: 142]. Іноді це дійсно 

спостерігається, наприклад, (140 а): 

140 а) «“Actum” aiunt “ne agas”» (Ter. Phorm. 419) («Кажуть: “Не роби 

зробленого”»). 

Це речення є гномічним, на що вказує вжита неозначено-особово форма aiunt і 

стосується не конкретної ситуації чи особи, а виражає загальну думку, 

стосуючись усіх, хто не слухає доброї поради. 

Ширшого часового плану, не обов’язково пов’язаного із актуальним теперішнім, 

стосується також coniunctivus praesentis у наступному випадку (140 б):  

140 б) «…isto bono utare, dum adsit; cum absit, ne requiras» (Сіс. Cato. 33) («… 

користуйся тим благом, доки воно є; коли його не буде, не шукай»). 

Зв’язок кон’юнктива перфекта з одноактною, конкретною ситуацією, на яку 

вказує контекст, ілюструє наступний приклад (140 в): 

140 в) «Iocum illius de sua egestate ne sis aspernatus» (Cic. Q. fr. 2. 12, 5) («Не 

нехтуй його жартом про його бідність»). 
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У останньому випадку таким контекстуальним маркером є словосполучення 

iocum de sua egestate, яке вказує на конкретну ситуацію і конкретний жарт.  

Однак цю ознаку не можна розглядати як закономірність, оскільки 

кон’юнктив презенса також може вживатися на позначення визначеної ситуації, 

пов’язаної із комунікативним актом, як у наступному випадку, де актуальність 

ситуації акцентується прислівником nunc (140 г): 

140 г) «Nunc ne expectetis, dum hac domum redeam via» (Pl. Pseud. 1234) («Тепер 

не чекайте, доки не повернусь до дому цією дорогою»). 

Подібно кон’юнктив перфекта може мати узагальнююче значення (141 а):  

141 а) «Vicinis bonus esto; familiam ne siveris peccare» (Cato Agr. 4) («Будь 

добрим для сусідів; не дозволяй челяді провинитись»). 

Наведені Катоном приписи, які стосуються ведення домашнього господарства, 

не пов’язані із поодиноким фактом, а мають вигляд рекомендацій, яких загалом 

повинен дотримуватися добрий господар. 

Цицерон у викладі постулатів стоїчної філософії, також вдався до 

кон’юнктива перфекта, хоч із контексту зрозуміло, що у цьому випадку йдеться 

про ширший темпоральний контекст, а не про семельфактивні ситуації (141 б):  

141 б) «…isti ipsi mihi videntur vestri praeceptores et virtutis magistri fines 

officiorum paulo longius quam natura vellet protulisse ut, cum ad ultimum animo 

contendissemus, ibi tamen ubi oporteret consisteremus.“nihil ignoveris”. […] “nihil 

gratiae causa feceris”. […] “misericordia commotus ne sis”». (Cic. Mur. 31, 65) 

(«…ваші вчителі і наставники в доброчесності, мені здається, провели межі 

обов’язку трохи далі, ніж хотіла природа, щоб ми, прагнувши розумом до 

найдальшої мети, все ж зупинились там, де потрібно. “Нічого не вибачай. […] 

“нічого не роби задля прихильності.” […] “не будь зворушеним милосердям”»). 

На думку деяких дослідників, відмінність між ne facias та ne feceris полягає у 

більшій категоричності висловлювань з кон’юнктивом перфекта порівняно з 

кон’юнктивом презенса, що пояснюється або аспектуальною відмінністю між 

ними [Elmer 1898: 103; Guggisberg 1975: 85], або належністю перфекта до сфери 

минулого і, як наслідок, меншою актуальністю [Vairel 1978: 309; Vairel 1981: 260, 
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264]. Однак, як засвідчує дослідження В. де Мело, проведене на матеріалі ранньої 

латини, презентні і перфектні форми використовуються для вираження як 

пом’якшеного, так і категоричного наказів, хоч існує тенденція до вживання 

другого для вираження превентивної заборони, тоді як перший, залежно від 

контексту, міг вживатися і для вираження інгібітивної та превентивної заборони 

[de Melo 2007: 117]. Це питання, однак, стосується сфери модальності і потребує 

окремого аналізу.  

Розглянуті вище випадки протиставлення кон’юнктива презенса і перфекта є 

маргінальними з огляду на їх незначну кількість. Вже згаданий нерівномірний 

розподіл у різні історичні періоди та у сфері поширення (майже виняткове 

вживання прогібітивного coniunctivus perfecti у 2 особі на противагу до 

coniunctivus praesentis представленого 2 і 3 особами) дають підстави вбачати у них 

ідіоматичне та ізольоване вживання кон’юнктива [Pinkster 1983: 300; Pinkster 

1986], традиційні звороти, успадковані з попередньої системи [Lopez Kindler 1967: 

129; Vallejo 1942: 295–299], де вибір на користь конкретної форми міг 

зумовлюватися низкою причин, серед яких аспектуальна відмінність, якщо і 

відгравала певну роль, то перебувала на периферії. Свідченням цього, на нашу 

думку, є і те, що прибічники аспектуального підходу визнаючи таку відмінність у 

coniunctivus prohibitivus та potentialis [Hofmann 1965: 336–337; Perrot 1961: 163], 

утримуються від подібних суджень стосовно інших функціональних різновидів 

кон’юнктива. Малоймовірним видається той факт, що один із функціональних 

різновидів кон’юнктива міг би кардинально відрізнятися від інших з огляду на 

аспект (порівняймо [Grassi 1967: 223]). 

Що стосується аспектуальної семантики презенса і перфекта кон’юнктива 

вжитого у решті модальних значень, то відношення між ними нагадує існуючі у 

сфері майбутнього, де аспектуально-нейтральному coniunctivus praesentis 

протиставлено перфективний coniunctivus perfecti. Видове значення, особливо у 

формах презенса, мотивується акціональним типом предикатів і контекстом. У 

наведених нижче прикладах ателічні предикати виражають ситуації, що 

розгортаються у площині теперішнього/майбутнього (142 а – в) : 
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142 а) «Age age nunc porro experiamur contra ecquid ego possiem // blande dicere 

aut benigne facere…» (Ter. Ad. 877–878) («Давай, давай, тепер далі довідуймось, 

чи міг би я лагідно говорити або прихильно робити…»). 

142 б) «Quod dicet, dicas; quod negat illa, neges» (Ov. Ars 2, 200) («Що вона 

говоритиме, говори; що заперечуватиме, заперечуй»). 

142 в) «Si honesta sunt quae facis, omnes sciant, si turpia, quid refert neminem 

scire, cum tu scias?» (Sen. Epist. 43, 5) («Якщо те, що ти робиш, є почесним, нехай 

знають усі; якщо ганебним, то чи важливо, що ніхто не знає, коли знаєш ти?»). 

Окрім ателічності предикатів, процесний характер ситуацій підкреслюється 

імперфективним контекстом. У (142 а) таким контекстуальним маркером є 

прислівник porro «далі», який вказує на розвиток дії. Процесність представлених 

у (142 б) форм dicas та neges акцентується типом висловлювання, яке є 

настановою узагальнюючого змісту. Останній приклад (142 в) представляє 

ситуацію синхронну із моментом мовлення, який поширюється на всю часову 

вісь, розташовану праворуч від нього, при цьому будь-які «обмежувачі» дії 

відсутні. 

Вжиті у coniunctivus praesentis телічні предикати можуть сприйматись і з 

перфективною семантикою (143 а – б): 

143 а) «Di tibi dent quaecumque optes» (Pl. Asin. 44) («Нехай боги дадуть тобі 

усього, чого бажаєш»). 

143 б) «…Marcius Coriolanus, hostis tribuniciae potestatis, “si annonam” inquit 

“veterem volunt, ius pristinum reddant patribus”» (Liv. 2, 34, 9) («…Марцій 

Коріолан, противник влади трибунів сказав: “Якщо вони (= плебеї) хочуть старої 

ціни на продовольство, нехай віддадуть давнє право патриціям”»). 

Це значення властиве для кон’юнктива зі значенням волевиявлення, що 

видається цілком логічним, оскільки мовець, висловлюючи бажання, хоче або не 

хоче його реалізації. Водночас слід відзначити, що вибір на користь 

імперфективнсті чи перфективності залежить від трактування ситуацій мовцем та 

реціпієнтом як конкретних чи узагальнених. У першому випадку кон’юнктив 

радше сприймається зі значенням перфективності, у другому – імперфективності. 
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У (143 а) кон’юнктив презенса dent може вказувати як на дію у перебігу («нехай 

боги дають…»), так і на завершену («нехай боги дадуть…»), що свідчить про його 

нейтральність. 

Іноді кон’юнктив презенса граничних дієслів, подібно до індикативних форм 

інфекта (наприклад, imperfectum indicativi) може виражати множинну дію. У 

реченні «Agamus et nos moraliter, persuadeamus illis quod sibi prosit…» (Ambr. Fid. 

2, 11) («І ми діймо згідно з мораллю, переконуймо їх, що це їм допоможе…») 

persuadeamus стосується не конкретного nunc-моменту чи семельфактивної 

ситуації, а вжито зі значенням близьким до габітуального, імпліцитно 

передбачаючи наявність прислівника semper.  

Вжитий поза ідіоматичними випадками coniunctivus perfecti зберігає своє 

значення, виражаючи цілісні припинені ситуації, що може зумовлюватись як 

семантикою основи перфекта, так і впливом відповідної форми індикатива. 

Особливо виразно це значення простежується при телічності предикатів (144     а – 

б).  

144 а) «…vos, quibus militaris aetas est, adnitimini mecum et capessite rem 

publicam, neque quemquam ex calamitate aliorum aut imperatorum superbia metus 

ceperit» (Sall. Iug. 85, 47) («…ви, які за віком придатні до військової служби, 

підтримайте мене і берітся за державні справи, і нехай ні нещастя інших, ні гор-

дість полководців ні у кого не викличуть страху»). 

144 б) «(Trimalchio) prodisset in medium, nisi Fortunata ad aurem accessisset; et 

credo, dixerit non decere gravitatem eius tam humiles ineptias» (Petron. 52, 10) 

(«(Трімальхіон) вийшов би на середину, якщо б Фортуната не нахилилась до вуха 

і, думаю, могла б сказати, що його авторитет не личить таким низьким 

дурницям»). 

Coniunctivus perfecti ателічних предикатів з проспективною семантикою 

допускає двояке тлумачення – лімітативне або інгресивне (145 а – б). Ці значення 

іноді можуть конкретизуватися контекстом, а за його нейтральності вибір 

віддається на розсуд реціпієнта. При цьому інгресивність не виключає наступного 

продовження ситуації. 
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145 а) Ut stultissume … illi rem gesserimus (Ter. Phorm. 772) («Як нерозумно… 

ми робили це для нього»). 

145 б) «Tunc iniuriae meae litatum crediderim, cum eius comas […] deraserit, 

pinnas […] praetotonderit» (Apul. Met. 5, 30) («Тоді я б повірила, що отримала 

полегшення від образи, коли б (Скромність) поголила його кучері […] і обрізала 

[…] крила»). 

Претерітально вжитий coniunctivus perfecti також може актуалізувати сему 

лімітативності, як у наступних випадках, де він виражає припинення до моменту 

мовлення (146 а – б): 

146 а) «…quid ego umquam erga Venerem inique fecerim, // quoi sic amanti mi 

obuiam eveniant morae» (Pl. Cas. 617–618) («…що я робив коли-небудь всупереч 

Венері, що виникає так багато затримок мені закоханому»). 

146 б) «…non loquor de nobis, de illis loquor qui occiderunt, fuerint cupidi, fuerint 

irati, fuerint pertinaces…» (Cic. Lig. 18) («…не говорю про нас, говорю про тих, які 

загинули, хоч би вони були жадібними, були розгніваними, були впертими…»). 

У подібних випадках увагу акцентовано не на досягнутому результаті чи 

завершеності ситуації, а на її припиненні, а відтак – передуванні точці відліку.  

У деяких випадках аспектуальна відмінність між презентними і перфектними 

формами кон’юнктива стирається. Особливо помітно це при вживанні згаданих 

форм, утворених від дієслів з однаковими акціональними характеристиками (147 

а):  

147 а) «Ne sis me uno digito attigeris: ne te ad terram […] adfligam» (Pl. Persa 

793) («Не торкнись мене одним пальцем, щоб я не кинув тебе […] на землю»).  

Подібно до індикатива аспектуальна опозиція нейтралізується також у дієслові 

esse, як у наступних випадках (147 б – в), де sis та fueris вжиті з тотожним 

видовим значенням: 

147 б) «Ne sis cupidus» (Pl. Mil. 1215) («Не будь жадібним»). 

147 в) «Non vis esse iracundus? Ne fueris curiosus» (Sen. Ira 3, 11, 1) («Не хочеш 

бути дратівливим? Не будь дріб’язковим»). 
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Аналіз аспектуальної семантики незалежно вжитого кон’юнктива презенса і 

перфекта дає підстави стверджувати, що поряд із аспектуально-нейтральним 

презенсом перфект зберігає властиву для нього перфективну семантику, 

позначаючи цілісні ситуації і актуалізуючи, залежно від акціонального типу 

предиката та контексту, одну із властивих для нього    сем – пунктивності, 

інцептивності, комплетивності або лімітативності.  

 

ІІ. Ретроспективність 

На відміну від кон’юнктива презенса і перфекта, які (якщо не брати до уваги 

вторинного претерітного значення перфекта, зумовленого впливом відповідної 

форми індикатива) локалізують дію у площині теперішнього-майбутнього, 

coniunctivus imperfecti et plusquamperfecti стосуються плану ретроспекції, 

позначаючи ситуації, локалізовані ліворуч від точки відліку і виступаючи як 

претеріт презенса та перфекта. У процесі історичного розвитку імперфект 

кон’юнктива зазнав семантичного зсуву внаслідок чого частково перейшов у 

площину теперішнього, що є особливо характерним для його функціонування у 

значенні coniunctiuvus potentialis та irrealis, а його місце у сфері минулого зайняв 

плюсквамперфект. Приклади такого вживання засвідчені вже у ранній латині (148 

а – б). 

148 а) «Factum est illud […] // deos credo voluisse; nam ni vellent, non fieret, scio» 

(Pl. Aul. 741–742) («Це сталося […]. Вірю, що (так) хотіли боги, бо, якщо б не 

хотіли, не сталося б»). 

148 б) «Utinam fortuna nunc anetina uterer, // ut quom exiissem ex aqua, arerem 

tamen» (Pl. Rud. 533–534) («О, якби я тепер був би таким як качка, щоб відразу 

був сухим, коли вийшов із води»). 

У цих реченнях виразно простежується презентна семантика кон’юнктива 

імперфекта, зумовлена мікроконтекстом, а саме – наявністю перфектних форм 

(factum est, voluisse) у першому випадку та прислівника nunc у другому.  

Однак повернемося до питання про аспектуальну семантику згаданих форм, 

яка цікавить нас передусім. Будучи похідними від презенса і перфекта, вони 
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зберігають аспектуальні характеристики вихідної форми попри транспозицію у 

площину претеріта. Coniunctivus imperfecti подібно до презенса є аспектуально-

нейтральним, виступаючи з імперфективною (149 а) та перфективною 

семантикою (149 б), наприклад: 

149 а) «Utinam, Quirites, virorum fortium […] copiam haberetis» (Cic. Manil. 27) 

(«О, якби ви, римляни, мали достатньо […] хоробрих мужів»). 

149 б) «Demipho: Qua ratione inopem potiu’ ducebat domum? // Geta: Non ratio, 

verum argentum deerat. Demipho: Sumeret // alicunde…» (Ter. Phorm. 298–300) 

(«Деміфонт: З яким розрахунком він вводив у дім жебрачку? Гета: Не з 

розрахунком, а не було грошей. Деміфонт: Взяв би десь…»). 

Як і у кон’юнктиві презенса, аспектуальне значення згаданої форми 

реалізується під впливом акціональної семантики предикатів та контексту. 

Завдяки ателічним предикатам або імперфективному контексту актуалізується 

значення імперфективності, тоді як телічні предикати та/або перфективний 

контекст сприяють появі перфективного значення, що представлено у цитованих 

прикладах. Аспектуальну семантику значною мірою визначає також специфіка 

висловлювання, а саме, протиставлення узагальненого твердження поодинокому 

факту.  

Виражаючи модальність у теперішньому, coniunctivus imperfecti 

характеризується імперфективною семантикою. Однак із цього не випливає, що 

він сам по собі є «дуративним», як його характеризує А. Ронконі [Ronconi 1968: 

126–127], оскільки це значення реалізується під впливом екстра-аспектуальних 

чинників (темпоральної семантики, синтаксичного контексту тощо). Вживаючись 

з претерітним значенням, яке є первинним і основним для цієї форми, кон’юнктив 

імперфекта реалізує обидва аспектуальні значення. З огляду на це слушною є його 

характеристика як «безаспектного» або аспектуально-нейтрального [Grassi 1967: 

190, 242; Grassi 1973: 384, примітка 20; Šabršula 1983: 335; Thomas 1949: 142].  

Необхідно зазначити, що іноді контекст також дозволяє прийняти обидва 

аспектуальні значення кон’юнктива імперфекта без суттєвої смислової 

відмінності. Здебільшого це властиво для дієслів мислення та мовлення, які, 
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залежно від установки реціпієнта, можуть трактуватись як виразники процесності 

або семантичних відтінків перфективності (інцептивності або комплетивності) 

(150 а – б): 

150 а) «Putaresne umquam accidere posse ut mihi verba deessent…» (Cic. Fam. 2, 

11, 1) («Чи ти міг би думати/подумати, що коли-небудь може трапитись таке, 

що мені забракне слів…»). 

150 б) «Iniussu signa referunt maestique – crederes victos – […] redeunt in castra» 

(Liv. 2, 43, 9) («(Воїни) всупереч наказу повертають знамена і сумні, ти міг би 

вірити /повірити, що переможені […] повертаються до табору»). 

На противагу до кон’юнктива імперфекта кон’юнктив плюсквамперфекта 

виражає нереальні ситуації завершені у минулому (151 а – б) : 

151 а) «Megaronides: Adesurivit magis et inhiavit acrius // lupus: observavit dum 

dormitarent canes: // gregem univorsum voluit totum avortere. // Callicles: Fecisset 

edepol, ni haec praesensisset canes» (Pl. Trin. 169–172) («Мегаронід: Вовк дуже 

зголоднів і дуже жадібно дивився; очікував, доки не заснуть собаки; хотів 

напасти на всю отару. Каллікл: Клянусь Поллуксом, зробив би, якщо б собаки не 

зауважили цього швидше»). 

151 б) «Anus […] ne ignem quidem sensisset et forsitan pernoctassemus in limine» 

(Petron. 79, 6) («Бабця […] навіть не помітила б вогню і можливо ми 

переночували б на порозі»). 

Якщо телічні предикати, представлені у наведених вище прикладах, 

актуалізують сему комплетивності, то в ателічних на перший план виступає сема 

лімітативності. Як і у відповідній формі індикатива, ситуація представлена як 

обмежена локалізованою у минулому точкою відліку. Правобічна обмеженість 

ситуації не заперечує можливості її розгортання до точки відліку, що сприяє 

зближенню аспектуальних значень кон’юнктива імперфекта і плюсквамперфекта 

у реченнях на зразок utinam viveret (теперішнє) та utinam vixisset (минуле), 

предикати яких виражають процесність.  

Актуалізацію семи лімітативності спостерігаємо у (151 в), де parsisses виражає 

спрямоване у минуле нереальне бажання, межі якого визначено обставинами часу 
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a principio («від початку») та nunc («тепер»), при цьому імпліцитно 

передбачається, що збереження грошей припинилось у минулому: 

151 в) «Utinam a principio rei item parsisses meae // ut nunc repercis saviis» (Pl. 

Truc. 375–376) («О, якби ти від початку так берегла мої гроші, як тепер 

бережеш поцілунки»).  

Незважаючи на зближення аспектуального значення кон’юнктива імперфекта і 

плюсквамперфекта, останній зберігає за собою значення перфективності, що дає 

підстави трактувати подібні випадки як аспектуальну квазісинонімію форм, 

зумовлену акціональною семантикою предикатів. 

Подібна квазісинонімія, представлена також у телічних предикатах, відповідні 

форми кон’юнктива яких реалізують значення перфективності, порівняймо (152 а 

–б):  

152 а) «Utinam te di prius perderent quam periisti e patria tua, // Aristophontes...» 

(Pl. Capt. 537–538) («Нехай би боги знищили тебе, Арістофонте, раніше, ніж ти 

поїхав зі своєї батьківщини…») . 

152 б) «…nihil […] illis profuisset divinare; atque etiam omnem fructum vitae 

superioris perdidissent; quid enim posset iis esse laetum exitus suos cogitantibus?» 

(Cic. Div. 2, 24) («…нічим би їм (= Цезарю, Помпею і Крассу) […] не допомогла 

дівінація, а навіть знищила б весь плід попереднього життя, бо що б могло бути 

радісним для тих, які думають про свою погибель?»).  

В обох випадках кон’юнктивні форми perderent та perdidissent виражають 

минуле нереальне бажання та можливість, майже без аспектуальної 

диференціації. Відмінність полягає у виборі точки відліку: у першому випадку 

такою точкою виступає прислівник prius і ситуація представлена як одночасна з 

нею, тоді як у другому ситуація, розглядаючись з точки зору nunc мовця, є 

припиненою і попередньою не лише стосовно неї, а й стосовно вторинної точки 

відліку заданої словосполученням vita superior. Отже, подібно до індикатива 

аспектуальна семантика кон’юнктива мотивується наявністю точки (або точок) 

відліку та співвідношенням ситуації із ними.  
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Навпаки, аспектуальна відмінність є значно виразнішою у разі протиставлення 

ателічних і телічних предикатів, як у наступному випадку (152 в):  

152 в) «Si ex te tacente fieri possem certior, // ere, quae miseriae te tam misere 

macerent, // duorum labori ego hominum parsissem lubens, // mei te rogandi et tis 

respondendi mihi» (Pl. Pseud. 3–6) («Якщо б я, господарю, із твоєї мовчанки міг 

довідатися, що за біда тебе мучить, то охоче заощадив би працю двох людей: 

мені питати тебе, а тобі – відповідати мені»). 

Проведений аналіз семантики кон’юнктивних форм імперфекта і 

плюсквамперфекта не дає підстав розглядати їх у межах опозиції 

«імперфективність/перфективність», оскільки аспектуально-нейтральному 

імперфекту протиставлено перфективно-маркований плюсквамперфект. Існуючі 

випадки виразної аспектуальної відмінності, як і у протиставленні «coniunctivus 

praesentis/coniunctivus perfecti» є оказіональними, зумовлюючись акціональною 

семантикою предикатів і контекстом. 

Говорячи про функціонування незалежного кон’юнктива, варто мати на увазі 

не лише перфективну маркованість другого члена та нейтральність першого, а й 

враховувати роль часового чинника. У протиставленні типу dem/dederim, оскільки 

обидва члени стосуються площини проспективності, як видається, на перше місце 

виступають модальні та аспектуальні характеристики, тоді як у протиставленні 

darem/dedissem можна констатувати зростання ролі часової ознаки, яка 

виявляється у переході імперфекта кон’юнктива у площину теперішнього та у 

протиставленні його плюсквамперфекту за  критерієм одночасності/передування. 

Однак треба враховувати і те, що під впливом індикатива у протиставленні 

першого типу розвинулась і темпоральна складова, внаслідок чого перфект вже у 

ранній латині поширився на сферу претерітальності, що особливо помітно у його 

вживанні у функції coniunctivus optativus, potentialis та concessivus.  

Ймовірно, що такий семантичний розвиток від проспективності до 

претерітальності є внутрішньолатинським явищем, оскільки, як відзначає    К. Бак 

[Buck 1905: 121], в оскській мові coniunctivus perfecti ніколи не має претерітного 

значення.  
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Подібний темпоральний зсув, але у протилежному напрямі, від 

претерітальності до презентності, як згадувалося, був властивим і для 

кон’юнктива імперфекта, доповнившись у пізній латині, особливо розмовній, 

тенденцією до переходу у площину презентності і плюсквамперфекта 

кон’юнктива [Сичинава 2003: 45–46]. 

У площині синтаксичної структури латинського кон’юнктива, в основі якої 

лежить темпоральне відношення проспективності/ретроспективності варто 

розмежовувати два хронологічно послідовні рівні: давніший, де протиставлення 

форм ґрунтується на модально-аспектуальних ознаках, та пізніший, в основі якого 

лежать модально-темпоральні відношення. Перший рівень більшою мірою 

реалізується у протиставленні coniunctivus praesentis/coniunctivus perfecti, другий – 

у протиставленні coniunctivus perfecti/coniunctivus plusquamperfecti. Водночас 

абсолютизація відношень такого роду та їх однозначний розподіл за 

темпоральними зонами були би помилковими у зв’язку із проникненням чинника 

часу, який стає однією із чільних ознак, сприяючи семантичній перебудові 

системи кон’юнктива за зразком індикатива і витісняючи на периферію 

аспектуальну складову. Така семантична трансформація, менш помітна у 

незалежно вжитому кон’юнктиві, вповні реалізується при його функціонуванні у 

складі підрядних речень. 

Аспектуальна семантика незалежного кон’юнктива, як і відповідних форм 

індикатива, визначається співвідношенням ситуації із точкою відліку. Однак 

«віртуальність» ситуацій виражених ним, акцентування уваги на модальності 

висловлювання, залежність від контексту, інтенцій суб’єкта мовлення та 

реціпієнта сприяють нівелюванню видових значень, що особливо характерне для 

форм системи інфекта, які на синтагматичному рівні функціонують як 

аспектуально-нейтральні, оказіонально протиставляючись перфективно 

маркованим членам системи перфекта.  

 

2.4.2. Кон’юнктив у підрядних реченнях  
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Функціонуючи у складі підрядних речень, кон’юнктив значною мірою 

отримує синтаксичний характер, характеризуючи відношення між головним і 

підрядним реченням та виступаючи зграматизованим способом присудка 

підрядного речення. Залежно від типу речення він по-різному реалізує ознаки 

згаданих раніше двох систем – давнішої модально-аспектуальної і пізнішої 

модально-темпоральної. Оскільки традиційний поділ підрядних речень на 

додаткові, відносні (означальні) та обставинні (див., наприклад, [Ernout 1964: 

293]), в основі якого лежить їх синтаксична роль, не відображає цієї дихотомії, ми 

вважаємо за доцільне скористатися класифікацією підрядних речень, яку 

запропонував М. Кравар [Kravar 1980: 88–89], дещо модифікувавши її і 

виділяючи: а) умовні та допустові речення; б) деякі види обставинних речень 

(речення часу, причини) та непряме питання; в) об’єктно-суб’єктні речення (мети, 

додаткові, наслідкові, у тому числі означальні зі згаданими відтінками). 

Кон’юнктив у реченнях першого типу значною мірою зберігає значення, 

притаманні його самостійному вживанню, тобто реалізує модально-

аспектуальний комплекс значень. Особливо, це характерне для потенціального 

періоду (modus potentialis), де відмінність між презенсом і перфектом традиційно 

визначається як аспектуальна, тоді як у нереальному (modus irrealis) спостерігаємо 

проникнення чинника часу, завдяки чому кон’юнктив імперфекта і 

плюсквамперфекта вже у ранній латині локалізуються у різних часових 

площинах. 

У modus potentialis кон’юнктив презенса та перфекта функціонує як 

незалежний coniunctivus potentialis, хоча також може репрезентувати імперативне 

й оптативне значення [Hofmann 1965: 661]. Презенс на противагу до перфективно 

маркованого перфекта є аспектуально-нейтральним і здатний виражати 

імперфективність (153 а) або перфективність (153 б) залежно від акціональної 

семантики дієслова та типу контексту.  

153 а) «Possin tu, si usus venerit, subtemen tenue nere?» (Pl. Merc. 518) («Чи ти 

міг би, якщо б довелося, ткати тонку пряжу?»).  
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153 б) «Si quis emat citharas, emptas comportet in unum, // nec studio citharae nec 

Musae deditus ulli, // […] // […] delirus et amens // undique dicatur merito» (Hor. 

Serm. 2, 3, 104–108 passim) («Якщо б хтось купив кіфари і куплені зніс у одне 

місце, не займаючись ані служінням кіфарі ні Музі […], його б заслужено всюди 

назвали божевільним і шаленим»). 

У випадку імперфективного значення кон’юнктива презенса він утворює 

оказіональну аспектуальну опозицію із кон’юнктивом перфекта (154 а): 

154 а) «Sol si perpetuo siet // flammeo vapore torrens terrae fetum exusserit: // 

nocti ne interveniat, fructus per pruinam obriguerint» (Pacuv. Trag. 8) («Якщо б сонце 

було постійно, воно б палаючи вогняним жаром спалило б земні плоди; якщо б не 

припинялась ніч, плоди замерзли б від морозу»). 

Протиставлення siet/exusserit та interveniat/obriguerint має яскраво виражений 

аспектуальний характер. Презенс позначає темпорально необмежену (perpetuo 

siet) або повторювану ситуацію (interveniat), тоді як перфект, навпаки, позначає 

припинену. 

Аналогічне протиставлення представлене й у наступному випадку (154 б), де 

узагальнена ситуація протиставляється конкретній: 

154 б) «Si aequom siet me plus sapere quam vos, dederim vobis consilium catum» 

(Pl. Epid. 257–258) («Якщо б мені личило знати більше, ніж вам, я дав би вам 

розумну пораду»). 

Coniunctivus praesentis siet у протазисі позначає постійний стан, а вжитий у 

аподозисі coniunctivus perfecti dederim – однократну цілісну дію. Як згадувалося 

раніше, подібне протиставлення генералізованої та семельфактивної ситуації із 

використанням, відповідно, презенса та перфекта властиве і для незалежно 

вжитого кон’юнктива. 

Зростання ролі чинника часу і, можливо, вплив індикатива сприяли тому, що 

coniunctivus perfecti у протазисі почав виражати передування стосовно ситуації 

вираженої презентною формою в аподозисі, що визначається як ключова 

відмінність згаданих форм [Ernout 1964: 376; Martín Puente 2009: 665], наприклад, 

(155 а – б):  
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155 а) «Tene ego defraudem, quoi ipsi nihil est in manu, nisi quid tu porrо uxorem 

defraudaveris» (Pl. Asin. 94) («Чи я б обдурював тебе, у якого нічого немає в руці, 

якщо б ти своєю чергою не обдурив дружину?»). 

155 б) «Si vultis videre aquam, quae fluit de petra, id est quam dedit Moyses filiis 

Israhel sitientibus, potestis videre, si tamen volueritis laborem vobis imponere, ut de via 

camsemus forsitan miliario sexto» (Itin. Silv. 1, 10) («Якщо ви хочете побачити воду, 

яка тече зі скелі, тобто ту, яку дав Мойсей спраглим синам Ізраїля, можете 

побачити, однак, якщо б ви захотіли завдати собі труду відійти від дороги на 

шість миль»). 

Вживаючись у аподозисі ця ж форма виражає слідування, як у наступному 

прикладі (155 в), де кон’юнктив перфекта servaverim вказує на ситуацію, наступну 

стосовно вираженої у протазисі кон’юнктивом презенса videam. Це дає підстави 

розглядати значення передування як вторинне, зумовлене синтаксичним 

чинником, а саме локалізацією форми в умовному періоді, який є нічим іншим як 

мовною реалізацією причиново-наслідкового зв’язку. 

155 в) «Tum […] hac dextra Capilolium [...] servaverim, si civem commilitonemque 

meum [...] in servitutem ac vincula duci videam» (Liv. 6, 14, 4) («Я б тоді […] цією 

правицею врятував […] Капітолій, якщо б побачив, що мого громадянина і 

соратника […] ведуть у рабство і кайдани»). 

Для вираження передування у протазисі можуть чергуватися перфект і презенс 

кон’юнктива, як у (155 д), де si praescripserim виражає передування стосовно 

facturus sim, а sciam – стосовно сигматичного кон’юнктива ausim. 

155 д) «Facturusne operae pretium sim, si a primordio urbis res populi Romani 

perscripserim, nec satis scio nec, si sciam, dicere ausim» (Liv. 1, Praef. 1) («Не знаю, 

чи я мав би намір зробити цінну справу, якщо б від початку описав діяння 

римського народу і не наважився б сказати, якщо б знав»),  

На позначення загальнодійсної умови coniunctivus perfecti може вживатись в 

обох частинах умовного періоду (156 а – б): 

156 а) «Quo mihi acciderit optatius si in hac sententia fueris…» (Cic. Fam. 5, 12, 6) 

(«Для мене було б бажанішим, якщо б ти дотримувався цієї думки…»). 
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156 б) «…quaerit apud Xenophontem Socrates unde animum arripuerimus si nullus 

fuerit in mundo» (Cic. Nat. deor. 3, 11) («…питає у Ксенофонта Сократ, звідки ми 

б отримали душу, якщо б її не було у світі»). 

Таке вживання кон’юнктива було ознакою високого стилю (згідно з 

Лебретоном, у Цицерона coniunctivus perfecti частіше представлений у 

філософських трактатах [Lebreton 1979: 364]), можливо поширившись під 

впливом грецького optativus aoristi [Ernout 1964: 238]. 

Незважаючи на те, чи кон’юнктив перфекта виражає завершеність унаслідок 

вичерпаності ситуації (комплетивність), чи внаслідок її припинення до точки 

відліку (лімітативність), він представляє її як обмежену, а отже реалізує своє 

основне аспектуальне значення. 

Відмінність між імперфектом та плюсквамперфектом кон’юнктива у 

нереальному типі умовних та допустових речень є дещо іншою: тут обидві форми 

здебільшого протиставляються передусім темпорально як praesens та praeteritum 

irreale, хоча ця часова трансформація має вторинний характер і імперфект ще у 

класичній латині іноді зберіг претерітну семантику (157 а – б): 

157 а) «(In senatum) si tum veniret, me […] socium suorum in re publica 

consiliorum videre posset» (Cic. Sest. 63) («Якщо б він тоді прийшов (у сенат), міг 

би бачити мене […] союзником своїх політичних намірів»). 

157 б) «Neque diutius Numidae resistere quivissent, ni pedites […] magnam cladem 

[…] facerent» (Sall. Iug. 59, 3) («І нумідійці не могли б довше чинити опору, якщо б 

піхотинці […] не завдали […] великої поразки»). 

З огляду ж на аспектуальне значення відношення між обома формами 

кон’юнктива є тотожним існуючому між презенсом і перфектом: imperfectum 

coniunctivi є аспектуально-нейтральним, виражаючи імперфективність (158 а) чи 

перфективність (158 б) значення під впливом акціональної семантики предикатів 

та контексту. 

158 а) «Siquidem me amaret, tum istuc prodesset» (Ter. Eun. 466) («Якщо б вона 

дійсно любила мене, тоді це допомагало б»). 
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158 б) «…nec, me quae caperet, non si Venus ipsa veniret, // ulla erat…» (Ov. Met. 

7, 795–796) («не було жодної, яка б полонила мене коханням, навіть якщо б 

прийшла сама Венера…»). 

Поява імперфективного значення також завдячує співвіднесеності 

кон’юнктива імперфекта з площиною презентності, оскільки такі ситуації завжди 

сприймаються у процесі їх перебігу.  

Подібно до кон’юнктива перфекта, кон’юнктив плюсквамперфекта також 

виражає ситуації як цілісні, актуалізуючи значення комплетивності чи 

пунктивності у телічних предикатах (159 а) або лімітативності (159 б) у ателічних: 

159 а) «Ni subvenisset corvos, perissem miser» (Pl. Aul. 669) («Якщо б не з’явився 

ворон, я б, нещасний, загинув»). 

159 б) «Pons sublicius iter paene hostibus dedit, ni unus vir fuisset Horatius 

Cocles» (Liv. 2, 10, 2) («Міст на палях дав би дорогу ворогам, якщо б не було 

одного мужа – Горація Коклеса»). 

Стверджувати виразну диференціацію часткових значень у межах 

перфективності, як видається, немає підстав, оскільки вони можуть варіюватися 

залежно від сприйняння тексту читачем (слухачем). У (159 в) coniunctivus 

plusquamperfecti didicisset допускає двояке тлумачення, як такий, що позначає дію 

доведену до кінця (= «навчився»), або триваючу у минулому (= «вчився»): 

159 в) «Si (Phileros) non didicisset, hodie famem a labris non abigeret» (Petron. 46, 

8) («Якщо б (Філерон) не (на)вчився, сьогодні зазнавав би голоду»). 

У будь-якому випадку виражені кон’юнктивом плюсквамперфекта ситуації 

представлені як припинені, незважаючи на те, що у випадку ателічності 

аспектуальна семантика предикатів може корелювати із недоконаним видом у 

слов’янських мовах. 

У реченнях другого і третього типів можна констатувати перевагу модально-

темпоральної складової з актуалізацією, залежно від специфіки речення, першого 

чи другого компонента. У реченнях часу, причини, непрямому питанні, 

наслідкових на перший план виступає часове значення, при чому іноді 

кон’юнктив виступає як еквівалент індикатива і вжитий лише з формально-
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синтаксичних причин, тоді як у фінальних та в деяких різновидах додаткових 

(наприклад, залежних від verba timendi) відчутним є відтінок модальності. 

Загалом можна стверджувати, що у таких синтаксичних структурах представлене 

нове видо-часове значення кон’юнктива, трансформоване у поняття відносного 

часу, що найвиразніше проявляється у т. зв. правилі «узгодження часів» 

(consecutio temporum). При цьому аспектуальна семантика кон’юнктива 

реалізується у межах відносного часу: одночасність здебільшого асоціюється з 

імперфективністю, передування з перфективністю. Перифрастичні конструкції 

для вираження слідування, як і футурум загалом, є невизначеними, отримуючи те 

чи інше аспектуальне значення залежно від акціонального характеру предиката. 

Темпоралізація кон’юнктива і зумовлена нею трансформація аспектуальних 

значень спричинила модифікацію їх характеру, замінивши їх парадигматичну 

природу синтагматичною [García Hernández 1977: 79]. 

У згаданих типах підрядних речень кон’юнктив перфекта і плюсквамперфекта 

зберігають незмінним притаманне їм перфективне значення лімітативної природи, 

пов’язане із припиненням часу тривання ситуації (160 а – б): 

160 а) «Equites a Fabio missi, quanto res in periculo fuerit, exponent» (Caes. Gall. 

7, 41, 2) («Послані Фабієм вершники розповідають, наскільки небезпечною була 

справа»). 

160 б) «…Laevinus quo statu Macedonia et Graecia, Aetoli, Acarnanes Locrique 

essent, quasque ibi res ipse egisset terra marique exposuit» (Liv. 26, 28, 1) («…Левін 

розповів, у якому стані перебувають Македонія і Греція, етолійці, акарнпани і 

локрійці і які дії він сам чинив там на суші і на морі»). 

Виражені формами fuerit та egisset ситуації, триваючи певний час, а у другому 

випадку також повторюючись (на що вказує форма множини quas res та зворот 

terra marique), незважаючи на те, що викликають стійкі асоціації із недоконаним 

видом, в дійсності припинилися до дії представленої у головному реченні: рапорт 

вершників і звіт Левіна в сенаті констатують звершений факт, те, що вже 

припинило  своє існування. Зокрема, у реченнях типу rogabam, quid fecisses («я 

питав, що ти робив/зробив») плюсквамперфект fecisses може вказувати також на 
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процесність минулої ситуації, але в результаті вона представлена як темпорально 

обмежена, локалізуючись у замкнутому часовому проміжку, правою межею якого 

є вторинна точка відліку, розташована у минулому. Саме так, на нашу думку, 

треба розглядати аспектуальну семантику форм системи перфекта, коли 

завершеність ситуації прирівнюється до її «не-існування», її відсутності в 

актуальному для мовця хронотопі, де час набуває статусу переживання часу, а не 

його безпосереднього втілення. Така обмеженість звичайно не заперечує 

припинення ситуації внаслідок її природного завершення, однак, це значення є 

радше вторинним і окказіональним, конкретизуючись за допомогою контексту 

або словотвірних засобів, зокрема, префіксації. Аналогічним до цього є вживання 

infinitivus perfecti у складі інфінітивних конструкцій, де він передовсім виражає 

припинення  стосовно ситуації, вираженої керуючим дієсловом, наприклад: «eum 

fecisse aiunt sibi quod faciundum fuit» (Pl. Poen. 956) («Кажуть, що він 

робив/зробив те, що йому треба було робити»). 

Попри те, що одночасність імпліцитно передбачає розгортання однієї ситуації 

на фоні іншої, наприклад, rogo/rogavi, quid facias/faceres («Питаю/питав, що ти 

робиш), а отже, імперфективну семантику присудка підрядного речення, ставити 

знак рівності між нею та імперфективністю не видається можливим, оскільки 

одночасність може бути не лише повною, передбачаючи повне «накладання» двох 

ситуацій за співвідношенням «під час ситуації Х відбувалась ситуація Y», а й 

частковою, коли до уваги взято не всю співвідносну ситуацію, а лише її фрагмент, 

тобто співвідношення «під час ситуації Х відбулась ситуація Y». При цьому 

кон’юнктив презенса та імперфекта у тих типах підрядних речень, де правило 

узгодження часів реалізується у повному обсязі і де форми кон’юнктива за 

визначенням виражають одночасність, можуть отримувати також перфективне 

значення під впливом телічності предикатів (161 а): 

161 а) «Quos cum apud se in castris Ariovistus conspexisset […] conclamavit, quid 

ad se venirent» (Caes. Gall. 1, 47, 6) («Коли Аріовіст побачив їх (= посланців 

Цезаря) у своєму таборі […], вигукнув, чому вони прийшли до нього»). 
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Як засвідчує контекст, ситуація виражена формою venirent досягла свого 

кінця: коли Аріовіст звернувся до послів Цезаря, вони вже були у його таборі.  

Часткова одночасність та перфективність інфектних форм кон’юнктива 

представлена також у наступних випадках (161 б – в): 

161 б) «Erus meus me Eretriam misit, domitos boves ut sibi mercarer: // dedit 

argentum […] // stultus, qui hoc mihi daret argentum quoius ingenium noverat» (Pl. 

Persa 259–261) («Мій господар послав мене в Еретрію, щоб я купив йому волів: дав 

гроші […] нерозумний, що дав ці гроші мені, вдачу кого знав»). 

161 в) «Egenus et pauper ego sum et melior in occulto gemitu displicens mihi et 

quaerens misericordiam tuam, donec reficiatur defectus meus et perficiatur usque in 

pacem, quam nescit arrogantis oculus» (Aug. Conf. 10, 38) («Ниций я і бідний, але 

кращий, коли потайки збридившись себе і стогнучи, шукаю милості твоєї, доки 

не відновиться занепадність моя і не перетвориться у мир, якого не знає око 

гордого»). 

Модифікації аспектуальної семантики сприяв також контекст. У (161 г) 

граничне дієслово conficere отримує у coniunctivus imperfecti імперфективну 

семантику завдяки габітуальному смислу висловлювання:  

161 г) «A cena in lecticulam se lucubratoriam recipiebat; ibi, donec residua diurni 

actus aut omnia aut ex maxima parte conficeret, ad multam noctem permanebat» (Suet. 

Aug. 78, 1) («Після обіду (Август) перебирався на ложе, зручне для нічних занять; 

там перебував до пізньої ночі, доки повністю чи більш, ніж на половину не 

завершував решту денних справ»). 

Одночасність та передування, які корелюються з імперфективністю і 

перфективністю чи не найвиразніше представлені у підрядних реченнях часу зі 

сполучником cum (т. зв. cum historicum або narrativum), у яких на позначення 

одночасності вживається імперфект (162 а), а на позначення передування 

плюсквамперфект кон’юнктива (162 б).  

162 а) «Interim Metellus, cum acerrume rem gereret, clamorem hostilem a tergo 

accepit» (Sall. Iug. 58, 4) («Тим часом Метелл, коли запекло боровся, почув за 

спиною ворожий крик»). 
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162 б) «Cum adrisissent, discessimus» (Tac. Dial. 42, 2) («Коли вони 

посміхнулись, ми відійшли»).  

У наведених прикладах виразно простежується аспектуальна семантика 

згаданих форм: імперфект виражає ситуацію у перебігу, тоді як плюсквамперфект 

представляє її як припинену до моменту настання дії головного речення. 

Перфективність плюсквамперфекта кон’юнктива є менш відчутною при 

вживанні неграничних дієслів або за наявності додаткових лексичних показників, 

що вказують на тривалість, як у наступних випадках (163 а – б): 

163 а) «Diu cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt» (Caes. 

Gall. 1, 26, 4) («Коли довго йшла битва, наші заволоділи обозом і табором»).  

163 б) «Tum Athenis perpetui archontes esse desierunt, cum fuisset ultimus 

Alcmaeon» (Vell. 1, 8, 3) ( «В Афінах архонти перестали бути вічними тоді, коли 

останнім був Алкмеон»). 

Такі речення, де плюсквамперфект кон’юнктива виступає з позірним 

імперфективним значенням, могли б ставити під сумнів його перфективність. З 

позиції слов’янського виду йому відповідають імперфективні форми минулого 

часу і це значення, крім акціонального характеру дієслова, підсилюється 

відповідними лексичними засобами, які, вказуючи на тривалість, радше є ознакою 

імперфективної аспектуальної ситуації. Однак і тут плюсквамперфект виражає 

ситуації припинені  до настання дії головного речення і такі, що розглядаються у 

ретроспективі як цілісні, хоча самі по собі та під впливом оточення можуть 

сприйматись як такі, що перебували у розвитку. В аспектуальному відношенні 

імперфект і плюсквамперфект кон’юнктива у цьому випадку не відрізняються від 

їх індикативних відповідників. Особливістю, проте, є те, що їх аспектуальні 

значення значною мірою реалізуються під впливом відносно-часових відношень, 

тобто задаються синтаксично. Наприклад, у (163 в) форми duceret та faceret самі 

по собі означають лише відносно-теперішні діі стосовно дії occupavit, і як 

«теперішні» можуть мати лише імперфективну семантику, тоді як у (163 г) 

interemisset виражає відносно-минулу дію стосовно ситуації у головному реченні 

(consecravit). 
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163 в) «Phoebidas Lacedaemonius cum exercitum Olynthum duceret iterque per 

Thebas faceret, arcem oppidi, quae Cadmea nominatur, occupavit…» (Nep. Pelop. 1, 2) 

(«Лакедемонець Фебід, коли вів військо до Олінфу і йшов через Фіви, захопив 

міську фортецю, яка називається Кадмовою…»).  

163 г) «…Cornelius Cossus eidem deo spolia consecravit, cum magister equitum 

ducem Fidenatium in acie congressus interemisset» (Val. Max. 3, 2, 4) («…Корнелій 

Кос присвятив здобич тому ж богу (= Юпітеру Феретрійському), коли, будучи 

начальником кінноти, вбив вождя фіденців, зійшовшись (з ним) у битві»). 

Їх аспектуальна семантика зумовлюється передовсім згаданими відносно-

часовими відношеннями, а також акціональним значенням предикатів – ателічним 

у першому випадку і телічним у другому. Це дає підстави стверджувати, що за 

умови відповідного синтаксичного контексту акціональна семантика дієслова 

переймає на себе роль граматичного аспекту. 

Конфлікт між акціональною семантикою дієслова та аспектуальною 

семантикою форми у кон’юнктиві, як і у формах індикатива, вирішується шляхом 

актуалізації у перфекті та плюсквамперфекті семи лімітативності, що, зрештою, 

притаманне не лише для речень типу cum historicum, а й для інших типів 

підрядних речень, де реалізується значення передування. Що стосується 

аспектуального конфлікту у кон’юнктиві презенса та імперфекта, то тут перевагу 

має синтаксичний контекст, а саме, значення одночасності, завдяки якому 

ситуація сприймається як процесна. З таким значенням, наприклад, виступає 

форма darent у (164 а), де попри граничність дієслова виразною є імперфективна 

семантика форми, яка, крім того, підкреслюється і словами Піттака (nolite id mihi 

dare). 

164 а) «Bene […] Pittacus […] cum Mytilenaei multa milia iugerum ei agri muneri 

darent, “nolite, oro vos,” inquit “id mihi dare, quod multi invideant, plures etiam 

concupiscant”» (Nep. Thrasyb. 4, 2) («Добре […] (сказав) Піттак […], коли 

мешканці Митілени давали йому в дар багато тисяч югерів землі: “Прошу, не 

давайте мені цього, тому що багато хто заздритиме, а ще більше пожадають 

(її)”»). 
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Іноді доволі важко встановити, чи йдеться про імперфективне, чи про 

перфективне значення форми. У (164 б) макроконтекст не дає однозначної 

відповіді і coniunctivus imperfecti adderet, залежно від установки читача, можна 

тлумачити як «додавав», чи «додав», або ж з відтінком інхоативності «почав 

додавати». 

164 б) «Ad hoc maledicta alia quom adderet, obstrepere omnes…» (Sall. Cat. 31, 8) 

(«Коли він (= Катіліна) додавав до цього й інші образи, всі загули…»). 

Одночасність ситуацій adderet та obstrepere радше вказує на незавершеність 

першої дії: Катіліні не дали довести свій виступ до кінця і він покинув засідання 

сенату.  

Роль синтаксичного контексту у формуванні аспектуальної семантики форми 

виразно простежується за паралельного вживання імперфекта і 

плюсквамперфекта (164 в):  

164 в) «Hi cum Samum profecti essent et eodem Chares […] cum suis copiis 

proficisceretur, […] accidit […], ut magna tempestas oriretur…» (Nep. Timoth. 3, 3) 

(«Коли вони вирушили на Самос і туди ж вирушав […] Харет зі своїм військом, 

[…] трапилось (так) […], що настала велика буря…»).  

Імперфект proficisceretur та плюсквамперфект profecti essent утворюють тут 

виразну аспектуальну опозицію, члени якої протиставляються не лише за 

ознакою «припинення/тривання», а й за ознакою  «комплетивність/процес-ність» 

(«вирушили/вирушив»), де імперфект, незважаючи на телічність предиката, 

виражає дію у розвитку. 

Об’єктно-фінальні речення передбачають передовсім вживання інфектних 

форми кон’юнктива, що є цілком закономірно, оскільки виражені ними ситуації 

перебувають у відношенні одночасності/слідування стосовно дії головного 

речення. Випадки вживання часів системи перфекта є значно рідкіснішими, хоч і 

не виключаються повністю. У цьому типі речень презенс та імперфект 

кон’юнктива зберігають свою темпоральну семантику, виражаючи, відповідно, 

проспективність та ретроспективність, при цьому імперфект зберігає характерний 

для кон’юнктива елемент футуральності (165 а – б). 
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165 а) «Eamus intro, ut prandeamus» (Pl. Men. 387) («Ходімо всередину, щоб 

снідати!»). 

165 б) «Servus […] rogare coepit, ut se poenae eriperemus» (Petron. 30, 7) («Раб 

… почав просити, щоб ми звільнили його від покарання»). 

З наведених прикладів слідує, що обидві форми кон’юнктива виражають 

абсолютне (презенс) або відносне майбутнє (імперфект) і є аспектуально-

нейтральними. Їх видова семантика у кожному конкретному випадку, як і у 

незалежно вжитого кон’юнктива, визначається акціональними характеристиками 

дієслова або контекстом. Р. Метнер характеризував такий кон'юнктив як виразник 

«простого дієслівного поняття» (Begriff der Handlung schlecthin) [Methner 1901: 

147]. Переважне значення перфективності, притаманне для них, може бути 

пов’язаним із модальним значенням волевиявлення (згідно з Ф. Тома, кон’юнктив 

у цих типах речень не є простим замінником індикатива, а зберігає своє модальне 

значення у формі волевиявлення чи наміру [Thomas 1949: 141]) і наміром мовця 

бачити своє бажання радше реалізованим, ніж у процесі здійснення (порівняймо 

[Ernout 1964: 415; Grassi 1967: 195]).  

З імперфективною або перфективною семантикою кон’юнктив імперфекта 

виступає також у непрямій мові, особливо в історичній прозі, замінюючи собою 

імператив. У наведених нижче прикладах замість форм veniret та dubitaret пряма 

мова вдалася б до аспектуально-нейтрального imperativus praesentis у синтагмах 

на зразок «veni cum equitatu» та «decernite legatos et date mandata» (166 а – б): 

166 а) «…Ariovistus postulavit, ne quem peditem ad conloquium Caesar adduceret: 

vereri se, ne per insidias ab eo circumveniretur; uterque cum equitatu veniret…» (Caes. 

Gall. 1, 42, 4) («…Аріовіст вимагав, щоб Цезар не привів на розмову жодного 

піхотинця; він боявся, щоб той (=Цезар) підступом не оточив його і щоб кожен 

прибув з кіннотою…»). 

166 б) «Decernerent legatos seque coram mandata darent» (Tac. Ann. 1, 19, 3) 

(«Нехай вони визначать послів і у його присутності дадуть їм доручення»). 

На відміну від аспектуально-нейтрального кон’юнктива презенса та 

імперфекта, кон’юнктив перфекта і плюсквамперфекта, як і в інших типах 
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підрядних речень, виражають припинені майбутні ситуації з погляду минулого. 

Йдеться, зокрема, про додаткові речення після verba timendi, які стосуються 

побоювання, щоб позначувана перфектними формами ситуація не 

продовжувалась надалі (167 а – б): 

167 а) «…tune id veritus es ne ego iracundia aliqua adductus pueros ad te sine 

litteris miserim aut etiam ne te videre noluerim?» (Cic. Q. fr. 1, 3, 1) («…чи ти боявся 

того, що під впливом якоїсь роздратованості я пошлю до тебе слуг без листа або 

взагалі не захочу тебе бачити?»). 

167 б) «Nimis metuebam male, ne abisses» (Pl. Pseud. 912) («Я дуже боявся, щоб 

ти не пішов»). 

Окрім того, perfectum et plusquamperfectum coniunctivi можуть вживатися на 

позначення завершеної ситуації (167 в) або результату, що випливає із 

попередньої дії (167 г), тобто, у будь-якому випадку зберігають стабільною 

перфективну семантику. 

167 в) «…curavi [...] // [...] cena cocta ut esset» (Pl. Stich. 679–680) («…я подбала 

[…] щоб був приготований обід»).  

167 г) «…illud adfirmare pro certo audeo me omni ope adnisurum esse, ne frustra 

vos hanc spem de me conceperitis» (Liv. 44, 22, 4) («…наважуюся з упевненістю 

стверджувати, що докладатиму всіх зусиль, щоб ви не марно поклали на мене цю 

надію»). 

В останньому випадку spem de me conceperitis за смислом прирівнюється до 

spem de me habetis «щоб ви мали надію на мене»  

У зв’язку із частковою належністю ситуацій, виражених присудком фінально-

об’єктних речень до сфери майбутнього, у якій аспектуальні відмінності 

розмиваються, відносно-часове значення одночасності, яка тут є частковою, має 

менший вплив на формування аспектуальної семантики форм інфекта і повинно 

підкріплюватись ателічністю предикатів або ж відповідним аспектуально вагомим 

контекстом. У цьому відношенні показовим є вживання у наступному прикладі 

(167 д) замість дієслова advenire близького до нього за значенням 
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фреквентативного adventare, яке краще акцентує одночасність ситуацій головного 

і підрядного речень:  

167 д) «Quo factum est ut Miltiades, timens ne classis regia adventaret […] 

Athenas […] rediret» (Nep. Milt. 7, 4) (« Внаслідок цього Мільтіад, боячись, щоб не 

прибував флот перського царя […] (який був у дорозі. – Б. Ч.) повернувся […] до 

Афін»). 

Як випливає зі сказаного вище, інфектні і перфектні форми кон’юнктива лише 

оказіонально можуть утворювати аспектуальну опозицію, чим відрізняються від 

індикатива. Однак під впливом дійсного способу таке протиставлення може 

отримувати регулярний характер, що простежується у наслідкових та означально-

наслідкових реченнях, де, згідно зі шкільним правилом, вживаються такі часи 

кон’юнктива, які б стояли у цих реченнях, якщо б вони були незалежними. У 

цьому випадку з огляду на аспект форми кон’юнктива виступають абсолютними 

аналогами відповідних форм індикатива. При цьому praesens та imperfectum 

coniunctivi позначають ситуації, які збігаються з первинною чи вторинною точкою 

відліку, а отже – триваючі (168 а – б), а perfectum та plusquamperfectum coniunctivi 

(останній трапляється вкрай рідко на позначення досягнутого в минулому 

результату, що передував іншій минулій дії) – ситуації завершені (припинені) до 

неї (168 в – г): 

168 а) «(Servus) ita dormitet, servum sese ut cogitet» (Pl. Aul. 591) («Нехай (раб) 

спить так, щоб вважав себе рабом»). 

168 б) «Multa rumores adfingebant ut paene bellum confectum videretur» (Caes. 

Civ. 1, 53) («Багато (вигадок) додавали чутки, так що здавалось, що війна є 

майже завершеною»). 

168 в) «(Liber tuus) tanta […] dulcedine me tenuit et traxit, ut illum sine ulla 

dilatione perlegerim» (Sen. Epist. 46, 1) («(Твоя книжка) […] захопила і привабила 

мене такою насолодою, що я прочитав її без жодного зволікання»). 

168 г) «…tanta opibus Etruria erat, ut iam non terras solum sed mare etiam […] 

fama nominis sui inplesset…» (Liv. 1, 2, 5) ( «…такою могутньою була Етрурія 
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завдяки своїм засобам, що не тільки землі, а й море […] сповнила славою свого 

імені…»). 

Збереження кон’юнктивом у наслідкових реченнях темпоральних і 

аспектуальних характеристик індикатива може свідчити про порівняно пізнє його 

проникнення у цей тип речень під впливом форм дійсного способу, а, виразна 

аспектуальна опозиція імперфекта і перфекта кон’юнктива, на нашу думку, є ще 

одним доказом аспектуального характеру протиставлення згаданих форм у 

системі індикатива.  

Проведений аналіз дає підстави виділити у значеннях самостійного та 

залежного кон’юнктива два семантичні пласти: давніший модально-

аспектуальний та пізніший модально-аспектуально-темпоральний, для якого 

властиве поступове ослаблення серединної ланки за рахунок переваги 

темпоральної складової. Перший пласт властивий передовсім незалежно вжитому 

кон’юнктиву та кон’юнктиву у складі умовних речень, другий представлений 

іншими випадками залежного вживання.  

Домінування модальної та темпоральної складової у семантиці форм 

кон’юнктива зумовило значне, порівняно з індикативом, ослаблення видової 

ознаки, що найвиразніше проявляється у формах системи інфекта, які здебільшого 

функціонують як аспектуально-нейтральні, отримуючи те чи інше значення під 

впливом акціональних параметрів дієслова та контексту. На противагу до них 

перфект і плюсквамперфект зберігають незмінною перфективну семантику, 

актуалізуючи, залежно від характеру предиката, сему комплетивності, 

інцептивності, лімітативності або пунктивності. 

Темпоралізація, якої зазнав кон’юнктив у підрядних реченнях, сприяла 

перехрещенню аспектуальних і відносно-часових значень, при чому перші у низці 

випадків зумовлюються синтаксичним контекстом, тобто є наслідком реалізації 

значень одночасності та передування. 

Аспектуальна визначеність форм індикатива і кон’юнктива, утворених від 

основи перфекта за нейтральності, утворених від основи інфекта (окрім 

imperfectum indicativi), дає підстави стверджувати, що в основі протиставлення 



  

 

259 

 

«інфект/перфект» лежить аспектуальна ознака, а саме – відношення до межі 

позитивно марковане основою перфекта. На противагу до неї основа інфекта 

характеризується індиферентністю стосовно цієї ознаки, що відображено у 

нейтральності утворених від неї видо-часових форм. 

 

Висновки до 2 розділу 

 

1. З огляду на формальні засоби вираження аспектуальних значень у 

латинській мові виділяють два їх типи, які тією чи іншою мірою продовжують 

індоєвропейський мовний стан – флективні та деривативні. Перші представлені 

аспекто-темпоральними кластерами (дієслівними часами), другі – засобами 

словотвору (префіксами та суфіксами). 

2. Єдиною чітко вираженою регулярною опозицією імперфектива і 

перфектива у латинській мові є протиставлення «імперфект – 

перфект/плюсквамперфект індикатива, в основі якого лежить семантична 

категорія лімітативності. Перший член згаданої опозиції виражає ситуацію у 

перебігу, а другий представляє її такою, що досягла межі. У сфері майбутнього та 

у кон’юнктиві така опозиція є оказіональною, протиставляючи аспектуально 

визначені форми системи перфекта аспектуально-нейтральним у системі інфекта. 

3. Унаслідок темпоралізації латинської дієслівної системи аспектуальна 

семантика видо-часових форм визначається співвідношенням моменту реалізації 

ситуації (М) із точкою відліку (М’) та локалізацією останньої. Форми системи 

перфекта передбачають локалізацію ситуації та її припинення до зовнішньої 

стосовно ситуації точки відліку. Завдяки цьому забезпечується закритість правої 

межі ситуації та ретроспективний погляд на неї. Для форм системи інфекта 

властива реалізація ситуації у межах точки відліку, що досягається шляхом 

розташування останньої у межах ситуації та забезпечує синхронний погляд. Таке 

бачення сприяє виокремленню лише певного фрагмента ситуації, а відтак – 

відкритості її правої межі, що уможливлює різні подальші варіанти розвитку, 
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зумовлюючи появу у формах інфекта часткових аспектуальних та, іноді (в 

індикативі), модальних значень.  

4. Співвідношення між моментом реалізації ситуації та точкою відліку 

визначає також аспектуальну семантику майбутнього І та утворених від основи 

інфекта часів кон’юнктива, для яких також властивою є засаднича відкритість 

правої межі. Однак «віртуальність» вираженої ними ситуації і домінування 

модальних ознак, залежність від точки зору суб’єкта і реципієнта сприяють 

абстрагуванню як від локалізації точки відліку, так і від ознаки відкритості межі, 

що сприяє невиразності аспектуального значення, його нейтралізації та 

зумовленості акціональним типом предикатів і контекстом. Водночас необхідно 

визнати вплив на аспектуальну семантику кон’юнктива відповідних форм 

індикатива. 

5. Завдяки ретроспективному погляду на ситуацію і закритості її правої 

межі, форми системи перфекта характеризуються значенням цілісності. 

Закритість ситуації не перешкоджає її (можливим) наслідкам проникати крізь 

межу, визначену точкою відліку, що зумовлює появу «розширеного» перфектива, 

який виражає будь-який наслідок ситуації релевантний після її реалізації для 

теперішнього, минулого чи майбутнього.  

6. Граматично виражений перфектив у латинській мові є типовим 

«темпоральним» перфективом, значення завершеності у якому передовсім 

зумовлене припиненням часу тривання ситуації, хоч є можливою і наявність її 

природної межі. 

7. З огляду не семантику перфектив виступає як об’єднання сем 

лімітативності, комплетивності, інцептивності та пунктивності, які представлені у 

всі періоди історичного розвитку латинської мови. Домінантною серед них є сема 

комплетивності, яка безпосередньо пов’язана зі значенням припиненості ситуації, 

характеризується максимальною частотністю у часах системи перфекта і у 

діахронії демонструє доволі відчутну прогресивну динаміку від  ранньої до 

пізньої латини.  
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8.  Семантична зона імперфективності представлена семами дуративності, 

процесності, множинності та конативності, актуалізація кожної з яких залежить 

від акціонального типу предикатів та контексту. Вплив згаданих чинників є 

особливо вагомим у реалізації  значень  множинності та конативності. 

Статистичний аналіз свідчить про те, що ядро імперфективності становлять семи 

прогресивності та дуративності, перша з яких відзначається особливою 

динамікою у діахронії від вихідного часового пункту (ранній період) до кінцевої 

межі (пізня доба). 

9. Зв’язок між граматично вираженою перфективністю/імперфективністю 

та акціональністю має двобічну спрямованість, виражаючись, з одного боку, у 

тенденції до переважного вживання у формах системи перфекта телічних 

предикатів, а у формах системи інфекта – ателічних, що простежується у всі 

історичні періоди, та «аспектуальному конфлікті», який зумовлює появу 

нетривіальних значень інгресивності у формах системи перфекта та конативності 

або ітеративності у формах системи інфекта. Своєю чергою вплив граматичного 

аспекту сприяє трансформації акціонального типу предикатів: функціонуючи у 

формах системи перфекта, предикати стану або ателічного процесу переходять в 

евентиви, а евентивні чи процесні телічні предикати у формах системи інфекта 

перетворюються в ателічні процесні або статичні.  

10. Видова семантика аспектуально-нейтральних форм індикатива (futurum 

I) і кон’юнктива (praesens та imperfectum coniunctivi) зумовлена акціональним 

типом предикатів та особливостями контексту. Згадані форми  у всі періоди 

розвитку латинської мови приблизно в рівних частках  репрезентують 

перфективну, імперфективну та нейтральну (аористичну) семантику, що 

зумовлюється домінуванням у  них модально-темпоральної складової над 

аспектуальною. 

11. Перехрещення аспектуальності і темпоральності у межах видо-часових 

форм значень при перевазі останніх сприяло виникненню відносно-часових 

відношень, роль яких у формуванні аспектуальної семантики є особливо вагомою 

у кон’юнктиві. 
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12.  Нейтралізація аспектуальної опозиції в індикативі минулих часів є 

оказіональною і представлена зближенням значень перфекта з лімітативною 

семантикою та вжитого з процесним значенням імперфекта або їх 

функціонуванням для вираження ітеративних і габітуальних значень. Подібні 

випадки трактуються як аспектуальна квазісинонімія, оскільки на рівні тексту 

зони вживання згаданих видо-часових форм, зумовлені їх аспектуальним 

значенням виразно розмежовуються: форми з перфективною семантикою, 

забезпечуючи послідовність розповіді, формують її стрижень, тоді як 

імперфективні створюють тло розповіді.  

13. Попри певну прогресивну чи регресивну динаміку, яка спостерігається у 

аспектуальному навантаженні видо-часових форм латинського дієслова, 

зумовлюючись жанром, ідіостилем, авторськими преференціями або 

акціональними характеристиками дієслівної лексики, можна констатувати 

стабільність їх аспектуального значення, що дає підстави характеризувати видо-

часову систему латинської мови як стабільну, яка на семантичному рівні 

функціонує як усталена вже у ранній період (ІІІ ст. до н. е) і зберігається 

незмінною до рубіжної епохи (VI ст.). 

Основні положення розділу відображені у публікацях [Чернюх 1995; Чернюх 

1995 а; Чернюх 1995 б; Чернюх 1996 а; Чернюх 2001; Чернюх 2002; Чернюх 2006; 

Чернюх 2008; Чернюх 2008 а; Чернюх 2008 в; Чернюх 2009 а; Чернюх 2009 б; 

Чернюх 2010 г; Чернюх 2011 б; Чернюх 2012; Чернюх 2013; Tschernjuch 2007; 

Tschernjuch 2008] 



  

 

263 

 

 

РОЗДІЛ 3. СЛОВОТВІРНІ МАРКЕРИ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ  

У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 

 

Об’єднане під «парасолькою» аспектуальності коло значень у латинській мові, 

окрім граматичних засобів, які є домінуючими, реалізується також словотвірними. 

На відміну від перших, які стосуються власне аспекту, словотвірні засоби, будучи 

пов’язаними із лексичною семантикою, належать до нижчого рівня, слугуючи для 

утворення родів дієслівної дії та модифікації акціональних параметрів дієслова. З 

метою диференціації кола значень, реалізованих за допомогою граматичних форм 

(власне аспекту), від значень, виражених словотвірними морфемами, перші 

визначатимуться як аспектуальні, а другі – як акціональні. 

 

3.1. Префіксація як засіб формування акціональної семантики 

 

Згідно із загальноприйнятою думкою, префікси, як і прийменники, виникли із 

первісних прислівників із просторовою семантикою [García Hernández 1991: 18; 

García Hernández 1995: 64; Lehmann 1974: 233–235], які, вживаючись поряд із 

дієсловом чи іменем, уточнювали їх значення. Злившись зі словом, до якого 

належали, вони перетворились у префікси, вживаючись самостійно зберегли свій 

статус, а вступивши у синтаксичний зв’язок із іменем перейшли у прийменники. 

Ці етапи розвитку добре простежуються на матеріалі різних мов. Ілюстрацією 

може слугувати латинське ante «перед», яке вживається у функції прислівника (1 

а), прийменника (1 б) та префікса ( 1 в): 

1 а) «…equites Mauri nuntiant Iugurtham circiter duum milium intervallo ante 

consedisse» (Sall. Iug. 106, 5) («…мавританські вершники повідомляють, що 

Югурта розташувався попереду на відстані приблизно двох миль»). 

1 б) «In triumphis meis ducti sunt ante currum meum reges aut regum liberi novem» 

(Mon. Ancyr. 1, 28) («У моїх тріумфальних процесіях перед моєю колісницею вели 

дев’ятеро царів або царських дітей»). 



  

 

264 

 

1 в) «…anteibant lictores non cum bacillis, sed, ut hic praetoribus urbanis anteeunt, 

cum fascibus bini» (Cic. Leg. agr. 2, 93) («…попереду ішли ліктори не з посохами, а, 

як тут ідуть перед міським преторами, по двоє з фасціями»). 

Як відзначав Х. Леманн, «всі старі латинські прийменники є водночас 

префіксами і майже всі старі префікси є прийменниками, тільки деякі, наприклад, 

dis-, re(d)- позбавлені прийменникового вживання» [Lehmann 1983: 152]. 

На відміну від іменників, де маркерами просторової орієнтації постають 

відмінки, прийменники та післяйменники, при дієслові цю роль виконують 

особливі показники, для яких запропоновано назву «орієнтиви» [Плунгян 2002]. 

Такими маркерами можуть виступати прислівники, допоміжні дієслова (у 

тюркських мовах), або частіше афікси, переважно префікси. При цьому варто 

відзначити спорідненість частини прислівників та префіксів. Останні часто є 

результатом граматизації прислівників унаслідок чого відбулася втрата їх 

синтаксичної самостійності. 

Втративши свою автономність і виступаючи складовою частиною дієслова, 

префікси, особливо односкладові, які здебільшого продовжують 

індоєвропейський мовний стан, зазнали модифікації своєї первинної семантики. 

Завдяки цьому, на відміну від прийменників та прислівників, вони 

характеризуються ширшим семантичним діапазоном і поєднують два типи 

значень – первинні просторові та абстрактніші вторинні, які не стосуються 

локалізації, а здатні виражати інші дієслівні характеристики, у тому числі 

аспектуальні. У деяких дослідження першу групу значень охарактеризовано як 

семні, а другу – як класемні [García Hernández 1978; García Hernández 1989; García 

Hernández 1998; García Hernández 2005; García Hernández 2005 a; Pompei 2010: 8–

9; Puebla Manzanos 2001: 72]. 

Розвиток полісемії префіксів перебуває у прямій залежності від часу їх 

виникнення. Чим давнішими вони були, тим більше мали можливостей отримати 

додаткові значення. На користь цього свідчить широке коло значень, притаманне 

простим префіксам у різних мовах. Наприклад, для префікса ab- словники 

фіксують до восьми значень [Glare 1968: 3], приблизно стільки ж значень має його 
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давньогрецький відповідник ἀπό- [Liddell 1996: 192]. І, навпаки, для вторинних 

префіксів характерне звуження кола значень (порівняймо лат. super – два 

значення [Glare 1968: 1872], д.-гр. ὑπέρ- – три значення [Liddell 1996: 1858]). 

Серед префіксів, для яких поряд із просторовим, властиве також аспектуальне 

значення, у латинській мові виділяються ad-, con-, de-, dis-, e(x)-, in-, ob-, per-, 

prae-, pro-, re(d)-, sub-, super-, trans-.
25

 На відміну від них префікси ante-, circum- 

та inter- позбавлені аспектуальної семантики, що може зумовлюватись їхньою 

вторинністю, особливо, якщо йдеться про circum- та inter-, де перший становить 

застиглу форму акузатива (порівняймо circus «коло»), другий – складне 

утворення, яке виникло шляхом розширення первісного in компаративним 

суфіксом *-terŏ- (*interŏ(s) > inter). Як дієслівний префікс ante-, що продовжує 

індоєвропейський мовний стан (порівняймо д-гр. ἀντι-, давньоіндійське (д.-інд.) 

ánti, готське and(a)-), не був надто продуктивним у латинській мові, зберігаючи 

локативну семантику і зрідка вживаючись як маркер інтенсивності.  

Оскільки різні аспектуальні характеристики у межах одного і того ж префікса 

можуть переплітатись, як, наприклад, у per-, що виражає завершеність (perficere), 

інтенсивність (pernegare), тривалість (permanere), ми вважаємо за доречніше 

групувати префікси на підставі просторових значень, орієнтуючись на 

класифікацію, яку запропонував Б. Гарсіа Ернандез, який виокремив три групи 

префіксів: адлативні, що вказують на рух у напрямку до об’єкта (початкова 

точка), просекутивні зі значенням руху у межах об’єкта (маршрут) та аблативні, 

що виражають рух від об’єкта (кінцева точка), яким на аспектуальному рівні 

відповідають фазові значення інгресивності, прогресивності та егресивності 

[García Hernández 1978; García Hernández 1989]. 

  

3.1.1. Адлативні префікси (ad-, in-, ob-) 

3.1.1.1. Ad- 

                                           
25

 У деяких дослідженнях аспектуальну семантику приписано також префіксу ab- [García Hernández 1977; Garcia 

Hernandez 1978; García Hernández 1998; García Hernández 1989; Haverling 2000: 348], однак, як свідчить фактичний 

матеріал, у поєднанні з дієсловами він переважно реалізує свою просторову семантику. 
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Первісне просторове значення префікса ad- «до, у напрямку до», добре 

помітне у дієсловах руху (adire «підходити», adducere «підводити» тощо), завдяки 

абстрагуванню почало виражати також акціональні параметри, основним з яких є 

акцентування уваги на початковій фазі дії. Саме це значення представлене у 

дієсловах adamare «закохуватись» (2 а ), affulgere «засяяти» (2 б): 

2 а) «…cum signa quaedam pulcherrima atque antiquissima Thermis in publico 

posita vidisset (Verres), adamavit» (Cic. Verr. 2, 2, 85) («…щоразу, коли (Веррес) 

бачив у термах виставлені для публічного огляду якісь прекрасні і дуже давні 

витвори, він закохувався (в них)»). 

2 а) «Postrema nitenti // adfulsit vultu ridens Venus» (Sil. 7, 466–467) 

(«Останньою засяяла радісна Венера з усміхненим обличчям»). 

Характерним для згаданого префікса є вираження поступальності дії, що 

можна спостерігати у дієслові adedere «над’їдати, їсти потроху» (3 а), на 

противагу до простого edere «їсти» (3 б):  

3 а) «Graccho […] sacrificanti triste prodigium factum est. Ad exta sacrificio 

perpetrato angues duo ex occulto adlapsi adedere iocur conspectique repente ex oculis 

abierunt» (Liv. 25, 16, 2) («Коли Гракх […] приносив жертви стався сумний знак. 

Після того, як було здійснено жертвоприношення, дві змії, підповзши із сховку до 

нутрощів, почали гризти печінку і помічені раптово зникли з очей»). 

3 б) «Quasi mures edimus alienum cibum…» (Pl. Capt. 77) («Ніби миші їмо чужу 

їжу…»). 

Авл Гелій, коментуючи вживання Цицероном дієслова adficere, відзначає: 

«“Adfecta”[…], як говорили Марк Цицерон і найвитонченіші з давніх, вживалося 

стосовно того, що не дійшло чи було доведено до кінця, а майже до кінця» (Gell. 

3, 16, 19). 

Префікс ad- також вживається з інтенсифікуючим значенням, яке виникло 

внаслідок трансформації просторового значення «до» у значення додавання, 

долучення. Наявність такого значення відзначив Донат у коментарях до комедій 

Теренція: «Ad тепер є збільшувальним. Означає “дуже”» (Donat. ad Ter. Hec. 

268).  
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Інтенсифікуюче значення ad- представлене, зокрема, у дієсловах adprobare 

«схвалювати» (3 а) та поряд із інгресивним у adamare (3 б): 

3 а) «Adprobas […] significat valde probas (Gell. VI, 7,8) («Adprobas […] означає 

“дуже схвалюєш”»). 

3 б) «Hoc si persuaseris tibi et virtutem adamaveris (amare enim parum est), 

quidquid illa contigerit, id tibi […] faustum felixque erit» (Sen. Epist. 71, 5) («Якщо 

ти переконаєш себе в цьому і дуже полюбиш доброчесність (бо просто любити – 

мало), все, чого вона стосуватиметься, буде тобі […] сприятливим і щасливим»). 

Доволі часто згаданий префікс втрачав своє значення, перетворюючись у 

«протетичний елемент» [Thomas 1938: 82, 90], що було особливо властивим для 

пізньої латини і зумовлювалось впливом розмовної мови. У словнику А. Саутера 

[Souter 1949] наведено пізньолатинські дієслова з цим префіксом, яким у 

попередні періоди відповідають прості: addecimare «обкладати десятиною», 

addivinare «здогадуватись», adviolare «чинити насильство» тощо. 

Іноді згаданий префікс вживався як словотвірний елемент при утворенні 

каузативних дієслів від іменних основ: adnihilare (nihil), adnullare (nullus) 

«знищувати», addulcare (dulcis) «солодити», alleviare (levis) «полегшувати» тощо. 

Існуючий фактичний матеріал дає підстави стверджувати, що префікс ad- для 

вираження акціональних характеристик дієслова характерний перш за все для 

ранньої та класичної латини, тоді як у пізніші періоди його значення 

ослаблюється (аж до повної втрати) і він виступає як десемантизований 

словотвірний елемент іноді вживаючись для утворення каузативних дієслів.  

 

3.1.1.2. In- 

 

З огляду на семантику та походження префікс in- треба розглядати як 

гетерогенне омонімне утворення, яке представляє два ряди значень: 1) просторове 

з його модифікацією у бік вираження аспектуальних відтінків, що виник із і.-є. 

*h1(e)n; 2) заперечне (виник із і.-є. *n). Заперечне значення згаданого префікса 

здебільшого представлене у прикметниках віддієслівного походження, наприклад, 
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ignotus, incognitus, insuetus, innocens тощо, вихідні дієслова до яких були втрачені, 

і поновлені лише у післякласичний період. Зокрема, insuetus «незвиклий» 

засвідчене вже у ранній латині (4 а), тоді як відповідне дієслово insuescere 

«ставати незвичним» представлене тільки у пізньолатинських глосаріях (4 б): 

4 а) «Quis tu es, mulier, quae me insueto nuncupasti nomine?» (Pacuv. Trag. 239) 

(«Хто ти, жінко, яка назвала мене незвичним іменем?»). 

4 б) «“Insuescit” sine consuetudine facit» (Gloss. IV, 413, 59)
26

 («“Insuescit” 

(означає) “робить без звички”»).  

Значно поширенішим є просторове значення in- «всередину, в», наприклад, 

inducere «вводити», inesse «бути всередині» тощо, яке, модифікуючись у 

акціональне, виражає початок дії.  

Інгресивне значення префікса добре простежується при порівнянні простих і 

префіксальних дієслів, порівняймо, sonare «звучати» (5 а) – insonare «зазвучати» 

(5 б), tremere «тремтіти» (6 а) – intremere «затремтіти, починати тремтіти» (6 б): 

5 а) «…arma sonabant: // Mars venit et veniens bellica signa dedit» (Ov. Fast. 5, 

549 –550) («…звучала зброя: прийшов Марс і приходячи дав войовничі знаки»). 

5 б) «Calamis agrestibus insonat ille (Tmolus) // barbaricoque Midan […] // 

carmine delenit (Ov. Met. 11, 161–163) («Він (Тмол) починає звучати диким 

очеретом і чарує чужинською піснею […] Мідаса»). 

6 а) «Mea manu non scripsi, quia vesperi […] tremebat etiam manus» (Fronto 1, 2) 

(«Я не писав власноручно, бо ввечері […] рука також тремтіла»). 

6 б) «Cottidianae (febres) […] variae sunt et multiplices. Aliae […] a calore 

incipiunt, aliae a frigore, aliae ab horrore. Frigus voco, ubi extremae partes 

membrorum inalgescunt, horrorem, ubi corpus totum intremit» (Cels. 3, 3, 3) («Є 

багато різних […] щоденних (лихоманок). Одні […] розпочинаються від жару, 

інші – від холоду, ще інші – від страху. Холодом називаю [той стан], коли 

починають ставати холодними кінцівки, страхом – коли все тіло починає 

тремтіти»). 

                                           
26

 Цитується за [Löwe 1889]. 
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Префікс in- також може вказувати на інтенсивність дії [García Hernández 1978: 

156; Puebla Manzano 2001: 80], як, наприклад, у дієсловах invocare «закликати» (7 

а), implorare «слізно благати, заклинати» (7 в) тощо на противагу до простих 

vocare «кликати» (7 б), plorare «ридати» (7 г): 

7 а) «Postquam parturire hodie uxor occepit tua, // […] // invocat deos inmortalis, 

ut sibi auxilium ferant» (Pl. Amph. 1089–1091) («Після того, як твоя дружина 

почала народжувати […] вона прикликала безсмертних богів, щоб надали їй 

допомогу»). 

7 б) «…(P. Africanus) posteaquam bis consul et censor fuerat, L. Cottam in 

iudicium vocabat (Cic. Caecin. 69) («…після того як (Публій Африканський) двічі 

був консулом і цензором, він почав кликати Л. Котту до суду»). 

7 в) «Germani […] omnem […] aciem suam raedis et carris circumdederunt, ne 

qua spes in fuga relinqueretur. Eo mulieres imposuerunt, quae ad proelium 

proficiscentes milites passis manibus flentes implorabant, ne se in servitutem Romanis 

traderent» (Caes. Gall. 1, 51, 2–3) («Германці […] оточили всю […] свою лаву 

возами і підводами, щоб не залишилося жодної надії на втечу. Тут посадили 

жінок, які, простягаючи руки до воїнів, що вирушали в бій, слізно заклинали, щоб 

вони не віддавали їх в рабство римлянам»). 

7 г) «Quid, stulta, ploras? Ne time: bene hercle vendidi ego te» (Pl. Curc. 520) 

(«Чого ридаєш, нерозумна? Не бійся. Клянусь Гераклом, я добре тебе продав»). 

Межі між відтінками акціонального значення згаданого префікса іноді є 

доволі невиразними, перебуваючи на перетині інгресивності та інтенсивності. 

Так, у inspicere поряд з інгресивним значенням «поглянути» словники виділяють 

інтенсивне значення «вдивлятись» та похідне від нього «перевіряти, 

інспектувати» (8 а – б):  

8 а) «…inspicere, tamquam in speculum, in vitas omnium // iubeo atque ex aliis 

sumere exemplum sibi» (Ter. Ad. 415–416) («…я наказую подивитись, ніби у 

дзеркало, на життя всіх і взяти від інших приклад для себе»). 

8 б) «...duum mensum spatium consulibus datum est ad inspiciendam legem, ut, cum 

edocuissent populum, quid fraudis occultae ferretur, sinerent deinde suffragium inire» 
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(Liv. 3, 25, 4) («…консулам дали двомісячний строк для ретельного вивчення 

закону, щоб вони, пояснивши народу, яку приховану шкоду він (= закон) містить, 

потім дозволили розпочати голосування»).  

Перехід до акціонального значення супроводжується нівеляцією просторових 

відмінностей, які існують між in- (рух усередину) та ad- (рух у напрямку чого-

небудь), внаслідок чого дієслова зі згаданими префіксами, об’єднуючись спільним 

«класемним» значенням [García Hernández 2005: 238] стають абсолютними або 

частковими синонімами [Haverling 2000: 294]. Прикладами такої тотожності 

можуть слугувати пари advesperascere (advesperare)/invesperascere «вечоріти» (9  

а – б), affulgere/infulgere «заблищати» тощо (9 в – г): 

9 а) «…tum de foro, cum iam advesperasceret, discessimus» (Cic. Verr. 2, 4, 147) 

(«…ми розійшлись з форуму тоді, коли вже починало вечоріти»). 

9 б) «Iam invesperascebat, et non modo cetera sed ne in proximam quidem noctem 

ubi satis tuto custodiretur expediebant» (Liv. 39, 50, 1) («Вже починало вечоріти, а 

(учасники наради) не могли домовитись не тільки про решту питань, але навіть 

(про те), де найближчої ночі досить безпечно охороняти (бранця)»). 

9 в) «Magoni iam haud ferme fidenti retenturum defensurumque se urbem, prima 

spes morte nuntiata Marcelli adfulsit» (Liv. 27, 28, 14) («Магон вже майже не вірив, 

що він утримає і захистить місто, коли зі звісткою про смерть Марцелла йому 

засяяв перший проблиск надії»).  

9 г) «…tantum ibi laetitiae lumen infulsit, ut nihil egisse in nobis videretur ille 

maeror et timor nisi successurorum ampliorem flagrantiam gaudiorum» (Aug. Epist. 

194, 1) («…там засяяло таке світло радості, що здавалось, що той смуток і 

страх не спричинив нам нічого, крім більшого сяйва майбутніх утіх»). 

Десемантизація in- зумовила ототожнення простих та префіксальних дієслів, 

наприклад, indurare/durare «робити твердим» (10 а –б), ingravare/gravare 

«обтяжувати» (10 в – г): 

10 а) «Derbices […] lignum igne duraverant» (Curt. 3, 2, 7) («Дербіки […] 

загартовували деревину вогнем»). 
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10 б) «Ego […] induravi cor eius (pharaonis) et servorum illius» (Vulg. Exod. 10, 

1, 2) («Я […] зробив твердим його (фараона) серце і (серце) рабів його»). 

10 в) «Qui cum haud parvus et ipse militiae adderetur labor, minus tamen plebs 

gravabatur se templa deum exaedificare manibus suis…» (Liv. 1, 56, 1–2) («Хоч ця 

нелегка робота додавалася до військової служби, все ж простолюд менше 

обтяжувався тим, що своїми руками споруджував храми богів…»). 

10 г) «Sin autem silentii mei dissimulationisque culpa et me ingravat nec te liberat, 

malo importuniorem me quam inutiliorem aut turpiorem iudices» (Ambr.  

Epist. 10, 74, 3) («Якщо ж вина моєї мовчанки і неуважності обтяжує мене і не 

звільняє тебе, я волію, щоб ти (краще) вважав мене непривітнішим, ніж менш 

корисним або ганебнішим»). 

Втративши семантичне навантаження, префікс in- залишався надзвичайно 

продуктивним у пізній латині, використовуючись для утворення динамічних 

дієслів часто від іменних основ: innigrare «чорнити», infrigidare «охолоджувати» 

тощо (11 а – б). 

11 а) «Cutis mea innigrata est valde» (Aug. Іn Iob 30) («Моя шкіра дуже 

потемніла»). 

11 б) «Numquid potest accusari sol, quia urit, aut aqua, quia infrigidat?» 

(Ambrosiast. Quaest. 115, 8) («Чи ж можна звинувачувати сонце за те, що воно 

палить, або воду за те, що вона охолоджує?»). 

У пізній період частка таких дієслів була доволі вагомою, зрісши із 28,6 % у 

класичній латині до 75,7 % у пізній [Iacobini 2010: 9]. 

 

3.1.1.3. Ob- 

 

Первинним значенням ob- < і.-є. *h1epi, h1opi [Beeks 1995: 21; de Vaan 2008: 

421] (порівняймо д.-гр. ἐπί, ὀπί(σ)θεν, мікенське o-pi, e-pi) є «перед, назустріч» 

[Haverling 2000: 317; van Laer 1998: 1048], яке виразно простежується у дієсловах 

obire «йти назустріч», offerre «нести назустріч, протиставляти», та ін. Його 

модифікацією є значення колового руху, охоплення об’єкта [Ровинская 2001: 256; 
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Zaliznjak 2007: 223], як у дієсловах obarare «оборювати», obsuere «обшивати», 

obnubilare «огортати хмарою» тощо. Цьому префіксу також приписується 

акціональне значення інгресивності [García Hernández 1989: 152; García Hernández 

2005: 235; García Hernández 2005 a: 208; Keller 1992: 438] чи перфективності 

[Ровинская 2001: 260], яке, згідно з А. Мейє, простежується у випадках втрати 

префіксом просторового значення [Meillet 1897: 87].  

Інгресивне значення, яке чи не найвиразніше представлене в occipere 

«починати» (12 а), є результатом розвитку первинного просторового (порівняймо 

близьке до нього «братись за що-н.» = «починати робити що-н.»).  

12 а) «Ibi illa cum illo sermonem occipit» (Ter. Eun. 622) («Там вона починає з 

ним бесіду»). 

Вказівка на початкову фазу дії представлена також у obdormire «засинати» (12 

б), occinere «зазвучати» (12 в): 

12 б) «…vir fidelis exsultat et dicit: in pace […] obdormiam, et somnum capiam» 

(Aug. In ps. 4, 9) («…віруючий муж радіє і каже: у мирі […] засну і здобуду сон»).  

12 в) «Iussu Metelli Celeris cornicines occanuere tubis» (Sall. Hist. 1, frg. 135) 

(«За наказом Метелла Целера сурмачі засурмили»). 

На відміну від близьких до нього за значенням префіксів ad- та in-, префікс ob- 

вже у ранній латині значною мірою втратив властиве для нього інгресивне 

значення. Прикладом його десемантизації може слугувати дієслово obticere 

«зберігати мовчання, мовчати» (13 а) тотожне за значенням до tacere (13 б): 

13 а) «Virgo conscissa veste lacrumans opticet» (Ter. Eun. 820) («Дівчина у 

роздертому одязі мовчить, плачучи»). 

13 б) «Quando ad ludos venit, alii cum tacent, totum diem // argutatur quasi 

cicada» (Novius. Atell. 25) («Коли він приходить на видовища, цілий день базікає 

немов цикада, у той час як інші мовчать»). 

Згадане вище obdormire «засинати», зберігаючи притаманне для нього 

інгресивне і динамічне значення у пізній латині також набуває статичної семантики, 

не відрізняючись за значенням від dormire «спати», порівняймо (14   а – б): 
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14 а) «Exsurge quare dormis, Domine?» (Vulg. Ps. 43, 23, 1) («Встань, чому 

спиш, Господи?»).  

14 б) «Nonne tibi videntur sancti apostoli istos dixisse versiculos: exurge; quare 

obdormis, domine?» (Ambr. In psalm. 43, 84, 1) («Чи ж тобі не здається, що святі 

апостоли говорили ці рядки: встань, чому спиш, Господи?») 

Подібно до інших префіксів, ob- міг ослаблювати своє значення аж до повної 

втрати, вживаючись як винятково словотвірний елемент. Серед дієслів з ob-, 

особливо у пізній латині [Hofmann 1965: 237] засвідчено також такі, що не 

відрізняються за своєю семантикою від відповідних простих, порівняймо, 

ambulare – obambulare «походжати, прогулюватись» (15 а – б).  

15 а) «Item alii parasiti frustra obambulabant in foro» (Pl. Capt. 491) («Також 

інші нахлібники марно прогулювались на ринку»). 

15 б) «In foro infumo boni homines atque dites ambulant» (Pl. Curc. 475) («На 

нижньому ринку прогулююються добрі і багаті люди»). 

Очевидно, що тут префікс первісно був носієм просторового значення, 

вказуючи на виконання дії перед об’єктом або коловий рух, але це значення 

«затерлося» під впливом семантично виразнішої дієслівної частини. Між 

згаданими і подібними дієсловами можуть існувати певні відмінності, однак вони 

радше стосуються не аспектуальних, а лексичних параметрів, що становить об’єкт 

окремого дослідження. Зокрема, приєднання префікса може звужувати або 

розширювати значення дієслова, виділяти у якості основного одне із похідних 

значень простого дієслова тощо.  

Префікси ad-, in- та ob- об’єднані спільним значенням інгресивності 

відрізняються між собою за особливостями її прояву. Ad- вказує на початок дії та 

її поступовий розвиток, in- та ob- позначають лише впровадження у дію, 

залишаючи поза увагою її подальший розвиток. Префікси ad- та in- також здатні 

інтенсифікувати дію. За ступенем вираження акціональних ознак найвиразнішими 

є ad- та in-, тоді як у ob- вони слабко відчутні. У пізній латині всі вони зазнали 

десемантизації, перетворившись у прості словотвірні морфеми, у чому ми 

вбачаємо найвищий ступінь абстрагування. 
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3.1.2. Просекутивні префікси (per-, pro-, trans-) 

3.1.2.1. Per- 

Префікс per- у своєму первинному значенні «через» позначає рух по прямій 

від вихідної до кінцевої точки, зосереджуючи увагу на проміжку між ними, 

наприклад, perducere «вести через, переводити», perlucere «світити крізь, 

просвічувати» тощо. 

Поєднуючись з дієсловами, які характеризуються дуративною семантикою, 

наприклад, durare «тривати», manere «залишатись, перебувати» префікс вказує на 

продовження ситуації або набуває інтенсифікуючого значення, акцентуючи увагу 

на тривалості вищій від норми, що іноді додатково уточнюється відповідним 

контекстом (16 а – б): 

16 а) «…tu aliquot dies // perdura, dum intestina exputescunt tibi…» (Pl. Curc.    

240 – 241) («…ти декілька днів почекай, доки не згниє тобі нутро…»). 

16 б) «Hae permanserunt aquae dies complures» (Caes. Civ. 1, 50, 1) («Ці води 

протривали багато днів»). 

Як носій інтенсивності per- був доволі характерним для латинської мови, 

поєднуючись при цьому не лише із дієсловами (доволі часто зі статичними) 

(percupere «дуже прагнути», perplacere «дуже подобатись»), а й з прикметниками 

(perbrevis «дуже короткий», permagnus «дуже великий») (16 в – г): 

16 в) «Quamquam […] percupiam omnino te nosse, tamen exiguum quiddam tui 

minus habeo, praesentiam videlicet corporis» (Aug. Epist. 28, 34, 1, 1) («Хоч […] я 

дуже прагну пізнати тебе повністю, однак мені бракує якоїсь малої твоєї 

частини, тобто, фізичної присутності»). 

16 г) «Ea (sc. lex) mihi perplacet» (Cic. Att. 3, 23, 4) («Він (= закон) мені дуже 

подобається»). 

Варіантом інтенсифікуючого значення може бути вказівка на ретельність 

виконання дії, наприклад, perpasci «пожирати, спустошувати» (тобто: «остаточно 

з’їдати»), pernoscere «ґрунтовно дізнаватись/знайомитись») (17    а – б): 

17 а) «…inaequalis (fluvius) volvens perpascitur agros» (Aetna 492) («…мінливий 

(потік) котячись спустошує поля») 
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17 б) «Pernovi […], Lesbonice, ingenium tuom ingenuom…» (Pl. Trin. 665) 

(«Лесбоніку, […] я дуже добре знаю твій вроджений талант…»). 

Незважаючи на первинну семантику per-, яка передбачає прогресивний 

розвиток, згаданий префікс часто вживається у перфективуючій функції, 

позначаючи досягнення кінцевої межі, у поєднанні з граничними дієсловами, 

наприклад, perlegere «читати до кінця» (18 а), perficere «завершувати, робити до 

кінця» (18 б): 

18 а) «Tace, dum tabellas perlego» (Pl. Pseud. 40) («Мовчи, доки не прочитаю 

таблички»). 

18 б) «…haud desinam, // donec perfecero hoc» (Ter. Phorm. 418–419) («…не 

перестану, доки не зроблю цього до кінця»). 

Іноді межа між перфективуючим та інтенсифікуючим значенням є 

надзвичайно тонкою, так що конкретизація семантики префікса можлива лише у 

ширшому контексті, наприклад, pernegare «заперечувати категорично» 

(інтенсивність) (19 а); «заперечувати повністю» (перфективність) (19 б): 

19 а) «Contra P. Atinii servus Alexander, cum in [hanc] suspicionem C. Flavii 

equitis Romani occisi venisset, sexies tortus pernegavit ei se culpae adfinem fuisse…» 

(Val. Max. 8, 4, 2) («Коли Олександр, раб Публія Атінія, підпав під підозру у 

вбивстві римського вершника Гая Флавія, зазнавши тортур шість разів, він 

категорично заперечив, що він причетний до цього злочину…»). 

19 б) «Lyconides: Neque edepol ego dixi neque feci. Euclio: Negas? // 

Lyconides Pernego immo») (Pl. Aul. 764–765) («Ліконід: Клянусь Поллуксом, я ні не 

говорив, ні не робив. Евкліон: Заперечуєш. Ліконід: Справді, цілком заперечую»). 

Інтенсифікуюча і перфективуюча функції названого префікса 

характеризувалися стабільністю і зберігались упродовж усієї історії латинської 

мови, що знаходить своє підтвердження у текстах з різних періодів.  

 

3.1.2.2. Pro-  
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Префікс pro-, основним значенням якого є вказівка на локалізацію об’єкта 

перед орієнтиром, зберігає незмінним своє прототипне значення, вказуючи на рух 

уперед (producere «вести наперед, виводити») або прогресивний розвиток 

(procreare «народжувати»). Модифікацією цього значення є вказівка на 

скерованість дії у майбутнє (providere «передбачати», proloqui «пророкувати»), 

вираження сприяння, прихильності, захисту
27

 (prodesse «допомагати», protegere 

«захищати»).  

Значення прогресивного розвитку, яке можна співвіднести з 

імперфективністю, трапляється порівняно рідко, здебільшого у пізній латині, 

наприклад, prodormire «продовжувати спати, спати довго» (20 а – б): 

20 а) «Perge uti libet, dummodo dii te mihi, sive prodormias sive pervigiles, 

facultate fandi et tam eleganti prosperent» (Fronto. 1, 5, 6) («Продовжуй, як 

подобається, лиш би боги дарували мені можливість так витончено говорити з 

тобою, незалежно від того, чи ти продовжуєш спати чи бути бадьорим»). 

20 б) «Ego aliquantum prodormivi propter perfrictiunculam, quae videtur sedata 

esse» (Fronto. 4, 6, 1) («Я спав трохи довше через легку застуду, яка, здається, 

вже припинилася»). 

Переважно прогресивне значення pro- є латентним, змінюючи семантику 

вихідного дієслова, порівняймо, facere «робити» – proficere «сприяти», або 

привносячи додатковий елемент проспективності, зокрема, у дієсловах, що 

вказують на розвиток, наприклад, crescere «рости» – procrescere «виростати, 

виникати». 

 

3.1.2.3. Trans- 

  

Префікс trans-, вказуючи на рух через горизонтальну поверхню, переважно 

виступає з локативною семантикою і вкрай рідко вживається як маркер 

прогресивності, позначаючи продовження ситуації (20 в). 

                                           
27

 У цьому випадку також відчутна первинна семантика префікса, оскільки «сприяння» передбачає розташування 

суб’єкта перед об’єктом, так що останній перебуває у сфері впливу суб’єкта. 
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20 в) «Procax, rapax, trahax: trecentis versibus // tuas inpuritias transloqui nemo 

potest» (Pl. Persa 410–411) («…нахабний, жадібний, загребущий, ніхто 

трьомастами рядків не може все розповісти про всю твою мерзенність»).  

Можливо, що transloqui є новотвором Плавта, оскільки словники не продають 

жодних інших фіксацій цього дієслова. Причиною такої міноритарності, на нашу 

думку, була близькість значень trans- та значно поширенішого per-, який витіснив 

його з позалокативних вживань. 

Отже, префікси per-, pro- та trans-, абстрагуючи свою просторову семантику, 

розвинули вторинне аспектуальне значення прогресивного розвитку, 

розрізняючись, однак, за ступенем його вираженості та поширеністю. Очевидне 

домінування засвідчене для першого префікса, тоді як другий та третій є менш 

поширеним і здебільшого реалізуються у неаспектуальних значеннях. 

 

3.1.3. Аблативні префікси (de-, ex-) 

3.1.3.1. De-  

Для префікса de- притаманні такі значення: просторове «з, від» (descendere 

«спускатись») та похідні від нього заперечне (desperare «зневірятись», deonerare 

«розвантажувати») і акціональне, які є абстрагуванням первинного значення 

усунення.  

Вживаючись з акціональною семантикою він може наголошувати на 

результативності дії, вказуючи, що вона реалізується у напрямку до своєї межі, 

напр: debellare «остаточно перемогти, закінчити війну» (21 а), decoquere 

«повністю зварити, википіти» (21 б). Однак при цьому не йдеться про властиве 

припинення дії, що виражається граматичними засобами (часами системи 

перфекта), а лише вказується на намір довести дію до кінця.  

21 а) «Ariciam infesto agmine itur, nec procul inde cum Auruncis signa conlata 

proelioque uno debellatum est» (Liv. 2, 26, 6) («Бойовим порядком військо ішло до 

Аріції і неподалік від неї, вступивши у бій, єдиною битвою закінчило війну з аврун-

ками»). 
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21 б) «Accipies uvas de vite inlaesas, et aquam pluvialem ad tertias decoques…» 

(Apic. 1, 17, 2) («Візьми непошкодженого винограду з лози і випаруй до третини 

дощову воду…»). 

Вживаючись з акціональною семантикою префікс de- поєднується із 

неграничними дієсловами, семантика яких передбачає певну протяжність (cernere, 

pugnare, bellare тощо), що супроводжується зміною їх дієслівного характеру і 

перетворенням у граничні. Це дає підстави говорити про телізуючу функцію 

цього префікса, яка полягає «не у маркуванні певного аспектуального значення 

[…], а, радше, у маркуванні акціонального типу ситуації позначуваної дієсловом 

(вказівка на наявність у неї межі, результату певного типу)» [Майсак 2002: 17]. 

При цьому модифікація лексичного значення не є обов’язковою, що 

підтверджується прикладами тотожності значень простого і префіксального 

дієслів. 

Поряд із телізацією префікс de- виконує також транзитивуючу функцію, 

сприяючи трансформації неперехідних дієслів у перехідні, а відтак і телізації, 

оскільки обидва процеси пов'язані між собою: прямий додаток, приєднуючись, до 

дієслова, водночас може виконувати роль кінцевої точки (про зв’язок між 

транзитивацією і акціональністю у типологічній перспективі [Naert 1960; Hopper 

1980], на матеріалі латинської мови [Romagno 2003]). 

Похідним від значення цілісності є інтенсифікуюче представлене, наприклад, 

у deamare «шалено кохати», desaevire «шаленіти» (22 а – б): 

22 а) «Epidicus: Quom ad portam venio […] illam […] video […] // et cum ea 

tibicinae ibant quattuor. Periphanes: Quicum, Epidice? // Epidicus: Cum illa quam 

tuos gnatus annos multos deamat, deperit…» (Pl. Epid. 217 – 219) («Епідік: Коли я 

прийшов до брам […] бачу […] її, а з нею йшло чотири флейтистки. Періфан: З 

ким, Епідіку? Епідік: З тою, яку багато років дуже кохає твій син, гине (за 

нею)…»). 

22 б) «Hoc modo in oriente simul atque occidente velut uno daemonis spiritu armati 

et paribus isdemque vitiis accensi desaeviebant tyranni…» (Rufin. Hist. 8, 14, 18) («У 
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такий спосіб одночасно на сході і на заході шаленіли правителі ніби озброєні 

одним нечистим духом і підбурені одними і тими ж вадами…»). 

Іноді в одному і тому ж дієслові префікс може об’єднувати декілька сем. Так, 

вже згадане дієслово desaevire поряд зі значенням «шаленіти» може отримувати 

заперечне значення «заспокоюватись» (22 в): 

22 в) «…refert quantas vires quamque integras habeat, utrum reverberanda et 

agenda retro sit an cedere ei debeamus, dum tempestas prima desaevit…» (Sen. Ira 3, 

1, 1) («…важливо (знати), скільки сил і наскільки нерозтрачених має (гнів), чи 

потрібно нападати на нього і наступати знову, чи ми повинні поступитися йому, 

доки не заспокоїться перша буря…»).  

Одним зі значень префікса de- є адверсативне, яке заперечує дію (стан) 

виражені дієслівною основою, наприклад, deiungere «розпрягати, звільняти» (iungere 

«запрягати»), dediscere «розучитись, забути» (discere «вчитись») (23 а – б): 

23 а) «Marem non deiungunt ab opere, quod remissione laboris fit deterior» (Varro 

Rust. 2, 6, 4) («Самця (онагра) не звільняють від праці, тому що він псується 

через перерву у роботі»).  

23 б) «Ipse mihi videor iam dedidicisse Latine, // iam didici Getice Sarmaticeque 

loqui» (Ov. Trist. 5, 12, 56–57) («Мені здається, що я сам вже розівчився говорити 

по-латинськи, вже навчився говорити по-гетськи і по-сарматськи»). 

На думку Ж.-П. Браше [Brachet 2000: 196], значення адверсативності є 

реалізацією первинного просторового значення префікса, яке він визначає як 

«відцентровий аблатив», розуміючи під останнім повернення у визначену точку, з 

якої розпочинається дія [Brachet 2000: 72]. 

 

3.1.3.2. Ex- 

 

Просторове значення префікса ex- «з» (при вказівці на рух зсередини об’єкта, 

наприклад, exire «виходити») трансформується в акціональне зі значенням 

досягнення межі, кінцевої стадії ситуації, порівняймо mori «помирати» (24 а) та 
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emori «померти» (24 б), discere «вчитись» (24 в) та ediscere «навчитись» (24 г), 

перші з яких позначають процес у розвитку, а другі – досягнення кінцевої точки. 

24 а) «Novo quodam morbo civitas moritur…» (Cic. Att. 2, 20, 3) («Держава 

помирає від якоїсь нової хвороби…»). 

24 б) «Pro Pompeio emori possum…» (Cic. Fam. 2, 15, 3) («Я можу померти за 

Помпея…»). 

24 в) «Ipsa Venus laetos iam nunc migravit in agros, // verbaque aratoris rustica 

discit Amor» (Tib. 2, 3, 3–4) («Сама Венера вже переселилася на радісні поля і 

Амур вчить сільські слова орача»). 

24 г) «Hos ediscit et hos arto […] theatro // spectat Roma potens…» (Hor. Epist. 2, 

1, 60–61) («Їх (= комедіографів) вивчає могутній Рим і оглядає їх у тісному […] 

театрі…»). 

У деяких випадках згаданий префікс може надавати дієслову результативного 

значення, що, на думку декого з дослідників [Bertocchi 1996: 464; García 

Hernández 1978: 153, 154; García Hernández 1998: 42; García Hernández 2005: 236; 

Puebla Manzanos 2001: 79], є його основним акціональним значенням. Прикладом 

може слугувати дієслово efficere «завершувати, робити до кінця» (25 а), яке 

протиставляється простому facere «робити» (25 б):  

25 а) «Utinam efficere quod pollicitu’s possies» (Pl. Men. 1104) («О, щоб ти міг 

зробити те, що обіцяв»). 

25 б) «…me uxor insanum facit suis foedis factis» (Pl. Amph. 1084) («…дружина 

робить мене божевільним своїми ганебними вчинками»). 

До певної міри відмінність між згаданими дієсловами відображає 

протиставлення загального та конкретного. Просте дієслово, як свідчать наведені 

вище приклади, стосується габітуальних або постійних ситуацій, а його 

префіксальний корелят – однократних, конкретних.  

Результативну семантику ex- відзначали вже пізньоантичні коментатори та 

артиграфи. Донат, коментуючи Теренція, відзначає: «facere означає перебування у 

процесі, а efficere вимагає завершеності» (Donat. ad Ter. Andr. 4)
28

.  

                                           
28

 Цитується за [Wessner 1962–1963]. 
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Подібно до інших префіксів ex- здатний вживатися для інтенсифікації дії, про 

що згадував Прісціан: «“ex” також позначає […] інтенсивність або 

завершеність (Prisc. 3, 48). Інтенсивне значення, зокрема, представлене в 

exposcere «наполегливо просити», exorare «благати» (порівняймо poscere 

«просити», orare «говорити; просити»). Наприклад (26 а – б): 

26 а) «At ego, omnipotens, te exposco ut hoc consilium Achivis auxilio fuat» (Enn. 

Trag. 177) («А я, всемогутній, наполегливо прошу тебе, щоб це рішення стало 

для ахейців допомогою»). 

26 б) «Cum facile orari Caesar, tum semel exorari soles» (Cic. Deiot. 9) («Цезарю, 

коли тебе зазвичай легко просять, тоді один раз зазвичай (у тебе) 

випрошують»).  

При цьому у згаданих дієсловах зберігається значення досягнення межі. Так, 

exorare передбачає не лише зусилля прохача, а й імпліцитно результативність. 

 

3.1.4. (Де)інтенсифікуючі префікси (super-, prae-, sub-) 

3.1.4.1. Super- 

Префікс super- «над, на поверхні (чого-н.)» (порівняймо д.-гр. ὑπερ-) 

здебільшого зберігає своє локативне значення вказуючи на розташування або 

виконання дії над поверхнею об’єкта (supercrescere «рости згори, наростати», 

superiacere «лежати нагорі»). Вживаючись як маркер акціональності, він отримує 

значення інтенсифікатора дії, позначаючи ступінь ознаки вищий від норми: 

supervivere «жити довше», supersapere «бути дуже розумним» (27 а – б): 

27 а) «Triginta annis gloriae suae supervixit: legit scripta de se carmina, legit 

historias et posteritati suae interfuit» (Plin. Epist. 2, 1, 2) («(Вергіній Руф) пережив 

тридцять років своєї слави: читав написані про себе вірші, читав історії і 

спілкувався зі своїми нащадками»). 

27 б) «…illum […] ait supersapere qui mente maxime sapiat…» (Tert. Anim. 18) 

(«…(Платон) каже, що найрозумніший той […], чия духовна сила є 

найбільшою…»). 
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Сема вищості притаманна для згаданого префікса може реалізуватись у 

вигляді вказівки на додаткову дію, що переплітається з його інтенсифікуючою 

функцією, наприклад, superlucrari «додатково заробляти», superordinare 

«долучати, приєднувати» (28 а – б): 

28 а) «… qui quinque talenta acceperat obtulit alia quinque talenta dicens domine 

quinque talenta mihi tradidisti ecce alia quinque superlucratus sum» (Vulg. NT Matth. 

25, 20) («…той, хто отримав п’ять талантів, приніс інших п’ять талантів, 

кажучи: «Господарю, ти дав мені п’ять талантів. Ось я додатково заробив ще 

п’ять талантів»). 

28 б) «…testamentum hominis nemo spernit aut superordinat» (Tert. Adv. Marc. 5, 

4, 1) («…ніхто не нехтує і не доповнює людський заповіт»). 

Як засіб вираження дієслівної інтенсивності super- не набув поширення. 

Здебільшого це значення представлене у післякласичній та пізній латині, зокрема 

у фаховій мові. 

 

3.1.4.2. Prae- 

 

Префікс prae- «попереду, наперед» поєднуючись із базовим дієсловом часто 

зберігає своє значення, наприклад, praesentire «передчувати; передбачати», 

praediscere «вивчати заздалегідь» тощо. 

Оскільки локалізація перед об’єктом імпліцитно передбачає вищість, перевагу, 

то цілком закономірним видається вживання згаданого префікса для вираження 

вищого ступеня ознаки, наприклад, praevalere «бути дуже сильним; переважати», 

praetumere «бути роздутим; бути дуже гордим» (29    а – б): 

29 а) «Praevaluit tamen pars, quae supplicium decernebat» (Tac. Ann. 14, 45, 1) 

(«Переважала, однак, частина, яка присуджувала кару»). 

29 б) «Hoc […] fecit populo conspiciente mediocritatem docens eum, qui eloquii 

supercilio praetumebat» (Cassiod. Hist. 1, 10, 7) («Це […] він зробив на очах у 

людей, навчаючи поміркованості того, хто дуже гордився промовою»).  
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Інтенсифікуюча функція згаданого префікса підтверджується даними 

глосаріїв, де дієслово praesentiscere тлумачиться як «дуже відчувати»: 

«presentiscunt (sic!) … valde sentient» (Gloss. V, 94, 14)
29

 («presentiscunt … дуже 

відчувають»).  

Фонетична подібність та смислова близькість префіксів prae- та per- іноді 

сприяли їх змішанню, що було особливо характерним для пізньої та 

ранньосередньовічної латини, порівняймо (30 а – б): 

30 а) «…lex, quae sub Moyse velamine diu tecta permansit, Christo nobis 

adveniente perclaruit» (Sedul. Op. pasch. 5, 23) («…закон, який залишався довго 

вкритим покривалом Мойсея, став дуже ясним для нас з приходом Христа»). 

30 б) «…in nostra nuper disceptatione praeclaruit Athilam quendam et antiquae 

constitutionis seriem praeterisse et saluberrimae legis praeceptionibus resultasse nec 

debitam tradidisse filio portionem et […] facultatem suam […] ad alias transtulisse…» 

(Lex Burg. lib. const. 51, 1) («…нещодавно при нашому обміні думками стало дуже 

очевидним, що якийсь Атіла знехтував положенням давньої конституції, не 

підкорився настановами найкращого закону і не передав синові належну частку, 

а […] переказав своє майно […] іншим особам…»). 

Однак, на противагу до per- префікс prae- рідше вживався з інтенсифікуючою 

семантикою, здебільшого зберігаючи своє первинне просторове значення 

[Haverling 2000: 385]). 

 

3.1.4.3. Sub- 

 

Антонімічний super- префікс sub- «внизу, під» (порівняймо д.-гр. ὑπό-) у 

деяких випадках надає дієсловам демінутивного (аттенуативного) значення, 

вказуючи на нижчий вияв ознаки, наприклад: subtimere «побоюватись» (31 а), 

surridere «посміхатись, підсміюватись» (31 б): 

31 а) «Num quid subtimes ne ad te hoc crimen pertinere videatur?» (Cic Phil. 2, 36) 

(«Чи ти трохи побоюєшся, щоб не здавалось, що цей злочин стосується тебе?»). 

                                           
29

 Цитується за [Haverling 2000: 383]. 
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31 б) «Respiciens me subrisit et ait mihi…» (Herm. 3, 8) («Оглядаючись на мене, 

посміхнувся і каже мені…»). 

На здатність sub- виражати нижчий ступінь ознаки звернув увагу Прісціан: «у 

словоскладанні sub […] (зберігає) зменшувальне значення, наприклад, 

“subrideo”…» (Prisc. 3, 54). 

Не відзначаючись особливою продуктивністю згаданий префікс 

представлений упродовж усієї історії латинської мови, зберігаючи притаманне 

для нього коло значень. Згідно із Б. Ґарсіа Ернандезом, демінутивне значення 

особливо поширилось у пізній латині значною мірою під впливом розмовної мови 

та грецького ὑπό [García Hernández 2003: 519, 520]. На користь порівняно пізнього 

походження свідчить той факт, що переважна більшість таких дієслів за даними 

словників засвідчена принаймні від класичного періоду, тоді як у ранній латині 

вони представлені поодиноко.  

 

3.1.5. Рефактивний префікс re(d)- 

 

Префікс re(d)- один із небагатьох у латинській мові, який не має свого 

прийменникового відповідника. Основне значення цього префікса – вказівка на 

повернення до попереднього стану, наприклад, reposcere «просити/вимагати 

назад» (32 а), remittere «відсилати» (32 б): 

32 а) «Aulam auri, […] te reposco, quam tu confessu‘s mihi te abstulisse» (Pl. Aul. 

763) («Вимагаю від тебе назад […] скриньку золота, що, як ти зізнався, вкрав у 

мене»). 

32 б) «Caesar Fabium cum legione in sua remittit hiberna…» (Caes. Gall. 5, 53, 3) 

(«Цезар відіслав назад Фабія з легіоном у свій зимовий табір…»). 

Модифікацією рефактивного значення є значення повторюваності (32 в): 

32 в) «Voleronem […] plebs proximis comitiis tribunum plebi creat in eum annum, 

qui L. Pinarium P. Furium consules habuit. […] Plebs Voleronem tribunum reficit…» 

(Liv. 2, 56, 1–5 passim) («На найближчих зборах, у рік консульства Луція Пінарія і 
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Публія Фурія, плебеї обирають […] Волерона народним трибуном. […] Плебеї 

знову роблять Волерона трибуном…»). 

Як засвідчує текст історичної монографії Лівія, після свого першого обрання 

народним трибуном Волерон наполіг на тому, щоб вибори на такі посади 

відбувались у трибах і, склавши свої повноваження, був повторно обраним за 

новим правилом, що і наголошено префіксально вжитим reficere. 

Похідним від згаданих значень є вживання композитів з re- для вираження 

реципрокальності, взаємності. Наприклад, у сцені перетворення виготовленої 

Пігмаліоном статуї у дівчину паралельно вжито mollescere «м’якнути» та 

remollescere «знову м’якнути», при цьому префіксально утворене дієслово вказує 

на взаємну дію як відлуння вказаної вище (33 а): 

33 а) «Temptatum mollescit ebur positoque rigore // subsidit digitis ceditque, ut 

Hymettia sole // cera remollescit…» (Ov. Met. 10, 280–282) («Доторкнута слонова 

кістка м’якне і позбавившись твердості подається під пальцями і поступається, 

наче гіметський віск розм’якшується від сонця…»). 

Реципрокальність можна вбачати також у дієслові relucere «відбивати світло», 

яке передбачає наявність ще одного актанта (33 б): 

33 б) «O magna silvas inter et lucos dea // clarumque caeli sidus et noctis decus, // 

cuius relucet mundus alterna vice, // Hecate triformis…» (Sen. Phaedr. 407–410) («О, 

велика богине лісів і гаїв, окрасо ночі і славне світило неба, переміну якої 

відображає весь світ, трилика Гекато…»). 

Іноді межа між реципрокальністю та ітеративністю є дуже тонкою та 

допустимими є обидва значення, як у наступному випадку (33 в): 

33 в) «…hinc flammam vomunt // oculi, hinc relucent caerula […] nota» (Sen. 

Phaedr. 1035–1036) («…очі то метають вогонь, то виблискують лазур’ю…»). 

Як видається, критерієм диференціації у цьому випадку може виступати 

кількість суб’єктів – при одному радше йдеться про ітеративність, при декількох – 

про реципрокальність. 
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Поєднучись із статичними дієсловами, re(d)- також може виступати 

інтенсифікатором, наприклад, revereri «дуже боятись; шанувати» (34 а), 

resplendere «яскраво сяяти» (34 б). 

34 а) «…amator […] qui delicias suas videat currere ad se per iter asperum et 

periculosum. […] is simul advenientem gaudet, simul periculum reveretur» (Fronto 3, 

14, 4) («…закоханий […], який бачиш, що його кохана біжить до нього стрімкою 

і небезпечною дорогою […], водночас радіє її приходу і разом з тим боїться 

небезпеки»). 

34 б) «…et resplenduit facies eius sicut sol vestimenta autem eius facta sunt alba 

sicut nix» (Vulg. NT Matth. 17, 2) («…і засяяло лице його, наче сонце, а одежі його 

стали білими, наче сніг»). 

При цьому одне і те ж дієслово, залежно від оточення, може варіювати своє 

значення. Згадане вище resplendere поряд із інтенсивним значенням (34 б) 

вживається також з реципрокальним (34 в): 

34 в) «Ardet in […] vertice montis // arx intacta prius bellis […] // […] // ardent 

tecta deum. // Resplendet imagine flammae // aequor…» (Sil. 2, 660–664) («…на […] 

вершині гори палає раніше незаторкнутий війною палац […], палають домівки 

богів. Море відблискує видом вогню…»). 

Вагання у значенні засвідчували вже античні коментатори, наприклад: 

«“recalent” замість “calent” (“палають”. – Б. Ч.): тому що “re” є зайвою 

частиною дієслова. Або “recalent” (означає) “знову палають”(iterum calent). […] 

“re” виконує функцію повторюваності» (Serv. Aen. 12, 35)
30

. 

Як засвідчує аналіз семантики та вживання композитів з re- домінантним у 

них є значення зворотної дії, яке реалізується у вигляді рефактивності, 

ітеративності, реципрокальності або інтенсивності, що становлять його 

«контекстуальні варіанти» [Moussy 1997: 214]. 

 

3.1.6. Префікси con- та dis- 

3.1.6.1. Con- 

                                           
30

 Цитується за [Thilo 1961]. 
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Префікс con- є одним із найуживаніших у латинській мові, виступаючи в 

акціональній та соціативній функціях, дискусії щодо первинності та вторинності 

яких тривають вже понад століття. Одні із дослідників вважають первинним 

соціативне значення, пов’язуючи його із прийменником cum «разом з» [Leumann 

1975: 92; Moussy 2005: 244; Zaliznjak 2007: 217]. На переконання інших, 

домінуючою була акціональна функція, тоді як соціативна з’явилася достатньо 

пізно і є вторинною [Barbelenet 1913: 253–287; Rosén 1992]. Г. Розен відзначив, 

що акціонально вжитий префікс con- був дуже звичним у ранній латині, тоді як 

соціативне значення дієслова зі згаданим префіксом отримують у період пізньої 

Республіки, набуваючи значного поширення в епоху Імперії, і зіставив згадані 

функції з наявними у кельтських мовах генетично відмінними омонімічними 

префіксами co- – одним із супровідним (комітативним) значенням та іншим із 

термінативним [Rosén 1992: 358–359]. Проте наявні у ранній латині дієслівні 

композити з con- (35 а – б) свідчать про притаманність соціативного значення 

також для цього періоду. 

35 а) «…utrique ímperatores in medium exeunt, // extra turbam ordinum 

colloquontur simul» (Pl. Amph. 223–224) («…обидва полководці виходять на 

середину і розмовляють поза лавами воїнів»). 

35 б) «Quos (= surculos) inseres, medullam cum medulla componito» (Cato  

Agr. 41, 2) («Прищеплюватимеш їх (= пагони), поєднуй серцевину з серцевиною»).  

Звертаючись до акціональної семантики con-, дослідники виділяють у ньому 

передовсім значення завершеності [von Garnier 1909: 99; Rosén 1992: 358; 

Zaliznjak 2007: 211–221 passim] або результативності [Bertocchi 1996: 464; García 

Hernández 1978: 153; García Hernández 1998: 42; Lejay 1919: 249; Puebla Manzanos 

2001: 83; van der Heyde 1934: 142]. Ж. Перро [Perrot 1978: 189] та Ґ. Гаверлінг 

говорять про значення цілісності [Haverling 1996: 403; Haverling 2000: 252], що, на 

нашу думку, є найслушнішим, оскільки такі дієслова позначають дію у її 

сукупності, без вичленування фаз розвитку, як єдине ціле, наближаючись до 

пунктивного значення перфектива. Згадане значення А. Мейє характеризував як 

«аористичне», розуміючи під ним вираження дії без будь-якої ідеї тривалості, як 
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миттєвої [Meillet 1897: 83–84]. К. Бруґманн, розглядаючи подібні випадки як 

«пунктивний вид (punktuelle Aktionsart), який випливає з додавання префікса», 

наголошував, що серед префіксів, які втратили своє конкретне значення і 

слугують для перфективації, перш за все виступають префікси зі значенням «з» 

(д.-інд. sam-, д.-гр. συν-, германський ga-) [Brugmann 1904: 478–479]. Варто 

відзначити, що значення цілісності у цього префікса залежно від семантики 

дієслова та контексту може реалізуватись як цілісно-інгресивне або цілісно-

термінативне з акцентуванням уваги на початковій чи кінцевій фазах дії.       К. 

Муссі, дотримуючись термінології Ж. Брюнеля [Brunel 1939], говорить про 

«інгресивні граничні» та «термінативні граничні» дієслова [Moussy 2005: 252]. 

Інгресивно-граничне значення представлене у дієсловах conticescere «замовкати, 

затихати» (36 а), contingere «доторкнутись» (36 б). 

36 а) «Sed conticiscam: nam audio aperiri fores» (Pl. Bacch. 798) («Але замовкну, 

бо чую, що відчиняються двері»). 

36 б) «Iamque fere mediam caeli Nox umida metam // contigerat» (Verg. Aen. 5, 

834 – 835) («Волога Ніч вже майже доторкнулась середини неба»). 

Згаданий префікс також може вказувати на кінцеву точку у розвитку дії, як, 

наприклад, у дієсловах conficere «здійснювати, завершувати» (37 а), condiscere 

«навчитись» (37 б). 

37 а) «Opera omnia mature conficias face; nam res rustica sic est: si unam rem 

sero feceris, omnia opera sero facies» (Cato Agr. 5, 7) («Всю роботу виконай вчасно, 

бо сільське господарство є таким: якщо пізно зробиш одну справу, робитимеш 

пізно всю роботу»).  

37 б) «…hoc erat primum sapientiae rudimentum, meditari condiscere, loquitari 

dediscere» (Apul. Flor. 15) («…початок мудрості був таким: навчитись 

роздумувати, розівчитись базікати»). 

У межах одного і того ж дієслова префікс може отримувати акціональне та 

соціативне значення. Зокрема, condiscere поряд зі значенням «вчитися до кінця» 

також означає «вчитися разом» (порівняймо також похідний від нього іменник 

condiscipulus «товариш по навчанню»).  
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Досягнення межі може трансформуватися у значення вичерпності, яке виразно 

простежується у разі порівняння простих та префіксальних дієслів: edere «їсти» – 

comedere «з’їдати» (38 а – б), urere «палити» – comburere «спалювати» (38 в – г). 

38 а) «Quasi mures semper edimus alienum cibum» (Pl. Capt. 77) («Ніби миші 

завжди їмо чужий хліб»). 

38 б) «Novi ego illas ambestrices: corbitam cibi // comesse possunt» (Pl.  

Cas. 778–779) («Знаю я тих пожиральниць: можуть з’їсти корабель хліба»). 

38 в) «Fama […] Punici belli quo duodecimum annum Italia urebatur satis 

edocuerat viam tantum Alpes esse» (Liv. 27, 39, 9) («Чутка […] про пунічну війну, 

яка вже дванадцятий рік палила Італію, добре навчила, що дорогою є тільки 

Альпи»). 

38 г) «Et vidit quia in rubo arderet ignis, rubus vero non comburebatur» (Aug. 

Trin. 2, 13) («І побачив, що у кущі палає вогонь, а кущ не згорав»). 

Близьким до com- у згаданому значенні є префікс ex-, зокрема, у дієслові 

ebibere, яке часто утворює пару з comedere (39 а – б): 

39 а) «Non satis id est mali […] quod ecbibit, quod comest, quod facit sumpti» (Pl. 

Trin. 249–250) («Немає біди в тому […], що він випиває, що з’їдає, що 

тратить»). 

39 б) «Vos saltem si quid quaeritis, ecbibitis et comestis» (Pl. Truc. 156) 

(«Принаймні ви випиваєте і з’їдаєте, якщо щось заробляєте»). 

Досліджуючи дієслова зі значенням «їсти» та «пити» в індоєвропейських 

мовах, Ж. Вандрієс стверджував наявність у згаданих композитів тотожного 

«аспектуального значення», тобто, повного поглинання рідини чи їжі [Vendryes 

1941: 29]. Різний вибір префікса в обох випадках, на його думку, пояснюється 

узгодженістю із семантикою відповідного дієслова: на противагу до миттєвого 

bibere «пити», edere «їсти» є дуративним, виражаючи «ідею постійного зусилля» 

[Vendryes 1941: 36], хоч, на нашу думку, значення вичерпності краще пов’язувати 

із притаманною префіксу семантикою цілісності, яка включає також 

соціативність, як це пропонують А. А. Залізняк та О. Д. Шмельов, передбачаючи 
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таку схему розвитку значень композитів з con-: нести/приходити разом > 

поєднання > цілісність > завершеність [Zaliznjak 2007: 217]. 

Дієслова з con- також виражають цілісність, протиставляючись простим 

відповідникам, які передбачають процесність та певну протяжність, порівняймо: 

conquirere «розшукувати» – quaerere «шукати» (40 а – б), consurgere «вставати» – 

surgere «підводитися» (40 в – г):  

40 а) «Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est ut eos (= cives Romanos) 

conquireret…» (Liv. 39, 3, 4) («Претору Квінту Теренцію Куллеону дали доручення 

розшукати їх (= римських громадян)…»). 

40 б) «Necessest facere sumptum qui quaerit lucrum» (Pl. Asin. 216) («Тому, хто 

шукає вигоди, необхідно витратитися»). 

40 в) «Cur non in media oratione mea consurgitis atque disceditis?» (Cic.  

Verr. 2, 3, 208) («Чому ви не підводитесь і не розходитесь посеред моєї 

промови?»). 

40 г) «(Rusticus) primus cubitu surgat, postremus cubitum eat…» (Cato Agr. 5, 5) 

(«Нехай (селянин) першим встає з ліжка, останнім іде в ліжко…»). 

Здатність дієслів зі згаданим префіксом стосуватися всього обсягу дії або її 

окремих фаз зумовлена, на нашу думку, тим, що на противагу до адлативних та 

аблативних префіксів, які виникли із прийменників з просторовою семантикою, 

con- позбавлений конкретного локативного значення. Це сприяло його розвитку у 

бік абстрактних значень, які залежать від семантики вихідного дієслова та 

контексту. 

У низки дієслів з con- значення цілісності трансформується у вираження 

вищого ступеня інтенсивності, при цьому префікс отримує значення «дуже, 

сильно», наприклад, concupiscere «палко бажати», concalere «бути цілковито 

теплим, гарячим» тощо (41 а – б) (див. також приклади наведені у [Zaliznjak 2007: 

220]). 

41 а) «…uti quisque domum aut villam, postremo vas aut vestimentum aliquoius 

concupiverat, dabat operam (Sulla), uti is in proscriptorum numero esset» (Sall. Cat. 
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51, 33) («…коли хтось дуже забажав будинку чи помістя, або навіть посуду чи 

одягу кого-небудь, (Сулла) дбав, щоб того внесли у число проскрибованих»). 

41 б) «Commisce mulsum, struthea, coluteaque appara, // bene ut in scutris 

concaleant» (Pl. Persa 87–88) («Змішай вино з медом, айву, приготуй боби, щоб 

добре загрілись на тарелях»). 

Семантична «невиразність» акціонально вжитого con- сприяла його 

зближенню з іншими префіксами. Зокрема, в інгресивному значенні він 

наближається до ad- (порівняймо aspicere – conspicere «поглянути») [Haverling 

2003: 120; Moussy 2005: 257], а у термінативному – до ex- (порівняймо efficere – 

conficere «здійснити, завершити»). Зрештою, подібно до решти префіксів він міг 

втрачати своє значення. Вже згадуване comedere, яке у ранній латині вживалося зі 

значенням «з’їдати» (39 а – б), у пізній засвідчене у значенні «їсти» (42 а), 

засвідчене вперше у післякласичний період інгресивне conticere «замовкати»
31

 (42 

б) у пізній ототожнюється із tacere «мовчати» (порівняймо 42 в). 

42 а) «Carnem cum sanguine non comedetis» (Vulg. Gen. 9, 4) («Не їстимете 

м’ясо з кров’ю»). 

42 б) «Aspicis, ut virides audito Caesare silvae // conticeant?» (Calp. Ecl. 4, 97–

98) («Чи ти бачиш, як, почувши Цезаря, замовкають зелені ліси ?»). 

42 в) «…postquam lingua levitate usa convincitur, quid restat nisi ut conticendo 

refrenetur?» (GrIs.. M. Moralia 32, 2) («…після того, як язик переможений 

використанням легковажності, не залишається нічого (іншого) як стримувати 

його мовчанням?»).  

Десемантизація con-, як і інших префіксів, особливо характерна для розмовної 

і пізньої латини [Haverling 2000: 262], сприяла його перетворенню у позбавлений 

самостійного значення протетичний елемент.  

 

3.1.6.2. Dis- 

 

                                           
31

 У ранній та класичній латині з цим значенням засвідчено дієслово conticescere. 
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На противагу до соціативного значення con- префікс dis- «окремо» вказує на 

роз’єднання, відокремлення, похідним від якого є заперечне значення, наприклад: 

dissentire «не погоджуватися» (43 а), discredere «не вірити» (43 б). 

43 а) «Dispares […] mores, disparia studia sequuntur, quorum dissimilitudo 

dissociat amicitias…» (Cic. Lael. 74) («Слідують різні […] звичаї, різні заняття, 

відмінність між якими роз’єднує дружні стосунки…»). 

43 б) «… quia […] tu [...] // omnia discredis et […] in tartara ibis» (Comm. Instr. 

1, 29, 13 – 14) («…тому що […] ти […] не віриш у все, підеш […] до пекла»). 

Різновидом значення роз’єднання є дистрибутивне, наприклад: distribuere 

«розподіляти», disternere «розстеляти» (44 а –б): 

44 а) «…populum digessit ab annis // Romulus, in partes distribuitque duas» (Ov. 

Fast. 6, 82–83) («…Ромул вже давно поділив народ і розподілив на дві частини»). 

44 б) «Et iam torus genialis […] noster futurus accuratissime disternebatur…» 

(Apul. Met. 10, 34) («І вже дуже старанно розстелялося наше майбутнє […] 

шлюбне ложе…»). 

Подібно до префікса re- dis- може надавати дієсловам також значення, відміненої 

дії, наприклад, disiungere «розпрягати, відокремлювати» (iungere «запрягати, 

з’єднувати»), dissociare «роз’єднувати» (sociare «об’єднувати») (45     а – б): 

45 а) «…ea res multo maxume // diiunxit illum ab illa…» (Ter. Hec. 159–160) 

(«…ця справа дуже відокремила його від неї…»). 

45 б) «Commotis per haec mentibus et inter se suspectis tironem a veterano, 

legionem a legione dissociant» (Tac. Ann. 1, 28, 6) («Підбурені цим думки і взаємні 

підозри відокремлювали новобранця від ветерана, легіон від легіону»). 

Як і інші префікси dis- також здатний інтенсифікувати дієслово, наприклад, 

disamare «дуже любити», discupere «палко бажати» (46 а – б): 

46 а) «Ego […] etiam litterulas tuas disamo, quare cupiam, ubi quid ad me scribes, 

tua manu scribas» (Fronto 3, 3, 4) («Я […] також дуже люблю твої листи, тому 

бажаю, щоб ти власноручно писав те, що писатимеш мені»). 

46 б) «…te videre et omnia intima conferre discupio» (Cic. Fam. 8, 15, 1) («…я 

дуже прагну тебе побачити і повідомити усі подробиці»). 
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Інтенсифікуючу функцію згаданого префікса відзначали також античні 

граматики та коментатори, наприклад: «“Dis” замість “дуже” (Char. IV, 257). 

На відміну від інших префіксів значення інтенсивності не було надто 

поширеним і dis- упродовж усієї історії латинської мови здебільшого вживався як 

диз’юнктивний та заперечний маркер. 

Функція префіксів полягає не лише у модифікації значення дієслова або 

утворенні родів дії. Доволі часто трапляються випадки тотожності значень 

простого і похідного дієслів, наприклад, simulare – assimulare «робити подібним», 

claudere – occludere «зачиняти», operire – cooperire «вкривати», quiescere – 

requiescere «відпочивати». Серед можливих причин такого збігу значень на думку 

насамперед спадають дві: втрата значення префікса внаслідок його десемантизації 

або ж використання префікса як простого протетичного елемента особливо 

характерне для розмовної мови з її тенденцією до виразності та експресивності. 

Наслідком цього було дублювання одного і того ж префікса (порівняймо colligere 

– concolligere «збирати»), поєднання семантично близьких префіксів (implere – 

adimplere «наповнювати»), а також збіг значень різних префіксів, що було 

особливо характерним для розмовної і пізньої латини. 

Як згадувалося вище, для вираження одного і того ж семантичного відтінку, 

наприклад, інтенсивності, завершеності тощо, залежно від основного дієслова, 

використовувались різні префікси. Можливим поясненням їх розмаїття для 

вираження тотожного значення та втрати ними просторової семантики є дія 

ефекту Вея-Схоневельда. Незалежно один від одного славісти М. Вей та К. ван 

Схоневельд, аналізуючи вживання так званих «порожніх» префіксів у чеській та 

російській мовах, тобто префіксів, які не змінюють лексичне значення, але 

трансформують недоконаний вид у доконаний, пояснювали це збігом або 

близькістю значення префікса зі значенням базового дієслова [Vey 1952; van 

Schooneveld 1958]. «Ефект (Вея-Схоневельда. – Б. Ч.) полягає у тому, що значення 

[…] префікса може бути частиною значення дієслівної основи, і у цьому випадку 

[…] воно ніби “гаситься” основою, а залишається помітним тільки граматичний 

компонент, пов’язаний із префіксом – перш за все граничність» [Плунгян 2012: 
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22]. Ефектом Вея-Схоневельда пояснюють деякі факти префіксації дієслів і у 

латинській мові [Панов 2011; Панов 2012 а; Ровинская 2001]. Однак, при цьому 

варто відзначити, що, на противагу до слов’янських мов, де префікс, не змінюючи 

лексичного значення дієслова, трансформує грамему одного виду у грамему 

протилежного, в латинській ідеться про інше явище, а саме – телізацію 

неграничних дієслів або перфективацію при поєднанні префіксів із прототипно 

граничними дієсловами. Ілюстрацією першого випадку можуть слугувати тотожні 

за значенням пари на зразок errare – exerrare «помилятися (47 а – б), у яких 

неграничне вихідне дієслово, завдяки поєднанню з префіксом, отримує граничний 

характер, тоді як префікс втрачає своє значення, акцентуючи увагу на 

аспектуальних ознаках.  

47 а) «…Erras, Lyde: ego omnem rem scio (Pl. Bacch. 473) («Помиляєшся, 

Лідійцю; я знаю всю справу»). 

47 б) «…iustitia iusti non liberabit eum in quacumque die exerraverit (Cypr. Fort. 8) 

(«…праведність праведника не визволить його, у який би день він не помилився»). 

Результат перфективації є подібним, не спричинюючи, однак, зміни 

дієслівного характеру, а акцентуючи увагу на досягненні кінцевої точки у 

розвитку дії. Як приклад, наведемо дієслово evincere «цілковито перемагати» (48 

а), утворене від граничного vincere (48 б). 

48 а) «Exercitatio ipsa tormentum est: nos quoque evincamus omnia, quorum 

praemium non corona nec palma est nec tubicen praedicationi nominis nostri silentium 

faciens, sed virtus et firmitas animi et pax in ceterum parta…» (Sen. Epist. 78, 16) 

(«Самé тренування є мукою: також ми перемагаймо все, нагородою за що не 

(буде) ні вінок, ні пальмова гілка, ні флейтист, який закликає до тиші при 

оголошенні нашого імені, а доброчесність і сила духа, зрештою, мир…»). 

48 б) «Felices, qui vincent, felices, qui vincentur» (Sen. Benef. 3, 38, 3) («Щасливі 

ті, які переможуть, щасливі ті, кого переможуть»). 

Відмінність між наведеними парами дієслів є мало відчутною, префікс відіграє 

роль своєрідного «детермінанта», підкреслюючи лише спрямованість дії до 

досягнення межі. Водночас реальне досягнення межі без застережень виражається 
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і відповідними простими дієсловами, вжитими у формах системи перфекта або 

відповідному контексті, порівняймо тотожні за значенням claudere – occludere 

«зачиняти» (49 а – б): 

49 а) «Epaminondas […] graviter saucius cum de victoria suorum conperisset 

scutumque exosculatus esset, remota manu qua vulnus occluserat egressum sanguinis 

ac mortis patefecit introitum (Oros. Hist. 1, 3, 2, 8) («Епамінонд […] важко 

поранений, коли довідався про перемогу своїх і поцілував щит, віднявши руку, 

якою закривав рану, відкрив доступ для витоку крові і настання смерті»). 

49 б) «Fana […] veteres illis clausere diebus…» (Ov. Fast. 5, 485) («Стародавні 

[…] зачиняли святилища у ті дні»). 

Згідно з В. О. Пановим, у цьому випадку відбувається узгодження дії 

«зачиняти» (claudere), яка передбачає рух одного предмета (дверей) до іншого 

(одвірка), що збігається з основним значенням префікса ob- «навпроти» [Панов 

2012 а: 724].  

Така синонімія зумовлена тим, що у латинській мові домінантним є перфектив 

«темпорального» характеру, тоді як перфективація шляхом префіксації, не була 

регулярною і, перебуваючи на шляху до граматизації та реалізуючись лише у 

сфері акціональності, зупинилася на цьому етапі, не зазнавши подальшого 

розвитку. У цьому відношенні латинська мова зробила крок порівняно з 

грецькою
32

, але не дійшла до стану, який спостерігаємо у слов’янських мовах.  

Очевидно, що апелювання до ефекту Вея-Схоневельда не може пояснити усіх 

подібних випадків, оскільки наявність спільного значення у префіксі і базовому 

дієслові іноді важко довести і таке доведення хибує на суб’єктивність, як, 

наприклад, у requiescere «спочивати» (50 а), яке не відрізняється від простого 

quiescere (50 б): 

50 а) «…in vacua requiescit navis harena…» (Prop. 2, 25, 5) («…корабель 

спочиває на порожньому березі…»). 

                                           
32

 У зв’язку з цим вартим уваги є свідчення Макробія (Macr. V, 601), що у латинській мові рідше, ніж у грецькій, 

трапляється відповідність простих та префіксально утворених дієслів. 
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50 б) «Procul aerea ramis // dependet galea et prato gravia arma quiescunt» 

(Verg. Aen. 10, 835–836) («Неподалік з гілок звисає мідний шолом і важка зброя 

спочиває на лузі»).  

Ототожнення значень простих і префіксальних дієслів могло зумовлюватись й 

іншими чинниками, зокрема, впливом розмовної мови, у якій префікси часто 

перетворювались у протетичні елементи та діахронним зсувом. З огляду на це, 

ефект Вея-Схоневельда є лише одним із можливих шляхів появи мінімальної 

семантичної відмінності між простими та префіксальними дієсловами, але далеко 

не єдиним, наявним у системі мови. 

Незважаючи на це, таке пояснення є зручним у тих випадках, коли в інший 

спосіб відмінність між простим і префіксальним дієсловом неможливо пояснити. 

Однак вивчення згаданого ефекту у латинській мові, особливо з огляду на мовну 

специфіку, потребує використання надзвичайно тонких методів семантичного та 

етимологічного аналізу, що може нести загрозу пристосування результатів під 

наперед визначені теоретичні схеми [Nübler 1990: 131]. Брак робіт, присвячених 

цій проблемі, робить перспективними подальші дослідження в окресленому 

напрямі.  

 

3.2. Суфіксація як засіб вираження акціональних значень 

 

На відміну від префіксації, яка постає основним засобом модифікації 

акціональної семантики, суфіксація характеризується значно меншою 

поширеністю та виразністю. Причиною цього є відсутність зв’язку із конкретним 

значенням, характерна для префіксів, які безпосередньо або опосередковано 

відображають прототипне значення прийменників. На противагу до префіксів, 

суфікси не виконують перфективуючої функції, а виступають як засіб телізації 

або «пом’якшеної» імперфективації про що йтиметься нижче. Серед суфіксів, які 

у той чи інший спосіб модифікують акціональну семантику дієслів 

виокремлюються наступні: -sc-, -(i)to-, -(s)so-. 
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3.2.1. Трансформативний суфікс -sc- 

 

Серед найпродуктивніших для індоєвропейського мовного стану суфіксів 

необхідно відзначити *-ske/o-, рефлекси якого представлені у низці мов 

(давньоіндійській, хетській, давньогрецькій, тохарській, латинській). Утворені з 

його допомогою дієслова, об’єднуючись загальним значенням дуративності 

[Berettoni 1971: 101; McCray 1982: 20], отримують ітеративне, інхоативне, 

каузативне, дистрибутивне, інтенсивне та інші значення, які характеризують роди 

дії [Красухин 2005: 22–23; McCray 1982: 18; Meiser 1993: 281]. Іноді згадані 

значення поєднуються у межах однієї і тієї ж мови, наприклад, д.-гр. γηράσκω 

«старію», φανέεσκε «він часто з’являвся».  

Доволі продуктивним згаданий суфікс був у латинській мові, де, згідно із  

О. Градевіцем, налічується 700 дієслів, утворених з його допомогою [Gradewitz 

1966: 355–359], які, традиційно іменують інхоативними (лат. іnchoare 

«починати»). Своєю назвою ці дієслова завдячують пізньоримським артиграфам, 

які приписували їм вираження початку дії, наприклад: «…дієслова, які 

називаються інхоативними […] позначають тільки розпочату і майбутню дію, 

наприклад, “лякаюсь”, тобто, “починаю боятись”…» (Char. I, 329)
33

.  

Беручи до уваги походження, серед них можна виділити три групи: 1) 

дієслова, утворені від індоєвропейських коренів ((g)nasci «народжуватись», 

(g)noscere «пізнавати»), які мають виразні паралелі в інших індоєвропейських 

мовах, порівняймо: (g)noscere – д.-гр. γιγνώσκω, епірське γνώσκω «пізнавати», 

pascere – д.-гр. βόσκω «пасти»; 2) дієслова, утворені на основі втрачених у 

латинській мові лексем (fatisci «слабнути, розпадатися», proficisci «вирушати»); 3) 

дієслова, утворені на базі наявних у латинській мові слів, які є найчисленнішими, 

охоплюючи вторинні відіменні і віддієслівні утворення (albescere «ставати білим, 

біліти», senescere «старіти»).  

                                           
33

 Див. також: «інхоативний вид […] позначає початок дії […], наприклад, “бути теплим” (caleo), “ставати теплим” 

(calesco)…» (Prisc. II, 428). 
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Спільною рисою, яка об’єднує ці групи дієслів, незважаючи на відмінність у 

походженні та лексичній семантиці, є: 1) динамічність дії, яку вони виражають; 2) 

трансформативність, яка виявляється у зміні ситуації; 3) переважна 

неперехідність, тобто локалізація дії у сфері впливу суб’єкта, наприклад: nasci 

«рости», proficisci «вирушати», arescĕre «сохнути».  

Особливо виразно ці ознаки виявляються у вторинних дієсловах, близько  

70 % яких становлять девербативи.  

На відміну від конструкцій типу coepi + інфінітив, які акцентують увагу на 

початковій фазі ситуації (п. 4.2.2), інхоативи радше відображають факт переходу 

у новий стан, а не його початковий етап. Під цим оглядом їх краще 

характеризувати як трансформативи або фіентиви. Прикметною рисою цієї 

групи дієслів є вираження поступової дії, для якої притаманна еволютивність, на 

відміну від стрибкоподібної появи нової ситуації, властивої для конструкцій із 

coepi. Для еволютивного типу характерне поступове нагромадження 

властивостей, що спричиняють появу ситуації, яка позначається корелятом 

зачинного значення [Недялков 1987: 185], у нашому випадку дієсловами стану. 

Порівняймо clarere «бути ясним» (51 а) – clаrescere «ствати ясним» (51 б), rubere 

«бути червоним» (51 в) – rubescere «ставати червоним» (51 г): 

51 а) «Nunc omnis repetam quam raro corpore sint res // commemorare; quod in 

primo quoque carmine claret» (Lucr. 6, 936–937) («Тепер я повторю, щоб нагадати, 

якими пористими є всі речі; це також є очевидним у першій пісні»).  

51 б) «Haec sic pernosces parva perductus opella; // namque alid ex alio clarescet 

nec tibi caeca // nox iter eripiet» (Lucr. 1, 1114–1116) («Це ти довідаєшся без 

великого труду, бо одне стане очевидним із іншого і сліпа ніч не зіб’є тебе з 

дороги»). 

51 в) «…tenuis rubet ignis…» (Avien. Arat. 453) «…червоніє (= є червоним) 

слабкий вогник…»).  

51 г) «…vaga nubila saepe rubescunt…» (Avien. Arat. 1576) («…часто 

червоніють (= стають червоними) блукаючі хмари…»). 



  

 

299 

 

Поступальність дії особливо виразно наголошують лексеми з відповідною 

семантикою: paulatim, sensim «поволі, поступово», lente «повільно» (52 а – б): 

52 а) «Nam mihi quidem cottidie augescit magis // de filio aegritudo…» (Ter. Haut. 

423–424) («Бо у мене справді щодня більше зростає турбота про сина…»). 

52 б) «Molli paulatim flavescet campus arista» (Verg. Ecl. 4, 28) («Поступово 

поле жовтітиме ніжним колоссям»). 

Еволютивності інхоативів не суперечать випадки їх поєднання з 

прислівниками на зразок repente, subito «раптово» (53 а – б), оскільки у подібних 

випадках характеризується не дія як така, а лише обставини її настання, 

наприклад: 

53 а) «Idem homines subito eundem, quem contempserant, pertimescunt» (Cic. 

Flacc. 44) («Ті самі люди раптово лякаються того ж, кого зневажали»). 

53 б) «…(Cethegus) recitatis litteris […] repente conticuit» (Cic. Catil. 3, 10) 

(«…(Цетег), зачитавши листа […], раптом замовк») . 

Трактуючи інхоативні дієслова як динамічні зі значенням прогресивного 

розвитку, дослідники розходяться у думках з приводу їх дієслівного характеру. 

Частина з них розглядає їх як граничні (телічні) [Berettoni 1971: 124–126; Keller 

1992: 432; Mignot 1969: 213]. Згідно із Ґ. Гаверлінг [Haverling 2000: 135; Haverling 

2003: 116] телічними можна вважати лише префіксальні утворення на -sco, тоді як 

прості є ателічними, виражаючи процес. У нашому розумінні такі дієслова є 

граничними, але з потенційною межею. Виражена ними дія за умови 

безперешкодного перебігу передбачає досягнення кінцевої точки, за якою настає 

відповідний стан: aqua calescit → aqua calet/aqua calida est. Однак їхньою 

особливістю є те, що виражаючи гомогенні дії, які становлять повторення тих 

самих елементів, вони зближуються з неграничними процесами (порівняймо 

[Зализняк, 2000: 67]). Як наслідок, відношення до межі визначає контекст, вибір 

граматичної форми, лексичне значення. Наприклад, (54 а – б):  

54 а) «In coxae […] doloribus, si vehemens torpor est, frigescitque crus et coxa» 

(Cels. 2, 8, 50) («При болях […] у стегні, якщо є сильне заціпеніння, холонуть 

гомілка і стегно»). 
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54 б) «…aiunt habere terram intra se recessus cavos et multum spiritus, qui 

necessario frigescit umbra gravi pressus, deinde […] in aquam […] convertitur» (Sen. 

Nat. 3, 9, 1) («…кажуть, що земля має у собі порожнини і багато повітря; 

притиснуте важкою тінню воно обов’язково охолоджується, потім […] 

перетворюється на воду»). 

У (54 а) frigescit виражає неграничний процес, близький за значенням до стану 

(frigescit ≈ friget) (про близькість певних типів процесів і станів [Зализняк 2000: 36 

примітка 8]), тоді як у (54 б) результативність дії (in aquam convertitur), вказує на 

граничність процесу. 

Особливістю інхоативних дієслів (особливо простих) є відсутність у них 

власної форми перфекта, роль якої часто виконує перфект відповідного вихідного 

дієслова, наприклад, amascere/amare – amavi, rubescere/rubere – rubui, 

horrescere/horrere – horrui, так що їх часто важко диференціювати. Тому у формах 

перфекта частіше вживалися префіксальні утворення [Haverling 2000: 457–458], 

які виразніше акцентували лімітативність. 

Семантично і функціонально тотожними дієсловам на -sco в латинській мові 

також виступають композити, утворені за допомогою дієслова fieri «ставати», 

наприклад: calefieri, tepefieri «ставати теплим, нагріватись», madefieri «ставати 

вологим, зволожуватись», які вступають у відношення діатези із каузативами на -

facere і трактуються у словниках як їх пасивні відповідники (наприклад, 

[Дворецкий 1976: 146]), порівняймо: calefacere «робити теплим» – calefieri 

«ставати теплим», arefacere «сушити» – arefieri «сохнути» і т. п. Подібна думка 

представлена вже у Прісціана (Prisc. 3, 269), який розглядав утворення на -fieri як 

пасивні відповідники дієслів на -facere: «існують [...] деякі (дієслова), (які)[…] не 

мають пассивного стану, наприклад, “facio” […] замість пасивного стану […] у 

них вживається “fio” і від нього складені, наприклад, “calefio”, “obstupefio”…».  

Про близькість таких утворень до дієслів на -sco свідчить відсутність 

відмінностей у функціонуванні та семантиці, порівняймо (55 а – б): 

55 а) «Et uno spiritu continenter multa dicere in extrema convenit oratione: fauces 

enim calefiunt et arteriae conplentur et vox […] reducitur in quendam sonum 



  

 

301 

 

aequabilem atque constantem» (Rhet. Her. 3, 12, 21) («Наприкінці промови дуже 

допомагає безперестанку багато говорити на одному подиху, тому що горло 

стає теплим і наповнюється трахея і голос […] набуває рівномірного та 

сталого звучання»).  

55 б) «Sunt quaedam loca, quae solstitiis minus concalescunt, sed frigoribus hiemis 

intolerabiliter horrent…» (Colum. 1, 4, 9) («Є деякі місця, які менше нагріваються 

під час сонцестояння, але нестерпно суворі у зимові холоди…»). 

На відміну від дієслів на -sco вони були значно менш поширеними і 

представлені переважно у післякласичний та пізній періоди
34

.  

Всупереч традиційному визначенню, дієслова на -sco позбавлені фазового 

значення, свідченням чого є їх поєднання фазовими дієсловами з семантикою 

початку
35

 (56 а – б).  

56 а) «…sunt nuces bimae […] et anniculae: eae, ubi primum incipiunt hiascere, 

tum legi oportet» (Cato Agr. 17, 2) («…горіхи є дворічні […] і однорічні: їх треба 

збирати тоді, коли тільки-но починають розкриватись»). 

56 б) «Ulmorum […] semina colligenda est circa Martias kalendas, cum flavescere 

incipit» (Plin. Nat. 17, 76) («Насіння […] в’язів потрібно збирати біля березневих 

календ, коли він починає жовтіти»). 

Таке поєднання розглядалось як плеоназм, який свідчить про втрату суфіксом 

свого значення [Sittl 1884: 499] і, як наслідок, ототожнення простих і похідних 

дієслів [Бурсье 1952: 71–72]. Проте у цьому випадку наявне поєднання двох 

семантично близьких, але денотативно відмінних елементів: для конструкції з 

фазовими дієсловами денотатом постає початкова фаза, тоді як для інхоативних 

дієслів – трансформація і входження у новий стан. Наведені вище приклади 

характеризують не лише початкову фазу, а й наступний поступальний розвиток 

ситуації.  

Інхоативні дієслова характеризувалися стабільністю значення. Однак у пізній 

латині іноді зафіксовано їх вживання на позначення стану, що свідчить про втрату 

                                           
34

 Словник О. Градевіца [Gradewitz 1966: 372] фіксує 40 подібних лексем.  

35
 Принагідно відзначимо, що для дієслів на -fio така сполучуваність не засвідчена. 
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суфіксом своїх функцій і перетворення у позбавлений значення інфікс. Перші 

приклади такого вживання зустрічаються у IV ст., здебільшого у церковній 

латині. Зокрема, у «Вульгаті» перфект conticui (від conticescere «замовкати») 

вжитий зі значенням tacui, порівняймо «conticuerunt senes filiae Sion» (Vulg. 

Lament. 2, 9) «мовчали старі доньки Сіону» та «tacuerunt seniores filiae Sion» 

(Ambr. Paenit. 2, 6) «мовчали старші доньки Сіону». 

Трансформація динамічної семантики утворень на -sco у статичну знаходить 

підтвердження у тотожності згаданих утворень описовим конструкціям з 

дієсловами esse та habere. Наприклад, у статичному значенні «недобачати, бути 

короткозорим» поряд зі зворотом lippis oculis esse вживалося дієслово lippescere 

(похідне від прикметника lippus «короткозорий, каправий»), порівняймо «Lia 

lippis erat oculis» (Vulg. Gen. 29, 17) та «Lia lippescit» (Hier. In Soph. 3) « Лія 

погано бачила». 

Процес десемантизації згаданого суфікса, розпочатий у пізній, передовсім 

народній латині, мав своїм наслідком його перетворення в романських мовах у 

простий словотвірний формант, що спостерігається в італійській мові, де він 

використовується для утворення презенса від дієслів на -ire, наприклад, finire – 

finisco, finisci і т. д.  

 

3.2.2. Фреквентативно-інтенсивні суфікси -(і)so-, -(i)to-  

 

Характеризуючи семантичні розряди дієслів, римські граматики 

виокремлювали серед них т. зв. verba frequentativa формальним маркером яких є 

суфікси -ito-, -to-, -so-. Перша згадка про такі дієслова засвідчена у Варона (Varro 

Ling. 6, 75), який виділив три різновиди, диференціюючи їх за ступенем 

повторюваності дії: «одинична дія – canit, якщо частіше – cantat, звідси 

(походить) cantitat». Подібна точка зору представлена також у пізньоантичних 

граматиків та артиграфів, де згадані дієслова фігурують під назвою 

фреквентативних або ітеративних, наприклад: «є деякі дієслова, які називаються 

фреквентативними або ітеративними, якими позначається те, що 
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відбуватиметься частіше, наприклад, dico – dictito, тобто, “частіше говорю”» 

(Char. I, 255) (порівняймо, Diom. I, 344; Pomp. V, 220; Cled. V, 16). Подібно 

характеризуються ці дієслова у словнику Феста, регулярно пояснюючись за 

допомогою saepe або frequenter, наприклад: «abnutare: часто погоджуватись» 

(Fest 17, 18), «coquitare […] часто варити» (Fest. 61, 18).  

Незважаючи на те, що терміни «фреквентативи» та «ітеративи» закріпились у 

мовознавчій традиції, вони не надто точно відображають семантику згаданих 

дієслів. Вже Е. Вельфлін вказував на неточність терміна «фреквентатив», 

відзначаючи, що такі дієслова не обов’язково передбачають повторюваність 

[Wölflin 1887: 218]. Неадекватність термінології відзначив також Б. Гарсіа 

Ернандез, пропонуючи розрізняти фреквентативні дієслова, які виражають 

багатократну і не безпосередню повторюваність (répétition multiple et non 

immédiate), та реітеративні зі значенням безпосередньої або наполегливої 

повторюваності (répétition immédiate ou insistante) [García Hernández 2010: 196], 

порівняймо dictare «говорити звично» (to say habitually or repeatedly) та dictitare 

«наполегливо говорити, повторяти» (to persist in saying, repeat) [Glare 1968: 538].  

Фреквентативні дієслова були доволі поширеними в латинській мові. Частина 

з них витіснила прості відповідники, наприклад, dubitare замість dubare (Paul.-

Fest. 59, 1), gustare замість *gunere (Paul.-Fest. 63, 7), або утворилася від втрачених 

коренів, як, наприклад, flagitare (√* flag-), putare (√*pu-), imitari та іменних основ: 

certare (certus), debilitare (debilis), не відрізняючись за значенням від простих 

дієслів. 

Залишаючи поза увагою дієслова з незасвідченими у мові або витісненими 

етимонами, а також відіменні утворення, зупинимося на девербативах, які, 

зберігаючи значення базового дієслова, відрізняються від нього акціональними 

відтінками. Серед них виділяються два типи значень: повторюваної та інтенсивної 

дії. 

Перша група, здебільшого представлена дієсловами, що закінчуються на  

-itare/-isare, вказує на повторювані ситуації, які реалізуються як мультиплікативні 
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або ітеративні, залежно від відсутності чи наявності інтервалу між окремими 

актами. 

Мультиплікативні ситуації зосереджуються в одному проміжку, не 

відокремлюючись між собою інтервалами, наприклад (57 а – б): 

57 а) «Nunc cum celo sedulo omnis, ne sciant, // omnes videntur scire et me 

benignius // omnes salutant quam salutabant prius; // adeunt, consistunt, copulantur 

dexteras, // rogitant me ut valeam, quid agam, quid rerum geram» (Pl. Aul. 113–117) 

(«Тепер, коли старанно приховую все, щоб не знали, здається, що всі мене знають 

і вітають мене прихильніше, ніж раніше вітали; підходять, зупиняються, 

подають правицю, розпитують мене, як здоров’я, що роблю, як справи»). 

57 б) «(Inhumati) centum errant annos volitantque haec litora circum» (Verg. Aen. 

6, 329) («(Непоховані) блукають сто років і літають довкола цих берегів»). 

У наведених випадках ідеться про ситуацію, яка охоплює певний проміжок 

часу і складається з певної кількості «квантів», що безперервно слідують один за 

другим. 

На відміну від них, ітеративність передбачає розрив між поодинокими 

«квантами» (58 а – б): 

58 а) «…mare si tranquillum in portu cursitabit murmurabitve intra se, ventum 

praedicet» (Plin. Nat. 18, 359) («…якщо спокійне море припливатиме до гавані або 

шумітиме, віщуватиме вітер»). 

58 б) «…Isauri […] ad bella gravia proruperunt […], hac tamen indignitate perciti 

vehementer, ut iactitabant, quod eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae 

oppidum in amphitheatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem» 

(Amm. 14, 2,1) («Ісаври […] перейшли до справжніх війн […] дуже спонукані, як 

вони часто заявляли, […] тим негідним вчинком, що деякі їхні полонені земляки 

всупереч звичаю були вкинуті в амфітеатр на поживу диким звірам у 

пісідійському місті Іконії»). 

Для вираження інтенсивності переважно слугують дієслова з кінцівкою    -

tare/-sare (59 а – б):  
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59 а) «Ita me Amor lassum animi ludificat, // fugat, agit, appetit, raptat, retinet, // 

lactat, largitur» (Pl. Cist. 215–217) («Так Амур сміється наді мною втомленим 

душею: проганяє, жене, пране, хапає, утримує, заманює, щедро дає»).  

59 б) «Sitis praecipue fatigatos et saucios perurebat, passimque omnibus rivis 

prostraverant corpora praeterfluentem aquam hianti ore captantes» (Curt. 4, 16, 11) 

(«Особливо спрага палила втомлених і поранених, і вони лежали вздовж усіх 

струмків, жадібно хапаючи плинну воду широко відкритим ротом»).  

Варто відзначити рухомість межі між обома групами, яка часто є умовною, що 

відображено й у лексикографічних джерелах. Зокрема, похідне від quatere 

«трясти» quassare «потрясати» трактується як інтенсивне [Дворецкий 1976: 843], 

тоді як аналогічне за способом утворення cursare «безперервно бігати» (похідне 

від currere «бігти») – як фреквентативне [Дворецкий 1976: 281]. Утвореному із 

розширеним суфіксом -ito- дієслову agitare приписують обидва значення: «рухати 

швидко; рухати або діяти часто» [Glare 1968: 85].  

Завдяки притаманній їм виразності, такі дієслова, передовсім побутували у 

розмовній мові, звідки перейшли у літературну, як засіб вираження емфатичності. 

На думку А. Мейє, вони подібно до редуплікованих та демінутивних іменників є 

виразником експресивності [Meillet 1948: 172–173]. Подібне твердження 

представлене також у Л. Палмера, який характеризував їх як емоційно марковані 

[Palmer 1954: 77]. Водночас, треба відзначити, що у процесі історичного розвитку, 

їх значення могло ослаблюватися, так що часом вони семантично не відрізнялися 

від вихідних простих дієслів, наприклад, тотожні за значенням canere та cantare 

«співати». Хоч Варон (Varro Ling. 6, 6) вказує, що перше виражає однократну, а 

друге повторювану дію, у текстах вони вжиті з однаковим значенням, порівняймо 

(60 а – б): 

60 а) «Qui canit arte, canat…» (Ov. Ars 2, 506) («Той, хто співає згідно з 

мистецтвом, нехай співає…»). 

60 б) «Ille, sedens citharamque tenens, pretiumque vehendi // cantat…» (Ov. Fast. 

2, 114–115) («Він (= Аріон), сидячи і тримаючи кіфару, співав в оплату за 

перевіз….»). 
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Характерною рисою цих дієслів є тяжіння до вираження імперфективності що 

простежується у їх переважному вживанні у формах утворених від основи 

інфекта, свідченням чого є наведені нижче дані для деяких дієслів на підставі 

корпусу текстів III ст. до н. е. – VІ ст. (таблиця      3. 1). 

Таблиця 3. 1  Дистрибуція фреквентативних дієслів у формах інфекта і 

перфекта 

Дієслово Інфект Перфект 

Усього % Усього  % 

rogitare 131 97 4 3  

quaeritare 95 98  2 2  

dictitare 201 65  108 35  

agitare 1952 86  18 14  

cursitare 37 97  1 3  

 

Очевидно, що для інших дієслів ці показники будуть варіюватися і можуть 

бути обернено пропорційними. Зокрема, factitare засвідчене переважно у формах 

системи перфекта (79 %, 96 форм зі 122), що може зумовлюватися його 

переважним вживанням у перфективному контексті та впливом вихідного 

дієслова facere, яке теж виразно тяжіє до вживання у перфекті (94 %, 88 763 форм 

з 99 429), хоч, як бачимо, у похідного дієслова дещо зростає частотність вживання 

в інфекті. 

Виражаючи повторювану дію, утворення на -(i)tare/-(i)sare подібно до 

імперфективних форм вживалися для вираження габітуальності, порівняймо (61    

а – б): 

61 а) «(Graeci) nos quoque dictitant barbaros…» (Cato ap. Plin. Nat. 29, 14) 

(«(Греки) також нас називають варварами…»). 

61 б) «Is legatos comiter acceptos Pessinuntem in Phrygiam deduxit, sacrumque iis 

lapidem quam matrem deum esse incolae dicebant tradidit…» (Liv. 29, 11, 7) («Він    

(= цар Пергаму) ласкаво зустрівши послів, провів до Песінунта у Фригії і передав 

їм священний камінь, який мешканці називали матір’ю богів…»). 

Іншою ознакою, яка зближує згадані дієслова та граматично виражену 

імперфективність, є їх використання для вираження фонової інформації [Vitti 
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2015]. Ідеться, зокрема, про вживання у складі підрядних речень та 

експлікативній функції (62 а – б): 

62 а) «In Tusco vico […] sunt homines qui ipsi sese venditant…» (Pl. Curc. 482) 

(«В етруській дільниці […] є люди, які себе продають…»). 

62 б) «(Nero) venientem dehinc obvius in litora (nam Antio adventabat) excepit 

manu et complexu ducitque Baulos» (Tac. Ann. 14, 4, 2) («(Нерон), зустрівши 

(Агріпіну) на березі (бо вона прибувала з Анцію), взяв за руку і, обійнявши, повів у 

Бавли»). 

На думку К. Вітті, основною функцією фреквентативних дієслів було 

вираження імперфективності, а метою їх використання – спроба зберегти 

аспектуальну відмінність після ослаблення протиставлення інфект/перфект, яке «у 

іншому випадку зникло б або стало непрозорим», оскільки граматичні форми з 

імперфективною семантикою, наприклад, презенс чи імперфект, допускають 

неоднозначне тлумачення [Vitti 2015]. Не відкидаючи категорично такого 

припущення, водночас звернемо увагу на два моменти, які можуть слугувати 

контраргументами: 1) обмежена кількість фреквентатичних дієслів, та 2) 

переважне використання для вираження імперфективності саме граматичних 

форм.  

Неможливість у деяких випадках чітко диференціювати обидва значення дає 

підставу розглядати аналізовані дієслова як єдиний клас інтенсивно-

фреквентативних дієслів, розрізняючи у кожному конкретному випадку 

інтенсивність і фреквентативність, мотивованих твірною основою (презентні 

основи асоціюються з інтенсивністю, основи part. рerf. pass. – з 

фреквентативністю) та, передовсім, контекстом. Звичайно при цьому треба 

враховувати значення вихідного дієслова, словотвірні морфеми, які беруть участь 

у його утворенні, модифікацію лексичної семантики та сферу вживання дієслів.  

Зв’язок між інтенсивністю та фреквентативністю не є випадковим, оскільки 

обидві ознаки є відображенням дієслівної множинності, реалізованої в якісній і 

кількісній площинах. Точкою дотику обох значень може бути структурна 

організація ситуації, а точніше, спосіб її перебігу – безперервний або 
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переривчастий. У першому випадку дію можна представити у вигляді певної суми 

квантів з відсутністю інтервалу між ними, що у підсумку створює ефект 

інтенсивності. У другому – дія представлена як сегментована на окремі, розділені 

інтервалами кванти.  

Завершуючи аналіз фреквентативно-інтенсивних дієслів, спробуємо уточнити 

семантику суфіксів, які їх характеризують. Згідно із  

Д.-Г. Штайнбауером, згадані суфікси є ідіосинкратичними, значення яких 

неможливо встановити [Steinbauer 1989: 146]. Однак притаманність для всіх 

дієслів цього класу (за винятком семантично уподібнених до verba simplicia) 

додаткових семантичних відтінків, які характеризують якість та кількість дії, 

розташовані вище від норми, дає підставу трактувати аналізовані словотвірні 

форманти як носія множинності. Це не заперечує думки К. Вітті про 

імперфективність як ознаку згаданих дієслів, оскільки дуже часто суфіксально 

виражена множинність асоціюється саме з імперфективністю. Про це, зокрема, 

свідчать дані деяких і.-є. мов [Comrie 1993: 11–12], наприклад, укр. «походжати», 

російське «хаживать», нім. zittern «дрижати», литовське dirbadavau «я 

працював» (т. зв. «ітеративний претеріт» утворений від інфінітива dirbti 

«працювати» за допомогою суфікса -dav-). Носієм «множинної» семантики є 

суфікс -а-, наявність якого в інтенсивних дієсловах типу dicare, дає підстави 

припустити, що утворення на -tare/-sare, генетично є verba intensiva. Розширення 

суфікса елементом -і-, який, можливо, виконував функцію додаткового 

«інтенсифікатора» сприяло трансформуванню інтенсивності у фреквентативність.  

Порівняно із дієсловами на -tare/-sare дієслова на -itare/-isare є виразнішими, 

чим може пояснюватися часта відсутність проміжної ланки між первинним 

нейтральним дієсловом і відповідним йому фреквентативним, що наявне у парах 

scribere – scriptitare, legere – lectitare (представлене у пізньоантичних граматиків 

(наприклад, Char. 1, 168) lectare є штучно утвореним з метою встановити зв’язок 

між двома останніми). 

 

3.2.3. Дезидеративний суфікс –urio 
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Серед засобів утворення родів дієслівної дії у латинській мові потрібно 

згадати також суфікс -urio, який є носієм модальної семантики, формуючи т. зв. 

«дезидеративні» дієслова, первинним значенням яких є вираження бажання, 

наприклад, parturire «хотіти народити», empturire «хотіти купити», essurire 

«хотіти їсти, бути голодним». Проте волітивний елемент у їх значенні доволі рано 

був втрачений, так що вже у ранній латині ці дієслова часто синонімічні 

відповідним простим або характеризуються зміною лексичного значення, що 

спостерігаємо на прикладі essurire «хотіти їсти», звідки розвинулося зафіксоване 

словниками значення «бути голодним». Тотожність дезидеративних та простих 

дієслів представлена у наступних прикладах (63 а – б): 

63 а) «Intro ego hinc eo: Alcumena parturit» (Pl. Amph.1039) («Я йду звідси 

всередину: Алкмена народжує»). 

63 б) «Aliquo mihist // hinc ablegandus, dum parit Philumena» (Ter. Hec. 413–414) 

(«Я повинна відправити його куди-інде, доки Філумена народжує»). 

На думку дослідників, дезидеративні дієслова зберігали властиве для них 

значення приблизно до ІІ ст. згодом семантично зблизившись з відповідними 

простими [Hofmann 1965: 298], проте цікавим є той факт, що у пізній латині 

первинне і похідне дієслово іноді ще диференціюються за значенням, як у 

наступному випадку, де виразно простежується відмінність між parturivit та 

peperit (63 в): 

63 в) «…quae parit iustitiam Christum parit, quae parit sapientiam Christum parit, 

quae parturit verbum Christum parturit. Est etiam quae parturivit iniustitiam et peperit 

iniquitatem» (Ambr. In Luc. 10, 263–264) («…та, яка народжує справедливість, 

народжує Христа, та, яка народжує мудрість, народжує Христа, та, яка 

народжує слово, народжує Христа. Також є та, яка мала намір народити 

несправедливість і народила нерівність»). 

Найчастотнішими серед згаданих дієслів є parturire та essurire, що може 

зумовлюватися ототожненням семантики першого із первинним parere 

«народжувати» та виокремленням самостійного значення у другому. Інші ж 
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дезидеративні утворення є поодинокими. Зокрема, згідно із корпусними даними, 

дієслово empturire представлене лише однією фіксацією у формі participium 

praesentis activi empturientem у сільськогосподарському трактаті Варрона (Varro 

Rust. 2, Praef. 6). 

 

3.3.  Роди дієслівної дії як ознака латинського дієслова 

 

Подібно до інших мов префіксація і суфіксація виступає у латинській засобом 

творення родів дієслівної дії, які є складовою частиною акціональності і на 

відміну до інших її складових (динамічності, миттєвості, дієслівного характеру) 

модифікують лексичне значення, привносячи у нього додаткові відтінки.  

Рід дії визначається як семантична властивість дієслова, яка характеризує 

фазову темпоральну структуру позначуваної ситуації [Sasse 2006: 535]. На 

сьогодні існує два його розуміння – вузьке і широке. Взятий у вузькому сенсі він 

трактується як особливості, виражених дієслівними лексемами, дій та станів 

стосовно їхньої часової протяжності, якісні та кількісні особливості їх перебігу. 

Рід дії у широкому розумінні стосується різних семантичних ознак, які 

характеризують спосіб існування ситуації в часі, незалежно від способу їхнього 

вираження. Говорячи про рід дії, ми віддаємо перевагу його вузькому 

трактуванню, як ознаці дієслова, оскільки у протилежному випадку він 

наближається до аспектуальності загалом, суттю якої є передача «характеру 

протікання і розподілу дії в часі» [Бондарко 2003: 76]. 

Однак дослідники не є одностайними у тому, які саме ознаки дієслова вважати 

визначальними у родах дії. Дехто з них [Городенська 2004: 236–242; Русанівський 

1993: 202; Шелякин 1987; Agrell 1908: 82; Forsyth 1970: 19, 20–25] розглядає цю 

категорію як багатостороннє поняття, яке у певний спосіб характеризує дію.  

Згідно з іншим поглядом, рід дії – це двовимірна категорія, яка ґрунтується на 

понятті межі, стосуючись фазової структури дії [Oldsjö 2001: 142], тобто, є 

абсолютним відповідником аспекту на лексичному рівні, ототожнюючись із 

акціональністю загалом [Кароляк 2006: 49; Bache 1995: 248, 251; Bertinetto 2000: 
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190; Grassi 1966: 118–130; Klum 1961: 107; Martin 1971: 56; Sasse 1991: 32; 

Siewierska 1991: 51–53]. Таке розуміння, на нашу думку, спрощує реальний стан 

справ, оскільки не враховує всього розмаїття значень, що стосуються перебігу дії. 

При цьому відкритим залишається питання, куди відносити такі дієслівні ознаки, 

як ітеративність, інтенсивність, результативність тощо. Приймаючи бінарний 

поділ, треба брати до уваги тільки два моменти розвитку дії – досягнення або 

недосягнення межі, не враховуючи значної групи потенційно граничних дієслів, 

які отримують лімітативну семантику під впливом контексту. Навіть, якщо 

прийняти існування такого поділу за основу, то у межах кожної з груп 

виділяються дрібніші підгрупи відмінні за своїми акціональними 

характеристиками. Наприклад, об’єднані відсутністю межі дієслова ridere 

«сміятись» та subridere «посміхатись» відрізняються за ступенем інтенсивності, 

що дає підстави зараховувати їх до різних родів дії.  

На нашу думку, виділення родів дії лише на підставі однієї з ознак свідомо 

звужує їх коло, оскільки при цьому не враховуються всі особливості перебігу дії. 

Тому доречнішою ми вважаємо ширшу класифікацію, яка ґрунтується на 

існуванні релевантних для дієслівної лексеми ознак, що характеризують перебіг 

дії, таких як фазовість, кратність, інтенсивність, результативність тощо.  

У трактуванні родів дії як будь-якої ознаки, що стосується її перебігу, можна 

констатувати наявність двох позицій. Одна вбачає у них семантичні (або 

семантико-словотвірні) розряди дієслів, які виділяються на підставі схожості в 

типах перебігу і розподілу в часі дієслівної дії, не становлячи рубрик однієї 

класифікації і перехрещуючись між собою [Маслов 2004 в: 385; Рахманкулова 

2004: 24; Селіванова 2006: 519 Bondarko 1991: 85]. Згідно з цією думкою, роди дії 

поширюються на всю дієслівну лексику, поділяючись на морфемно марковані і 

морфемно не марковані [Маслов 2004 в: 386; Шелякин 2001: 88; Шелякин 1987: 

66].  

У межах іншої концепції, яка розвиває ідеї С. Агреля і представлена у працях 

О. В. Ісаченка, В. С. Храковського, Н. С. Авілової, О. Д. Шмельова,                      

А. А. Залізняк, К. Г. Городенської, роди дії трактують семантико-граматично і 
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дериваційно. Як відзначають А. А. Залізняк та  О. Д. Шмельов, «способами 

дієслівної дії прийнято називати різні типи семантичних модифікацій дієслова, 

виражені певними формальними засобами (префіксами, суфіксами або їх 

комбінацією)» [Зализняк 2000: 104]. Близьким до наведеного є визначення Н. С. 

Авілової: «способи дії виражають модифікацію значення дії, названої простим 

дієсловом, у напрямі кількісно-часових уточнень його протікання і спеціальних 

характеристик результативності, причому ця модифікація обов’язково формально 

виражена» [Авилова 1976: 266].  

Ми віддаємо перевагу другій концепції, розглядаючи роди дії, як виражену 

формально модифікацію вихідного значення дієслівної лексеми. Як відзначав В. 

С. Храковський, «до способів дії доцільно відносити тільки “вторинні” значення, 

тобто, такі значення, які можуть функціонувати, лише супроводжуючи “первинні” 

лексичні значення» [Храковский 1980: 12]. Якщо зараховувати до родів дії прості 

дієслова, то потрібно визнати існування первинних і вторинних родів дії. Перші – 

властиві для простих дієслів, другі, які функціонують тільки у поєднанні зі 

значенням первинного роду дії, – для морфологічно маркованих. У такому 

випадку морфологічно маркованим дієсловам треба приписувати значення двох 

родів дії – первинного і вторинного. За умови такого трактування дієслово cupere 

«прагнути» належатиме до статичного роду дії, а похідне від нього percupere 

«дуже прагнути» об’єднуватиме два роди дії: первинний статичний і вторинний 

інтенсивний.  

Характеризуючи роди дієслівної дії, існуючі граматики латинської мови 

виділяють такі групи дієслів: інхоативні, ітеративні (фреквентативні), інтенсивні, 

дезидеративні [Hofmann 1965: 297–298], до яких долучаються демінутивні 

[Kühner 1997: 643–645]. Проте їх виокремлення становить значні труднощі як у 

формальному, так і семантичному плані. Перш за все це спричинено тим, що за 

умови відсутності носіїв мови єдиним способом встановити те чи інше 

акціональне значення дієслівної лексеми може бути тільки опора на текст. 

Твердження Л. В. Щерби про роль тексту у вивченні граматики мертвих мов 

[Щерба 2004: 31] mutatis mutandis можна застосувати і до родів дії у латинській 
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мові. Однак текстовий матеріал часто не дає змоги встановити точної семантики 

дієслівної лексеми, особливо, що стосується відтінків значення. Причиною цього 

є розгорнута дієслівна полісемія, завдяки якій одне і те ж дієслово може належати 

до різних родів дії або втрачати додаткове значення у певному контексті. 

Наприклад, insonare здатне виражати інтенсивно-інгресивне значення «голосно 

зазвучати» (64 а), а також прирівнюватися за значенням до простого sonare 

«звучати» (64 б): 

64 а) «… omne // contremuit nemus et silvae insonuere profundae» (Verg. Aen. 7, 

514 – 515) («…весь гай задрижав і зазвучали дрімучі ліси»). 

64 б) «…Edoni Boreae cum spiritus alto // insonat Aegaeo sequiturque ad litora 

fluctus…» (Verg. Aen. 12, 365–366) («…коли дух Едонського Борея лунає глибоким 

Егейським морем і хвиля йде до берегів…»). 

Виокремлення родів дії ускладнюється також тим, що сприймання семантики 

дієслівних лексем відбувається крізь призму мови реципієнта, що неминуче 

привносить елемент суб’єктивності. 

Можливим виходом із цієї ситуації була б орієнтація на формальні показники 

родів дії (префікси, суфікси). Саме на їх основі реконструюються роди дії для 

індоєвропейського мовного стану [Красухин 2005; Brugmann 1892; LIV 2001].  

Проте і тут ми наштовхуємося на труднощі, пов’язані з тим, що за допомогою 

одного і того ж елемента може виражатися ціле коло значень, про що згадувалось 

вище.  

Говорячи про латинську дієслівну систему, також варто враховувати, що вона 

формувалася впродовж тривалого часу і тому при розгляді семантики 

словотвірних елементів доцільно зважати на діахронні зміни, зокрема, 

десемантизацію префіксів та суфіксів, вплив розмовної мови, завдяки чому 

похідні дієслова за значенням іноді не відрізняються від простих, про що йшлося 

вище.  

Виокремлюючи роди дії у латинській мові, ми орієнтуємося передовсім на їх 

формальне вираження і, абстрагуючись від певної частки гіпотетичності, з якою 

пов’язана така процедура у «мертвій» мові, виділяємо фазові, кількісні, якісні, 
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адверсативний, трансформативний та дезидеративний роди дії у межах яких існує 

дрібніший поділ.  

І. Фазові роди дії: 

а) інгресивний (adamare «закохуватися» (2 а)
36

, obdormire «засинати» (5 б), 

intonare «загриміти» (12 б), contingere «доторкнутись» (36 б)); 

б) прогресивний (perdurare «тривати» (16 а), producere «вести далі, 

продовжувати» (20 а), transloqui «розповідати від початку до кінця» (20 в)); 

в) егресивний (efficere «робити до кінця» (25 а), debellare «припиняти війну» 

(21 а), comedere «з’їдати» (38 б)); 

г) комплетивний (conquirere «розшукувати» (40 а), consurgere «вставати» (40 

в)); 

ІІ. Кількісні роди дії: 

а) ітеративний (rogitare «розпитувати» (57 а), cursitare «часто бігати, бігати у 

різних напрямках» (58 а), reficere «робити знову» (32 в) ); 

б) рефактивний (reposcere «вимагати назад» (32 а), remittere «відсилати»     32 б)); 

в) дистрибутивний (distribuere «розподіляти» (44 а), disternere «розстеляти, 

поширювати» (44 б)); 

ІІІ. Якісні роди дії: 

а) інтенсивний (adprobare «дуже схвалювати» (3 а), concalere «бути дуже 

теплим» (41 б), deamare «дуже кохати» (22 а), discupere «дуже бажати» (46 б), 

exposcere «наполегливо просити» (26 а), implorare «палко благати» (7 в), percupere 

«сильно прагнути» (16 в), praetumere «бути дуже гордим» (29 б), revereri «дуже 

шанувати» (34 а), supersapere «бути дуже розумним») (27 б), captare «хапати» 

(59 б)); 

б) аттенуативний (subtimere «побоюватись» (31 а), subridere «посміхатися» 

(31 б));  

в) негативний (displіcere «не подобатися» (43 а), discredere «не вірити» (43 б); 

г) комітативний (colloqui «розмовляти» (35 а), componere «складати разом» 

(35 б));  

                                           
36

 Тут і далі посилання на приклади здійснюється згідно з нумерацією у межах даного розділу. 
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IV. Адверсативний рід дії (dediscere «розучуватись» (23 б), disiungere 

«розпрягати» 45 а)); 

V. Трансформативний рід дії: (rubescere «червоніти рожевіти» (51 г), calefieri 

«нагріватись» (55 a)); 

VІ. Дезидеративний рід дії: (parturire «хотіти народити» (63 в)). 

Роди дієслівної дії та формальні засоби їх вираження представлені нижче 

(таблиця 3. 2).  

Таблиця 3.  2  Таксономія родів дієслівної дії в латинській мові 

Рід дії Спосіб вираження Форманти 

І. Фазовий 

a) інгресивний 

б) прогресивний 

в) егресивний 

г) комплетивний 

Префіксальний 

 

 

ab-, con-, in-, ob 

per-, pro-, tra(ns)- 

con-, de-, ex- 

con- 

II. Кількісний 

а) ітеративний 

б) рефактивний 

в) дистрибутивний 

Префіксальний, 

суфіксальний 

 

re-,-itare/-isare 

re(d)- 

dis- 

 

III. Якісний Префіксальний, 

суфіксальний 

 

а) інтенсивний 

 

б) атенуативний 

в) негативний 

г) комітативний 

 ad-, con-, de-, dis-, 

ex-, per-, prae-, re-, 

super-, -tare/-sare 

sub- 

dis- 

con- 

IV. Адверсативний Префіксальний de-, dis- 

V.Трансформативний Суфіксальний -sco, -fio 

VI. Дезидеративний Суфіксальний -urio 

 

Розгорнута полісемія морфологічних маркерів сприяла тому, що той самий 

формальний показник міг бути носієм декількох значень, які іноді реалізувались у 

межах однієї лексеми, утворюючи синкретичні роди дії, у яких важко 

розмежувати окремі значення. Таким, наприклад, є інтенсивно-комплетивний рід 

дії, виражений за допомогою префікса per-, який поєднує повноту виконання дії, 

досягнення кінцевої межі із її ретельним здійсненням. Його ілюстрацією може 
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слугувати дієслово pernoscere «ретельно (тобто від початку до кінця) 

довідуватися» (64 а).  

64 а) «Date operam, cum silentio animum attendite, // ut pernoscatis, quid sibi 

Eunuchus velit» (Ter. Eun. 43–44) («подбайте, мовчки зверніть увагу, щоб добре 

довідатися, чого хоче євнух»).  

На відміну від простого noscere префіксальне дієслово має на меті не лише 

заохотити глядачів до перегляду вистави від початку до кінця, а й спонукати їх 

зробити це уважно, щоб добре зрозуміти суть комедії. 

Під впливом контексту або базової лексичної семантики дієслова на перший 

план може висуватись одна зі складових: комплетивна (64 б) або інтенсивна 

(64 в): 

64 б) «… ades dum ego has (tabellas) perlego» (Pl. Bacch. 988) («…будь поруч, 

доки я не прочитаю ці (таблички»)»). 

64 в) «Thais: Vin interea, dum is venit, // domi opperiamur potius quam hic ante 

ostium? // Chaerea: Immo percupio (Ter. Eun. 894–896) («Таїда: Чи не хочеш ти, 

щоб, доки він прийде, ми тим часом, сховались у домі, ніж (чекали) тут перед 

входом? Херея: Справді, дуже прагну»). 

Як видається, вибір значення зумовлюється також дієслівним характером: у 

граничних дієсловах актуалізується значення комплетивності (perlegere 

«прочитати», pervenire «прибувати»), у неграничних – інтенсивності (percupere 

«дуже прагнути», perplacere «дуже подобатися»).  

Аналогічна ситуація спостерігається також у фреквентативно-інтенсивних 

дієсловах, де той самий суфікс вживався для вираження обох значень, 

розмежування яких відбувається тільки за допомогою контексту. 

 

Висновки до 3-го розділу 

 

1. У площині акціональності відмінності аспектуального характеру у 

латинській мові реалізуються за допомогою префіксів та суфіксів, які слугують 
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засобами формування родів дієслівної дії та формування акціональних параметрів 

дієслова і відіграють другорядну роль у загальній структурі аспектуальності.  

2. Інкорпорація до складу дієслова, сприяючи модифікації первинної 

просторової семантики префіксів та абстрагуванню від неї, спричинила появу у 

них акціональних значень. Збереження чи втрата первинного значення префіксів 

значною мірою визначається лексичною семантикою дієслова. 

3. Носіями акціональних значень у латинській мові є префікси ad-, con, de-, 

dis-, e(x)-, in-, ob-, per-, prae-, pro-, re(d)-, sub-, super-, trans-, частина яких 

позначаючи наближення (ad-, in-, ob-), маршрут (pro-, per-, trans-) та віддалення 

(de-, ex-) на аспектуальному рівні виступають маркерами початкової, серединної 

та кінцевої стадії дії чи стану. Первинне локативне значенням властиве для 

префіксів super- та sub- трансформувалось у вираження високого та низького 

ступеня інтенсивності.  

4. Інгресивні префікси ad-, in- та ob-, позначаючи початковий етап дії чи 

стану, відрізняються відтінками значення. Ad- вказує на початок та поступовий 

розвиток дії, in- та ob- позначають лише впровадження у дію, залишаючи поза 

увагою її подальший розвиток.  

5. Серед префіксів per-, pro- та trans- акціональні значення найширше 

представлені у per-, який наголошує досягнення дією межі або акцентує увагу на 

інтенсивності чи ретельності її виконання. У семантичному полі префіксів pro- та 

trans- зі семантикою протяжності аспектуальна складова є маргінальною, 

реалізуючись у незначній кількості випадків. 

6. Егресивні префікси de- та ex- вказують на реалізацію дії у повному 

обсязі, а також, подібно до інших, здатні виражати особливу інтенсивність як 

одну із реалізацій завершеності. Трансформація первинного аблативного значення 

префікса de- сприяє виникненню у нього заперечного та адверсативного значень.  

7. Локативні значення суперіорності, антеріорності та інтеріорності 

властиві для префіксів super-, prae-, sub- на акціональному рівні реалізуються як, 

відповідно, вищий та нижчий ступені інтенсивності. 



  

 

318 

 

8. Значення «зворотнього руху», притаманне префіксу re-, реалізується у 

вигляді рефактивності, ітеративності, реципрокальності. 

9. Найширше коло акціональних значень властиве для префікса con-, який 

вживається як маркер цілісності, початкової чи фінальної завершеності та 

соціативності, однією із реалізацій якої є значення підвищеної інтенсивності. 

10. Семантика відокремлення властива для префікса dis- на акціональному 

рівні представлена заперечним та дистрибутивним значеннями. 

11. Характерною ознакою більшості префіксів (крім pro- та trans-) є 

здатність виступати у функції (де)інтенсифікаторів, підкреслюючи вищий або 

нижчий ступінь вираженості дії чи стану. Їх (де)інтенсифікуюча функція 

зумовлена найвищим ступенем абстрагованості прототипної просторової 

семантики.  

12. Суфіксація, як засіб вираження акціональних параметрів латинського 

дієслова, є малопоширеною, обмежуючись суфіксами -scо- та -(i)to/(i)so-, перший 

з яких виконує трансформативну функцію, сприяючи перетворенню статичних 

дієслів у динамічні, а другий є маркером дієслівної множинності, реалізованої у 

вигляді повторюваності або особливої інтенсивності дії. Вибір між обома 

останніми значеннями значною мірою зумовлюється контекстом. Поєднання 

мультиплікативного та інтенсивного значень у межах інтенсивно-

фреквентативних дієслів є ознакою перетину зон якісної та кількісної 

аспектуальності. 

13. Формальна вираженість акціональних значень та семантика їх маркерів 

дає підстави констатувати наявність у системі латинського дієслова фазового, 

кількісного, якісного, адверсативного, трансформативного та дезидеративного 

родів дії з подальшим членуванням фазового на інгресивний, прогресивний, 

егресивний та комплетивний, кількісного – на ітеративний, рефактивний і 

дистрибутивний, якісного – на інтенсивний, атенуативний, негативний та 

комітативний. Розгорнута полісемія морфологічних маркерів сприяла тому, що 

той самий формальний показник міг бути носієм декількох значень, які іноді 
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реалізувались у межах однієї лексеми, утворюючи синкретичні роди дії, у яких 

важко розмежувати окремі значення. 

14.  Роль префіксації і суфіксації не зводиться винятково до утворення родів 

дії, а й полягає у зміні акціональних параметрів дієслова. Префікси виступають 

засобами телізації та перфективації, суфікси сприяють трансформації статичних 

дієслів у динамічні та частковій імперфективації. Однак, на відміну від 

слов’янських мов, у яких словотвірні засоби мають безпосередній вплив на 

аспектуальну семантику, регламентуючи вибір того чи іншого видового значення, 

у латинській такий зв’язок відсутній. Реалізуючись на лексико-семантичному 

рівні, акціональність безпосередньо не впливає на формування базових 

аспектуальних значень імперфективності та перфективності, що зумовлено 

недостатнім ступенем її граматизації та домінуванням у системі латинського 

дієслова аспекту «темпорального» типу. 

Основні положення розділу відображені у публікаціях [Чернюх 1998; 

Чернюх 2007; Чернюх 2007 а; Чернюх 2011 а; Чернюх 2015; Chernyukh 2017]. 



  

 

320 

 

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 

АСПЕКТУАЛЬНОСТІ У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 

 

Аналіз латинського дієслова з огляду на аспектуальні показники дає змогу 

виділити у ньому такі параметри: лімітативність, фазовість, тривалість, 

множинність та інтенсивність, які утворюють мікрополя у межах функціонально-

семантичного макрополя аспектуальності. Структура, семантика, функції та 

конституенти кожного зі згаданих мікрополів розглянуті нижче.  

 

4.1. Мікрополе лімітативності 

 

Відношення до межі, яке лежить в основі єдиної чітко вираженої 

аспектуальної опозиції «імперфект/перфект» дає підстави визначити центральним 

у структурі ФСП аспектуальності мікрополе лімітативності. Це узгоджується зі 

значенням, яке вкладав у термін «лімітативність»                   Х. Серенсен, 

впровадивши його у науковий обіг для визначення семантичної зони видових 

категорій. «Крайніми областями семантичної зони видових категорій є, з одного 

боку, поняття межі (limite) або обмеженості (limitation), а з іншого – абсолютна 

протилежність цього поняття» [Серенсен 1962: 184]. Згідно із поширеним в 

аспектології поглядом, лімітативність – це семантична категорія, яка об’єднує 

різні типи відношення дії до межі [Бондарко 1987 а: 45; Городенська 2004: 225]. 

Згадана категорія формує однойменне поле конституентами якого є різнорівневі 

мовні засоби, що слугують для вираження цих відношень. Вибір межі як 

центрального елемента зумовлюється тим, що згадана ознака безпосередньо 

пов’язана із якісними змінами ситуації, зокрема, її початком, кінцем, переходом 

суб’єкта або об’єкта в інший стан, досягненням мети тощо [Любченко 2014: 361; 

Моисеева 2011: 275; Холод 2004], тобто ознаками, які традиційно відносять до 

сфери якісної аспектуальності.  
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З огляду на параметри межі виділють зовнішню і внутрішню, реальну і 

потенційну, експліцитну та імпліцитну, абсолютну і відносну [Бондарко 1987 а: 

46–51]. Усі ці ознаки, як засвідчує фактичний матеріал, притаманні також для 

латинської мови, виражаючись за допомогою різних засобів.  

Зовнішня межа, яка є найвиразнішою, реалізується за допомогою елементів 

контексту, які вказують на досягнення критичної точки, а відтак – на припинення 

ситуації. Такими елементами є різного роду темпоральні обставини та певні типи 

підрядних речень (зокрема, підрядні речення часу зі сполучниками dum, donec, 

quoad вжитими зі значенням «доки не»), які лімітують ситуацію (1 а – б): 

1 а) «Semper ego usque ad hanc aetatem ab ineunte adulescentia // tuis servivi 

`servitutem imperiis et praeceptis, pater» (Pl. Trin. 301–302) («Батьку, я завжди, від 

ранньої молодості аж до цього віку завжди виконував твої накази і вказівки»). 

1 б) «Carpe viam, donec venias ad fluminis ortus» (Ov. Met. 11, 36) («Тримайся 

дороги, доки не прийдеш до витоків ріки»). 

Звичним контекстуальним засобом вираження зовнішньої межі також 

постають синтагми з іменником finis (finem facere, ad finem adducere/venire тощо) 

(2 а – б): 

2 а) «Sermoni iam finem face tuo…» (Pl. Asin. 603) («Вже закінчуй свою 

розмову…»). 

2 б) «…cum in circulum venisset, in quo aut de re publica disputaretur aut de 

philosophia sermo haberetur, numquam inde prius discessit, quam ad finem sermo esset 

adductus» (Nep. Epam. 3) («…коли (Епамінонд) приходив до кола, у якому 

розмірковували про державу або про філософію, ніколи не відходив звідти раніше, 

ніж розмова була доведена до кінця»). 

Внутрішня межа, натомість, може бути закладеною у лексичному значенні 

дієслова (3 а) або реалізуватися на рівні акціональної семантики дієслівних 

лексем чи предикатів (граничні дієслова та телічні предикати). Формальним 

засобом її вираження передовсім слугують префікси за допомогою яких 

утворюются інгресивний та егресивний роди дії (3 б – в).  
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3 а) «Interfecto Nicomede rege equus eius inedia vitam finivit» (Plin. Nat. 8, 157) 

(«Після того, як вбили царя Нікомеда, його кінь скінчив життя від голоду»). 

3 б) «…posteaquam agros et cultum et copias Gallorum homines feri ac barbari 

adamassent, traductos plures; nunc esse in Gallia ad C et XX milium numerum» (Caes. 

Gall. 1, 31, 5) («…після того, як дикуни і варвари (= германці) полюбили поля і 

спосіб життя, і багатства галлів, вони перевели багатьох; тепер у Галлії (їх) 

кількість сягає 120 тисяч»). 

3 в) «…quod ad Siciliam attinet eo anno debellatum est» (Liv. 26, 40, 18) («…що 

стосується Сіцілії, цього року війна була припинена»).  

Префіксально виражена лімітативність є слабкою, якій притаманний 

потенційний характер. У дієслів з інгресивною семантикою значення межі 

стосується не всього обсягу ситуації, а лише її початкової стадії, після якої 

ситуація може продовжуватися, але її розвиток перебуває поза межами «вікна 

спостереження». Так у (3 б) логічно можна передбачити, що після переселення на 

гальські землі германці не перестали любити їх звичаї, багатства тощо.  

Потенційність «акціональної» граничності («спрямованість до межі» [Маслов 

2004 б: 320]) виявляється також у тому, що граничні дієслова, вживаючись у 

формах з імперфективною семантикою (4а) або імперфективному контексті (4 б), 

виражають лише тенденцію до досягнення межі, а не реальне її досягнення, хоч 

останнє можливе, реалізуючись у контексті (4 в): 

4 а) «Bacchus et afflictis requiem mortalibus affert» (Tib. 1, 7, 41) («Вакх також 

приносить спочинок втомленим смертним»). 

4 б) «Mittebant […] retia in mare: sed quoniam scissa erant retia, pisces prendere 

non poterant» (Hier. In Marc. 2, 112) («(Рибалки) закидали […] сіті в море, але 

тому що сіті були порвані, не могли зловити риб»). 

4 в) «…aperitur ostium: // Menaechmum eccum ipsum video: progreditur foras» 

(Pl. Men. 108–109) («…відчиняється брама: ось бачу самого Менехма; іде до 

дверей»). 
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У (4 а – б) представлена тенденція, а не реальне досягнення межі, оскільки 

йдеться не про реальні дії (насправді доведені до кінця), а про їх експлікацію 

граматичними засобами з семантикою імперфективності.  

Найвиразнішим засобом вираження внутрішньої експліцитної реальної межі, її 

сильним різновидом є видо-часові форми системи перфекта. Специфікою такої 

межі є її темпоральний характер, тобто позначення не стільки самого припинення 

ситуації, як часу її існування. Внутрішній потенціал ситуації при цьому ще може 

бути не вичерпаним, як у наступних випадках (5 а – б), де очевидним є, що 

ситуація не сягнула своєї критичної точки, яка б характеризувала появу нової 

якості: 

5 а) «…navis […] fractast […], // […] quae vexit bona» (Pl. Rud. 505–506)  

(«… зазнав аварії […] корабель […], […] який віз товари»). 

5 б) «Prope oblitus sum quod maxime fuit scribendum» (Cic. Fam. 8, 14, 4) («Я 

мало не забув те, що потрібно було написати»). 

На противагу до них імперфективні форми, завдяки тому, що позначають 

ситуацію у перебігу, можуть виражати лише потенційну межу, наприклад,  

(6 а – б): 

6 а) «Iam ego recurro huc» (Pl. Asin. 379) («Я вже біжу назад сюди»). 

6 б) «…homines […] currebant cum sacrificiis ad templum…» (Aug. Epist. 140, 18) 

(«…люди […] бігли з жертвами до храму…»). 

Між потенційною межею та імперфективністю існує односторонній зв’язок, 

оскільки потенційна межа передбачає властиву для імперфективності процесність, 

однак не кожна імперфективність передбачає потенційну межу, що, зокрема, 

властиве для неграничних дієслів та ателічних предикатів, наприклад (6 в – г): 

6 в) «Mille greges illi […] per herbas // errabant…» (Ov. Met. 4, 634–635) 

(«Тисячі його (= Атланта) стад […] блукали травами…»). 

6 г) «Me […] quoque urbana negotia persequuntur; non desunt enim, qui me 

iudicem aut arbitrum faciant» (Plin. Epist. 7, 50, 2) («Мене […] також переслідують 

міські справи, бо не бракує тих, хто робить мене суддею або арбітром»). 
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На відміну від конкретно визначеної реальної межі, вираженої формами з 

перфективною семантикою, потенційна є факультативним «дифузним 

елементом», який може супроводжувати значення процесності [Бондарко 1987 а: 

48].  

Потенційна межа завжди є імпліцитною, оскільки позбавлена явного 

вираження і може випливати лише із контексту. Це властиве для: а) praesens 

historicum, вжитого на позначення припинених ситуацій (тобто, аспектуально 

тотожного перфекту) (7 а); б) імперфекта вжитого у загальнофактичному значенні 

(7 б ): 

7 а) «Dum haec Romae geruntur, legati ab Ardea veniunt […] auxilium prope 

eversae urbi inplorantes» (Liv. 4, 9, 1) («Доки це відбувається у Римі, прибувають 

посли з Ардеї […], благаючи про допомогу для майже зруйнованого міста»). 

7 б) «Dicebam, pater; tibi ne matri consuleres male» (Pl. Asin. 938) («Я казав 

тобі, батьку, щоб ти не радив матері злого»). 

Аналіз мікрополя лімітативності в латинській мові дає підстави констатувати, 

що його семантичне ядро становить граматично виражена лімітативність 

темпорального характеру, яка лежить в основі категорії латинського аспекту, 

поширюючись на всю дієслівну лексику. На периферії розташоване 

протиставлення ателічності/телічності реалізоване на рівні акціональності та 

контексту. З огляду на це згадане функціонально-семантичне мікрополе можна 

характеризувати як моноцентричне з гомогенним ядром, утвореним формами 

системи перфекта, презенсом та імперфектом індикатива. Довколаядерну зону 

формують граматичні форми, утворені від основи інфекта, для яких властива 

нерегулярність вираження межі, залежність від контексту та/або акціональної 

семантики дієслівних лексем. На периферії поля перебувають лексико-семантичні 

розряди граничних/неграничних дієслів, фазові конструкції, а також обставинні 

засоби вираження лімітативності. 

 

4.2. Мікрополе фазовості 
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Будь-яку ситуацію можна розглядати як суму певних фрагментів (фаз 

ситуації) сукупність яких утворює цілісну картину. Як одна зі складових якісної 

(лінійної) аспектуальності фазова детермінація «є виокремленням однієї із фаз у 

протіканні дії чи стану – початкової, серединної або кінцевої» [Маслов 2004 б: 

321]. Подібний поділ на три фази дії є традиційним у аспектологічних 

дослідженнях (наприклад, [Храковский 1987 а; Tommola 1984]), будучи 

відображенням дискретного характеру часу у його русі від минулого до 

майбутнього трансформованого у площину аспектуальних значень: початок = 

минуле, продовження = теперішнє, кінець = майбутнє. Дрібніше членування 

фазовості представлене у роботі В. С. Храковського, де виділено сім фаз: фаза 

початку, фаза припинення, фаза продовження, фаза перерви, фаза відновлення, 

фаза початку і продовження, фаза продовження і припинення [Храковский 1987 

а]. Однак, як випливає із наведеного переліку, базовими серед них є фази початку, 

продовження і припинення, тоді як решта характеризується комплексністю 

(початок і продовження, продовження і припинення) або є варіантами початкової 

чи кінцевої фаз: відновлення асоціюється з початком, а перерва – з кінцем дії. 

Згідно із О. М. Соколовим, основними фазовими значеннями є вираження початку 

та кінця. «Семантика фазовості творить чітку структуру, в основі якої лежить 

протиставлення початку процесу його завершенню. Можливе також виділення 

проміжних фаз, які відображають різний ступінь вичерпності в реалізації дії» 

[Соколов 1988: 104]. 

Фази розвитку ситуації добре узгоджуються із поняттям «вікна 

спостереження» (див. п. 1.2.1), який, зосереджуючи увагу на одному із її 

сегментів, вказує на те, що «у певний період часу реалізується один із багатьох 

можливих для цієї ситуації фрагментів» [Плунгян 2000: 296]. Зв’язок фазовості і 

часу знайшов відображення також у визначенні І. О. Мельчука, який трактує 

фазовість як категорію, «грамеми якої вказують на часову фазу цього факту» 

[Мельчук 1998: 137]). 

На перший погляд, тлумачення фаз є інтуїтивно зрозумілим і добре 

корелюється із поняттям якісної аспектуальності. Однак, варто відзначити, що 
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серед дослідників існують вагання щодо її статусу та місця у ФСП 

аспектуальності. Частина з них наполягає на аспектуальному характері фазових 

значень, значною мірою ототожнюючи фазовість і якісну аспектуальність, що 

спричиняє збільшення кількості фаз. Зокрема, Е. Косеріу виділив сім фаз 

(інгресивну, інцептивну, прогресивну, континуативну, регресивну, конклюзивну 

та егресивну) [Coseriu 1976: 103–108], С. Дік – чотири – інгресивну, прогресивну, 

континуативну та егресивну [Dik 1989: 192–225]. Інші лінгвісти відмежовують 

фазовість від аспекту. Фазові значення, як складова частина аспектуальних, 

відсутні у класичній роботі Б. Комрі [Comrie 1976], не згадують про них в огляді 

аспектуальних значень мов світу С. Чанг та А. Тімберлейк [Chung 1985]. Не 

зараховує фазові значення до аспекту І. О. Мельчук, розглядаючи їх як «якісну 

характеристику факту» [Мельчук 1998: 137–138].  

Причиною такого неоднозначного тлумачення є те, що фазовість не лише 

вказує на один із фрагментів ситуації, а й водночас констатує її наявність або 

відсутність у певний період часу. Характеризуючи семантику фазових значень 

дослідники відзначають, що їх суть полягає у тому, що певна ситуація Р відсутня 

у момент t1, але наявна у момент t2, або навпаки, причому t2 є пізнішим від t1 

[Кустова 2002: 69; Мельчук 1998: 137]. Ю. Д. Апресян пояснюючи семантику 

предиката «початись», який є ключовим у системі фазових значень, пише: «Х 

розпочався в Tj = «В момент Ti Х не існував, і в момент Tj Х існував, і Tj є 

пізнішим, ніж Ti» [Апресян 1995: 75]. Це зближує фазові значення із таксисними, 

оскільки йдеться про існування певної ситуації стосовно більш раннього моменту 

часу, а також із темпоральною локалізацією дії, яка, становлячи «особливий тип 

співвідношення внутрішнього і зовнішнього часу» [Бондарко 1987: 42], тісно 

пов’язана із аспектуальністю. Темпоральна локалізованість, однак, має особливий 

статус, оскільки вказує на причинно-наслідкові зв’язки предикатних значень у 

системі мови [Кутня 2008: 124]. На думку В. О. Плунгяна, фазовість є «не зовсім 

типовим аспектом» [Плунгян 2011: 312–317], оскільки центральне місце у системі 

її значень займає вказівка на два моменти часу – конкретний момент ti та момент, 

що йому передує t0, і з огляду на це він виокремив не три, а чотири фазові 
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значення, долучаючи до фаз початку, продовження і припинення фазу «не-

початку» [Плунгян 2000: 305].  

Незважаючи на існування темпоральної складової у семантиці фазовості, 

вважаємо за слушне розглядати її як складову частину якісної аспектуальності, 

оскільки вона перебуває у безпосередньому зв’язку із її ключовою ідеєю – 

вираженням особливостей перебігу дії.  

Початок, середина і кінець ситуації, стосуючись безпосередньо її реалізації, 

розглядають як внутрішні стадії. Ці фази, особливо початок і кінець, є 

надзвичайно важливими, оскільки модифікують основне онтологічне поняття 

«існування» [Кустова 2002: 70].  

Окрім них, виділяються також дві зовнішні стадії: підготовча та результуюча 

[Klein 1994: 84; Smith 1991: 13]. Згідно з Ю. П. Князєвим, цілеспрямована дія 

проходить у своєму розвитку проспективну фазу, динамічну фазу, у межах якої 

виділяється діяльність спрямована на досягнення мети та досягнення межі, а 

також підсумковий стан [Князев 2002: 225] (порівняймо [ван Дейк 1978: 286–

290]).  

Конкретна ситуація не обов’язково повинна бути представленою у всіх 

послідовних фазах. Це може бути лише один із її фрагментів, який у певний 

момент є суттєвим для мовця, або ж уся ситуація, якщо вона сприймається як 

єдине ціле. Поділ на фази відсутній також у миттєвих дієсловах, які 

представляють ситуацію цілісно, стягнутою в одну точку, наприклад, conficere, 

invenire. 

Фазові значення у латинській мові, подібно до інших, виражаються різними 

засобами. Сюди, передусім, належать описові конструкції із фазовими дієсловами 

«починати», «продовжувати», «закінчувати», видочасові форми та афіксація. 

Важлива роль у формуванні згаданих значень належить контексту вплив якого 

особливо відчутний за відсутності або ослаблення значення формальних 

показників. Засобами вираження фазовості також слугують слова і 

словосполучення, які лексично виражають фазові значення. Серед останніх можна 

згадати про дієслово inire «входити» та іменник finis «кінець», які вживаються у 
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сталих виразах на зразок consulatum inire «вступати на посаду консула», finem 

facere «закінчувати» (порівняймо укр. «класти край») тощо.  

Іспанський дослідник Б. Ґарсіа Ернандез поширив поняття фазовості на 

лексичну семантику дієслів, зараховуючи її до секвенційного аспекту і 

розглядаючи як фазові протиставлення на зразок nascor «народжуюсь» – vivo 

«живу» – morior «вмираю», які, згідно з ним, представляють інгресивний, 

прогресивний і результативний аспекти [García Hernández 1977: 67; García 

Hernández 1985: 518]. Слабким місцем такої концепції є, на нашу думку, 

механічне перенесення існуючих в об’єктивній реальності відношень 

(темпоральних, каузальних) у площину аспектуальності. Згадана вище тріада 

дієслів є нічим іншим як відображенням на рівні лексичної семантики 

односпрямованого і незворотного руху часу від минулого до майбутнього, 

приписувані ж цим дієсловам «фазові» значення є свого роду наслідком логічної 

дедукції: народження асоціюється з початком, смерть – з кінцем. Кількість 

подібних дієслівних пар є доволі обмеженою, а їх виокремлення, як слушно 

зауважив Ж. Перро [Touratier (ed.) 1985: 535] у дискусії з цього приводу, хибує на 

суб’єктивність.  

Набір засобів вираження та їх продуктивність не є сталими для всіх 

різновидів фазових значень, змінюючись залежно від їх семантики (так, для 

вираження зовнішніх фаз латинська мова не вдається до словотвірних засобів, 

користуючись лише граматичними або контекстом тощо). Детальніше семантику 

окремих фаз та засоби їх вираження розглянемо нижче. 

 

4.2.1. Проспективність 

 

Засобом вираження підготовчої стадії, або проспектива часто є описові 

конструкції, що характеризуються нижчим ступенем граматизації [Плунгян 2000: 

298], наприклад, англ. be going to + інфінітив, фр. aller a + інфінітив, нім. in Begriff 

sein zu + інфінітив. У латинській мові вираження проспективного значення 

закріплене за окремою формою – дієприкметником майбутнього часу активного 
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стану (participium futuri activi), формальні паралелі якого відсутні в інших мовах. 

Характерною ознакою цієї форми, як і її семантичних відповідників у інших 

мовах, є наявність елемента інтенціональності, бажання виконати дію. Ця форма 

була притаманна для латинської мови впродовж усієї історії її розвитку, 

вживаючись у предикативній та атрибутивній функціях. 

Вживаючись у предикативній функції цей дієприкметник поєднується з 

дієсловом esse в особовій формі, утворюючи описову дієвідміну активного стану 

(coniugatio periphrastica activa), яка засвідчена вже у ранній латині [Allardice 1929: 

58; Ernout 1964: 278; Hofmann 1965: 390]. Основним значенням цієї конструкції є 

вираження наміру [Pinkster 1990: 226; Tarriño Ruiz 2009: 482; Touratier 1994: 163]: 

lecturus est «Х має намір читати», acturus est «Х має намір робити» і т. п., 

наприклад, (8 а – б): 

8 а) «Megadorus: […] tua uxor quid agit? Callicles: Immortalis est, // vivit 

victuraque est» (Pl. Trin. 55–56) («Мегадор: […] що робить твоя дружина? 

Калікл: Вона – безсмертна, живе і має намір жити»). 

8 б) «Bellum scripturus sum quod populus Romanus cum Iugurtha […] gessit» 

(Sall. Iug. 5, 1) («Я маю намір описати війну, яку римський народ […] вів з 

Югуртою»). 

Виражаючи намір, coniugatio periphrastica activa не вказує безпосередньо на 

реалізацію дії, а лише інформує про її бажаність для мовця. При цьому лише 

ширший контекст (у т. ч. і екстралінгвістичний) вказує, чи дія реалізується 

насправді, чи залишиться лише у бажаннях. Салюстій, бажаючи описати війну з 

Югуртою (8 б), реалізував свій намір, результатом якого є його історична 

монографія. Приклад наміреної, але нереалізованої дії представлений у (8 в), де 

вживання конативного імперфекта заперечує можливість подальшої реалізації дії. 

8 в) «Veniebatis in Africam. Quaero quid facturi fuistis?» (Cic. Lig. 8, 24) («Ви 

намагалися прийти в Африку. Питаю, що ви мали намір робити?») 

Оскільки реалізація ситуації, вираженої за допомогою coniug. periphr. act. 

стосується майбутнього, тобто є віртуальною, вона може мати різні варіанти 

розвитку, що сприяє переплетенню значень проспективності та модальності. При 
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цьому, залежно від наміру мовця модальні значення можуть реалізуватись як 

бажання (намір), здатність, можливість, необхідність, межа між якими є доволі 

невиразною (9 а – б).  

9 а) «Vos, equites Romani, quid tandem estis acturi?» (Cic. Rab. Post. 14) («Ви, 

римські вершники, що зрештою хочете (= маєте намір) робити?»). 

9 б) «Titus noster […] ferrum optimum daturus est…» (Petron. 45, 5–6) («Наш Тит 

[…] може (= здатний) дати найкращу зброю…»). 

Модальні відтінки, що їх отримує coniug. periphr. act. є вторинними, 

зумовлюючись контекстом. На думку дослідників, це значення виникло на основі 

футурального, спочатку розвинувшись у конструкції futurus sum і згодом 

поширилося на інші [Hofmann 1965: 312].  

Б. Ґарсіа Ернандез, визнаючи за формою на -urus значення наміру, 

характеризує її як інгресивну, пропонуючи наступний фазовий поділ 

партиціпіальних форм: інгресив (facturus) – прогресив (faciens) – перфектив 

(factus) [García Hernández 1977: 80]. Однак, на нашу думку, у цьому випадку 

краще уникати вживання терміну «інгресивність», щоб не допустити до змішання 

понять переддії та початку дії, тим більше, що іноді вони виразно 

диференціюються. 

Переважно зберігаючи модальні відтінки значень, coniug. periphr. act. іноді 

наближалася за значенням до futurum I, позначаючи просту майбутню ситуацію. 

Свідченням цього є infinitivus futuri activi, утворений поєднанням part. fut. act. з 

інфінітивом esse (наприклад, lecturum esse), а також кон’юнктивні форми coniug. 

periphr. act., які вживались у певних типах підрядних речень для вираження 

наступної (тобто, футуральної) дії. Приклади такого зближення значень засвідчені 

вже у ранній латині, порівняймо acturus est (10 а) та aget (10 б): 

10 а) «Ipse hanc acturust Iuppiter comoediam» (Pl. Amph. 88) («Сам Юпітер 

гратиме цю комедію»). 

10 б) «Hanc fabulam […] hic Iuppiter hodie ipse aget» (Pl. Amph. 94) («Цю п’єсу 

[…] тут гратиме сьогодні сам Юпітер»). 
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Оскільки відмінність у значенні між простим футурумом і coniug. periphr. act. 

полягає у тому, що перший виражає просту майбутню дію, а другий – «майбутню 

дію, яка залежить від волі чи спроможності суб’єкта, […] від чужого 

розпорядження або від зовнішніх обставин» [Kühner 1997: 161], то закономірно, 

що вживання останнього у винятково футуральному значенні трапляється значно 

рідше.  

Дослідження темпоральної семантики не входить до кола питань, які ми маємо 

намір висвітлити у цій роботі, тому обмежимося посиланням на існуючі праці з 

цієї проблематики (наприклад, [Landgraf 1903: 271–281; Pinkster 1990: 236; Ramos 

Guerreira 2009: 439]). Принагідно відзначимо, що іноді встановити смислову 

відмінність між обома формами буває важко, якщо взяти до уваги модальні 

відтінки, які здатний отримувати futurum I. Існування подекуди надто тонкої межі 

між ними, яка значною мірою є суб’єктивною, ускладнює виокремлення випадків 

чистої футуральності coniug. periphr. act. Частотність вживання згаданої 

конструкції та значення, яких вона набуває, може зумовлюватись особливістю 

тексту або персональними преференціями автора. Функціонування coniug. periphr. 

act. не дає змоги встановити привілейовані зони вживання для вираження 

майбутньої дії без додаткових модальних відтінків. Як засвідчує опрацьований 

матеріал, обидві форми вживаються у подібних контекстуальних умовах, 

порівняймо (11 а – б):  

11 а) «…id quod neque est neque fuit neque futurum est // mihi praedicas» (Pl. 

Amph. 553–554) («…ти віщуєш мені те, чого нема, те, чого не було, і те, чого не 

буде»). 

11 б) «Neque fuit neque erit neque esse quemquam hominem in terra arbitror,// 

quoi fides fidelitasque amicum erga aequiperet tuam» (Pl. Trin. 1125–1126) («Я 

вважаю, що ані немає, ні не було, ні не буде будь-якої людини на землі, віра і 

вірність якої стосовно друга могла зрівнятись із твоєю»).  

Дещо ширше використання цієї форми у пізній латині зумовлене впливом 

розмовної мови, яка тяжіла до аналітичного формотворення і для якої була 

властивою загальна тенденція вживати форми з модальною семантикою як 
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субститут простого майбутнього. Проте й у цей період вживання перифрастичних 

конструкцій кількісно значно поступалося futurum I і було непослідовним [Adams 

1977: 49; Lease 1919: 272–273].  

З огляду на базову семантику coniug. periphr. act. як засобу вираження 

віртуальності її аспектуальне значення залишається «розмитим». Описана нею 

ситуація може мати різні шляхи розвитку і в результаті отримати або не отримати 

своє логічне завершення. Подібно до інфінітива ця конструкція тільки називає 

дію, не характеризуючи її з огляду на особливості розвитку. Це дає змогу 

окреслити її як аспектуально-нейтральну, яка, як і решта форм з проспективною 

семантикою, отримує конкретне значення під впливом контексту й акціональних 

параметрів дієслова або, іншими словами, part. fut. act. у складі згаданої 

перифрастичної конструкції постає аспектуально-нейтральним кластером, який 

об’єднує семи проспективності та модальності.  

 

4.2.2. Інхоативність 

 

Серед внутрішніх фаз дії чільне місце займає початкова. Її «привілейований» 

статус серед інших зумовлений декількома причинами. По-перше, значення 

решти внутрішніх фаз можна передати за допомогою трансформації поняття 

«почати», а саме: перестати = «почати не», продовжувати = «не почати не» 

[Храковский 1987 а: 153]. По-друге, якщо виокремлення серединної та кінцевої 

фаз дії може збігатися із базовими аспектуальними значеннями незавершеності та 

завершеності, то вичленування «початкової фази дії або стану дає самостійніше 

аспектуальне значення – інгресивне (інцептивне) широко представлене у 

найрізноманітніших мовах» [Маслов 2004 б: 321], хоча значення початку і кінця 

можуть об’єднуватися у грамемі пунктива [Плунгян 2011: 286].  

На позначення початкової фази дії переважно вживаються терміни, в основі 

яких лежать латинські дієслова зі значенням «починати», «входити»: інгресив 

(ingredi «вступати, входити»), інхоатив (inchoare «починати»), інцептив (incipere 

«починати»), найпоширенішими серед яких є два перші. Іноді в аспектологічних 
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дослідженнях диференціюють інхоативність та інгресивність, розглядаючи першу 

як початок стану, а другу – як початок процесу і пов’язують інхоативність із 

поступовим, а інгресивність – із раптовим входженнням у дію [Божеску 2007: 3; 

Насилов 1989: 27; Flämig 1971: 276; Hofmann 1965: 301]. Деякі дослідники 

виділяють інцептивне значення, розглядаючи його як поєднання інгресивного та 

інхоативного [Божеску 2007; Недялков 1987; Рянская 2002: 29], або трактують 

інцептив, інхоатив та інгресив як абсолютні синоніми [Мельчук 1998: 137]. Надалі 

на позначення початку ситуації, незалежно від його характеру, ми як родове 

поняття використуватимемо термін «інхоатив» як це пропонує В. О. Плунгян 

[Плунгян 2000: 303; Плунгян 2011: 312].  

У латинській мові, подібно до низки інших, відсутня спеціалізована 

граматична категорія, за якою було б закріплене значення інхоативності. Воно 

виражається лексично (спеціальними дієсловами), граматично (певними 

видочасовими формами), засобами словотвору (за допомогою префіксів) та 

контекстуально.  

Основним і найвиразнішим засобом вираження інхоативності була описова 

конструкція, утворена поєднанням дієслів зі значенням «починати» (coepisse, 

incipere, occipere) з інфінітивом основного дієслова. Ця конструкція, 

правдоподібно, розмовного походження [Hofmann 1965: 319; Reichenkron 1957: 

470] представлена упродовж усієї історії латинської мови (12 а – г).  

12 а) «…miles, qui me amare occeperat, // in Cariamst profectus (Ter. Eun. 125–

126) («…воїн, який закохався в мене, вирушив до Карії»).  

12 б) «…condere coeperunt urbis arcemque locare // […] reges ipsi sibi…» (Lucr. 

5, 1108–1109) («…царі самі для себе […] почали засновувати міста і закладати 

фортецю…»).  

12 в) «Male vivunt, qui semper vivere incipiunt» (Sen. Epist. 23, 9) («Погано 

живуть ті, які завжди починають жити»). 

12 г) «Ibi (Hadrianus) Graecorum more seu Pompilii Numae caerimonias leges 

gymnasia doctoresque curare occepit» (Aur. Vict. Caes. 14, 1) («Там (= у Римі) 
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(Адріан) за звичаєм греків чи Нуми Помпілія почав піклуватися про церемонії, 

закони, гімнасії і вчених»)  

Незважаючи на синонімію дієслів coepisse, incipere та occipere, свідченням 

чого є їх тотожні дефініції у словниках, наприклад, [Glare 1968: 334 (coepi), 867 

(incipere), 1233 (occipere)], домінуючим серед них у всі періоди історії латинської 

мови є coepisse. Відсутність форм інфекта у згаданому дієслові компенсувалася 

вживанням його похідних incipere та occipere.  

Поряд зі згаданими дієсловами засвідчено також вторинні інтенсивні coeptare, 

inceptare, occeptare.  

До цих дієслів примикає також префіксально утворене infieri «починати» 

(дослівно «наставати», порівняймо fieri «виникати, ставати»), яке вживається у 

третій особі однини (форма третьої особи множини infiunt з неперехідним 

значенням «починатися» представлена лише однією фіксацією у Марціана 

Капелли (V ст.): infiunt artes (Mart. Cap. 2, 220) («виникають мистецтва»).  

На відміну від названих вище дієслів infit переважно впроваджує пряму мову 

(13 а) і лише зрідка поєднується з інфінітивом (13 б): 

13 а) «…sic Appius infit: // “si qua tibi pietas, ictum ne desere foedus…” (Sil. 5, 

316–317) («…Аппій так почав говорити: “Якщо у тебе є якесь благочестя, не 

відмовляйся від укладеного договору…”»).  

13 б) «…(Hannibal) […] infit // […] agitare suos …» (Sil. 12, 66–67)                     

(« … (Ганнібал) […] починає […] підбадьорювати своїх (воїнів) …»). 

Спорадично для вираження інхоативності також вживаються inchoare 

(incohare) «починати» та ordiri «навивати основу, ткати» також вживане у 

значенні «починати» (14 а – б): 

14 а) «Libros meos […] quos exspectas incohavi, sed conficere non possum his 

diebus» (Cic. Q. fr. 3, 1, 11) («Мої книги, […] на які ти чекаєш, я розпочав, але не 

можу закінчити цими днями»). 

14 б) «…ut conferri materiam omnem, et, quid quoque sit opus, constare debet, 

antequam dicere aut scribere ordiamur…» (Quint. Inst. 3, 9, 8) («…(для написання 
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вступу) потрібно знати, як зібрати весь матеріал і що потрібно, перш, ніж ми 

почнемо говорити чи писати…»). 

У деяких мовах для конструкцій із фазовою семантикою притаманна 

вибірковість аспектуального або акціонального значення дієслова, яке виступає в 

інфінітиві. Найвиразніше це простежується у слов’янських мовах (особливо у 

східній та західній гілках), де фазові дієслова поєднуються лише з недоконаним 

видом (наприклад, укр. починати (закінчувати, продовжувати) писати, польське 

zaczynać (kończyć, kontynuować) pisać тощо). Давня та сучасна грецька мова після 

дієслів зі значеннями «починати», «переставати» переважно вживає інфінітив 

презенса, а не аориста [Hesseling 1911; Mirambel 1939: 166; Mirambel 1962: 3–9]. У 

готській дієслова з префіксом ga- не поєднуються з дієсловом duginnan 

«починати», але вживаються із wairÞan «ставати» [Lloyd 1979: 164–166].  

Про специфіку інфінітива після фазових дієслів у латинській мові коротко 

згадано у граматиці Й. Б. Гофмана та А. Шантира, де відзначено, що «після 

дієслів початку і припинення (coepi, occepi, desii) переважно стоїть 

імперфективний інфінітив» [Hofmann 1965: 303]. Дещо ширше про це говорить    

Г. Райхенкрон, який виділив чотири групи дієслів, що поєднуються із coepisse та 

його синонімами: а) імперфективні; б) перфективні, але не миттєві, 

виокремлюючи серед них дуративні та ітеративні, характеризуючи перші як 

«повільно перфективні» (lento-perfektive), а другі, як «ітеративно-перфективні» 

(iterativ-perfektive); в) фінальні, які можуть бути перфективними, але не відомо, чи 

виражена ними дія досягне межі; г) дієслова мовлення [Reichenkron 1957: 458].  

Застереження у запропонованому вище поділі викликає вибір лексичної 

семантики як критерію виокремлення, оскільки coepisse та його синоніми, 

наскільки дає змогу судити опрацьований фактичний матеріал, не виявляють 

вибірковості з огляду на лексичне значення інфінітива. Крім того, виділені в 

окрему групу verba dicendi акціонально нічим не відрізняються від решти дієслів, 

які навів Г. Райхенкрон.  

З огляду на сказане вище, а також на недостатнє висвітлення цього питання на 

латинському матеріалі з корпусу латинських літературних джерел, представлених 
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у «Library of Latin texts – Series A» ми вибрали випадки поєднання coepisse та його 

синонімів із інфінітивом та проаналізували останні на предмет їх співвіднесеності 

з акціональними класами предикатів.  

Проведений аналіз дає підстави констатувати, що coepisse та його синоніми 

можуть поєднуватись зі статичними (15 а) та динамічними неграничними (15 б) і 

граничними дієсловами (15 в), які передбачають певну часову протяжність. 

15 а) «Patruus accepta hereditate locuples factus est, egere coepit pater» (Sen. 

Contr. 1, 1, 7) («Отримавши спадок, дядько розбагатів, батько почав бути 

бідним»). 

15 б) «Idem (= Epaminondas), postquam apud Cadmeam cum Lacedaemoniis 

pugnari coeptum est, in primis stetit» (Nep. Epam. 10, 3) («Він же (= Епамінонд) 

стояв серед перших після того, як почали боротись з лакедемонянами при 

Кадмеї»). 

15 в) «Quod iter incipiam ingredi?» (Enn. Trag. 276) («На який шлях я почну 

вступати?») 

У наведеному переліку відсутні моментативи, ознакою яких є відсутність 

часової протяжності. Це – не випадково, а зумовлюється семантикою фазових 

дієслів. За визначенням такі дієслова вказують на початок, середину або кінець дії 

чи стану. Однак вичленування окремих фаз можливе лише у дієслів, які 

виражають ситуації, для яких притаманна певна протяжність, а ця ознака властива 

для стану та процесу. На противагу до них акціональна семантика моментативів, 

які представляють недискретні (цілісні) дії, вступаючи у конфлікт зі значенням 

фазових дієслів, сприяє їх відсутності у фазових конструкціях. Навіть у тих 

випадках, коли моментативи імпліцитно охоплюють елемент процесності 

(йдеться передовсім про моментативи, утворені на основі дієслів із семантикою 

процесності, наприклад, conficere «здійснити, зробити» (facere «робити»), emori 

«померти» (mori «вмирати»), ця ознака, за характеристикою О. В. Падучевої, 

граматично «запакована» так, що не може перебувати у сфері впливу фазового 

дієслова [Падучева 2004: 179]. Відзначимо, що згадана закономірність чинна не 



  

 

337 

 

лише для інхоативних конструкцій, а й поширюється на конструкції, які 

позначають серединну і кінцеву фази. 

Cловотвірним засобом вираження інхоативності є префікси ad-, in-, ob-, con-, 

за допомогою яких початковість реалізується на рівні дієслівної лексеми, і які 

були об’єктом розгляду вище (п. 3.1.1.1–3.1.1.3, 3.1.6.1).  

Вартим уваги є доволі часте поєднання для вираження інхоативності префікса 

con- із дієсловами на -sco, наприклад, contremescere «затремтіти», conticescerе 

«замовкати», condormiscere «засинати» тощо. Деякі дослідники [Thomas 1938:  

43–44; Moussy 2005: 259] допускають існування давнього стану, де формам 

інфекта із суфіксом -sk- у перфекті відповідало префіксальне дієслово, у якому 

втрата суфікса компенсувалася префіксацією.  

На відміну від префіксації, суфіксація не брала участі в утворенні фазових 

значень. Т. зв. «інхоативні» дієслова на -sco, як згадувалося вище (п. 3.2.1) 

виражають перехід від одного стану до іншого, але не вказують на його початок, 

тому немає підстав ставити знак рівності між ними і конструкціями типу coepi + 

інфінітив, тим більше, що при цьому у інфінітиві може вживатись «інхоативне» 

дієслово, наприклад, «…mare […] albescere coepit // fluctibus…» (Ov. Met. 11, 477–

478) («…море […] починає біліти хвилями…»). 

Оказіонально інхоативність у латинській мові виражалася за допомогою видо-

часових форм, зокрема, часів системи перфекта, вживаючись у яких статичні та 

неграничні динамічні дієслова могли позначати початок стану. Здатність 

виражати початок ситуації як ознака статичних дієслів притаманна і для 

перфективів інших мов. Приклади такого вживання наводить Б. Комрі, 

відзначаючи, що у багатьох мовах, які розрізняють перфективний та 

імперфективний аспект, перфективні форми певних статичних дієслів можуть 

вживатися на позначення початку ситуації [Comrie 1978: 19–20]. Причиною появи 

цього значення є внутрішній конфлікт між семантикою перфектива, який 

позначає обмежену ситуацію, і акціональною семантикою дієслівної лексеми, яка 

не передбачає межі дії. «Перфектив вказує, що «стан справ» є завершеним, 

обмеженим; але [-динамічний] (квадратні дужки належать К. Дік. – Б. Ч.) стан 
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справ […] не має природніх меж. Перфектив у такому випадку встановлює межу 

ситуації, позначаючи у цьому випадку її початок» [Dik 1997: 224].  

Інгресивне значення було характерним для давньогрецького аориста, 

виражаючи входження у новий стан, на що неодноразово звертали увагу 

дослідники [Curtius 1870: 183–184; Humbert 1960: 142; Wackernagel 2009: 224].  

Причину інгресивності аориста Дж. Лайонз пояснював неможливістю 

статичних дієслів вживатись у цій видо-часовій формі. «Оскільки статичні 

ситуації за своєю природою не можуть бути представленими як події (events), 

можна припустити, що стативні дієслова не могли вживатись у давньогрецькій 

мові в аористичному виді. Але принаймні деякі з них могли; і цікаво, що у 

багатьох таких випадках аорист найприродніше інтерпретується як інгресивний 

(або інхоативний), тобто як такий, що позначає входження у стан, виражений 

дієсловом» [Lyons 1990: 713]. 

Переважно згадане значення задається загальним контекстом та особливо 

характеризує настання нової ситуації, яка іноді може відбуватися на фоні 

існуючої, наприклад, (16 а – б). 

16 а) «Sed interim fores crepuere: linguae moderandumst mihi» (Pl. Curc. 486) 

(«Але тим часом зарипіли двері; мені треба прикусити язика»). 

16 б) «Haec dicente eo (=Trimalchione) gallus gallinaceus cantavit» (Petron. 73, 6) 

(«Коли він (Трімальхіон) це говорив, заспівав півень»). 

Приписувана формам системи перфекта інгресивність часто є 

інтерпретаційною, тобто залежить від трактування смислу висловлювання 

реципієнтом. У (17 а) futurum II senserit допускає двозначне тлумачення – 

інгресивне «почне помічати» або цілісне «помітить, зрозуміє»: 

17 а) «Si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur // commeruisse culpam» (Ter. 

Phorm. 204–205) («Якщо батько помітить, що ти боїшся він думатиме, що ти 

заслужив кари»). 

Подібно допускає двозначну інтерпретацію перфект habuit у наступному  

випадку (17 б): 
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17 б) «Hic dies nostris longe gravissimus fuit. Sed tamen hunc habuit eventum, ut eo 

die maximus numerus hostium vulneraretur atque interficeretur…» (Caes. Gall. 5, 43, 

5) («Цей день був для наших (військ) дуже важким. Однак він мав (або: «здобув») 

той результат, що у цей день дуже багато ворогів було поранено або вбито…»). 

Поряд із інгресивною інтерпретацією згаданої форми, яка є природною з 

огляду на те, що тут ідеться про перехід до нової ситуації (і до певної міри про 

появу нового результату), її можна трактувати і як засіб вираження ситуації 

загалом: eventum habuit «результатом було». Згідно з Г. Пінкстером, перфект у 

подібних випадках не потребує інгресивної інтерпретації, а вжитий як звичайний 

час для вираження послідовних подій, тоді як пропоновані відтінки значення 

зумовлені взаємодією у певному контексті типу ситуації та семантики перфекта 

[Pinkster 1990: 233]. Погоджуючись з такою думкою, водночас відзначимо і роль 

суб’єктивного чинника, а саме – особливостей сприйняття ситуації реціпієнтом. 

Як засвідчує опрацьований матеріал, контекстуально зумовлена інгресивність 

форм перфекта представлена у всі історичні періоди розвитку латинської мови. 

Однак, на відміну від інгресивних конструкцій з coepisse, вона характеризується 

нерегулярністю і низькою продуктивністю. Ілюстрацією цього може слугувати 

вживання перфекта tacui, який переважно вживається зі статичним значенням «X 

мовчав, Х не говорив». Перші приклади вживання tacui з інгресивною семантикою 

засвідчені, починаючи від І ст. до н. е., наприклад, (18 а): 

18 а) «Тum subito tacuit atque metu et suspicione propriam capere non poterat 

quietem» (Sisenna 45) («Тоді раптово він замовк і від страху і підозри не міг 

прийти до себе»). 

Зі згаданим значенням tacui іноді вживається у поезії класичного періоду, хоч 

у цьому випадку не варто заперечувати і зумовленості вибору форми метричними 

причинами. У «Метаморфозах» Овідія tacui подекуди позначає настання 

мовчання після завершення прямої мови (18 б): 

18 б) «…siqua tibi sponsa est […] // […] mea sit furtiva voluptas; // seu nulla est, 

ego sim, thalamumque ineamus eundem. // Nais ab his tacuit …» (Ov. Met. 4, 323–327) 

(«… якщо у тебе є наречена […], то нехай моя насолода буде таємною; якщо 
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немає жодної, то нехай (нею) буду я, і увійдімо разом до спальні. Після цього 

наяда замовкла...»)
37

. 

Однак Вергілій у подібному контексті вжив префіксальне інхоативне дієслово 

conticescere (18 в):  

18 в) «Сonticuere omnes intentique ora tenebant» (Verg. Aen. 2, 1)) («Усі 

замовкли і напружили обличчя».  

Виражати початкову стадію ситуації міг також імперфект. Подібно до 

перфекта це значення є контекстуально зумовленим і виступає при появі нової 

ситуації. Однак на відміну від перфекта, ця видо-часова форма передбачає 

зображення ситуації у триванні, як незавершеної, при цьому вона представлена як 

логічне продовження вже існуючого стану справ (19 а – б): 

19 а) «Risu omnes qui aderant emoriri; denique // metuebant omnes iam me» (Ter. 

Eun. 432–433) («Всі присутні вмирали від сміху; нарешті всі вже почали мене 

боятись»). 

19 б) «His Antonius auditis, flens et gemens, ne se desereret […] precabatur» (Hier. 

Vita Pauli 12, 26) («Почувши це, Антоній плачучи і стогнучи почав благати […], 

щоб той його не покидав»). 

Окрім макроконтексту, який є ключовим у формуванні інхоативної семантики, 

її появу спричиняють також лексичні індикатори, зокрема, лексеми, які 

позначають раптове настання нової ситуації. Переважно це прислівники subito, 

repente, statim «раптово, негайно», denique «нарешті»,частки ecce «ось», iam 

«вже», прикметники subitus, repentinus «раптовий» і т. п (20 а – б). 

20 а) «Cum acerrime comminus pugnare […] subito sunt Haedui visi ab latere 

nostris aperto…» (Caes. Gall. 7, 50, 1) («Під час запеклого ближнього бою […] 

зненацька з відкритого боку наших військ побачили едуїв…»). 

20 б) «Tunc adorti peditum aciem nuntios ad consules rei gestae mittunt, ubi iam 

inclinabatur hostium acies» (Liv. 3, 70, 8) («Тоді, напавши на лаву піхотинців, 

(вершники) посилають до консулів посланців зі звісткою про подвиги, коли 

ворожа лава вже почала піддаватись»). 

                                           
37

 Подібно: «Аmnis ab his tacuit» (Ov. Met. 8, 607) («Після цих слів річка замовкла»). 



  

 

341 

 

На реалізацію згаданого значення також має вплив тип синтаксичних 

конструкцій. Згадане значення часто представлене у підрядних реченнях часу зі 

сполучниками simul, postquam, ubi (primum), ut (primum), donec, cum (21 а – б):  

21 а) «…is natus et omnem pueritiam Arpini altus, ubi primum aetas militiae 

patiens fuit, stipendiis faciundis […] sese exercuit» (Sall. Iug. 63, 2) («…народившись і 

провівши все дитинство в Арпіні, він (=Гай Марій), як тільки вік почав бути 

сприятливим для війська, вправлявся […] у військовій справі»).  

21 б) «…postquam exui aequalitas et pro modestia ac pudore ambitio et vis 

incedebat, provenere dominationes multosque apud populos aeternum mansere» (Tac. 

Ann. 3, 26, 1) («…після того як рівність (між людьми) була порушена і замість 

поміркованості та скромності почали з’являтися честолюбство і насилля, 

виникли панування, і у багатьох народів вони залишилися навіки»). 

Попри те, що перфект та імперфект за певних умов здатні виражати початок 

ситуації, між ними існує відмінність. Вона полягає у тому, що імперфект виражає 

початкову фазу ситуації, яка продовжувалася, тоді як перфект сигналізує 

припинення ситуації у її початковій фазі. У цьому, на думку деяких дослідників 

[Haverling 2010: 466; Hedin 2000: 260], полягає відмінність між інгресивним 

значенням перфекта і «псевдоінгресивним» значенням імперфекта. Як відзначив 

Л. Юхансон, локалізація ситуації перед кінцевою межею може створювати ефект 

статичності і така ситуація може тлумачитися як «вже існуюча» і «ще існуюча» 

[Johanson 2000: 83].  

Відмінність між згаданими видо-часовими формами можна також представити 

як відмінність у типах акціональності, а саме – як протиставлення входження у стан 

(перфект) та входження у процес (імперфект), які розрізняються результатом дії: у 

першому випадку ситуація, досягнувши межі, завершується настанням стану, у 

другому – настанням процесу (порівняймо [Шлуинский 2006: 33).  

Підсумовуючи, відзначимо, що інхоативність у латинській мові, подібно до 

інших, здатна виражатися засобами різних мовних рівнів. Найпоширенішим і 

найвиразнішим серед них є описові конструкції, які складаються з дієслів із 

семантикою початку та інфінітива. Граматичні та словотвірні засоби є 
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оказіональними, отримуючи інхоативну семантику внаслідок аспектуального 

конфлікту або під впливом аспектуально значущого контексту.  

 

4.2.3. Інтратермінальність 

 

Серединна фаза, на позначення якої ми користуємось запропонованим             

Л. Юхансоном [Johanson 2000] терміном «інтратермінальність», яку у 

найзагальнішому вигляді можна описати як проміжок між початком і 

припиненням, реалізується у межах імперфективного кластера, передбачаючи 

виокремлення у ситуації «фіксованого серединного періоду», та є однією із ознак 

процесних ситуацій [Бондарко 2002: 394]. Незважаючи на вдавану однорідність, 

семантично вона є складним утворенням, яке об’єднує значення прогресива 

(ситуація у розвитку), дуратива (триваюча ситуація, яка характеризується певною 

тривалістю) та континуатива (продовження ситуації). У латинській мові, де 

відсутні специфічні засоби вираження «серединності» ситуації, вона реалізується 

граматичними, лексичними та словотвірними засобами.  

Граматичними засобами її вираження слугують видо-часові форми, системи 

інфекта, які, позначаючи ситуацію як триваючу, не передбачають початкової та 

кінцевої точок відліку, а лише вказують на її існування у певний момент. Таке 

значення І. О. Мельчук окреслив як нейтральне [Мельчук 1998: 137].  

Особливо характерним це значення є для імперфективно маркованих форм 

(передовсім для презенса та імперфекта індикатива), для яких властива фіксація 

серединної фази ситуації й абстрагування від початкової та кінцевої точок.  

Вираження серединності засобами видо-часових форм є найпоширенішим і 

стосується як статичних, так і динамічних ситуацій, які, залежно від акціональної 

характеристики предиката представлені у вигляді прогресива (динамічні ситуації) 

чи дуратива (статичні ситуації), наприклад, (22 а – б): 

22 а) «Sed quid ego? Quor me excrucio? Quor me macero? // Quor meam 

senectutem huius sollicito amentia?» (Ter. Andr. 886–887) («Але що це я? Чому себе 

шматую? Чому себе мучу? Чому хвилюю свою старість його божевіллям?»). 
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22 б) «Interea Mithridates nullo in armis subsidio consultat cuius misericordiam 

experiretur. Frater Cotys, proditor olim, deinde hostis, metuebatur: Romanorum nemo 

id auctoritatis aderat ut promissa eius magni penderentur» (Tac. Ann. 12, 18, 1–4) 

(«Тим часом Мітрідат, не знаходячи жодного опертя у зброї, роздумував, чиїм 

милосердям він міг би скористатися. Брата Котіса, у минулому зрадника, а 

згодом – ворога, він боявся; серед римлян не було нікого з такою владою, щоб 

його обіцянки мали великий вплив»).  

Порівняно з іншими внутрішніми фазами ситуації серединна є найменш 

виразною (крім випадків, коли вона акцентується окремо, як-от при продовженні, 

про що детальніше йтиметься нижче) і не передбачає спеціального маркування 

завдяки гомогенності ситуації. Ситуація автоматично сприймається як 

представлена у процесі реалізації, якщо цьому не суперечить аспектуальна 

семантика предиката і контекст. Завдяки обов’язковості категорій часу і виду 

серединну фазу до певної міри можна розглядати як стихійну, яка функціонує 

нерегулярно й актуалізується лише за потреби.  

 Спорадично для вираження процесності вживалася також перифрастична 

конструкція утворена поєднанням participium praesentis activi, та дієслова esse, у 

якій носієм процесності є дієприкметник (23 а – в): 

23 а) «Carthagini ego sum gnatus, ut tu sis sciens» (Pl. Poen. 1038) («Щоб ти 

знав, я народився у Карфагені»).  

23 б) «Sed adeo tum imperio meliori animus mansuete oboediens erat, ut beneficii 

magis quam ignominiae hic exercitus memor et coronam auream dictatori, libram 

pondo, decreverit et proficiscentem eum patronum salutaverit» (Liv. 3, 29, 3) ( «Але 

тоді справедливому наказу душа підкорялася так покірно, що це військо, 

пам’ятаючи більше про благодіяння, ніж про ганьбу, присудило диктаторові 

золотий вінок вагою у фунт і, проводжаючи, вітало його як покровителя»).  

23 в) «Ne time, abhinc enim homines eris capiens» (Tert. Adv. Marc. 4, 9, 1) («Не 

бійся, бо віднині ловитимеш людей!»).  

Така конструкція, притаманна розмовній мові, первісно характеризувалася 

вищим ступенем інтенсивності, акцентуючи увагу на триванні ситуації [Hofmann 
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1965: 388], і була експресивнішою [Ernout 1964: 274], однак, втративши з часом 

цей відтінок, семантично не відрізнялася від синтетичних форм
38

, що 

підтверджується наступними прикладами, порівняймо (24 а, в) та (24 б, г):  

24 а) «Phryges […], qui campestribus locis sunt habitantes, propter inopiam 

silvarum egentes materiae eligunt tumulos naturales eosque medios fossura detegentes 

et itinera perfodientes dilatant spatia...» (Vitr. 2, 1, 5) («Фригійці […], які мешкають 

у польових місцевостях, потребуючи дерева через нестачу лісів, вишукують 

природні пагорби, і прокопавши посеред них рів та проривши проходи, 

розширюють простір…»).  

24 б) «…Salpini quattuor milia passus progressi ab oppido veteri habitant in 

salubri loco» (Vitr. 1, 4, 12) («…сальпінці мешкають у здоровій місцині на відстані 

чотирьох миль від старого міста»). 

24 в) «Qui (= Iugurtha) si dediticius est, profecto iussis vostris oboediens erit…» 

(Sall. Iug. 31, 19) («Якщо він (= Югурта) готовий здатись, то послухається 

ваших наказів…»). 

24 г) «Cuius enim praeceptis oboediet, si latorem legis ignoret?» (Cassiod. Anim. 

12) («Бо ж чиїх настанов він би слухався, якщо б нехтував автором 

законопроекту?»).  

Перифрази із перфектними формами дієслова esse характеризуються двоїстим 

значенням. Лімітативні, оскільки виражають припинену ситуацію, вони водночас 

підкреслюють її прогресивний характер у час реалізації, наприклад (25 а – б): 

25 а) «…nemo umquam tam sui despiciens fuit, qui desperaret aut melius aut 

eodem modo se posse dicere» (Cic. De orat. 2, 364) («…ніколи не було нікого, хто 

зневажав себе так, що не мав би надії говорити так само, як я або краще»).  

25 б) «…quispiam Samius athleta […] cum antea non loquens fuisset, ob similem 

dicitur causam loqui coepisse» (Gell. 5, 9, 5) («…кажуть, що якийсь атлет із 

Самосу почав говорити з тієї ж причини (= від страху) […], хоч до того не 

говорив»). 

                                           
38

 На думку К. Бентейна, відмінність між згаданими утвореннями полягає у тому, що синтетичні форми позначають 

звичну дію, а аналітичні – актуальну [Bentein 2010: 132].  
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Завдяки синтетизму латинської мови конструкція такого типу не набула 

поширення і здебільшого представлена у пізній, особливо у християнській, 

латині, передовсім у перекладах Біблії, зумовлюючись, на думку деяких 

дослідників, впливом семітських [Haverling 2010 b: 2; Rubio 2009: 218] або 

грецької мов [Hofmann 1965: 388].  

Серединна фаза може також реалізуватися у вигляді континуативу, який 

вказує на продовження ситуації. Дж. Байбі розглядає континуативність як 

різновид прогресивного значення, додатково уточненого вказівкою на те, що 

агенс продовжує виконувати дію [Bybee 1994: 127]. У латинській мові 

континуативність реалізується за допомогою лексичних засобів, серед яких 

центральне місце займають базові дієслова зі значенням продовження у поєднанні 

з предикатними актантами, які займають позицію додатка і виражені інфінітивом 

або, рідше, герундієм. 

До таких дієслів передовсім належать pergere, perseverare, рідше – durare зі 

загальним значенням «продовжувати, тривати», а також дієслова із семантикою 

припинення desinere, desistere, cessare «припиняти, переставати» вжиті із 

запереченням (non desino (desistо, cesso)). 

Первинним значенням дієслова pergere, яке виникло із *perrĕgere (порівняймо 

перфект perrexit) є вказівка на напрям руху «прямувати до», наприклад, 

«…(Psyche) pergit ad quampiam turrim praealtam…» (Apul. Met. 6, 17) («…(Психея) 

прямує до якоїсь високої вежі…»). 

Поєднуючись з предикатними актантами, це дієслово втрачає сему руху як 

здатності суб’єкта пересуватися у просторі, зберігаючи при цьому значення 

прогресивного розвитку, і, до певної міри, перетворюється у службове, вказуючи 

на продовження існуючої ситуації (26 а – б): 

26 а) «Pergam pultare ostium» (Pl. Most. 936) («Продовжу стукати у двері»). 

26 б) «Silere pergit» (Sen. Phaedr. 882) («Він продовжує мовчати»). 

Іноді pergere додатково уточнюється вказівкою на те, що дія, яку 

співрозмовник має намір продовжити, вже була розпочатою раніше. З цією метою 
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вживається дієслово соеріsse або його синоніми, а також instituere «постановляти, 

вирішувати» (27 а – б): 

27 а) «…perge ut instituisti» (Cic. Rep. 2, 21) («…продовжуй, як ти вирішив»). 

27 б) «…habere te amicum volo […] nisi pergis ut coepisti excolere te…» (Sen. 

Epist. 35, 1) («…хочу мати тебе за товариша […], якщо ти не продовжуєш, як 

почав, возвеличувати себе…»). 

Починаючи від класичного періоду поряд із pergere продовження ситуації 

також виражається поєднанням дієслова perseverare вжитим у значенні 

«продовжувати» з інфінітивом, тотожним у цьому значенні попередньому, 

кількісно поступаючись, однак, аналогічній конструкції з pergere. Наприклад,  

(28 а – б): 

28 а) «Themistocles, verens ne (Xerxes) bellare perseveraret, certiorem eum fecit 

[…] ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat, dissolveretur ac reditu in Asiam 

excluderetur» (Nep. Them. 5, 1) («Фемістокл, боячись, що (Ксеркс) не 

продовжуватиме війну, повідомив його […], що міст, який той спорудив на 

Гелеспонті зруйнований і неможливе повернення до Азії»). 

28 б) «…Constantius […] Arsacen Armeniae regem […] praemonebat et 

hortabatur, ut nobis amicus esse perseveraret et fidus» (Amm. 20, 11, 1) («Констанцій 

[…] переконував і закликав […] вірменського царя Арсака, щоб той продовжував 

залишатися нашим вірним другом»).  

У післякласичній і пізній латині також засвідчено поодинокі випадки 

вираження продовження за допомогою durare (29 а – б): 

29 а) «…victuros […] dei celant, ut vivere durent…» (Lucan. 4, 517) («…боги 

приховують […] тих, які мають намір перемогти, щоб вони продовжували 

жити…»). 

29 б) «…ambulare non durabo, si nihil spectabo» (Aug. In Ps. 39, 9) («…не 

продовжуватиму ходити, якщо нічого не бачитиму»). 

У, так би мовити, найчистішому вигляді продовження ситуації виражається за 

допомогою заперечних синтагм, утворених на основі дієслів із семантикою 

припинення desinere, desistere, cessare. На відміну від наведених вище pergere та 
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perseverare, які поряд із безпосереднім продовженням вже існуючої ситуації 

також передбачають відновлення перерваної, ці синтагми наголошують на її 

безперервності. Наприклад (30 а – в):  

30 а) «Numquam destitit // instare, ut me esse ducturum patri dicerem» (Ter. Andr. 

660–661) («Він ніколи не переставав наполягати, щоб я сказав батькові, що 

одружусь»). 

30 б) «Nostri […] propius riuum cum adpropinquassent aduersarii patrocinari loco 

iniquo non desinunt» (Bell. Hisp. 29, 8) «(Коли наші […] підійшли ближче до 

струмка, противники не припиняли захисту у невигідному місці»). 

30 в) «Cunctis diebus Iob sacrificium offerre non cessat…» (Gr. M. Moralia 1, 24) 

(«У всі дні Йов не припиняв приносити жертви…»). 

Серединна фаза ситуації підкреслюється також різного роду обставинами, які 

додатково вказують на її тривання або продовження у конкретному часовому 

проміжку (31 а – в): 

31 а) «Clam me est profectus, mensis tris abest» (Ter. Haut. 118) (« Він вирушив 

таємно від мене, відсутній три місяці»). 

31 б) «…Halicarnasso potentissimi regis Mausoli domus […] parietes habet latere 

structos, qui ad hoc tempus egregiam praestant firmitatem…» (Vitr. 2, 8, 10) («…у 

Галікарнасі гробниця дуже могутнього царя Мавсола […] має стіни, збудовані з 

цегли, які до цього часу виявляють надзвичайну міцність…»).  

31 в) «Amas adhuc, furiose, si satis est tibi // caelebs Iason» (Sen. Med. 897–898) 

(«Ти любиш його досі, шалено, якщо досить тобі неодруженого Ясона»). 

З метою підсилення цього значення і підкреслення безперервності ситуації 

вживається також послідовне вживання одного і того ж дієслова у формах, які 

співвідносять його з різними проміжками на осі часу (32 а – б): 

32 а) «Omnium primum salutem dicito matri et patri // et cognatis et si quem alium 

benevolentem videris; // me hic valere et servitutem servire huic homini optumo, // qui 

me honore honestiorem semper fecit et facit» (Pl. Capt. 389–392) («Перш за все 

передай привіт матері і батькові і рідним, і всім іншим доброзичливцям,якщо 
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побачиш когось; я тут здоровий і служу службу цьому благородному чоловікові, 

який завжди шанував і вшановує мене високою честю»).  

32 б) «…ego servo et servabo – sic enim assuevi – Platonis verecundiam…» (Cic. 

Fam. 9, 22, 4) («…я зберігаю і зберігатиму, – бо так звик, – шанобливе ставлення 

до Платона…»). 

Для серединної фази цілком природним є перетин з мікрополем тривалості, 

оскільки представляючи ситуацію у перебігу мовець одночасно характеризує її як 

триваючу певний період часу, що представлено у наведених вище прикладах.  

Проведений аналіз свідчить, що серединна фаза ситуації реалізується 

граматичними та лексичними засобами. Серед останніх виокремлюються дієслівні 

синтагми зі значенням продовження та обставинні конструкції. Згадані засоби 

часто поєднуються у межах синтаксичного цілого. 

  

4.2.4.  Фінальність 

 

Кінець ситуації, передбачаючи її припинення, тобто перехід від існування до 

не-існування, може зумовлюватися трьома причинами: а) вичерпаністю часу, 

відведеного для її існування; б) досягненням мети діяльності; в) вичерпаністю 

предмету, про який йдеться [Гак 2002: 53]. Відповідно до цього іноді 

диференціюються також різновиди кінцевої фази, на позначення яких 

використовують різні терміни. В. О. Плунгян розрізняє термінативність, 

розглядаючи її як кінець ситуації у чистому вигляді, і комплетивність, яка 

передбачає досягнення природної межі [Плунгян 2011: 313]. А. Барентсен, 

розмежовуючи два варіанти можливого припинення дії, охарактеризував їх як 

термінативне і фінальне. Завершення дії зумовлене тим, що за своєю природою 

вона обов’язково повинна закінчитись, він називає внутрішньою межею, 

позначаючи скороченням TERM (terminus «межа»), тоді як завершення дії, не 

зумовлене її характером, визначає як FIN (finis «кінець») [Барентсен 1973: 12]. 

Відмінність між ними можна проілюструвати наступними прикладами: «Хлопець 

перестав читати книжку» та «Хлопець прочитав книжку». В обох випадках 
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ідеться про припинення дії читання, але якщо у першому читання припинилося 

внаслідок наміру суб’єкта або впливу певних зовнішніх чинників (наприклад, 

дзвінка по телефону), то у другому згадана дія припинилась у зв’язку з 

вичерпаністю ситуації (хлопець дочитав книжку до кінця). І. А. Мельчук на 

позначення припинення загалом використовує термін «цессатив», розуміючи під 

термінативом досягнення природної межі [Мельчук 1998: 137]. У деяких 

типологічних дослідженнях подібна деталізація відсутня і на позначення будь-

якого припинення використовується один термін, наприклад, «перфектив» 

[Comrie 1976: 25], «+цілісність» [Thelin 1978: 31; Thelin 1990: 28].  

З огляду на те, що ми розглядаємо комплетивність як одне зі значень 

перфективності, а термінативність в аспектологічних дослідженнях здебільшого 

пов’язується із акціональними параметрами предикатів, характеризуватимемо 

припинення ситуації, незалежно від його причин та особливостей, як фінальність.  

Найтиповішим засобом вираження фінальності у латинській мові є часові 

форми системи перфекта, які передбачають припинення ситуації у зв’язку з її 

обмеженістю у часі або припиненням часу існування.  

Особливо виразно така фінальність простежується у часовх формах системи 

перфекта, утворених від неграничних дієслів, тобто, при актуалізації у перфективі 

семи лімітативності (33 а – б): 

33 а) «Naucratem quem convenire volui, in navi non erat» (Pl. Amph. 1009) 

(«Навкрата, якого я хотів зустріти, не було на кораблі»). 

33 б) «Messalina […] ire obviam et aspici a marito, quod saepe subsidium 

habuerat, haud segniter intendit…» (Tac. Ann. 11, 32, 2) («Мессаліна […] відразу 

вирішує йти назустріч чоловікові і показатись йому, що їй часто 

допомагало…»).  

Як засвідчують наведені вище приклади, ситуації, виражені формами системи 

перфекта, не дійшли до свого логічного завершення завдяки вичерпаності самої 

дії, а припинилися внаслідок вичерпаності часу їх існування. 
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Припинену ситуацію виражає також futurum II, при цьому значення 

припинення може поєднуватися зі значенням результату, наявного у майбутньому 

(34 а – б): 

34 а) «Nisi sciero prius ex te, tu ex me numquam hoc quod rogitas scies» (Pl. Persa 

218) («Якщо я раніше не знатиму від тебе, ти ніколи не знатимеш від мене того, 

про що розпитуєш»). 

34 б) «Christianus ergo ni fuero, spem salutis habere non potero?» (Arnob. Nat. 2, 

65) («Якщо я не буду християнином, чи не зможу мати надії на спасіння?»). 

У граничних дієсловах фінальність, пов’язана із темпоральною 

лімітативністю, може доповнюватися значенням внутрішнього завершення 

процесу, що зумовлюється їх акціональною семантикою і/або контекстом. Таке 

суміщення «слабкої» та «сильної» фінальності представлено у наступних 

випадках (35 а – в).  

35 а) «Ille qui me cepit dat me huic dono militi» (Pl. Mil. 120) («Той, хто мене 

захопив, дав мене у подарунок цьому воїнові»). 

35 б) «Deridebor si mentionem tensarum fecero…» (Cic. Planc. 83) («Мене 

висміюватимуть, якщо згадаю про скарб»). 

35 в) «Baro […] noster […] se proiecit in lectum, et corpus totum lividum habebat 

quasi flagellis caesus, quia […] illum tetigerat mala manus» (Petron.63, 6) («Наш […] 

вояка […] кинувся на ліжко і мав усе тіло синє, ніби відшмаганий бичами, тому 

що […] його торкнулась зла рука»). 

Провести межу між «слабкою» і «сильною» фінальністю іноді доволі складно, 

оскільки припинення дії може бути як наслідком припинення часу її існування, 

так і наслідком її логічного завершення, що представлено у наступних прикладах, 

де припинення ситуацій, описаних перфектом perseveraverunt та 

плюсквамперфектом dixerat, зумовлено обома чинниками (36 а – б):  

36 а) «…mulier quicquid dixerat, // idem ego dicebam (Pl. Men. 481–482) («…все, 

що сказала жінка, те говорив і я»). 



  

 

351 

 

36 б) «…qui scierunt illum vitae esse verbum et a Deo venisse, perseveraverunt in 

comitatu eius usque ad finem (Tert. Рraescr. 3) («…ті, які знали, що це – слово 

життя і (воно) прийшло від Бога, перебували у його товаристві аж до кінця»). 

Для розуміння смислу висловлювання така відмінність є іррелевантною, 

оскільки у будь-якому випадку йдеться про вираження ситуації, припиненої до 

точки відліку. 

Властива для латинської мови «слабка» фінальність збереглася також у 

романських мовах (зокрема, у французькій), виражаючись формами претеріта з 

аористним значенням: «цілісність дії, зображувана французькими точковими 

часами, стосується не стільки внутрішньої завершеності процесу, досягнення ним 

межі, скільки зовнішніх умов його перебігу, його обмеженості в часі» [Гак 1979: 

201]. 

Фаза припинення також виражається за допомогою синтагм, утворених 

шляхом поєднання фазових дієслів зі значенням «закінчувати» з інфінітивом, 

рідше герундієм або іменником. Такий спосіб вираження ми характеризуватимемо 

як вторинний. Первинний і вторинний способи вираження припинення 

розрізняються не лише формально, а й семантично. Якщо первинний спосіб 

пов’язаний із темпоральною лімітативністю ситуації, то вторинний – із певними 

зовнішніми, об’єктивними чи суб’єктивними, чинниками: бажанням агенса, 

впливом іншої ситуації тощо. 

Найчастіше у якості фазових дієслів для вираження фінальності вживаються 

desinere «переставати, припиняти(сь), закінчувати(сь)» та desistere 

«відступати(сь)» часто вживане у значенні першого. Вони представлені у 

різножанрових текстах упродовж усієї історії латинської мови і, як засвідчує 

опрацьований матеріал, позначаючи кінець ситуації, не відрізняються за 

значенням. Наприклад, (37 а –г): 

37 а) «…ut quiescant […] moneo et desinant // maledicere…» (Ter. Andr. 2122) 

(«…нагадую, щоб вони […] заспокоїлись і перестали сваритися…»). 
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37 б) «Quibus litteris acceptis consilium Scipio iterque commutat Cassium sequi 

desistit…» (Caes. Civ. 3, 36, 7) («Отримавши цього листа, Сціпіон змінив рішення і 

дорогу та перестав слідувати за Кассієм…»). 

37 в) «Eodem fere tempore Athenae sub regibus esse desierunt, quarum ultimus rex 

fuit Codrus…» (Vell.1, 2,1) («Майже у той самий час Афіни перестали бути під 

владою царів, з яких останнім був цар Кодр…»). 

37 г) «…ubi lenito paulisper dolore timere desiit, […] arma poscebat et equum, ut 

reviso proelio suorum fiduciam repararet…» (Amm. 25, 3, 8) («…після того, як він, 

поволі втамувававши біль, перестав боятись, […] він почав вимагати зброї і 

коня, щоб, з’явившись на полі бою, відновити довіру своїх воїнів…»). 

Окрім згаданих дієслів, на кінець ситуації вказувало також дієслово cessare. 

Проте на відміну від наведених вище воно було значно менш продуктивним для 

вираження кінця ситуації, частіше вживаючись у заперечних конструкціях на 

позначення її продовження. Свідченням цього є те, що у ранній та класичній 

латині воно зберігає своє первинне значення «вагатись» у стверджувальних 

реченнях, зокрема, вживаючись часто у питаннях типу quid ego cesso? («чому я 

вагаюсь (зробити що-н.)?»). Лише у пізній латині зрідка засвідчено його 

функціонування на позначення кінця ситуації (38 а): 

38 а) «Numquid oculi cessant quaerere? Numquid aures cessant audire?» (Caes. 

Arel. Serm. 24, 1) («Чи ж очі перестають бачити? Чи ж вуха перестають 

чути?»). 

Порівняно із desinere та desistere семантика cessare відзначається меншою 

категоричністю, передбачаючи не так остаточне припинення ситуації, як її 

перерву. Як відзначається у «Лексиконі» Е. Форчеліні, desinere і desistere 

позначають цілковите й остаточне припинення [Forcellini 1965: 87–88], тоді як 

cessare – тимчасове [Forcellini 1965: 595]. Така відмінність представлена, зокрема, 

у наступному випадку (38 б): 

38 б) «Quale est […] ut diabolo semper operrante et adiciente cottidie ad 

iniquitatis ingenia, opus dei aut cessaverit aut proficere destiterit» (Tert. Virg. vel. 1, 
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26) («Унаслідок цього […], тому що диявол завжди діє і щодня додає вигадки для 

гріха, діло Бога або припинило допомагати або перестало допомагати взагалі»).  

Припинення ситуації також виражалося за допомогою finire «закінчувати» та 

finem facere «класти край». Однак, на відміну від згаданих вище дієслів, вони 

здебільшого поєднуються з іменником або герундієм і рідко з інфінітивом, 

наприклад, (39 а – б):  

39 а) «De illo iam finem faciam dicundi mihi, // peccandi quom ipse de se finem non 

facit» (Ter. Phorm. 22–23) («Я вже перестану говорити про це, коли він сам не 

перестане помилятись»). 

39 б) «Qui […] renascitur finivit esse quod fuerat, incipit esse quod non erat» 

(Max. Taur. Serm. 111, 39) («Той, хто […] відроджується, перестає бути тим 

чим був, починає бути тим, чим не був»). 

Дієслова із семантикою припинення, подібно до інших фазових, здатні 

поєднуватися з інфінітивом основного дієслова будь-якого акціонального класу за 

винятком евентивів (40 а – в). 

40 а) «Desines […] timere, si sperare desieris» (Sen. Epist. 5, 7) («Перестанеш 

боятися […], якщо перестанеш сподіватись»). 

40 б) «…desine, Galle, // quaerere…» (Prop. 1, 5, 31–32) («…Галле, перестань 

шукати…»). 

40 в) «Multa sunt animantia, quae cito generare incipiunt, sed cito etiam generare 

desistunt…» (Ambr. Tob. 13, 44) («Є багато істот, які швидко починають 

народжувати, але й швидко припиняють народжувати…»). 

На рівні дієслівної лексеми фінальність реалізується за допомогою 

перфективуючих префіксів per-, de-, ex-, com-. З огляду на те, що вони вказують 

лише на спрямованість дії (стану) до завершеності, а не на остаточне досягнення 

межі, таку фінальність можна характеризувати як потенційну.  

Усі згадані засоби можуть виступати окремо або у комплексі, наприклад, 

поєднання фазового дієслова у формах системи перфекта з інфінітивом чи 

перфективні форми префіксальних дієслів завдяки чому відбувається поєднання 

різних типів фінальності. 
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4.2.5.  Результативність 

 

Завершальною фазою у розвитку ситуації, яка дійшла до своєї природної межі, 

є фаза результату, що характеризує виникнення нового стану. Результат дії 

залежно від обсягу поняття, яке він охоплює, може мати широке і вузьке 

трактування. У першому випадку – це будь-які наслідки дії, які стосуються 

суб’єкта або об’єкта дії чи ситуації загалом [Князев 2007: 402]. У другому – 

певний підсумковий стан, який виникає при досягненні ситуацією своєї природної 

межі, коли ситуація вичерпує себе. Як відзначає І. О. Мельчук, «поняття 

результату є доволі абстрактним і дуже розпливчастим; воно змінює свій зміст 

залежно від семантичного контексту» [Мельчук 1998: 78]. У представленій роботі 

ми дотримуємося вузького трактування результативності, розуміючи під нею 

існуючий стан справ, який передбачає попередню дію (порівняймо [Недялков 

1983:7; Kuryłowicz 1956: 26]), і відрізняючи її від актуальності, тобто вагомості 

певної ситуації для наступного часового плану, так що результативність можна 

розглядати як частковий випадок актуальності. Подібна думка представлена 

також у працях Л. Юхансона, який будь-які релевантні наслідки дії окреслює як 

посттермінальність, розглядаючи результативність як одну із її реалізацій, що 

характеризується високим ступенем фокальності, тобто максимальною 

концентрацією цієї ознаки [Johanson 2000: 110].  

Оскільки результативність пов’язана із межею дії, то цілком природно, що 

передовсім вона характеризує телічні ситуації. Для ателічних, зокрема, статичних 

ситуацій, ця ознака є менш релевантною, реалізуючись лише у контексті і 

зумовлюючись комунікативними стратегіями мовця. Коли Цицерон з розпачем 

вигукував «Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus ut viri fortes acrioribus 

suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent» (Cic.Catil. 1, 3) 

(«Була, була колись у цій державі чеснота, що хоробрі мужі стримували згубного 

громадянина важчими покараннями, ніж найгіршого ворога»), він мав на увазі 

відсутність подібних чеснот у його часи і вжита ним форма перфекта fuit позначає 
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негативний результат: «подібні чесноти вже відсутні». І, навпаки, перфект 

habuere, вжитий на початку казки про Амура і Психею у «Метаморфозах» 

Апулея, констатуючи факт минулого, позбавлений відтінку результативності: 

«Erant in quadam civitate rex et regina. Hi tres numero filias forma conspicuas 

habuere…» (Apul. Met. 4, 28) («Були у якійсь державі цар і цариця. Вони мали 

трьох доньок чудової вроди…»). 

Найяскравішим засобом вираження результативності в латині були 

партиціпіальні конструкції із дієприкметником минулого часу пасивного стану 

(participium perfecti passivі). Опираючись на широкий індо- і неіндоєвропейський 

мовний матеріал, Л. Юхансон цілком слушно відзначив, що посттермінальна фаза 

позначається неособовою дієслівною формою. Відправною точкою при цьому 

була іменна форма дієслова, яка вживалась як прикметник, прислівник чи іменник 

і первісно не входила до складу дієвідміни [Johanson 2000: 124]. Саме такою 

формою у латинській мові є participium perfecti passivі.  

Первинно згадані дієприкметники виражали стан як ознаку об’єкта, не 

відрізняючись від прикметників [Brugmann 1895: 93; Sommer 1914: 599]. Згодом 

це значення модифікувалось у вираження досягнутого стану як наслідку 

завершеної дії [García Hernández 1996: 282; Joffre 1986: 215; Joffre 1995: 309–310; 

Meillet 1966: 360–361]: liber lectus «прочитана книга» epistula scripta «написаний 

лист» тощо. Наприклад, (41 а – б): 

41 а) «…(Caesar) Metropolim venit, sic ut nuntios expugnati oppidi famamque 

antecederet» (Caes. Civ. 3, 80, 7) «…(Цезар) прибув до Метрополісу так, що 

випередив посланців і чутку про захоплене місто». 

41 б) «Unus liber extat scriptus ab eo hexametris versibus cuius et argumentum et 

titulus est Sicilia» (Suet. Aug. 85, 2) («Збереглась одна книга написана ним (= 

Октавіаном Августом) гекзаметрами, змістом і назвою якої є Сицилія»). 

У наведених вище реченнях дієприкметники expugnatum та scriptus 

позначають існуючий у певний момент стан, який виник унаслідок попередньої 

дії: Caesar oppidum expugnavit → oppidum expugnatum, Augustus librum scripsit → 

liber scriptus тощо. 
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Дія, яка спричинила виникнення стану, є минулою стосовно нього, але не 

обов’язково повинна локалізуватися у площині претеріта. Її розташування у будь-

якій точці на осі часу дає змогу part. perf. pass. співвідноситись із теперішнім, 

минулим або майбутнім, що представлено у наступних прикладах (42 а – в).  

42 а) «…illos (= deos) […] caelum adligatos tenet, nec magis illis descendere 

datum est quam tibi tutum; fastigio tuo adfixus es» (Sen. Clem. 1, 8, 3) («…їх (= богів) 

[…] прив’язаними тримає небо, і їм не дано безпечно більше зійти, ніж тобі; ти 

зв’язаний своєю гідністю»). 

42 б) «(Caecina) cum omnes paratos ad audiendum erectosque vidisset, ita exorsus 

est» (Macr. Sat. 1, 3, 1) («Коли (Цеціна) побачив усіх готових слухати і 

виструнчених, розпочав так»). 

42 в) «Іbo intro, ut erus quae imperavit facta, cum veniat, sient. // Nam ecastor 

malum maerore metuo ne mixtum bibam» (Pl. Aul. 278–279) («Піду всередину, щоб, 

коли прийде господар, було зроблено те, що він наказав. Бо, клянусь Кастором, 

боюсь, щоб я не пив біди змішаної зі смутком»). 

Співвіднесення із певним часовим планом задається контекстом, яким можуть 

бути прислівники, обставини, інші часові форми дієслова, загальна віднесеність 

висловлювання до тієї чи іншої темпоральної площини. Найсутєвішим у цьому 

випадку є те, що дія, яка спричинила виникнення стану, є завжди попередньою до 

точки відліку. Як відзначає М.-Д. Жофре, таке передування є відносним і не 

обов’язково розташовується у минулому стосовно моменту мовлення [Joffre 1986: 

216]. Переважна співвіднесеність із минулим дії, яка викликала результат, 

зумовлена тим, що за нормальних умов точкою відліку є момент мовлення.  

Можливість згаданих дієприкметників виражати результат попередньої дії не 

завжди реалізується у контексті. Тому ми вважаємо за необхідне розмежовувати 

потенційне результативне значення part. perf., притаманне йому за визначенням, і 

його репрезентацію у кожному конкретному випадку, мотивовану певними 

чинниками (контекстом, комунікативними стратегіями мовця тощо). 

Зокрема, результативне значення слабо відчутне у ад’єктивованих part. perf. 

pass. tacitus «мовчазний», quietus «спокійний» (43 а – б). 
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43 а) «Verbum // nullum fecit: lacrumans tacitus auscultabat quae ego loquebar: // 

tacitus conscripsit tabellas…» (Pl. Bacch. 982–983) («Він не промовив жодного 

слова: плачучи, мовчки слухав те, що я говорив, мовчки написав таблички…»). 

43 б) «Vir […] rectus, integer, quietus ac paene ultra modum, si quis tamen ultra 

modum, verecundus» (Plin. Epist. 7, 31, 1) («Муж […] прямий, безкорисливий, 

спокійний і понад міру скромний, якщо тільки можна бути скромним понад 

міру»). 

Актуалізація результату виразно засвідчена у парі антецедент – консеквент, 

перший член якої вказує на ситуацію, а другий – на її наслідки. У комедії 

Теренція «Дівчина з Андросу» Памфіл, розповідаючи про свою обіцянку Хрисіді 

опікуватись її донькою Гликерією (Ter. Andr. 288–298), завершує її словами: 

«аccepi: acceptam servabo» (Ter. Andr. 298) («я прийняв (дівчину) і збережу 

прийняту»). Подібне поєднання наявне також у наступних випадках (44 а – б): 

44 а) «Consul, tribuno militum misso cum modica manu, castellum vi cepit, captum 

Alabandensibus reddit» (Liv. 38, 13, 4) («Консул, виславши військового трибуна з 

невеликим загоном, силою захопив укріплення і захоплене повернув мешканцям 

Алабанди»). 

44 б) «…nihil iam dubium est, quin M. Cicero in oratione, quam scripsit pro 

Milone, ita scriptum reliquerit…» (Gell. 1, 16, 15) («…вже немає сумніву, що Марк 

Цицерон у промові, яку написав на захист Мілона, залишив написаним таке…»). 

Результативне значення перфективних дієприкметників виразно 

простежується за їх предикативного вживання у посесивних конструкціях, 

утворених поєднанням part. perf. pass. з особовими формами дієслів habere та esse 

типу habeo aliquid factum «я маю що-н. зробленим», est mihi aliquid factum «у мене 

(дослівно: “мені”) є що-н. зроблено». Іноді у дослідженнях диференціюється 

посесивна конструкція з habere та ессивна з esse, наприклад, [Rosén 1994], але з 

огляду на тотожність семантики ми об’єднуємо їх під однією назвою. Е. Бенвеніст 

у своїй відомій статті про семантику і функції дієслів «бути» і «мати», 

розглядаючи вираз «habeo aliquid» як трансформацію «mihi est aliquid», відзначає, 

що «мати» є нічим іншим, як інвертованим «бути у» [Бенвенист 1974: 212–213]. 
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Обидві конструкції, виражаючи відношення між власником (possessor) та 

об’єктом володіння (possessum), є синонімічними в аспектуальному відношенні, 

відрізняючись статусом актантів та перехідністю, аналіз яких не належить до 

нашого дослідження. Відзначимо лише, що тип habeo + part. perf. pass. передбачає 

тотожність суб’єкта і посесора та характеризується перехідністю, тоді як у 

неперехідній конструкції esse + part. perf. pass. вони диференціюються і посесор 

виражається непрямим додатком. «У відношенні посесивності, вираженому за 

допомогою mihi est, предмет володіння осмислюється як суб’єкт; власник 

вказується лише периферійним відмінком, дативом, і позначається ним як той, у 

якому “бути у” реалізується» [Бенвенист 1974: 213].  

Конструкції типу habeo aliquid factum та est mihi aliquid factum із 

домінуванням перших [Baldi 2010: 254] представлені у всі історичні періоди 

розвитку латинської мови, що проілюстровано наступними прикладами (45 а – г).   

45 а) «Si volet suo vivito, ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras faris endo 

dies dato» (Lex. XII Tab. 3, 4) («(Боржник), якщо захоче, нехай живе за власний 

кошт; якщо не живе власним коштом, той, хто матиме його зв’язаним, нехай 

дає йому в день фунт муки»). 

45 б) «…Clodi animum perspectum habeo, cognitum, iudicatum» (Cic. ad Brut. 1, 1, 

1) («…натуру Клодія я зрозумів, пізнав, оцінив»). 

45 в) «…aut ista bona non sunt, quae vocantur, aut homo felicior deo est, quoniam 

[…] quae parata nobis sunt, non habet in usu deus» (Sen. Epist. 74, 14) («…або це 

благо – зовсім не те, що називають (благом), або людина – щасливіша від бога, 

тому що […] того, що приготоване для нас, не має у вжитку бог»).  

45 г) «…praecaveto, ne me discedente aliquid horum, quae mihi commissa sunt, 

attaminare pertemptes…» (Eugipp. Sev. 42, 1) («…остерігайся, щоб після мого 

відходу ти не намагався торкатися до того, що мені було доручено…»). 

Семантичний аналіз обох згаданих конструкцій свідчить про перевагу у них 

значення посесивності, що, на нашу думку, зумовлюється сильною позицією 

фінітної форми дієслова, яке слугує зв’язковою ланкою між суб’єктом/об’єктом і 

дієприкметником, стосуючись обох однаковою мірою. Результативне значення у 



  

 

359 

 

обох випадках є вторинним, випливаючи із посесивного, яке характеризує 

правосторонню сполучуваність особової форми дієслова із дієприкметником. 

Поєднання у таких конструкціях обох значень дає підстави характеризувати їх як 

посесивно-результативні. Зв’язок між членами таких синтагм у реченнях а) 

«Caesar equitatum […] coactum habebat…» (Caes. Gall. 1, 15, 1) («…Цезар […] мав 

набраною всю кінноту…») та б) «…cognitum est mihi mysterium…» (Hier. In Еph. 2, 

509, 34) («…я пізнав (дослівно: “мені є пізнаним”) таїнство…» можна 

представити так:  

а)        equitatum←(Caesar) habebat→coactum 

 

     Caesar habebat equitatum coactum 

 

 

б)   mysterium←est (mihi)→ cognitum 

 

                  mysterium est mihi cognitum 

 

Передбачаючи поряд із існуючим станом минулу дію, яка його зумовила, 

результативність перебуває на межі теперішнього і минулого або одночасності і 

передування у системі таксисних координат. Завдяки цьому конструкції, які 

вживалися для її вираження, могли використовуватися і для позначення минулої 

ситуації. Особливо виразно це спостерігається у часах системи перфекта 

пасивного стану, які, по суті, є трансформованими посесивно-результативними 

конструкціями з елімінованим посесором: est mihi aliquid factum → est aliquid 

factum = ∑ (feci aliquid + est factum). Первісно позначаючи досягнутий стан, що 

виразно простежується у його структурі, perfectum passivі під впливом його 

активного відповідника зазнав зсуву у бік вираження попередньої дії. Як 

відзначав Г. Блазе, «латинянин був схильнішим висувати на передній план 

приналежну минулому дію, на якій ґрунтується наявний стан і тому переважно 

обирає […] минулі часи» [Blase 1903: 171]. Оскільки латинський перфект, як вже 
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згадувалося, поєднує аористне і власне перфектне значення, лише контекст 

допомагає встановити, про яке із них ідеться у кожному конкретному випадку. 

Найчастіше результативне значення перфекта пасивного стану представлене у 

безпосередньому комунікативному акті, коли контекст однозначно вказує на 

співвіднесеність дії з теперішнім. Таким контекстом може бути загальне 

презентне спрямування дії (46 а): 

46 а) «Laches: Emit? Perii hercle. Quanti? Parmeno: Viginti minis. // Laches: 

Actumst» (Ter. Eun. 984–985) (Лахет: Купив? Я пропав. За скільки? Парменон: За 

двадцять мін». // Лахет: Кінець (дослівно:“зроблено”)»). 

Аctum est, підсумовуючи слова Парменона і будучи результатом дії, вираженої 

формою emi, позначає стан існуючий у момент мовлення.  

У наступному випадку результат наявний у теперішньому, виражений формою 

пасивного перфекта instituta est (46 б):  

46 б) «Poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis 

sanguineis verberatus […] culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et 

simia: deinde in mare profundum culleus iactatur» (Dig. 48, 9, 9) («За звичаєм предків 

така кара встановлюється для батьковбивці, так що відшмаганого різками до 

крові батьковбивцю […] зашивають у мішок з собакою, півнем, гадюкою і 

мавпою; потім мішок кидають у глибоке море»). 

Вказівкою на результативність може також слугувати наявність у реченні 

обставин, які вказують на темпоральний або локативний зв’язок з моментом 

мовлення (nunc «тепер», hic «тут») або поєднання із формами презенса (47    а –б):  

47 а) «Quo redactus sum! Omnes me amici deserunt!» (Ter. Eun. 238) («До чого я 

дійшов! Всі друзі мене покидають»). 

47 б) «Hic positus sum, qui semper sine crimine vixi» (Carm. epigr. 1105) («Тут я 

покладений, хто жив завжди без злочину»). 

Навпаки, у наративному контексті, де результат є іррелевантним або 

анулюється наступною ситуацією, перфект пасивного стану вживається як 

звичайний претеріт (48 а – б):  



  

 

361 

 

48 а) «Eo ipso die Gytheum expugnatum est» (Liv. 35, 27, 13) («Того ж дня був 

захоплений Гітій»). 

48 б) «…eodem die, quo victus est Perses in Macedonia, Romae cognitum est: duo 

iuvenes candidis equis apud Iuturnae lacum pulverem et cruorem abluebant» (Flor. 

Epit. 1, 28) («… того ж дня, коли в Македонії був переможеним Персей, у Римі 

стало відомо (наступне): двоє юнаків на сніжно-білих конях змивали біля озера 

Ютурни піт і кров»). 

Амбівалентний статус part. perf. pass., який вживався також з прикметниковим 

значенням, сприяв семантичній тотожності форм системи перфекта пасивного 

стану відповідним формам інфекта, як у наступних прикладах (49 а – б), де форми 

vestiti sunt та vestiuntur позначають ситуацію існуючу у теперішньому: 

49 а) «Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt pellibusque 

sunt vestiti» (Caes. Gall. 5, 14, 2) («Мешканці внутрішніх частин Британії 

переважно не сіють збіжжя, а живуть з молока і м’яса і одягаються у шкіри»). 

49 б) «Lino alii vestiuntur aut lanis […], alii avium ferarumque pellibus» (Mela 3, 

63) («Одні (з мешканців Індії) одягаються у льняний або вовняний одяг […], інші – 

у шкури птахів і диких тварин»). 

Подвійна референтність part. perf. pass. зумовлена поєднанням у ньому 

динамічної і статичної фаз, кожна з яких або й обидві можуть актуалізуватись у 

контексті [Mellet 1994: 100], сприяє тому, що іноді важко встановити, чи йдеться 

про минулу дію чи про її результат. Так, у фразі domus clausa est перфект може 

мати значення як теперішнього результату («дім зачинений в даний момент»), так 

і минулої дії («дім був зачиненим у певний момент») [Ernout 1964: 228].  

Результативна конструкція habere + part.perf. pass., у якій фінітна форма 

дієслова керувала прямим додатком і узгодженим з ним означенням, вираженим 

дієприкметником, унаслідок винесення додатка за межі предикатної рамки за 

схемою habere + (об’єкт+part. perf.) → (habere+ part. perf.) + об’єкт [Pinkster 1987: 

196] і формальної неузгодженості дієприкметника та додатка, а згодом – 

вилучення останнього трансформувалась у нову часову форму (habet litteras 

scriptas «має написаний лист» → habet scriptum litteras «має написаним лист» = 
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«написав листа» (приклад запозичено із [Johanson 2000: 131]), з якої розвинулися 

складні часи системи перфекта у романських мовах. Подібний процес, який, крім 

романських, заторкнув також інші мови [Маслов 1983: 48], мав своїм наслідком 

розмежування «перфекта», який характеризується наявністю точок дотику із 

моментом мовлення, та аористного або нейтрального претеріта [Плунгян 2011: 

290; Bybee 1994: 69; Lindstedt 2000: 368; Pinkster 1987; Squartini 2000: 404 – 406].  

На відміну від згаданих вище конструкцій з первинним посесивно-

результативним значенням перфект активного стану здебільшого виражає не 

власне результат, а зв’язок попередньої ситуації із моментом мовлення, що 

детальніше розглянуто при аналізі семантики перфекта (п. 2.2.1). Поява у ньому 

результативного значення зумовлена передовсім впливом контексту, який сприяє 

співвіднесенню вираженої перфектом ситуації із моментом мовлення, вбачаючи в 

останньому присутність результату. При цьому переважно не йдеться про 

наявність результату як такого, а радше про його імплікацію, що дає змогу 

розглядати латинський перфект у одному з його значень як ослаблений 

результатив. Наприклад, (50 а): 

50 а) «Alcumena: …quid tu me deridiculi gratia // sic salutas atque appellas, quasi 

dudum non videris // quasique nunc primum recipias te domum huc ex hostibus? // 

Amphitruo: Immo equidem te nisi nunc hodie […] vidi [...] // Alcumena: Cur negas? 

Amphitruo: Quia vera didici dicere» (Pl. Amph. 682–687) («Алкмена: …чому ти 

мене заради насмішки так вітаєш і називаєш, ніби щойно не бачив, ніби тільки 

тепер повернувся сюди додому від ворогів? Амфітріон: Справді я побачив […] 

тебе тільки тепер […]. Алкмена: Чому заперечуєш? Амфітріон: Бо я навчився 

говорити правду»). 

Стосуючись дії, яка належить минулому, перфект didici, завдяки 

співвіднесеності представленої ситуації з теперішнім, отримує відтінок результату 

«я навчений говорити правду». 

З подібним значенням перфект також представлений у наступному випадку 

(50 б). 
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50 б) «Hanc personam induisti: agenda est» (Sen. Benef. 2, 17, 2) («Ти одягнув цю 

маску: треба грати виставу»). 

Як відзначає Г. Пінкстер, «коли перфект телічних ситуацій зустрічається у 

презентному контексті, він часто стосується стану, що виникає у момент 

мовлення, який (стан –. Б. Ч.) є результатом попередньої дії чи процесу» [Pinkster 

1990: 230].  

Поряд зі згаданими вище засобами, що характеризуються певною 

регулярністю у вираженні результату, спорадично результат виражався також 

паралельним вживанням близьких за семантикою дієслів, які відрізнялись 

акціональними характеристиками, протиставляючись, зокрема, за ознакою 

динамічність/статичність, перше з яких виступало каузатором стану. Такий тип 

вираження результативності передовсім характеризує неграничні дієслова, що 

представлено у (51 а – в), де динамічні дієслова aspicere, (cog)noscere, accipere 

протиставляються статичним videre, scire, habere: 

51 а) «Theopropides: Аspicedum contra me. Tranio: Aspexi. Theopropides: 

Vides? // Tranio: Video» (Pl. Most. 1105–1106) («Теопропід: Поглянь на мене. 

Траніон: Поглянув. Теопропід: Бачиш? // Траніон: «Бачу»). 

51 б) «Hoc scio, hoc ipsius epistulis cognovi…» (Quint. Decl. 257, 11) («Я знаю це, 

я довідався про це з його листа...»). 

51 в) «Etenim pater in se ipso habet vitam et filius, excepto quod filius a patre 

accepit quod habet» (Mar. Victorin. Adv. Arium 1 A, 41) («Бо і Отець має у собі 

самому життя, і син, за винятком того, що син має те, що отримав від 

батька»). 

Існування результату у теперішньому також могли підкреслювати лексичні 

маркери iam, nunc, modo. При цьому дія, яка спричинила появу результату 

виражалась як експліцитно (52 а), так і імпліцитно, випливаючи із загального 

змісту (52 б).  

52 а) «…iam teneo quid sit, perspexi modo» (Pl. Poen. 768) («…вже розумію у 

чому справа, щойно побачив»). 
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52 б) «Pro di immortales, nunc ego teneo, nunc scio quid hoc sіt negoti» (Pl. Capt. 

697–698) («Клянусь безсмертними богами, тепер я розумію, тепер знаю, що 

треба робити»). 

Результат у цих та подібних випадках є вторинним, часто відображає 

об’єктивно існуючі причинно-наслідкові зв’язки і зумовлюється винятково мікро- 

та макроконтекстом; вилучення одного із елементів якого призводить до втрати 

цього значення. З огляду на це її такий тип результативності можна 

характеризувати як псевдорезультативність. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що для латинської, як і ряду 

інших мов, властива «суміщена» результативність [Недялков 1983: 14], яка 

позбавлена специфічного формального вираження, виступаючи супутньою 

ознакою part. perfecti passivi та утворених з його допомогою аналітичних 

конструкцій, рідше – часів системи перфекта активного стану, основним 

значенням яких є вираження темпоральних, станових та посесивних відношень.  

Будучи одним зі співзначень згаданих утворень, результативність 

перетинається із функціонально-семантичним полем становості, до певної міри, 

відображаючи його ознаки. Особливо це стосується протиставлення активного та 

пасивного станів трансформованого у площині результату в об’єктну та суб’єктну 

результативність. Об’єктна результативність, яка передбачає тотожність об’єкта 

дії і суб’єкта стану, здебільшого представлена в описових конструкціях з 

perfectum passivi, наприклад, librum lego → liber lectus est. Суб’єктна 

результативність, за якої суб’єкт дії і стану зберігають свій статус у реченні, 

зустрічається рідше, здебільшого пов’язана з формами активного стану (cognovi 

«довідався (і знаю)», accepi «отримав (і маю)» тощо), рідше з партиціпіальними 

формами (cenatus «той, хто пообідав», iuratus «той, хто присягнув»). Останній 

випадок є найтиповішим для part. perf. pass. відкладних та напіввідкладних дієслів 

(locutus «той, який розмовляв», secutus «той, який слідував» і т. п.). 

Мовні засоби, які вживаються для вираження фазових значень, незважаючи на 

їх належність до різних мовних рівнів, об’єднуються у стійкі комплекси, що дає 

змогу розглядати мікрпополе фазовості як моноцентричне з гетерогенним ядром, 
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яке утворюють граматичні форми та описові конструкції з фазовими дієсловами. 

Периферію згаданого мікрополя утворюють словотвірні засоби, у яких значення 

фазовості є слабше вираженим. Водночас необхідно відзначити, що 

співвідношення між ядром і периферією може змінюватись у межах окремих 

субполів. У субполях інхоативності та результативності на периферії також 

розташовуються граматичні форми, для яких фазові значення є оказіональними, 

реалізуючись за наявності сприятливих чинників. Натомість у субполі 

інтратермінальності граматичні форми з семантикою імперфективності входять 

до складу ядра. 

 

4.3. Мікрополе тривалості 

 

Особливості перебігу ситуації у часі, що становить суть аспектуальності, 

неодмінно охоплює поняття тривалості, що своєю чергою є однією зі сторін 

відображення часу як онтологічної категорії. Тривалість, як диференційна ознака, 

постулюється вже для індоєвропейського мовного стану, у якому, згідно із 

поширеною думкою, первинне протиставлення дієслівних основ відбувалося як за 

ознакою граничності, так і за ознакою тривалості [Красухин 2004: 218–219; 

Савченко 1974: 259; Baldi 2002: 365]. Традиція, яка сягає молодограматиків, 

розглядає тривалість як диференційну ознаку основ презенса і аориста, 

приписуючи першим дуративне, а другим – миттєве значення [Brugmann 1904: 

493]. Поряд із граничністю тривалість займає центральне місце серед критеріїв 

виокремлення аспектуальних класів предикатів.  

Як ознака, яка окреслює протяжність у часі (порівняймо: «Тривалість – час, 

період, строк, протягом якого щось діє, відбувається, існує» [СУМ 1979: 252]), 

тривалість однаковою мірою стосується як позамовних, так і мовних явищ, чим, 

очевидно, зумовлюється парадоксальний на перший погляд факт відсутності її 

визначення у лінгвістичних словниках та енциклопедіях. З об’єктивного погляду 

всі процеси, які відбуваються у навколишньому світі, характеризуються певною 

тривалістю. Впровадження універсального критерію оцінки, «пов’язаного з 
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ознакою “добре/погано”» [Вольф 2002: 8] сприяє тому, що ознака тривалості 

може реалізуватись як позитивно маркована (протяжність), так і негативно 

(миттєвість). Згідно з О. В. Бондарком, «особливість мовного значення тривалості 

полягає у наступній тенденції: […] якщо так чи інакше передається тривалість дії, 

то вона частіше інтерпретується не як короткочасність, миттєвість […], а як певна 

“позитивна характеристика” […], тобто, як тривалість за межами короткочасності, 

миттєвості» [Бондарко 2002: 428]. Саме у такому сенсі тривалість 

розглядатиметься у подальшому викладі. 

Незважаючи на те, що категорія тривалості фігурує у багатьох 

аспектологічних дослідженнях, як загального, так і часткового характеру, у 

латинській мові до неї звертались лише побіжно. Здебільшого її згадували у 

зв’язку із семантикою часових форм, зокрема, індикатива імперфекта [Hofmann 

1965: 316; Kühner 1997: 122; Ronconi 1968: 45; Touratier 1994: 102] або наводили у 

переліку акціональних параметрів дієслова [Haverling 2010]. Серед відомих нам 

праць, у яких тривалість виступає об’єктом аналізу, варто згадати статтю             

М. Торрего, присвячену кореляції тривалості та аспектуальної семантики 

латинських дієслівних форм у творах Тіта Лівія і Тацита [Torrego 1998]. Однак 

питання семантичного аналізу тривалості та структури її мікрополя в латинській 

мові не знайшли належного висвітлення у науковій літературі, що й зумовлює 

необхідність розглянути їх детальніше.  

У функціональній граматиці існує два підходи до трактування    тривалості – 

вузький та широкий. Перший трактує її як мікрополе, яке входить до складу ФСП 

аспектуальності поряд із іншими мікрополями. Згідно з іншим поглядом 

тривалість є самостійним функціонально-семантичним полем. Обидва 

трактування є однаково коректними, розглядаючи ФСП тривалості як сукупність 

мовних одиниць різного рівня, об’єднаних спільним значенням вираження часової 

протяжності, і вибір на користь одного або іншого зумовлюється метою 

дослідження. Якщо об’єктом аналізу є винятково тривалість, доцільнішим 

видається розглядати її як окреме ФСП. Якщо ж ідеться про розгляд поля 

аспектуальності як цілісного утворення, чого ми дотримуємося у цій роботі, то 
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тривалість, становлячи його структурну одиницю, є польовою одиницею нижчого 

рівня, яка поряд з іншими (лімітативністю, фазовістю, множинністю тощо) 

утворює ФСП аспектуальності.  

Тривалість у латинській мові здебільшого виражається лексично та 

синтаксично, а також контекстуально. Подібно до інших індоєвропейських мов 

тут відсутні спеціалізовані форми, які є її носіями. З огляду на засоби вираження 

можна диференціювати внутрішньо та зовнішньо детерміновану тривалість. 

Внутрішньо детермінована тривалість дії або стану породжується аспектуальними 

характеристиками дієслова, зумовленими його лексичною семантикою. У її межах 

можна виділити декілька різновидів. Передовсім це тривалість закладена у 

лексичному значенні дієслова. Вона реалізується передовсім «дуративними» 

дієсловами: durare «тривати, продовжуватися», continuare «продовжувати(ся)» 

тощо, наприклад, (53 а – б): 

53 а) «Argyrippus: Ubi illaec quae dedi ante? Cleaereta: Abusa. Nam si ea 

durarent mihi, // mulier mitteretur ad te numquam quicquam poscerem» (Pl. Asin. 196–

197) («Аргірип: Де те, що я дав раніше? Клеерета: Витрачене. Бо, якщо б воно 

було (дослівно: “тривало”), я б посилала жінку до тебе і ніколи б нічого не 

вимагала»). 

53 б) «…populo indomito vel potius immani deligitur aliqui plerumque dux […] cui 

[…] dantur imperia et ea continuantur…» (Cic. Rep.1, 68) («…з неприборканого або, 

радше, жорстокого народу переважно обирається якийсь вождь […], якому […] 

даються і продовжуються владні повноваження…». 

Засобом наголошення внутрішньої тривалості слугує в латинській мові 

префікс per-, який первісно протяжність у просторі. Трансформація просторових 

координат у часові сприяла виникненню у композитів зі згаданим префіксом 

пердуративного значення. Як зазначає Е. Форчеліні «у словоскладанні […] per […] 

іноді позначає продовження…) [Forcellini 1965: 628]. Поєднуючись зі статичними 

дієсловами, він виразно підкреслює тривалість ситуації, порівняймо: vigilare 

«чувати, не спати» – pervigilare «довго не спати», ferre «нести» – perferre 

«зносити, терпіти» і т. п (54 а – б): 
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54 а) «Contempla hanc sedem, in qua ego novem hiemes saxo stratus pertuli» (Acc. 

Trag. 557) («Поглянь на це місце, де я провів дев’ять зим розіпнутий на скелі»). 

54 б) «…Martinus […] nocte tota in oratione pervigilat…» (Sulp. Sev. Dial. 3, 8, 

6) («…Мартін […] усю ніч чував у молитві...»). 

Інший тип лексично вираженої тривалості притаманний для неграничних 

дієслів: esse «бути», vivere «жити», ire «йти», sedere «сидіти» тощо. На відміну від 

згаданих вище, ці дієслова, хоч і характеризуються семою тривалість, але не 

акцентують її. Тривалість, у цьому випадку, є імпліцитною, випливаючи із 

лексичного значення дієслова і може уточнюватися відповідними обставинами. 

Здебільшого у латинській мові представлена зовнішньо детермінована 

тривалість. Детермінаторами при цьому виступають прислівники semper 

«завжди», numquam «ніколи», diu «довго» (55 а – в).  

55 а) «Merito te semper maxumi feci, Chreme» (Ter. Andr. 574) («Я завжди 

заслужено длуже високо цінував тебе, Хремесе»). 

55 б) «De Capua multum est et diu consultum…» (Cic. Leg. agr. 2, 88) («Про 

Капую радились багато і довго…»). 

55 в) «Numquam imperator ita paci credit, ut non se praeparet bello…» (Sen. Vita 

beat. 26, 2) («Полководець ніколи так не покладається на мир, щоб не готуватись 

до війни…»). 

На тривалість також вказують іменники із темпоральною семантикою (hora 

«година», dies «день», nox «ніч», mensis «місяць», annus «рік», hiems «зима», 

biduum «два дні», triduum «три дні», biennium «два роки», triennium «три роки»), 

конкретизуючись за необхідності, кількісними параметрами (56 а – б): 

56 а) «…flamini Diali noctem unam manere extra urbem nefas est» (Liv. 5, 52, 13) 

(«…жрецю Юпітера не личить перебувати за Римом одну ніч»). 

56 б) «Contra manichaeum quendam nomine Felicem praesente populo in ecclesia 

biduo disputavi» (Aug. Retract. 2, 8) («Я два дні прилюдно дискутував у церкві з 

якимось маніхеєм на ім’я Фелікс»). 
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Згадані вище іменники також входять до складу прийменникових синтагм з 

прийменниками in, inter, intra, per, які позначають проміжок часу упродовж якого 

триває ситуація (57 а – г). 

57 а) «Inter tot dies […] iam aliquid actum oportuit» (Pl. Truc. 510) («За стільки 

днів […] вже треба було щось зробити»). 

57 б) «(Lucilius) in hora saepe ducentos, // […] versus dictabat stans pede in uno» 

(Hor. Serm. 1, 4, 9–10) («(Луцілій) за годину часто […] диктував двісті рядків, 

стоячи на одній нозі»). 

57 в) «Primusque Messala Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem 

accepit! (Tac. Ann. 6, 11, 3) («І першим цю владу, а через декілька днів – кінець, 

отримав Мессала Корвін»). 

57 г) «…per dies singulos agitabatur conventus…» (Rufin. Hist. 10, 5) 

(«…зібрання хвилювалося декілька днів...»). 

Як зовнішньо детерміновану ми також розглядаємо тривалість, яка 

визначається часом тривання підрядного речення. Йдеться, зокрема про підрядні 

речення зі сполучниками dum «так довго, як; доки (не)», donec і quoad «доки 

(не)», які встановлюють межу дії головного речення (58 а – в): 

58 а) «Dum haec dicit abiit hora» (Ter. Eun. 341) («Доки він це говорив, минула 

година»). 

58 б) «Donec gratus eram tibi // […]Persarum vigui rege beatior» (Hor. Carm. 3, 8, 

1–4 passim) («Доки я був тобі милим […] я квітнув щасливіший від перського 

царя»). 

58 в) Varro scribit (Fentam Faunam) tantae pudicitiae fuisse, ut nemo illam quoad 

vixerit praeter suum virum mas viderit nec nomen eius audierit (Lact. Inst. 1, 22, 10) 

(«Варрон пише, що (Фента Фавна) була такою сором’язливою, що її, доки вона 

жила, не бачив жоден чоловік, крім власного, і не чув її імені»). 

Тривалість як функціонально-семантична категорія (ФСК), яка утворює 

однойменне поле, відзначається неоднорідністю. Зокрема, І. О. Мельчук, 

розглядаючи її як один із аспектів (аспект ІІІ), виділив три грамеми тривалості: 

точковість, дуративність та габітуаліс [Мельчук 1998: 102]. Неоднорідність та 
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комплексність тривалості, яка об’єднує різні ознаки, що стосуються протяжності 

ситуації у часі, підкреслюються також у працях інших дослідників [Аверьянова 

1996; Бондарко 2002: 427–442; Белошапкова 2007; Ломов 1974]. При цьому 

кількість семантичних ознак, якими характеризується ця ФСК варіюється від 

трьох (А. М. Ломов) до сімнадцяти (О. В. Бондарко).  

Аналіз латинського мовного матеріалу дає підстави характеризувати 

тривалість за наступними параметрами: експліцитність/імпліцитність, 

визначеність, ступінь конкретизації, відношення до межі, ступінь вияву.  

У трактуванні експліцитної та імпліцитної тривалості ми керуємося 

визначенням О. В. Бондарка: «Якщо часова протяжність дії характеризується як 

самостійна актуалізована семантична ознака, виражена певними формальними 

засобами, то йдеться про тривалість експліцитну. Якщо ж тривалість мається на 

увазі, випливає з того чи іншого значення, але сама по собі явно і спеціально не 

виражена, то йдеться про тривалість імпліцитну» [Бондарко 2002: 434].  

Експліцитна тривалість, яка реалізується засобами зовнішньої та внутрішньої 

детермінації, є найвиразнішою, передбачаючи повноту вияву ознаки, а також 

іноді «підкреслено-тривале значення» [Маслов 2004 в: 384], яке поєднується з 

інтенсивністю. Ілюстрацією експліцитної тривалості може слугувати фраза dies 

noctesque (варіанти: noctes et dies, noctuque et diu), що підкреслює безперервний 

характер процесу (59 а –б): 

59 а) «Diabolus Glauci filius Clearetae // lenae dedit dono argenti viginti minas, // 

Philaenium ut secum esset noctes et dies // hunc annum totum (Pl. Asin. 751–754) 

(«Діабол, син Главка, дав звідниці Клереті в подарунок двадцять мін срібла, щоб 

Філеніум була з ним вдень і вночі весь цей рік»). 

59 б) «…(Iugurtha) per homines callidos diu noctuque exercitum temptabat, 

centuriones ducesque turmarum, partim uti transfugerent, conrumpere, alii signo dato 

locum uti desererent…» (Sall. Iug. 3, 38) («…(Югурта) через пронирливих людей 

вдень і вночі спокушав військо, підкупляв центуріонів і очільників турм частково, 

щоб перебігали, а інші, щоб залишили поле бою, коли буде дано сигнал»). 
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Оскільки цей різновид тривалості є найвиразнішим, зупинимося на ньому 

детальніше. 

Одним із параметрів, за яким можна характеризувати експліцитну тривалість, є 

визначеність. З огляду на згаданий критерій тривалість поділяється на визначену та 

невизначену. Перший тип стосується зовнішньо детермінованої тривалості, 

задаючись лексемами, прийменниковими синтагмами чи підрядними реченнями з 

темпоральною семантикою, які вказують на обсяг тривалості (60 а – в): 

60 а) «Per hiemem aquam de agro depelli oportet» (Cato Agr. 155, 1) («За зиму 

воду треба відвести з поля»). 

60 б) «(Sex. Peducaeus) biennium provinciam obtinuit» (Cic. Verr. 2, 3, 216) 

(«(Секст Педуцей) управляв провінцією два роки»). 

60 в) «Septimius cum perfugisset ad tribunal pedibusque Caecinae advolveretur, eo 

usque flagitatus est, donec ad exitium dederetur» (Tac. Ann. 1, 32, 2) («Септимія, 

коли він прибіг до трибуналу і валявся в ногах Цеціни (бунтівники) вимагали доти, 

доки його не видали на смерть»). 

Невизначена тривалість детермінується внутрішньо і лише у загальних рисах 

інформує про часову протяжність ситуації. Власне кажучи, для її вираження 

придатна будь-яка дієслівна форма на позначення тривання або ж дієслова, 

лексичне значення яких передбачає таку ознаку (61 а – б):  

61 а) «Venerin pervigilare te vovisti, Phaedrome?» (Pl. Curc. 181) («Федроме, чи 

ти Венері пообіцяв так довго не спати?»). 

61 б) «Sedebat in rostris conlega tuus amictus toga purpurea, in sella aurea, 

coronatus» (Cic. Phil. 2, 84) («Сидів на рострах твій колега, одягнутий у багряну 

тогу, на золотому кріслі, з вінком на голові»).  

Визначена тривалість за ступенем конкретизації поділяється на конкретну і 

загальну. На противагу до конкретної тривалості, вираженої кількісними 

показниками, які сегментують вісь часу, загальна охоплює її загалом, 

виражаючись за допомогою прислівників diu, longum «довго», semper «завжди» 

(62 а – б): 
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62 а) «Sed nimis longum loquor: diu me estis demorati» (Pl. Epid. 376) («Але я 

говорю надто довго: ви надовго затримали мене»). 

62 б) «Opto te, frater carissime, semper bene valere» (Cypr. Epist. 45, 4, 3) 

(«Бажаю, щоб ти, найдорожчий брате, завжди мав добре здоров’я»). 

Своєю чергою у межах конкретної тривалості існує поділ на точну та 

приблизну. Цілком закономірно, що засобом вираження першої є числівники (tres, 

septem, novem, triginta тощо), складні іменники з числівниковим компонентом 

(biduum, triduum, biennium і т. п.) та займенникові прикметники із кількісною 

семантикою (totus) (63 а – б).  

63 а) «Ego […] te toto non vidi die» (Ter. Ad. 527) («Я […] не бачив тебе весь 

день»). 

63 б) «Consulatus quattuor gessit, primum ex Kal. Iul. per duos menses, secundum 

ex Kal. Ian. per XXX dies, tertium usque in Idus Ian., quartum usque septimum Idus 

easdem» (Suet. Cal. 17, 1) («(Калігула) чотири рази був консулом: уперше – два 

місяці від липневих календ, вдруге – 30 днів від січневих календ, втретє – аж до 

січневих ід, вчетверте – аж до сьомого дня перед січневими ідами»).  

Приблизна тривалість виражається прикметниками та прислівниками з 

невизначеною кількісною семантикою multi «численні», pauci «нечисленні», 

complusculi, complures «досить численні», aliquot «декілька», tot «стільки», circiter 

«приблизно» тощо (64 а – в). 

64 а) «…annos multos filias meas celavistis clam me» (Pl. Poen. 1240) («…ви 

потай від мене багато років приховували моїх доньок»). 

64 б) «…ego, […] divom […] regina, Iovisque // et soror et coniunx, una cum gente 

tot annos // bella gero» (Verg. Aen. 1, 46–48) («…я […], цариця […] богів, і сестра 

та дружина Юпітера, стільки років веду війну з цим народом»). 

64 в) «Requiro […] abs te id primum, interfuerisne convivio per complusculos 

dies…» (Macr. Sat. 1, 2, 2) («Спочатку довідаюсь […] від тебе, чи ти був на зборах 

упродовж декількох днів…»). 

Детермінованість тривалості може також відбуватися з погляду 

співвідношення із нормою, здійснюючись за критерієм «вище/нижче від норми». 
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Керуючись цим, логічно було б припустити існування трьох ступенів тривалості: 

високої (вище від норми)/середньої (норма)/низької (нижче від норми), як це 

пропонує дехто з дослідників [Белошапкова 2007: 28; Бондарко 2002: 435].          

Н. А. Авер’янова охарактеризувала цю ознаку як абсолютну та відносну 

тривалість, яка визначається наявністю оцінки ступеня тривалості мовцем. 

Абсолютна тривалість «передбачає вказівку на протяжність дії, яку називає 

мовець, ухиляючись від її оцінки», тоді я відносна «виводить на перший план 

оцінку дії мовцем з урахуванням шкали довго/недовго, давно/недавно» 

[Аверьянова 1996: 7]. З огляду на те, що з-поміж усіх інших семантичних ознак 

тривалості ступінь протяжності характеризується найбільшою суб’єктивністю, 

оскільки безпосередньо залежить від індивідуального сприйняття мовця або 

реципієнта, встановити конкретні часові межі норми видається неможливим. 

Ситуація, яку один індивід сприймає як тривалу, інший може розглядати як мить. 

Така дуалістичність тривалості властива, зокрема, для теперішнього часу, який 

здатний розширювати свої межі в обидва боки від точки відліку, породжуючи цим 

часову безмежність (панхронний презенс) або ж стягуватися до точки, стосуючись 

безпосередньо моменту мовлення. З огляду на невизначеність норми пропонуємо 

розглядати її як певну абстракцію, позбавлену формального вираження та 

стосовно цього абстрактного показника диференціюємо високу та низьку 

тривалість.  

Формальними засобами вираження високої тривалості є прикметники та 

прислівники зі значенням множинності (multi, complures, tot, quot), прислівники з 

інтенсифікуючою семантикою satis «досить», nimis (nimium) «надто», tam 

«настільки», ступені порівняння plus «більше», diutius «довше» (65 а – в).  

65 а) «Quid est quod tu exanimatus iam hos multos dies // gestas tabellas tecum…?» 

(Pl. Pseud. 9–10) («Чому ти знесилений вже стільки днів носиш з собою 

таблички…?»). 

65 б) «Satis diu fuit (Cluentius) in miseriis iudices, satis multos annos ex invidia 

laboravit» (Cic. Cluent. 202) («Судді, (Клуенцій) досить довго перебував у біді, 

досить багато років він страждав через заздрість»). 



  

 

374 

 

65 в) «Numquid vis ut dicat tibi Deus: ecce heri ignovi, nudiustertius ignovi, per tot 

dies ignovi; quotiens adhuc ignosco?» (Aug. Serm. 114 a, 10) («Чи ти хочеш, щоб Бог 

сказав тобі: “Ось я вибачив вчора, вибачив позавчора, вибачав стільки днів; 

скільки ж ще вибачатиму?”»).  

Детермінувати високий ступінь тривалості також може «скалярна» частка 

[Kroon 2002: 66] iam «вже», яка позначає, що точка, отримана на темпоральній 

шкалі тривалості, розташована вище від норми (65 г – д).  

65 г) «Sex menses iam hic nemo habitat» (Pl. Most. 954) («Вже шість місяців 

тут ніхто не живе»). 

65 д) «(Onomasto) per Cassandrum quendam, unum ex regiis iam diu habitantem 

Maroneae, nocte Thracibus intromissis […] capta urbe caedem fecit» (Liv. 39, 34, 2) 

(«(Ономастон), захопивши місто з допомогою якогось Касандра, одного з 

царських наближених, який вже довго жив у Маронеї і впустив вночі фракійців 

[…], вчиив різанину»).  

Низький ступінь тривалості реалізується за допомогою прикметників та 

прислівників зі значенням «невелика кількість» (pauci «нечисленні, небагато», 

minus «менше») або за допомогою заперечних часток hau(d) «ледве, трохи», non 

«не» (66 а – б): 

66 а) «Ego hau diu apud hunc servitutem servio» (Pl. Mil. 95) («Я не довго несу у 

нього цю службу»). 

66 б) «Ego vero me minus diu senem esse mallem quam esse senem ante quam 

essem» (Cic. Cato 32) («Я ж волів би менш довго бути старим, ніж бути ним 

передчасно»). 

Експліцитна тривалість також диференціюється за відношенням стосовно 

межі. У такому випадку можемо констатувати існування обмеженої та 

необмеженої тривалості. Обмежена тривалість – це тривалість, визначена певним 

періодом часу тривання ситуації, яка характеризується наявністю межі.  

Обмежена тривалість у латинській мові реалізується за допомогою зовнішніх 

показників, які конкретизують внутрішню обмеженість, виражену семантикою 

дієслівної форми або обмежують тривалість дії, якщо дієслівна форма є 
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індиферентною щодо тривалості. Перший випадок, властивий для форм системи 

перфекта з актуалізованою семою лімітативності. Оскільки такі форми вже самі 

собою вказують на припинення часу існування ситуації, то експліцитні маркери 

при цьому є носіями додаткової інформації, вказуючи скільки саме часу тривала 

ця ситуація (67 а – б): 

67 а) «Carbo […] solus toto anno consul fuit» (Vell. 2, 24, 5) («Карбон […] сам 

цілий рік був консулом»). 

67 б) «…stella crinita per septem continuos dies fulsit…» (Suet. Iul. 88, 1) 

(«…безперервно, упродовж семи днів сяяла комета…»). 

Лімітативність, властива для семантики часів системи перфекта, сприяє появі 

значення межі у ситуаціях, які характеризуються невизначеною тривалістю. Це, 

зокрема, виразно простежується у поєднанні згаданих дієслівних форм із 

лексичними індикаторами типу semper, diu і т. п. (67          в – г): 

67 в) «Recte ego has semper fugi nuptias» (Ter. Andr. 766) («Правильно я завжди 

уникав цього весілля»). 

67 г) «Olea lecta si nimium diu fuit in acervis, caldore fracescit et oleum foetidum 

fit» (Varro Rust. 1, 55, 6) («Якщо зібрані оливки надто довго були на купі, то вони 

від тепла гіркнуть і олія стає смердючою»). 

У цих та подібних випадках тривалість представлена у двох ракурсах: з одного 

боку, вона позбавлена конкретно визначених меж, але з іншого лімітується часом 

тривання ситуації. При цьому можна говорити про відносну обмеженість, яка є 

свідченням того, що між обмеженою і необмеженою тривалістю відсутні чіткі 

межі.  

Можливим також є поєднання зовнішніх показників обмеженої тривалості з 

внутрішньою обмеженістю, закладеною у семантиці дієслова і форми (68 а – б): 

68 а) «…tu aliquot dies // perdura, dum intestina exputescunt tibi» (Pl. Curc. 240–

241) («…ти декілька днів почекай, доки не згниє тобі нутро»). 

68 б) «…totam paene noctem pervigilavi mecum ipse reputans…» (Fronto 3, 17, 1) 

(«…я не спав майже всю ніч у роздумах зі самим собою…»). 
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Зовнішньо обмежена тривалість виражається: а) інтервалом часу;  

б) наявністю кінцевої межі; в) підрядними реченнями часу.  

Тривалість, обмежена відрізком часу, виражається конкретними або 

приблизними числовими показниками (69 а – б): 

69 а) «…pater apud villam detinuit // me hos dies sex ruri continuos» (Pl. Cist. 225–

226) («…батько упродовж шести днів затримував мене на селі у маєтку…»).  

69 б) «…in Hispania annis […] fuisti multis…» (Varro Rust. 3, 12, 7) («…ти був 

багато […] років у Іспанії…»). 

Речення також може містити конкретну вказівку на межу дії, яка виражається 

прислівником adhuc «досі» часто у поєднанні з підсилювальною часткою usque 

(usque adhuc) (іноді з еліпсисом прислівника) або прийменниковими 

конструкціями з прийменником ad «до», іноді також підсиленими за допомогою 

usque (70 а – б): 

70 а) «…in taberna usque adhuc […] // […] mansi (Pl. Pseud. 1116–1117) («…я 

аж досі […] залишався у таверні…»).  

70 б) «Quinta ab hora diei ad noctem caesi hostes decem milia passuum 

cadaveribus atque armis opplevere…» (Tac. Ann. 2, 18, 1) («Від п’ятої години дня до 

ночі вбиті вороги вкрили трупами і зброєю десять миль…»). 

Конструкції із загальним смислом «так довго, доки (не)», які є різновидом 

аспектуально-таксисних ситуацій, де межа пов’язана з настанням факту [Бондарко 

1987 б: 111; Бондарко 2002: 436], представлені у латинській мові підрядними 

реченнями часу зі сполучниками dum, donec, quoad «так довго, як; доки (не)» (71 а 

– в). Цей тип речень ілюструє відносну тривалість, яка позбавлена конкретних 

числових параметрів і визначається винятково часом тривання підрядного 

речення. 

71 а) «Dum licitumst ei dumque aetas tulit, amavit» (Ter. Andr. 443–444) («Доки 

йому личило і доки дозволяв вік, він любив»). 

71 б) «Hac classe et hoc exercitu Cn. Sicinius provinciam Macedoniam obtinere 

donec successor veniret iussus…» (Liv. 42, 27, 6) («Цим флотом і цим військом 
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Гнею Сіцінію наказали утримувати провінцію Македонію, доки не прибуде 

наступник…»). 

71 в) «Tam diu certamen anceps fuit, quoad fugeret Darius» (Iust. 11, 9, 9) («З 

обох боків битва відбувалася так довго, доки Дарій не втік»). 

Зовнішньо детермінована експліцитна тривалість диференціюється також за 

типами часової протяжності, що ілюструють наступні приклади (72 а – в): 

72 а) «…nos ventisque fluctibusque // iactatae […] miserae perpetuam noctem…» 

(Pl. Rud. 369–370) («…ми нещасні гнані […] всю ніч вітрами і хвилями…»). 

72 б) «…(Horatio Cocliti) agri quantum uno die circumaravit datum» (Liv. 2, 10, 

12) («(Горацію Коклесу) дали стільки поля, скільки він зорав за один день»). 

72 в) «Da brevem solis usuram et in aeternum conditis oculis modicam lucem 

infunde» (Apul. Met. 2, 28, 14–15) («Дай на коротко скористатися сонцем і всели 

слабий промінь у сховані навіки очі»). 

Незважаючи на наявність спільної ознаки «часова протяжність», 

представленої у всіх трьох випадках, очевидною є відмінність у її семантиці. У 

першому випадку йдеться про тривалість дії (як довго?), у другому – про 

тривалість інтервалу (за скільки часу?), у третьому – про тривалість результату 

(на скільки часу?). У зв’язку з цим виділяються три семантичні різновиди 

тривалості: тривалість існування дії, строк здійснення дії та строк збереження 

результату [Ломов 1974], або ж протяжну, замкнуту (результативну) тривалість і 

тривалість збереження результату [Бондарко 1987 б: 99, 112–115; Бондарко 2002: 

436]. Згадані семантичні різновиди тривалості до певної міри узгоджуються із 

аспектуальними типами – адтермінальністю, інтратермінальністю і 

посттермінальністю, – які виділив Л. Юхансон [Johanson 2000: 29]. 

Адтермінальність, вказуючи на тяжіння дії до кінцевої межі (ad terminum), 

співвідносна із протяжною тривалістю, інтратермінальність, яка позначає 

розгортання дії у певних межах (intra terminos) узгоджується із замкнутою 

тривалістю, а посттермінальність, передбачаючи розвиток ситуації після кінцевої 

межі (post terminum), корелюється із тривалістю збереження результату.  
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Виокремлення семантичних різновидів тривалості становить інтерес з огляду 

на співвідношення між ними та аспектуальними й акціональними значеннями. У 

дослідженнях неодноразово наголошувалось на зв’язку протяжної тривалості з 

імперфективністю та ателічністю й замкнутої – із перфективністю і телічністю: 

ситуація, яка відбувається «впродовж часу t» (for time X) трактується як 

імперфективна, а «за час t» (in time X) – як перфективна [Bertinetto 1992; Krifka 

1989; de Swart 2012: 755]. Такий зв’язок, зокрема, властивий для частини 

слов’янських мов, у яких протяжна тривалість переважно поєднується із 

дієсловами недоконаного виду
39

, а замкнута – із дієсловами доконаного 

(наприклад, «читати (книжку) два дні»/«прочитати (книжку) за два дні», але 

неможливим є висловлювання на зразок *«прочитати (книжку) два дні»). У мовах, 

позбавлених аспекту як граматичної категорії, подібний зв’язок існує між типом 

тривалості та дієслівним характером: неграничні дієслова поєднуються із 

обставинами типу «впродовж часу Х», що неможливе для граничних. Наприклад, 

у іспанській можливими є фрази типу buscό (escribiό, leyό, mirό) una cartа durante 

horas «він шукав (писав, читав, розглядав) лист годинами», але неможливим 

поєднання на зразок *encontrό (guardό, recibiό, vio) una cartа durante horas «він 

знайшов (зберіг, отримав, побачив) лист годинами» [Torrego 1988: 265]. 

Подібний стан справ можна констатувати також для латинської мови. Згідно з 

Г. Пінкстером, неграничні дієслова або ателічні ситуації можуть 

конкретизуватись обставинами тривалості, а граничні (телічні) – обставинами, які 

позначають час необхідний для досягнення дією своєї межі, але автор не вдається 

до ширшого аналізу, вказуючи лише на необхідності детального вивчення цього 

питання [Pinkster 1983: 282]. 

Залежно від семантичного типу, варіюються способи вираження тривалості. 

Протяжна тривалість виражається прислівниками (diu, semper), акузативом або 

аблативом темпорально характеризованих лексем hiems, mensis, dies, triduum, 

biennium тощо та прийменниковими синтагмами з прийменником per (73 а – в).  

                                           
39

 Поєднання протяжної тривалості із дієсловами доконаного виду є дуже обмеженим і представлене лише дієсловами 

певних способів дії, зокрема, делімітативного та пердуративного [Бондарко 1987 б: 112]. 
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73 а) «Sex ego te totos, Parmeno, hos mensis quietum reddam» (Ter. Eun. 277) 

(«Усі ці шість місяців, Парменіоне, я даю тобі спокій»). 

73 б) «Tribuni, ut fere semper reguntur a multitudine magis quam regunt…» (Liv. 

3, 71, 5) («Як майже завжди трибунами більше править натовп, ніж вони самі 

правлять…»). 

73 в) «Per octo annos (Galba) varie et inaequabiliter provinciam rexit…» (Suet. 

Galba 9, 1) («Упродовж восьми років (Гальба) управляв провінцією по-різному і 

нерівномірно…»). 

Обставини, що вказують на протяжну тривалість здатні поєднуватись із 

видочасовими формами, утвореними від основи інфекта та перфекта. 

Функціонування перших є цілком зрозумілим, оскільки за своєю природою ця 

тривалість є тривалістю імперфективного типу відзначаючись певною 

узгодженістю між її характером та імперфективною семантикою дієслівних форм. 

Вживання ж перфективних форм у подібних випадках може видатися 

аномальним, оскільки, як відзначають дослідники [Pinkster 2011: 184; Šabršula 

1983: 335], обставини тривалості несумісні з лексично чи граматично вираженою 

перфективністю. На нашу думку, їх використання пов’язане із темпоральним 

характером перфективності та її нейтральністю щодо особливостей перебігу 

ситуації. У межах часового відтинку, у якому існує ситуація, вона може 

розвиватись як завгодно, характеризуючись додатковими аспектуальними 

відтінками, таким як тривалість, миттєвість, повторюваність тощо. У подібних 

випадках ідеться не про семантику перфектива, яка є стабільною, а про конкретну 

категоріальну ситуацію, яку можна окреслити як протяжно-тривалу.  

Прикметним для аналізованого матеріалу є порівняно рідкісна сполучуваність 

імперфекта з обставинами тривалості, незважаючи на те, що цій формі традиційно 

приписують дуративне значення [Ernout 1964: 221; Kühner 1997: 122]. На відміну 

від інших часових форм, які поєднуються із обставинами протяжної тривалості 

без використання додаткових синтаксичних чи контекстуальних засобів, 

вживання імперфекта регламентується певними умовами, а саме:  
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а) якщо дія виражена імперфектом, розглядається як множинна (ітеративна, 

габітуальна тощо) (74 а – б): 

74 а) «Primo dies complusculos // bene convenibat sane inter eas (Ter. Hec. 177–

178) («Спочатку декілька днів між ними все було добре»). 

74 б) «…ego hoc tempore omni noctes et dies in omnium doctrinarum meditatione 

versabar» (Cic. Brut. 308) («…весь цей час я ніч і день займався обдумуванням 

учень»). 

б) якщо речення з імперфектом є складовою частиною більшого 

синтаксичного цілого (74 в – г):  

74 в) «Dies triginta aut plus eo in navi fui // quom interea semper mortem 

exspectabam miser» (Ter. Hec. 421–422) («Я тридцять чи більше днів був на 

кораблі, коли тим часом нещасний завжди очікував смерті»). 

74 г) «Phronensis: … adsimulavi me esse praegnatem [...] // Diniarchus: Quem 

propter, o mea vita? Phronensis: Propter militem // Babyloniensem, qui quasi uxorem 

sibi // me habebat anno» (Pl. Truc. 390–393) («Фроненсіс:…я вдавала, що вагітна 

[…]. Дініарх: Від кого, о моє життя? Фроненсіс: Від вавілонського воїна, який 

рік мав мене ніби за дружину»). 

У наведених прикладах дії, виражені імперфектом, входять до складу ситуацій 

ширших за обсягом охопленого часу, що слугують своєрідним фоном для них: 

exspectabam, cum dies triginta in navi fui; miles, dum hic fuit, habebat me uxorem. 

Згідно з Г. Пінкстером [Pinkster 1983: 284], сприяти сполучуваності протяжної 

тривалості з імперфектом могло також заперечення, як у наступному випадку (74 

д): 

74 д) «Philippus nullus […] nec nuntius ab eo per aliquot horas veniebat» (Liv. 32, 

35, 2) («Упродовж декількох годин не прибував ні Філіп […], ні вісник від нього»).  

Причиною слабкого поєднання імперфекта з обставинами тривалості може 

слугувати те, що він, представляючи претерітну ситуацію у розвитку, 

характеризується іманентною тривалістю, і тому додаткове її вираження може 

виявитися редундантним. Однак цьому суперечить поєднання обставин 

тривалості з формами презенса, аспектуально тотожного імперфекту. На нашу 
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думку, причину цього доцільно вбачати у тому, що згадані обставини часу, як 

правило, позначаючи обмежений часовий інтервал (два роки, десять днів тощо), 

добре узгоджуються з лімітативністю ситуації, вираженої перфектом, тоді як 

аспектуальна семантика імперфекта вступає у конфлікт із обмеженістю часового 

інтервалу вираженого обставинами тривалості. 

На думку дослідників, відмінність між акузативом і аблативом при вираженні 

тривалості мотивується радше аспектуальними, ніж синтаксичними причинами. 

Акузатив вказує на те, що ситуація, виражена дієсловом, не є цілковито 

обмеженою [Riaño 2006: 57] і тому допускає проспективне тлумачення [Serbat 

1996: 151]. На противагу до цього аблатив представляє ситуацію як обмежену, 

виключаючи проспективне значення, порівняймо (75 а – б):  

75 а) «Pueri annos octingentos (Accusativus) vivunt» (Plaut. Mil. 1078) («Слуги 

живуть вісімдесят років»). 

75 б) «Quid illum octoginta anni iuvant per inertiam exacti? [...] octoginta annis» 

(Ablativus) vixit; immo octoginta annis (Ablativus) fuit (Sen. Epist. 93, 3) («Що 

допомогли йому вісімдесят років проведені у бездіяльності? […] вісімдесят років 

жив; насправді вісімдесят років був»). 

Замкнута протяжність переважно виражається аблативом лексем із 

темпоральною семантикою та прийменниковими синтагмами з прийменниками in 

+ ablativus, intra та inter (76 а – в). Як згадувалося вище, за допомогою 

безприйменниково вжитого аблатива може також виражатися протяжна 

тривалість, тому засобом диференціації вказаних значень виступає лише контекст. 

76 а) «Persas, Paphlagones, // […] // subegit solus intra viginti dies» (Pl. Curc. 442 

– 448) («Він сам за двадцять днів підкорив […] персів, пафлагонців»). 

76 б) «Helvetii repentino eius adventu commoti, cum id quod ipsi diebus XX 

aegerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecisse intellegerent, legatos 

ad eum mittunt» (Caes. Gall. 1, 13, 2) («Гельвети схвильовані його (= Цезаря) 

раптовим прибуттям, коли зрозуміли, що він за один день зробив те, що вони 

дуже важко робили двадцять днів, щоб перейти через ріку, послали до нього 

послів»). 



  

 

382 

 

76 в) «…inter quattuor menses agi causam praeceperat imperator…» (Aug. Coll. 1, 

8) («…імператор наказав розглянути справу за чотири місяці…»). 

Між протяжною та замкнутою тривалістю відсутня чітка межа. Свідченням 

цього, на нашу думку, є конструкції з прийменниками inter та intra, які 

об’єднують значення протяжності та обмеженості, з одного боку, замикаючи 

певний часовий відтинок конкретним обсягом тривалості, а з іншого, 

передбачають розвиток дії (її протяжність) у межах згаданого обсягу і таким 

способом перебувають у сфері перетину згаданих значень, що дає підставу 

трактувати їх також як засіб вираження протяжної тривалості. У такому випадку 

тривалість, виражену у прикладах, можна розглядати як «протягом часу t».  

Пов’язана з «лімітативним елементом досягнення результату» [Бондарко 1987 

б: 114] замкнута тривалість, як варто очікувати, повинна функціонувати у межах 

перфективної ситуації. Однак звертання до латинського мовного матеріалу дає 

підстави констатувати однакову можливість для сполучуваності обставин на 

позначення замкнутої тривалості із формами інфекта і перфекта. Доцільно, проте, 

зазначити, що засвідчені презентні та футуральні форми часто представлені 

граничними дієсловами (absolvere, eloqui, efficere, ebibere, exarare тощо). Подібно 

до перфекта, який представляє ситуацію цілісно, без акцентуації її окремих 

моментів (якщо це не конкретизовано контекстом), цей тип тривалості зосереджує 

увагу лише на часових межах дії «від…до», залишаючи поза увагою решту ознак.  

Тривалість збереження результату, пов’язана з акцентуацією уваги на 

наслідках дії, локалізованих після її реалізації, реалізується за допомогою 

прийменникової конструкції in + accusativus, уточнюючись контекстом (77    а – 

б).  

77 а) «…Q. Fabio Labeoni cum exercitu, quem habebat, in Liguribus prorogatum in 

annum imperium est» (Liv. 40, 1, 8) («…Квінту Фабію Лабеону з військом, яке він 

мав, продовжили управління в Лігурії на рік»). 

77 б) «…verbum Dei mei supra me manet in aeternum» (Aug. Conf. 11, 6) 

(«…слово Бога мого наді мною залишається навіки»). 
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Роль контексту є особливо вагомою у тих випадках, коли синтагма in + 

accusativus виражає інші значення. Наприклад, словосполучення in dies, окрім 

тривалості збереження результату, також здатне виражати ітеративні дії, 

порівняймо (78 а – б): 

78 а) «…(milites) frumentum publice datum vendere, panem in dies mercari» (Sall. 

Iug. 44, 5) («…(воїни) продавали видане публічно збіжжя, купували хліба на 

день»). 

78 б) «Agitabatur magis magisque in dies animus ferox inopia rei familiaris et 

conscientia scelerum…» (Sall. Cat. 5, 7) («Щодня більше і більше збуджувався 

нестримний норов (Катіліни) внаслідок нестачі засобів і усвідомлення 

злочинів…»). 

Як свідчать наведені нижче приклади, цей тривалість збереження результату 

притаманна формам інфекта і перфекта (79 а – в): 

79 а) «Uxor in aeternum vivo mihi viva negatur, // et domus et fidae dulcia membra 

domus…» (Ov. Trist. 1, 3, 63–64) («Мені живому навіки відмовляють у живій 

дружині і у домі, і у дорогих людях вірного дому…»). 

79 б) «…venturosque [...] tuus durabit in annos // […] dolor» (Stat. Silv. 3, 3, 38– 

39) («…і багато років […] триватиме твій [...] біль»).  

79 в) «…Lacedaemonii in annos XXX pepigerunt pacem…» (Iustin. 3, 7, 1)  

(«… лакедемоняни уклали мир на тридцять років…»). 

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави виділяти ще один семантичний тип 

тривалості – «фонову» тривалість [Ломов 1974: 90–91]. Вона поєднується з 

ітеративністю і схематично може характеризуватися так: «за час (упродовж часу) t 

дія Х реалізується Y раз», наприклад, (80 а – б): 

80 а) «Ita me miseram […] // decies die uno […] extrudit aedibus» (Pl. Aul. 69–70) 

(«Так мене нещасну […] він за один день […] десять разів вигнав з дому»). 

80 б) «Ego ecfodiebam in die denos scrobes» (Pl. Aul. ap. Non. 225 M) («Я за день 

викопував по десять ям»). 

У наведених випадках тривалість розглядається не як ознака певної дії, а як 

тривалість загальної ситуації, у межах якої відбувається конкретна дія. Вжиті у 
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наведених прикладах обставини uno die, in die є своєрідним тлом для ітеративних 

дій extrudit, ecfodiebam. 

Серед критеріїв диференціації тривалості також можна виокремити такий, як 

«безперервність/перервність», який характеризує внутрішню структуру дії, 

зокрема її членування на сегменти, а відтак є пов’язаним із множинністю.  

Безперервна тривалість може виражатись як експліцитно, так і імпліцитно. У 

першому випадку її індикаторами є слова semper, perpetuus, totus, continuus або 

словосполучення типу dies noctesque, які підкреслюють безперервність ситуації 

(81 а – б):  

81 а) «Ibi cenavi atque ibi quievi in navi noctem perpetem» (Pl. Amph. 732) («Там 

я обідав і там спочивав на кораблі цілу ніч»). 

81 б) «…per septem continuos dies grando lapidum, inmixtis etiam testarum 

fragmentis, terram latissime verberavit» (Oros. Hist. 2, 5, 18, 5) («…безперервно, 

упродовж семи днів, великі обшари землі сік град з каміння вкупі з частинами 

покрівель»).  

Незважаючи на те, що у подібних випадках реальна ситуація може 

характеризуватися розривом часового континууму, мовна репрезентація 

тривалості наголошує безперервність (81 в): 

81 в) «…opus nutrici, lac ut habeat […] // ut (puer) dies noctesque potet» (Pl. Truc. 

903–904) («…годувальниці потрібно мати молоко […], щоб (дитина) пила вдень і 

вночі»). 

Годування малюка передбачає певний інтервал, а не є безперервним процесом, 

однак мовець, очевидно із особистих міркувань, представляє дію як безперервну. 

Безперервність дії може також спеціально не акцентуватися. Така 

непідкреслено-безперервна тривалість часто є імпліцитною і реалізується 

імперфективною семантикою видо-часових форм (82 а), акціональними 

параметрами дієслова (82 б) або поєднанням обох згаданих чинників (82 в): 

82 а) «Prius quam hanc uxorem duxi, habebam alibi animum amori deditum» (Ter. 

Hec. 294) («Перш, ніж я привів цю дружину, мав душу віддану іншій любові»). 
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82 б) «Quid […] nostri optimates, si qui reliqui sunt, loquentur?» (Cic. Att. 2, 5, 1) 

(«Що […] говоритимуть наші оптимати, якщо ще якісь залишились?»). 

82 в) «Ille habet, quod sibi debebatur: honeste vixit, honeste obiit» (Petron. 43, 1) 

(«Він має те, що йому належалося: чесно жив, чесно відійшов»). 

Непідкреслено-безперервна тривалість також може виражатися експліцитно за 

допомогою обставин, які характеризують протяжність дії, але не акцентують 

уваги на її безперервності (83 а – б):  

83 а) «…C. Octavius […] quoties quisque voluit dixit et quam voluit diu» (Cic. Q. fr 

1,7,21) («…Гай Октавій […] говорив так часто, як хотіли, і так довго, як 

хотіли»). 

83 б) «Navales copiae, duabus claris urbibus Euboeae intra dies paucos captis, 

circumvectae Sunium […] Cenchreas Corinthiorum emporium petierunt» (Liv. 32, 17, 

3) («Флот, за декілька днів захопивши два славні міста Евбеї, обігнувши Суній 

[…], прямував до Кенхрей, корінфського торгового порту»). 

На відміну від безперервної тривалості, яка не членує дію на окремі сегменти, 

представляючи її як цілісну, перервна передбачає поділ дії, який задається 

лексично (84 а – б):  

84 а) «Diem ex die ducere Hаedui: conferri, comportari, adesse dicere» (Caes. 

Gall. 1, 16, 5) («Едуї затягували з дня на день: говорили, що (збіжжя) зносять, 

звозять, що воно вже є»). 

84 б) «Intonuere poli et crebris micat ignibus aether» (Verg. Aen. 1, 90) («Небо 

зазвучало і повітря блищить частими вогнями»).  

Між безперервною і перервною тривалістю не існує чітких меж, завдяки чому 

між ними можливі переходи. Свідченням цього є фреквентативні дієслова, вжиті 

для вираження габітуальності (84 в): 

84 в) «…Antistius praetor […] probrosa adversus principem carmina factitavit…» 

(Tac. Ann. 14, 48, 1) («… претор Антістій […] складав ганебні вірші проти 

принцепса…»). 

Дієслово factitare «часто робити» передбачає існування певних інтервалів між 

поодинокими актами, на яких, у цьому випадку, не сконцентровано увагу, а вони 
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«вишиковуються» у єдину цілісну лінію часової протяжності, завдяки чому дія 

сприймається як постійна, звична. 

Розглянувши семантичну структуру експліцитної тривалості, перейдемо до 

імпліцитної. 

 На відміну від експліцитної, імпліцитна тривалість є менш виразною, 

здебільшого латентною, якщо не конкретизується контекстуальними 

засобами. Характеризуючи тривалість у термінах маркованості/немаркова-ності 

можна стверджувати, що імпліцитна тривалість є немаркованою. Специфічні 

засоби її вираження у латинській мові відсутні. Вона випливає із контексту, 

аспектуальної семантики дієслівних форм, лексичної та акціональної семантики 

предикатів.  

Такий різновид тривалості властивий, зокрема, для дієслівних форм зі 

значенням процесності, особливо для презенса та імперфекта індикатива.  

Один із персонажів комедії Плавта «Епідік» юнак Страсіпокл, закохавшись у 

арфістку, позичив гроші у лихваря і доручив своєму рабові Епідіку купити її, 

однак привізши з походу нову рабиню, він охолов до предмета своєї колишньої 

пристрасті і думає, як роздобути гроші, щоб повернути борг. Коли ж Епідік 

повідомляє йому про те, що він виконав доручення, Страсіпокл відповідає (85 а):  

85 а) «Illam amabam olim, nunc iam alia cura impendet pectori» (Pl. Epid. 135) 

(«Я її колись любив, тепер вже інша турбота хвилює серце»). 

Імперфект amabam, не містить конкретної вказівки на тривалість, однак 

передбачає, що стан закоханості Страсіпокла тривав певний період часу, доки той 

не привіз із походу полонянку.  

Аспектуально-нейтральні часові форми та форми, утворені від основи 

перфекта, у контексті, який допускає протяжність, можуть імплікувати значення 

тривалості під впливом акціональної семантики дієслова. Прикладом може 

слугувати вживання неграничних дієслів у часах системи перфекта. Виражені 

такими дієсловами ситуації передбачають певну часову протяжність, увагу на якій 

не акцентовано (85 б – в): 
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85 б) «Plura scribam si plus oti habuero (Cic. Fam. 10, 28, 3) («Якщо матиму 

більше вільного часу, напишу більше»). 

85 в) «Anagniae terra pluerat, et Lanvui fax in caelo visa erat…» (Liv. 45, 16, 5) 

(«В Анагнійській землі йшов дощ, а в Ланувіїї на небі було видно смолоскип…»). 

Імпліцитна тривалість, підкріплена ширшим контекстом, притаманна також 

аспектуальним ситуаціям зі значенням інхоативності. У такому випадку контекст 

передбачає існування стану, що триває певний час після настання початкової 

фази. Наприклад, (86 а – б): 

86 а) «Tandem […] // conticuit. Nunc adeam optimum est, prius quam incipit 

tinnire» (Pl. Asin. 447–448) («Нарешті […] замовк. Тепер, перш ніж він почне 

галасувати, мені найкраще підійти»). 

86 б) «Conticuere omnes intentique ora tenebant» (Verg. Aen. 2, 1) («Усі замовкли 

і уважно мовчали»). 

Фразові єдності prius quam incipit tinnire та ora tenebant, які перебувають у 

постпозиції до форм перфекта conticuit та conticuere, підкреслюють тривалість 

мовчанки. 

Імпліцитна тривалість також представлена у фазових конструкціях зі 

значенням континуативності, які, вказуючи на продовження існування ситуації, 

цим передбачають її тривалість. При цьому вона може трактуватись як сума 

тривання актуальної та передбачуваної наступної ситуації (87 а – б):  

87 а) «Heu me miseram, interii: pergunt lavere sanguen sanguine» (Enn. Trag. 202) 

(«О, я нещасна, я пропала: вони продовжують змивати кров кров’ю»). 

87 б) «…ad pacem hortari non desino…» (Cic. Att. 7, 14, 3) («…я не перестаю 

закликати до миру…»). 

На відміну від експліцитно вираженої тривалості, імпліцитна часто є 

супутньою ознакою ситуації і має простішу структурну організацію. Вона є якісно 

і кількісно невизначеною і може окреслюватися лише у межах відповідного 

контексту або видо-часової форми. Притаманними для неї є необмеженість та 

непідкреслена безперервність, які утворюють єдиний комплекс (88 а – б).  
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88 а) «Nunc est ille dies cum gloria maxima sese // nobis ostendat si vivimus sive 

morimur» (Enn. Ann. 14, 391) («Тепер є той день, тому що найбільша слава 

покаже себе нам, якщо ми житимемо чи вмиратимемо»). 

88 б) «…laborabunt […] etiam illi, ut tibi placeant, de quibus non potes iudicare» 

(Hist. Aug. 6, 6–7) («…ті, про кого ти не маєш власної думки, також […] 

працюватимуть, щоб сподобатись тобі»). 

Між експліцитною та імпліцитною тривалістю відсутні чітко визначені межі, 

завдяки чому обидва її види можуть об’єднуватися у рамках однієї категоріальної 

ситуації. Таким є поєднання дієслів або їхніх форм зі значенням процесності (для 

яких є властивою імпліцитна тривалість) зі зовнішніми детермінаторами (89 а – 

б). При цьому домінуючою завдяки своїй виразності стає експліцитна тривалість. 

89 а) «…(Antigonus) flectit iter suum et illum anfractum longiorem copiosae viae 

capit ibique diem unum opperitur ad lassitudinem sedandam militum ac reficienda 

iumenta…» (Nep. Eum. 9, 5) («…(Антігон) звертає зі шляху і вирушає звивистою, 

довшою і жвавішою дорогою і там затримується на один день, щоб дати 

відпочинок воїнам і нагодувати худобу…»).  

89 б) «…(Saturnus) in Italiam navigio venit, cum errasset diu, sicut Ovidius in 

Fastorum libris refert…» (Lact. Inst. 1, 13, 6) («(Сатурн) прибув в Італію на кораблі, 

хоча довго блукав, як повідомляє Овідій у книгах “Фаст”…»). 

Вилучення експліцитних маркерів тривалості не означає її автоматичного 

анулювання, а лише деактуалізацію, що своєю чергою супроводжується 

зміщенням акцентів у висловлюванні із ознаки дії на факт її існування, 

порівняймо: Saturnus diu erravit – Saturnus erravit. У подібних випадках є підстави 

говорити про вираження дій безвідносно до тривалості. Незважаючи на те, що 

будь-яка реальна дія у позамовній дійсності охоплює певний проміжок часу, у 

мовному відображенні можливе абстрагування від нього. У латинській мові це 

передовсім характерно для перфективів із лімітативною семантикою, наприклад, 

(90 а – б): 

90 а) «…tunc quoque mansit amor…» (Ov. Met. 11, 739) («…також тоді 

залишалось кохання…»). 
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90 б) «…ille, qui philosophiam in remedium suum exercuit, ingens fit animo, plenus 

fiduciae, inexsuperabilis et maior adeunti» (Sen. Epist. 111, 2) («…той, хто займався 

філософією як ліками для себе, стає величним душею, сповненим упевненості, 

нездоланним і (здається) більшим тому, хто підходить (до нього)»).  

У цих і подібних випадках реальна тривалість дії є іррелевантною. Основний 

акцент при цьому зроблено на інформації про наявність певної ситуації, на її 

аспектуальних ознаках, пов’язаних з припиненням, існуванням результату тощо.  

Тривалість також є неактуальною при вираженні множинних (ітеративних, 

габітуальних) ситуацій, незалежно від форми дієслова-присудка (91 а – в):  

91 а) «Proveniebant oratores novi, stulti adulescentuli» (Naev. Trag. 7) 

(«З’являлись нові оратори, нерозумні юнаки»). 

91 б) «Bonus […] dicet saepius vera atque honesta» (Quint. Inst. 12, 1, 11) 

(«Добрий (муж) […] частіше говоритиме правдиво і чесно»). 

91 в) «(Antoninus) occidit etiam Pompeianum […] quem et consulem bis fecerat et 

omnibus bellis praeposuerat…» (Hist. Aug. 13, 3, 7) («(Антоній) убив також 

Помпеяна […], якого двічі зробив консулом і ставив на чолі (війська) у всіх 

війнах…»). 

Актуалізація тривалості не є властивою також для імперфекта, вжитого у 

загальнофактичному значенні, оскільки спрямованість висловлювання на загальну 

інформацію про існування чи відсутність факту усуває тривалість як його 

актуальну аспектуальну характеристику (92 а – б): 

92 а) «Post paucos dies L. Saenius senator in senatu litteras recitavit, quas Faesulis 

adlatas sibi dicebat…» (Sall. Cat. 30,1) («Через декілька днів сенатор Люцій Сеній 

прочитав у сенаті листа, про який сказав, що він присланий йому з Фесул…»). 

92 б) «…(Constantius) sperare […] aiebat prope rivum se cenaturum» (Amm. 21, 9, 

2) («(Констанцій) сказав, що він […] сподівається обідати біля струмка»). 

Здатність дієслова виражати тривалість значною мірою залежить від його 

значення та контексту, у якому воно вжите. Поєднання цих двох чинників 

знайшло відображення у понятті таксономічної категорії (Т-категорії), яка 

трактується як типове значення, яке об’єднує дієслова з різною лексичною 
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семантикою або «спільність значення, що виявляється у форматі тлумачення» 

[Падучева 1996: 105]. Згідно з О. В. Падучевою, «таксономічна категорія дієслова 

об’єднує два протиставлення, пов’язані між собою, – акціональний клас за 

Вендлером та агентивність (тобто, контрольованість) [Падучева 2004: 31]. 

Дослідниця виділила наступні Т-категорії: дію, діяльність, процес, стан, подію, 

тенденцію, властивість, співвідношення, диспозицію, причому залежно від 

вживання дієслова категорія може змінюватися [Падучева 2004: 31]. Кожна з 

таксономічних категорій перебуває у різних відношеннях із тривалістю. 

Наприклад, дієслово esse, належачи до Т-категорії «стан», здатне поєднуватись з 

вираженням тривалості (93 а): 

93 а) «Tam diu fuit Apollonius in carcere…» (Cic. Verr. 2, 5, 21) («Аполоній так 

довго був у в’язниці…»).  

Але виражаючи відношення (93 б), таке поєднання неможливе:  

93 б) «…bis bina […] sunt quattuor» (Macr. Somn. 1, 6, 3) («…два помножити 

на два […] є чотири»).  

Подібним є поєднання з позначенням тривалості дієслова fieri. Вжите на 

позначення процесу зі значенням «відбуватися», близьким до статичного «бути», 

воно сполучається із обставинами тривалості (93 в), проте нами не засвідчено 

жодного випадку подібної сполучуваності при вживанні згаданого дієслова у 

значенні «ставати», тобто його приналежності до Т-класу «подія».  

93 в) «Quod saepe fieri non potest fiat diu» (Sen. Oedip. 945) («Що не може 

відбуватись часто, не може відбуватись довго»). 

Не заглиблюючись у питання, пов’язані з дієслівною таксономією, які 

становлять предмет окремого дослідження і виходять за межі нашої роботи, 

відзначимо лише, що у подібних випадках ідеться про «особливий тип 

предикатних відношень, які не допускають детермінації тривалості і не пов’язані 

взагалі з актуальною часовою протяжністю» [Бондарко 1987 б: 106] 

Аналіз структури мікрополя тривалості дає підстави стверджувати, що його 

ядро утворює поєднання видочасових форм системи інфекта і перфекта зі 

зовнішніми детермінаторами тривалості, які слугують найбільш спеціалізованим і 
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найрегулярнішим засобом вираження цієї ознаки. Окрім цього, до складу ядра 

також входять пердуративні дієслова, лексична семантика яких імплікує значення 

тривалості.  

Периферія мікрополя тривалості виражена мовними засобами, для яких 

вираження цієї ознаки є вторинним. Сюди належать дієслівні форми системи 

інфекта, неграничні дієслова та конструкції, які містять значення тривалості. 

Аналіз ядра і периферії з огляду на експліцитність та імпліцитність вираження 

ознаки дає підстави стверджувати, що ядро представлене експліцитною 

тривалістю, тоді як, периферія – імпліцитною. 

Між центром і периферією відсутні суворі межі, що дає змогу їхнім складовим 

взаємодіяти, утворюючи комплексні значення.  

Розташування у периферійній зоні мовних засобів, для яких тривалість є 

вторинною, свідчить про дифузність меж згаданого мікрополя, яке перетинається 

як з іншими мікрополями у рамках функціонально-семантичного поля 

аспектуальності (лімітативності, інтенсивності) так і з іншими функціонально-

семантичними полями (темпоральності, таксису). Розмитість меж периферії також 

сприяє поступовому переходу від вираження імпліцитної тривалості до 

вираження дії безвідносно до цієї ознаки. 

 

4.4. Мікрополе дієслівної множинності 

 

Кількісний вимір аспектуальності у структурі однойменного функціонально-

семантичного поля представлений мікрополем дієслівної множинності. Воно є 

складним утворенням, на протилежних кінцях якого перебувають одиничні та 

панхронні ситуації, між якими існує чимало проміжних етапів. Дослідники 

здебільшого виділяють три типи дієслівної множинності – ітеративний, 

мультиплікативний та дистрибутивний – [Плунгян 2011: 160; Храковский 1989]
40

, 

диференційовані за принципом дискретності/недискретності: до першої належить 

                                           
40

 Дієслівна множинність на матеріалі різних мов та у типологічній перспективі розглянута у [Долинина 1996; 

Храковский (ред.) 1989; Шлуинский 2006 а; Dressler 1968; Cusic 1981]. 
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ітеративність, до другої – збірна неоднократність, представлена 

мультиплікативністю та дистрибутивністю [Храковский 1987: 133–152], наявність 

яких можна стверджувати і для латинської мови. 

Характерними ознаками ітеративності є наявність певної кількості 

однотипних актів, відокремлених між собою часовим інтервалом, тотожність 

актантів та ситуацій. Об’єктом лічби тут є «замкнуті» в собі ситуації, кожна з 

яких має початок і кінець. З огляду на те, що ітеративність не заторкує 

внутрішньої структури ситуації, а повторюваність ситуації загалом, вона 

визначається як «позаситуаційна множинність» (event-external plurality) [Cusic 

1981: 67]. 

Здебільшого ітеративність маркується лексичними засобами, які вказують на 

повторюваність дії або стану: прислівниками (saepe, raro, interdum, cotidie), 

прислівниковими числівниками (bis, ter) обставинними конструкціями (94 а – в). 

94 а) «…aperitur ostium, // unde saturitate saepe ego exii ebrius» (Pl. Capt. 108–

109) («…відчиняються двері, звідки я часто виходив п’яний від ситості»). 

94 б) «Ter depugnavit Caesar cum civibus in Thessalia, Africa, Hispania» (Cic. 

Phil. 2, 75) («Цезар тричі провів громадянські війни у Фессалії, Африці, Іспанії»). 

94 в) «Causa […] Romam remissa quid eveniet? Heredes scripti navigabunt, 

exheredati autem in possessione remanebunt, diem de die ducent, dilationes petent, 

tempora variis excusationibus trahent…» (Fronto 1, 6, 3) («Що станеться після 

того, як справу […] відправили до Риму? Записані спадкоємці плистимуть, а 

позбавлені спадку залишатимуться у володінні, відкладатимуть з дня на день, 

проситимуть відтермінування, затягуватимуть час різними виправданнями…»). 

Залежно від реальної ситуації або наміру автора кількість повторюваних актів 

може бути іррелевантною. При цьому констатується лише сам факт 

повторюваності із використанням кількісно невизначених прислівників, серед 

яких, зокрема, представлені прислівники на позначення позитивно чи негативно 

маркованої панхронності, вжиті із запереченням (non (haud) semper «не завжди», 

nonnumquаm «іноді») (95 а – в): 
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95 а) «Summa forma semper conservam domi // videbit, conloquetur, aderit una in 

unis aedibus, // cibum non numquam capiet cum ea, interdum propter dormiet» (Ter. 

Eun. 366–368) («(Євнух) завжди бачитиме в домі найвродливішу служницю, 

розмовлятиме з нею, буде разом з нею в одному будинку, деколи з нею 

споживатиме страву, іноді спатиме поряд»). 

95 б) «…interdum […] rei nos pulchritudo trahit […] ea consectandi, quae propter 

infirmitatem conmortalis naturae consequi nequeamus» (Colum. 3, 20) («…іноді […] 

краса речі спонукає нас […] прагнути до того, чого ми не можемо досягти 

внаслідок безсилля смертної природи»). 

95 в) «Haud semper errat fama; aliquando et eligit» (Tac. Agr. 9, 5) («Не завжди 

чутка помиляється; іноді і вона обирає правильно»). 

З огляду на кількість актів та їх частотність у межах ітеративності 

виокремлюються численні різновиди, серед яких можна констатувати наявність 

рефактивів, раритивів та ексагеративів.  

Рефактивність вказує на однократне повторення ситуації, реалізуючись на 

словотвірному рівні за допомогою префікса re-, наприклад, rescribere 

«переписувати», revivere «оживати» (п. 3.1.5) або однократним вживанням 

прислівників rursum, iterum «знову» (96 а – б): 

96 а) «Rursum in portum recipimus» (Pl. Bacch. 294) («Ми знову повертаємось у 

порт»). 

96 б) «Iuppiter hoc iterum sermone silentia rupit» (Ov. Met. 1, 207) («Цими 

словами Юпітер знову порушив тишу»). 

Водночас варто відзначити, що плеонастичне нагромадження згаданих 

прислівників у межах однієї ситуації сприяє трансформації рефактивності в 

ексагеративність (96 в):  

96 в) «…Creusam // […] iterumque iterumque vocavi» (Verg. Aen. 2, 767–768) 

(«…і знову, і знову я кликав […] Креусу…»). 

Раритивність та ексагеративність є скалярними величинами, позначаючи 

ситуації, що відбуваються, відповідно, «рідко» та «часто», тобто, розташовані 

нижче чи вище від очікуваних. Вони реалізуються винятково експліцитно за 
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допомогою лексичних маркерів, наприклад, raro «рідко», interdum «іноді», 

(per)saepe «(дуже) часто, frequenter «часто» тощо (97 а – г):  

97 а) «Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque 

humanitate provinciae longissime absunt minimeque ad eos mercatores saepe 

commeant atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent, important…» (Caes. Gal. 

1, 1, 3) («Серед них усіх (= галлів) найхоробрішими є бельги, оскільки вони 

найвіддаленіші від матеріальної і духовної культури провінції і до них дуже рідко 

приїжджають купці та привозять те, що стосується розніження душ…»). 

97 б) «Equites […] vocabantur primi; octoginta inde primae classis centuriae; ibi si 

variaret, quod raro incidebat, ut secundae classis vocarentur…» (Liv. 1, 43, 11) 

(«Першими називали […] вершників, які становили вісімдесят центурій першого 

розряду, а якщо кількість змінювалася, що траплялося рідко, їх називали другим 

розрядом…»). 

97 в) «Taciturnitas […] interdum pro consensu habetur…» (Max. Taur. Coll. 57, 8) 

(«Іноді […] мовчання вважається згодою…»). 

97 г) «Quod frequenter mihi scribis, gratias ago» (Sen. Epist. 40, 1) («Дякую тобі 

за те, що часто пишеш мені»). 

На відміну від ітеративності, для якої властива диз’юнкція поодиноких актів, 

мультиплікативність передбачає повторення однотипної ситуації з однаковим 

набором актантів у одному часовому проміжку без інтервалів між її окремими 

«квантами» внаслідок чого ситуація представлена як суцільна лінія. Такий 

різновид множинності характеризується як «внутрішньоситуаційний» (event-

internal plurality) [Cusic 1981: 67]. 

Для вираження мультиплікативності латинська мова використовує той самий 

інвентар засобів, що й для вираження ітеративності. Однак необхідною умовою 

при цьому є відповідний контекст, який вказує на визначеність часового проміжку 

тривання ситуації та її безперервність (98 а – б): 

98 а) «Qui hac purgatione purgatus erit, sic eum curato: sorbitione liquida […] per 

dies septem dato» (Cato Agr. 157, 13) («Того, кого очищатимуть таким проносним 

засобом, лікуй так: упродовж семи днів давай йому […] рідку юшку»). 
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98 б) «Veii urbs decem aestates hiemesque continuas circumsessa est» (Liv. 5, 22, 

8) («Облога міста Веї тривала десять безперервних літ і зим»). 

Засобом вираження мультиплікативності також є фреквентативні дієслова (98 

в): 

98 в) «Centum errant annos volitantque haec litora circum» (Verg. Aen. 6, 329) 

(«(Душі непохованих) блукають сто років і літають довкола цих берегів»). 

Визначеність часового проміжку, упродовж якого реалізуються 

мультиплікативні ситуації, свідчать про існування точок перетину між дієслівною 

множинністю у мультиплікативній репрезентації та мікрополем тривалості. 

Різновидом мультиплікативності є габітуальність, яка виражає звичні ситуації, 

які тривають так довго, що розглядаються не як випадкова властивість, а як 

характерна ознака всього періоду [Comrie 1976: 27–28]. Деякі дослідники 

[Плунгян 2011: 159; Шлуинский 2006 а: 48] розглядають габітуальні ситуації у 

межах ітеративних, хоч і визнають специфіку габітуальності [Плунгян 2011: 297–

298]. Однак, враховуючи те, що габітуальність не передбачає розриву часового 

континууму, її доцільніше розглядати у межах мультиплікативності.  

Спеціалізованим засобом вираження габітуальності у латинській мові 

виступають конструкції типу solere, (con)suescere + інфінітив «мати звичку робити 

що-н.» (99 а – б): 

99 а) «…ob virtutem ero Amphitruoni patera donata aureast. // Qui Pterela potitare 

rex est solitus» (Pl. Amph. 260–261) («…за мужність господареві Амфітріону була 

подарована золота чаша. (з неї) зазвичай пив цар Птерела»). 

99 б) «Consuesse […] deos inmortales, quo gravius homines ex commutatione 

rerum doleant, quos pro scelere eorum ulcisci velint, his secundiores interdum res et 

diuturniorem impunitatem concedere (Caes. Gall.1, 14, 5 – 6) («Безсмертні боги, коли 

хочуть відімстити людям за їхні злочини […], зазвичай іноді дають їм щастя і 

тривалішу безкарність, щоб люди важче страждали від перемін»). 

Ця конструкція є подібною до існуючої в англійській мові «used to + 

інфінітив», але на відміну від останньої допоміжне дієслово у латині могло 

виступати не лише у претеріті (99 в):  
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99 в) «Sed in epistula // nullam salutem mittere scriptam solet?» (Pl. Pseud. 1001–

1002) («Але чи він звичайно не посилає у листі написане вітання?») 

Спорадично габітуальність могла виражатися також словосполученнями, до 

складу яких входять іменники з відповідним значенням, наприклад, mos est «є 

звичай», consuetudo est «є звичка» (100 а – б). 

100 а) «Nec […] te prohibuerim hos quoque audire, quibus admittere populum ac 

disserere consuetudo est…» (Sen. Epist. 52, 9) («Не забороняю тобі […] слухати й 

таких, які мають звичку збирати народ і розмірковувати перед ним…»). 

100 б) «Mos erat Faliscis eodem magistro liberorum et comite uti…» (Liv. 5, 27, 1) 

(«У фалісків був звичай, що вчитель одночас був і вихователем дітей…»). 

Серед засобів вираження габітуальності потрібно згадати також 

фреквентативні дієслова, які також вживалися на позначення звичних ситуацій 

(101 а – б): 

101 а) «Prisci […] Latini, etiam Graeci in Italia idem factitasse (= sues 

immolabant) videntur» (Varro Rust. 2, 4, 10) («Здається, що те саме (= приносили в 

жертву свиней) робили […] давні латиняни, а також греки в Італії»). 

101 б) «Antea non fuisse chartarum usum: in palmarum foliis primo scriptitatum, 

dein quarundam arborum libris» (Plin. Nat. 13, 69) («Раніше не користувалися 

пергаменом: спочатку писали на пальмових листках, потім – на корі якихось 

дерев»). 

Проте значно частіше габітуальність реалізується за допомогою 

макроконтексту, який вказує на притаманність ситуації для суб’єкта чи об’єкта, 

завдяки чому вона стає його характеристикою. Як слушно вказує  

А. Б. Шлуїнський, «будь-яка ситуація, у якій бере участь індивід, певним чином 

характеризує його; специфічне значення характеризації відрізняється тим, що на 

цьому фокусується увага» [Шлуинский 2006 а: 60]. При цьому для її вираження не 

є обов’язковим експліцитне маркування, а може використовуватися будь-яка 

особова або вжита у її функції безособова дієслівна форма лиш би значення 

габітуальності підкріплювалося контекстом. Найпридатнішими для цього є форми 



  

 

397 

 

з семантикою імперфективності, завдяки притаманному для них значенню 

процесності (102 а – б): 

102 а) «Morem hunc homines habent: quod sibi volunt, // dum id impetrant, boni 

sunt: sed id ubi iam penes sese habent, // ex bonis pessumi et fraudulentissumi» (Pl. 

Capt. 233–235) («Люди мають такий звичай: доки прагнуть того, чого хочуть, є 

добрими, а коли вже мають це у себе, стають з добрих найгіршими і 

найбрехливішими»). 

102 б) «…ut […] Romae consules, sic Karthagine quotannis annui bini reges 

creabantur» (Nep. Hann. 7, 4) («…як […] у Римі консулів, так у Карфагені щороку 

обирали на рік по двоє царів»). 

В останньому випадку спостерігаємо перехрещення ітеративного та 

габітуального значень: габітуальність вказує на те, що виборність керівництва 

державою була звичною практикою, а ітеративність, виражена прислівником 

quotannis, на регулярну повторюваність цього процесу. 

Як відзначає В. Дреслер, між ітеративністю та формами імперфективного виду 

існує спорідненість, яка виявляється переважно в тому, що імперфективні форми, 

особливо на позначення минулого, можуть самі собою мати ітеративний смисл 

[Dressler 1968: 60]. 

У латинській мові імперфективи не були єдиним граматичним засобом 

вираження габітуальності, яка також реалізувалася за допомогою форм зі 

значенням перфективності (103 а – б): 

103 а) «Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli 

condemnari, foeneratorem quadrupli» (Cato Agr. Praef. 1) («Наші предки так 

вважали і так заклали у законах: злодія засудити до подвійного штрафу, лихваря 

– до чотирикратного»). 

103 б) «…per annos amplius quadraginta eodem cubiculo hieme et aestate 

mansit…» (Suet Aug. 72, 1) («…понад сорок років (Октавіан Август) взимку і 

влітку перебував у цій же спальні…»). 
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Характерним для імперфекта є те, що в ітеративному значенні він переважно 

стосується ситуацій з невизначеною повторюваністю (104 а), тоді як перфект 

здебільшого характеризує кратні ситуації, кількість яких є визначеною, (104 б). 

104 а) «Raro nimium dabat quod biberem, id merum infuscabat» (Pl. Cist. 19) 

(«Надто рідко давали пити, це вино псувалось»). 

104 б) «…decies dixi: domi ego sum […] ecquid audis?» (Pl. Amph. 576) 

(«…десять разів говорив: я – вдома […], чи ти чуєш?»). 

Функціонування імперфекта і перфекта для вираження габітуальних ситуацій 

підтверджує думку Е. Даля про те, що габітуальність є чинником, який заторкує 

семантику імперфективів і перфективів, але який у різних мовах може мати різну 

вагомість [Dahl 1985: 79] (порівняймо: «У мовах світу представлені три способи 

вираження габітуального значення (і ширше, значень […] предикатної 

множинності); воно може виражатись імперфективною формою, перфективною 

формою або за допомогою спеціалізованих засобів. Ці три способи у переважній 

більшості випадків не є взаємовиключними» [Шлуинский 2006 а: 51]).  

Не заторкуючи семантики габітуальності, відмінність між імперфективними та 

перфективними формами, радше, відображає намір автора представити ситуацію з 

різних точок зору: як ретроспективну стосовно точки відліку (перфектив) чи 

синхронну з нею (імперфектив). Вибір на користь тієї чи іншої форми також 

зумовлюється прагматичними міркуваннями: основна інформація, представлена як 

факт, виражається перфектом, другорядна, яка передбачає описовість, наступний 

розвиток чи уточнення – імперфектом, порівняймо (105  а – б): 

105 а) «Materiae […] ipsi aeternitas, itaque et simulacra deorum ex ea 

factitaverunt» (Plin. Nat. 13, 53) («Самій […] деревині (кедра) притаманна 

довговічність, отож з неї виготовляли зображення богів»). 

105 б) «(Dionysius) cum pila ludere vellet – studiose enim id factitabat – 

tunicamque poneret, adulescentulo, quem amabat, tradidisse gladium dicitur» (Cic. 

Tusc. 5, 20, 60) («Кажуть, що (Діонісій), коли хотів грати у м’яча, бо робив це 

вправно, і здійняв туніку, передав меча юнакові, якого любив»). 



  

 

399 

 

Подібне співвідношення спостерігається також при вживанні для вираження 

габітуальності конструкцій із дієсловом solere, де перфект виражає завершену 

думку (106 а), а імперфект передбачає її продовження й уточнення (106 б). 

106 а) «(M. Cato) […] hortatu L. Valerii Flacci […] ut M. Perpenna censorius 

narrare solitus est, Romam demigravit in foroque esse coepit» (Nep. Cato 1, 1) 

(«(Марк Катон) […] на заклик Люція Валерія Флакка […], як зазвичай розповідав 

колишній цензор Марк Перпенна, перебрався до Риму і почав виступати на 

форумі»). 

106 б) «(Meneclides) quod in re militari florere Epaminondam videbat, hortari 

solebat Thebanos, ut pacem bello anteferrent…» (Nep. Epam. 5, 2) («(Менеклід), тому 

що бачив, що Епамінонд є успішним у військовій справі, зазвичай закликав 

фіванців надати перевагу миру над війною…»). 

На перший погляд, аспектуальне протиставлення імперфекта solebat і 

перфекта solitus sum вжитих у цій конструкції нейтралізується, оскільки в обох 

випадках ідеться про минулу звичну дію, яка, як свідчить контекст, припинена до 

моменту мовлення. Ґ. Гаверлінг вбачає відмінність між ними у текстотвірній 

функції перфекта та імперфекта, перший з яких дає загальний огляд ситуації, а 

другий зосереджується на деталях [Haverling 2010: 444–445], тобто, ідеться про 

протиставлення основної і фонової інформації. Не заперечуючи цього, 

відзначимо, що таке протиставлення є реалізацією на рівні тексту аспектуальної 

опозиції: перфект, як звикло, зображає ситуацію припиненою до точки відліку, а 

імперфект – триваючою у ній, так що відмінність між solebam та solitus sum 

відповідає характеру опозиції імперфект/перфект. Так, суперечка Есхіна і 

Демосфена, якої стосується soliti sunt decertare (107 а), є припиненим минулим 

стосовно часу диспуту, але solebam legere у (107 б) стосується дитинства мовця.  

107 а) «An eum locum libenter invisit, ubi Demosthenes et Aeschines inter se 

decertare soliti sunt?» (Cic. Fin. 5, 2, 5) («Чи він охоче відвідав те місце, де 

звичайно змагалися між собою Демосфен і Есхін?»). 

107 б) «Solebam haec ego puer apud Homerum legere» (Petron. 48, 7) («Я 

дитиною звичайно читав це у Гомера»). 
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На рівні тексту ця відмінність проявляється також у тому, що властива для 

перфекта замкнутість правої межі сприяє замкнутості фрагменту тексту (108 а), тоді 

як імперфект, залишаючи межу відкритою допускає його продовження (108 б). 

108 а) «M. Cato […] hortatu L. Valerii Flacci, quem in consulatu censuraque 

habuit collegam, ut M. Perpenna censorius narrare solitus est, Romam demigrauit in 

foroque esse coepit» (Nep. Cato 1,1) («Марк Катон […] за закликом Луція Валерія 

Флакка, який був його колегою на посаді консула і цензора, як звичайно розповідав 

колишній цензор Марк Перпенна, переїхав до Риму і почав виступати на 

форумі»). 

108 б) «(Epaminondas) habuit obtrectatorem Menecliden quendam […] is quod in 

re militari florere Epaminondam videbat, hortari solebat Thebanos, ut pacem bello 

anteferrent» (Nep. Epist. 5, 2–3) («(Епамінонд) мав заздрісника, якогось Менекліда 

[…], тому що той бачив, що Епамінонд процвітає у військовій справі, зазвичай 

закликав фіванців надати перевагу миру над війною»). 

За своїми характеристиками габітуальність, виражена імперфектом і згаданою 

перифразою, є тотожною. Відмінність полягає у ступені виразності цієї ознаки, 

оскільки для синтетичної форми габітуальність є факультативною, з’являючись на 

фоні процесності, і завжди контекстуально зумовлена, тоді як перифраза є 

спеціалізованим засобом її вираження і використовується там, де особливо треба 

наголосити звичність ситуації, уникнути двозначності у розумінні тощо. Вибір на 

користь того чи іншого засобу значною мірою залежав від особистих уподобань 

автора, але аналіз текстів дає підстави стверджувати значну перевагу синтетичної 

форми. У біографії Октавіана Августа, автором якої є Светоній, співвідношення 

аналітичної і синтетичної форм становить 1:7, хоч, очевидно, що це 

співвідношення може варіюватися залежно від авторських інтенцій. 

У межах габітуального значення можна виділити узитативне, яке описує 

звичні ситуації, що відбуваються за певних умов [Храковский 1989: 49]. Засобом 

вираження узитативності виступають синтаксичні конструкції, зокрема, підрядні 

речення часу зі сполучником cum (т. зв. cum iterativum) (109 а – б). При цьому 
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регулярність ситуації, описаної головним реченням, визначається регулярністю 

ситуації вираженої у підрядному. 

109 а) «Galli, cum superaverunt, animalia capta immolant» (Caes. Gall. 6, 17, 3) 

(«Галли, щоразу, коли перемогли, приносять у жертву захоплених тварин»). 

109 б) «Poetarum libros delectationis causa, cum est otium, legere soleo» (Cic. De 

orat. 2, 59) («Коли є вільний час, я зазвичай читаю книги поетів задля насолоди»). 

На противагу до звичної габітуальності, узитативність характеризується 

меншою регулярністю, оскільки для реалізації ситуації не завжди можуть 

існувати сприятливі умови. Узитативні ситуації займають проміжне місце між 

семантичними зонами ітеративності та габітуальності. Позначаючи звичні дії, 

вони тяжіють до габітуальності, але їх дискретність і наявність інтервалу між 

окремими актами зближує їх з ітеративністю. 

На відміну від ітеративності та мультиплікативності, ознакою яких є сталий 

набір актантів, дистрибутивність передбачає, що «будь-яким одним і тим самим 

актантом кожної […] ситуації є один з поодиноких представників сукупного 

актанту» [Храковский 1987: 152]. Наприклад, у реченні «Omnes […] mulieres te 

amant, ut quaeque aspexit» (Pl. Mil. 1264) («Усі […] жінки люблять тебе, тільки-

но котра побачила») множину мікроситуацій утворюють однотипні ситуації 

mulier te aspexit «жінка побачила тебе». Але якщо об’єкт споглядання у всіх 

випадках є одним і тим самим, то суб’єктом у кожній мікроситуації щоразу 

виступає інша жінка, яка належить до збірної множини жінок (omnes mulieres). 

Період часу, впродовж якого триває ця ситуація, розглядається як 

монотемпоральний, що зближує дистрибутивність з мультиплікативністю, хоча з 

погляду об’єктивної реальності поодинокі акти можуть роз’єднуватися певним 

часовим інтервалом. Характерною ознакою дистрибутивності, яка відрізняє її від 

інших видів дієслівної множинності, є те, що вона перебуває на межі двох 

категорій – аспектуальності та кількісності – і пов’язана як з іменною 

квантифікацією, тому що виокремлює учасників, як членів множинного 

аргументу, так і з дієслівною, з огляду на вираження повторення. У зв’язку з цим 

її зараховують або до сфери аспектуальності [Rijkhof 1991; Verkuyl 1996], або до 
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сфери квантифікації у межах метакатегорії числа [Есперсен 1958: 203–205; 

Храковский 1989; Dolinina 1999: 202; Dressler 1968; Mithun 1996; Schwarzschild 

1996;]. Оскільки дистрибутивність заторкує квантифікацію ситуацій, то її 

доцільно розглядати у межах дієслівної множинності, що, звичайно не заперечує і 

«числового» підходу, у зв’язку з поширенням квантифікації на сферу імені.  

Залежно від сфери поширення ситуації виділяється суб’єктна (розподіл дії між 

суб’єктами), об’єктна (розподіл дії між об’єктами), локальна (розподіл дії між 

топосами), диверсативна (розподіл дії у різних напрямах) та цислокативна (рух з 

різних напрямів у одну точку) дистрибутивність [Храковский 1989: 40; Dressler 

1968: 66 – 73]. Усі ці види дистрибутивності представлені у латинській мові, яка у 

цьому відношенні не відрізняється від інших. 

 суб’єктна дистрибутивність (110 а): 

110 а) «Omnes mortales sese laudarier optant» (Enn. Ann. 560) («Усі смертні 

бажають, щоб їх хвалили»). 

 об’єктна дистрибутивність (110 б): 

110 б) «Tribuni plebem agitare suo veneno, agraria lege; in resistentes incitare 

patres nec in universos modo, sed in singulos» (Liv. 2, 52, 3) («Трибуни почали 

спонукувати плебс своєю отрутою – земельним законом, підбурювати проти 

патриціїв, які чинили спротив, і не тільки проти всіх, а й проти окремих осіб»). 

 локальна дистрибутивність (110 в): 

110 в) «…omnis plateas perreptavi, gymnasia et myropolia…» (Pl. Amph. 1009) 

(«…я оббігав усі площі, гімнасії і крамниці пахощів…»). 

 диверсативна дистрибутивність (110 г):  

110 г) «…oceanus Atlanticus in maria interiora diffunditur» (Plin. Nat. 3, 3) 

(«…Атлантичний океан розливається у внутрішні моря»). 

 цислокативна дистрибутивність (110 д): 

110 д) «Sunt etiam mercennarii, qui conducuntur ad vineam» (Ambr. In Luc. 7) («Є 

також поденники, яких приводять до виноградника»). 

У межах синтаксичного цілого можливе поєднання різних видів 

дистрибутивності. Зокрема, у наступних випадках представлена суб’єктно-
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об’єктна (111 а), суб’єктно-локативна (111 б) та об’єктно-локативна (111 в) 

дистрибутивність:  

111 а) «Suam quisque homo rem meminit» (Pl. Merc. 1011) («Кожна людина 

пам’ятає про свою справу»).  

111 б) «…mox facta est oratio, et omnia, quae in singulis locis sanctis per ordinem 

consueveramus facere, etiam et hic facta sunt» (Itin. Silv. 12) («…невдовзі відбулася 

молитва і все, що ми звичайно робили послідовно у кожному святому місці 

зокрема, відбулося також тут»).  

111 в) «Vos quoque, de nobis quem quisque erit aptus ad usum, // inspicite, et certo 

ponite quemque loco» (Ov. Ars 3, 529–530) («Також ви погляньте, до чого 

придатний кожен із нас і поставте кожного на своє місце»). 

Подібно до інших видів дієслівної множинності дистрибутивність, головно, 

реалізується за допомогою лексичних засобів. Передовсім це дистрибутивні 

числівники (singuli «по одному», bini «по двоє» тощо), неозначені займенники 

(quisque «кожен», quilibet «хто-небудь» і т. п.), партитивні конструкції. На рівні 

дієслівної лексеми це значення виражене префіксом dis- для вираження локальної 

та диверсативної дистрибутивності та con- (із соціативним значенням) для 

вираження цислокативної. Значною мірою вона залежить і від контексту, сильним 

маркером якого є множинність одного з аргументів.  

У мікрополі дієслівної множинності відсутні виразні межі між ітеративністю, 

мультиплікативністю та дистрибутивністю завдяки чому вони можуть 

поєднуватися у висловлюванні, як у (111 г), де представлено поєднання 

ітеративності та дистрибутивності: 

111 г) «Pocula bina novo spumantia lacte quodannis // craterasque duo statuam tibi 

pinguis olivi» (Verg. Ecl. 5, 67–68) («Я щороку ставитиму тобі по два келихи, що 

піняться свіжим молоком і два кратери масної оливи»). 

Існування певних семантичних відмінностей між ітеративністю, 

мультиплікативністю та дистрибутивністю дає підстави розглядати їх як субполя, 

об’єднані у межах мікрополя дієслівної множинності ознакою квантитативності. 

Для всіх них властивий тотожний набір засобів вираження, які є 
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поліфункціональними, використовуючись не лише для кодування різних типів 

квантифікації ситуацій, а й кваліфікуючи їх. Це дає змогу характеризувати 

згадане мікрополе як моноцентричне. Його ядро є гетерогенним, утворюючись 

засобами різних мовних рівнів. Периферія представлена усіма видо-часовими 

формами, які оказіонально здатні виражати множинні значення у сфері дієслова. 

Відсутність виразних меж у ядерній зоні та між нею і периферією сприяє 

виникненню «довгого семантичного компоненту» [Николаева 1985: 105; Степанов 

1981: 257], кожна зі складових якого формує і виражає загальне значення. 

 

4.5. Мікрополе інтенсивності 

 

Складовою частиною ФСП аспектуальності є мікрополе інтенсивності, в 

основі якого лежить однойменна функціонально-семантична категорія. Згідно з 

Ш. Баллі, «під терміном інтенсивність потрібно розуміти усі відмінності, які 

зводяться до категорій кількості, величини, цінності, сили і т. п., незалежно від 

того, чи йдеться про конкретні уявлення, чи абстрактні ідеї» [Балли 1961: 202]. 

Подібної думки дотримується більшість дослідників, акцентуючи увагу на 

кількісному елементі у семантиці інтенсивності і розглядаючи її як зміну рівня 

ознаки в межах цієї міри, яка не змінює даної якості [Шейгал 1981: 13]. С. Є. 

Родіонова пропонує ширше тлумачення згаданої категорії, з одного боку, 

розглядаючи її як проміжну між категоріями якісності та кількісності, а з іншого – 

як похідну «від особливої прагматичної категорії, зміст якої можна осмислити за 

допомогою понять “виокремленість” і “висунення”» [Родионова 2004: 301; 

Родионова 2005: 154, 156].  

На думку О. В. Бондарка, подібні категорії можуть утворювати 

функціонально-семантичні поля, які «займають серединне положення між полями 

якісності і кількісності», перетинаючись із ними [Бондарко 2001: 21].  

Висловлена дослідником думка знаходить своє підтвердження на матеріалі 

латинської мови, у якій можемо констатувати зв’язок інтенсивності із якісною та 

кількісною аспектуальністю. 
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Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що визначальною у 

дієслівній інтенсивності є кількісна складова, яка може реалізуватись у подвійний 

спосіб, передбачаючи вищу від норми ознаку дії (orare   «просити» – exorare 

«благати, вмовляти», dicere «говорити» – dicare «проголошувати») або поширення 

дієслівного поняття на більший обсяг (negare «заперечувати» – pernegare 

«цілковито заперечувати»). Розглядаючи інтенсивність як похідну від дієслівної 

множинності, В. Дреслер виділив декілька її різновидів, які охоплюють такі 

ознаки: повноту, швидкість (швидше/повільніше), співвідношення з нормою 

(більше/менше), впевненість [Dressler 1968: 81–83]. 

Подібно до інших мікрополів, мікрополе інтенсивності формується засобами 

різних рівнів: лексичного, морфологічного та словотвірного. 

На лексичному рівні інтенсивність може мати імпліцитне та експліцитне 

вираження. У першому випадку йдеться про формально немаркований вищий, 

порівняно з нейтральним дієсловом, ступінь ознаки закладений у лексичному 

значенні. Прикладом може слугувати зіставлення дієслів velle «хотіти» та cupere 

«палко бажати, прагнути» (112 а – б): 

112 а) «…quotiens foras ire volo, me retines, revocas, rogitas…» (Pl. Men. 114) 

(«…щоразу, коли хочу йти на вулицю, ти мене затримуєш, кличеш назад, 

просиш…»). 

112 б) «Cupio hercle inspicere hasce aedis» (Pl. Most. 674) («Клянусь Гераклом, 

прагну подивитися на цей дім»). 

У другому випадку інтенсивність, окрім імпліцитного, отримує додаткове 

експліцитне маркування вигуком hercle. 

Близькі на перший погляд дієслова lacrimare та plorare об’єднані спільною 

семою «плач» також різняться за ступенем інтенсивності. Якщо для першого 

властива нейтральність, то друге доповнюється додатковим відтінком «голосно», 

порівняймо: lacrimare «проливати сльози, плакати», plorare «голосно плакати, 

голосити» [Glare 1968: 1392]. Ця відмінність у значеннях виразно простежується в 

одному з листів Сенеки, де він виражає співчуття Луцілію з приводу смерті його 

товариша Флакка (112 в). 
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112 в) «Nec sicci sint oculi amisso amico nec fluant; lacrimandum est, non 

plorandum» (Sen. Epist. 63, 1–2) («Нехай після втрати товариша очі не будуть ні 

сухими, ні не струменять слізьми, треба плакати, а не ридати»). 

Імпліцитно виражена інтенсивність є периферійною, обмежуючись порівняно 

невеликим колом дієслів, виокремлення яких ускладнюється, а іноді й 

унеможливлюється з цілком об’єктивних причин – розгорнутої дієслівної 

полісемії та опори винятково на письмові джерела, які часто не дають змоги 

диференціювати тонкі семантичні відтінки. Так, у (112 г) вже згадане дієслово 

plorare втрачає сему інтенсивності, цілковито прирівнюючись до нейтральних 

lacrimare, flere: 

112 г) «Oculo Philaenis semper altero plorat. // Quo fiat istud quaeritis modo? 

Lusca est» (Mart. 4, 65, 1–2) («Філеніда завжди плаче одним оком. Запитаєш, чому 

це так? Вона – одноока»). 

Значно поширенішою і виразнішою є експліцитно виражена інтенсивність, 

здебільшого виражена прислівниками з відповідним значенням. При цьому 

«дієслівне сполучення не становить єдиного цілого, а позначає дію з додаванням 

елемента, який підсилює одну з сем дієслова, чи комбінацію сем» [Вольф 2002: 

138]. Серед таких лексем найчастіше засвідчені valde «дуже», vehementer 

«сильно», tam «настільки», multo «набагато», nimis «надто», тобто слова, 

семантика містить поняття «дуже», яке А. Вежбіцька виділяє серед т. зв. 

семантичних примітивів – «декількох десятків понять, які отримують […] 

лексичне втілення у всіх мовах світу […], з яких будується решта понять» 

[Вежбицкая 1997: 297]. Наприклад, (113        а – в):  

113 а) «Nimis miror, quid hoc sit negoti» (Pl. Men. 384) («Дуже дивуюсь, що це 

за справа»). 

113 б) «…hi […] tantopere de potentatu inter se multos annos contenderent…» 

(Caes. Gall. 1, 31, 4) («…вони […] багато років запекло боролись між собою за 

владу…»). 

113 в) «…valde te rogo…» (Petron. 71, 6) («… дуже тебе прошу…»). 
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 Вищий ступінь інтенсивності також виражається поєднанням дієслова з 

двома інтенсифікуючими прислівниками, першим з яких є tam (114 а – б): 

114 а) «Certe aliquid, quoniam me tam valde amat (Brutus), adiuvaret» (Cic. Att. 

12, 14, 4) («Напевно (Брут) трохи допоміг би мені, тому що так дуже любить 

мене»). 

114 б) «…indignatus puer, quod Scylacem tam effuse laudaret (Trimalchio), 

catellam in terram deposuit…» (Petron. 64, 9) («…хлопець ображений тим, що 

(Трімальхіон) так щедро хвалив Скілака, опустив песика на землю…»). 

Серед засобів вираження інтенсивності виділяються інтенсифікатори та 

інтенсифікати, перші з яких передають значення інтенсивності експліцитно, другі 

імплікують сему інтенсивності [Родионова 2005: 159]. Говорячи про прислівники, 

іноді доволі важко провести межу між ними. З огляду на імпліцитність вираження 

ознаки вони є інтенсифікатами, але поєднуючись із дієсловом виступають у 

функції інтенсифікаторів. Чітку межу між обома класами, як видається, можна 

провести у випадках, коли позбавлене семи інтенсивності слово у поєднанні з 

дієслівною лексемою сприяє появі у неї вищого ступеня якості. Прикладом може 

слугувати прислівник longe «далеко», який функціонує як інтенсифікатор під 

впливом контексту та лексичного значення дієслова, з яким поєднується: при 

дієсловах з локативною семантикою він зберігає своє первинне значення (115 а), а 

у поєднанні з дієсловами, що містять відтінок елативності, набуває значення 

«дуже» (115 б), порівняймо: 

115 а) «…ab his cognoscit (Caesar) non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni 

abesse…» (Caes. Gall. 5, 21, 2) («…від них (Цезар) довідався, що неподалік від 

цього місця розташоване місто Кассівелавна
 
…»). 

115 б) «In ea (urbe) sunt aedes sacrae complures, sed duae […] longe ceteris 

antecellant…») (Cic. Verr. 2, 4, 118) («У цьому (місті) є багато священних будівель, 

але дві […] значно виділяються серед інших…»). 

Говорячи про експліцитну інтенсивність, можна виділити морфологічний 

спосіб її вираження за допомогою вищого та найвищого ступенів порівняння (116 

а – б), наприклад: 
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116 а) «…(Romani) cupidius novissimum agmen insecuti […] cum equitatu 

Helvetiorum proelium committunt…» (Caes. Gall. 1, 15, 2) («…(римляни) запекліше 

переслідуючи ар’єгард […], вступили в сутичку з кіннотою гельветів»). 

116 б) «Inhorrui ego tam fabulosa pollicitatione conterritus anumque inspicere 

diligentius coepi…» (Petron. 135, 1) («Я злякався переляканий такою неймовірною 

обіцянкою і почав пильніше приглядатись до старої…»). 

Використання ступенів порівняння як інтенсифікаторів свідчить про існування 

точок перетину між інтенсивністю та градуальністю, ступенем вияву ознаки і 

співвідношенням із нормою. 

Словотвірним засобом вираження інтенсивності дії також є префіксація та 

суфіксація. Похідний характер значення інтенсивності, яке є результатом 

трансформації їхніх первинних просторових, а часто – вторинних аспектуальних 

значень, зумовлює значно меншу виразність порівняно з лексичними маркерами. 

На користь цього свідчить поєднання префіксальних утворень із лексемами, які 

акцентують згадану ознаку, наприклад, «nimis demiror, Sosia» (Pl. Amph. 765) 

(«Дуже дивуюсь,Сосіє»), де дієслово demirari «дуже дивуватись» з інтенсивною 

семантикою поєднується з інтенсифікатором.  

Той факт, що чимало інтенсифікуючих префіксів одночасно є засобом 

перфективації чи телізації дієслівних лексем або слугують для утворення фазових 

способів дії, які передбачають наявність межі, підтверджує думку про зв’язок 

інтенсивності та якісної аспектуальності, наприклад, [Zaliznjak 2007: 219]). 

З огляду на те, що семантика та функції префіксів були предметом аналізу ми 

не зупинятимемось на цьому детальніше, відсилаючи читача до відповідних 

прикладів у попередньому розділі (п. 3.1.1. – 3.1.6. ). 

Засобом вираження інтенсивності дуже обмежено слугували також суфікси, 

що вживалися для утворення інтенсивно-фреквентативних дієслів розглянуті 

вище (п. 3.2.2).  
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Аналіз мікрополя інтенсивності дає підстави розглядати його як 

моноцентричне з гетерогенним ядром
41

, утвореним лексичними, морфологічними 

та словотвірними засобами, які здатні переплітатись і взаємодіяти між собою. З 

іншого боку, його слабкий зв’язок із ядром ФСП аспектуальності – мікрополем 

лімітативності, який виявляється лише у частковому збігу конституентів обох 

мікрополів, а саме – префіксів з перфективуючою функцією, свідчить про його 

периферійність у межах ФСП аспектуальності.  

 

Висновки до 4-го розділу 

 

1. Функціонально-семантичне поле (ФСП) аспектуальності є складною 

структурно-семантичною одиницею, яка об’єднує мікрополя лімітативності, 

фазовості, тривалості, дієслівної множинності та інтенсивності, у межах яких, 

залежно від ступеня гомогенності ознак, що виражаються, можливе членування 

на субполя.  

2. Центральне місце у ФСП аспектуальності займає мікрополе лімітативності, 

яке містить ключову ознаку аспекту – відношення дії (стану) до межі. 

Семантичним ядром цього мікрополя є лімітативність темпорального характеру, 

яка лежить в основі категорії латинського аспекту, поширюючись на всю 

дієслівну лексику. Формальним засобом вираження ядра слугують форми часів 

системи перфекта, а також імперфект дійсного способу. Довколаядерну зону 

формують граматичні форми, утворені від основи інфекта, для яких властива 

нерегулярність вираження межі, залежність від контексту та/або акціональної 

семантики дієслівних лексем. Периферія мікрополя лімітативності реалізується у 

площині акціональних значень і представлена протиставленням неграничних та 

                                           
41

 Говорячи про моноцентричність мікрополя інтенсивності ми маємо на увазі лише дієслівну інтенсивність. Якщо ж 

ідеться про інтенсивність як самостійне функціонально-семантичне поле, яке поширюється на всі частини мови, то 

воно, вочевидь, є поліцентричним, оскільки залучає периферійні фонетичні і синтаксичні засоби. Однак це питання 

потребує окремого детального аналізу. 
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граничних дієслів,доповнюючись контекстуальними засобами вираження обме-

женості /необмеженості. 

3. Мікрополе фазовості є комплексним утворенням, сформованим субполями 

проспективності, інхоативності, інтратермінальності, фінальності та 

результативності, для вираження яких слугують описові конструкції із фазовими 

дієсловами, видочасові форми та префіксація, статус та набір яких варіюється 

залежно від специфіки значення, що виражається. Єдиною спеціалізованою 

граматичною формою вираження фазовості є participium futuri activi, який 

вживається для вираження проспективності. Решта фазових значень позбавлена 

спеціалізованих граматичних засобів, виражаючись конструкціями із фазовими 

дієсловами та видочасовими формами, для яких фазові значення є супутніми, 

виникаючи під впливом акціональної семантики предикатів та контексту. Роль 

останнього є особливо важливою за відсутності або ослаблення відповідних 

значень формальних показників.  

4. Тривалість у латинській мові виражається лексично та синтаксично, а також 

контекстуально. Ядро цього мікрополя утворюють зовнішні детермінатори 

тривалості, які є найспеціалізованішим і найрегулярнішим засобом вираження 

даної ознаки. До складу ядра також належать дієслова, лексична семантика яких 

містить сему тривалості. На периферії мікрополя тривалості перебувають 

дієслівні форми системи інфекта, неграничні дієслова та конструкції, які 

імплікують значення тривалості.  

5. Існування певних семантичних відмінностей між ітеративністю, 

мультиплікативністю та дистрибутивністю дає підстави розглядати їх як субполя, 

об’єднані у межах мікрополя дієслівної множинності на підставі ознаки 

квантитативності. Формальним засобом вираження дієслівної множинності є 

передовсім лексичні та синтаксичні засоби обставинного типу, описові 

конструкції та словотвірні морфеми, які слугують для утворення рефактивного, 

фреквентативно-інтенсивного і дистрибутивного способів дії. Важливе місце у 

формуванні кола значень дієслівної множинності належить також контексту.  
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6. На відміну від мікрополів лімітативності, фазовості та дієслівної 

множинності, участь у формуванні яких, тією чи іншою мірою, беруть граматичні 

форми, мікрополе інтенсивності реалізується на лексичному та словотвірному 

рівнях, виражаючись семантикою дієслова, експліцитними обставинними 

маркерами та за допомогою афіксації (переважно префіксів).  

7. Належність конституентів згаданих мікрополів до різних рівнів системи 

мови не перешкоджає їх об’єднанню у межах стійких комплексів, що дає підстави 

розглядати об’єднані у ФСП аспектуальності мікрополя як моноцентричні. 

Водночас різнорідність мовних засобів, які беруть участь у їх формуванні, та роль 

кожного з них свідчать про гетерогенність ядра кожного з них.  

8.  Об’єднуючись у межах ФСП аспектуальності, мікрополя диференціюються 

за ступенем їх релевантності. Центральне місце серед них займає мікрополе 

лімітативності. Решта становлять ближню та дальню периферію. Ближню 

периферію утворює мікрополе фазовості, дальню, за ступенем віддаленості від 

ядра – мікрополя множинності, інтенсивності та тривалості. Між ядерним та 

периферійними мікрополями, а також у межах останніх існують зони перетину, 

які на формальному рівні реалізуються набором тотожних конституентів, а на 

семантичному – утворенням комплексних значень. 

9. Окрім граматичних, лексичних та словотвірних засобів вагома роль у 

формуванні аспектуальних відтінків належить контексту, який за умови 

абсолютної нейтральності інших засобів є єдиним засобом аспектуалізації. 

10. Розмаїття ознак, представлених мікрополями, об’єднаними у ФСП 

аспектуальності, забезпечує його взаємодію із функціонально-семантичними 

полями кількісності (мікрополе дієслівної множинності), якісності (мікрополе 

інтенсивності), темпоральності (мікрополя лімітативності, тривалості та 

фазовості), становості (мікрополе фазовості).  

Основні положення розділу відображені у публікаціях [Чернюх 2008 б; 

Чернюх 2009; Чернюх 2010; Чернюх 2010а; Чернюх 2010 б; Чернюх 2010 в; 

Чернюх 2014; Чернюх 2017; Чернюх 2017 а; Chernyukh 2011]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз категорії аспектуальності в латинській мові, проведений на засадах 

функціональної граматики, уможливлює її репрезентацію як функціонально-

категорійної єдності, що реалізується засобами усіх мовних рівнів (окрім 

фонетичного).  

Аспектуальність у латинській мові є комплексним явищем, утвореним 

поєднанням граматичного аспекту, реалізованої на лексико-семантичному рівні 

акціональності та контексту, роль яких варіюється залежно від ступеня 

вираженості аспектуальних значень одним зі складників.  

Семантичним ядром аспектуальності виступає граматична категорія аспекту, в 

основі якого лежить відношення ситуації до її межі, представлене на формально-

граматичному рівні протиставленням основ перфекта та інфекта, перша з яких є 

позитивно маркованою, позначаючи припинення ситуації, тоді як друга 

характеризується індиферентністю стосовно цієї ознаки, що відображено у 

нейтральності утворених від неї видочасових форм (окрім imperfectum indicativi).  

Аналіз латинського дієслова свідчить про наявність у ньому ознак двох 

різночасових систем – первісної аспектуально-орієнтованої та вторинної 

відносно-часової, яка виникла внаслідок перехрещення темпоральних і 

аспектуальних значень та стала домінуючою, витіснивши на периферію стару 

аспектуальну, представлену в історичний період сигматичним майбутнім, 

кон’юнктивом перфекта з прогібітивним та потенціальним значенням та 

засвідченим у ранній латині інфінітивом перфекта зі значенням завершеності дії.  

Темпоралізація латинської дієслівної системи зумовила вторинність аспекту у 

системі дієслівних категорій латинської мови, де він виступає складовою 

частиною дієслівних часів, що становлять темпорально-аспектуальні кластери, 

для яких характерне переплетення часових та аспектуальних значень з 

домінуванням перших. Зміщення центру ваги із аспекту на час спричинило 

периферійність першого у співвідношенні «час – аспект», звуження сфери його 

поширення та появу компенсаторних засобів вираження аспектуальних значень.  
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Категорія аспектуальності у всій сукупності її ознак реалізується в 

однойменному функціонально-семантичному полі, яке є чітко структурованим, 

включаючи ядро, параядерну зону та периферію. Ядро згаданого поля об’єднує 

зони імперфективності та перфективності, які найвиразніше представлені 

фрагментом видо-часової системи, а саме –опозицією імперфекта і 

перфекта/плюсквамперфекта індикатива. Решта особових дієслівних форм 

становить параядерну зону, ознакою якої є аспектуальна нейтральність. 

Периферія ФСП аспектуальності представлена словотвірними засобами, серед 

яких домінуючою є префіксація.  

Семантичні зони імперфективності та перфективності, критерієм 

виокремлення яких є поняття межі, найвиразніше реалізуються у сфері 

претерітальності за допомогою аспекто-темпоральних кластерів імперфекта і 

перфекта індикатива, перший з яких характеризує ситуацію у перебігу, а другий 

передбачає її припинення. Трансформація латинської дієслівної системи, яка 

передовсім визначається домінуванням часових відношень, сприяла 

«темпоралізації» аспекту та його своєрідній адапатації до вираження ідеї часу. 

Внаслідок цього аспектуальна семантика видо-часових форм постає як результат 

співвідношення моменту реалізації ситуації (М) та точки відліку (М’) і локалізації 

останньої у межах ситуації (імперфективність) або поза ними (перфективність). 

Граматично виражена імперфективність передбачає реалізацію ситуації у межах 

точки відліку, що досягається залученням останньої у межі ситуації, 

забезпечуючи синхронний погляд. Таке бачення сприяє виокремленню лише 

певного фрагмента ситуації, а відтак – відкритості її правої межі, що уможливлює 

різні подальші варіанти розвитку, зумовлюючи появу у формах інфекта часткових 

аспектуальних та, іноді (в індикативі), модальних значень. На противагу до цього, 

основною ознакою перфективності є розташування та припинення ситуації до 

зовнішньої стосовно неї точки відліку, завдяки чому забезпечується замкнутість 

правої межі ситуації та ретроспективний погляд на неї.  

Перфективність та імперфективність у латинській мові мають темпоральну 

природу, завдяки чому їхня семантика зумовлюється припиненням або наявністю 
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часу тривання ситуації, хоча можливою є наявність природної межі, яка не є 

облігаторною. 

Ретроспективність точки відліку та закритість правої межі ситуації забезпечує 

формами системи перфекта значення цілісності. Водночас лімітативний характер 

ситуації не перешкоджає її (можливим) наслідкам проникати за межі точки 

відліку, що зумовлює появу «розширеного» перфектива, який виражає будь-який 

наслідок ситуації, релевантний після її реалізації для теперішнього, минулого чи 

майбутнього.  

Виразне протиставлення імперфективності і перфективності анулюється у 

сфері майбутнього часу та системі кон’юнктива, де формам системи перфекта, які 

зберігають незмінним своє аспектуальне значення, протистоять аспектуально-

нейтральні форми інфекта, які  у всі періоди розвитку латинської мови приблизно 

в рівних частках  репрезентують перфективну, імперфективну та нейтральну 

(аористичну) семантику, що зумовлюється домінуванням у  них модально-

темпоральної складової над аспектуальною. Невизначений статус згаданих форм 

значною мірою зумовлений «віртуальним» характером вираженої ними ситуації, 

залежністю від точки зору суб’єкта і реципієнта сприяв абстрагуванню як від 

локалізації точки відліку, так і від ознаки відкритості межі, що в результаті 

спричинило невиразність аспектуальної семантики, яка у кожному конкретному 

випадку уточнюється акціональною семантикою предикатів і контекстом.  

Загальні значення імперфективності та перфективності мають комплексну 

природу, становлячи собою пучки сем, об’єднані спільною ознакою відношення 

до межі. Імперфективність охоплює семи дуративності, прогресивності, 

множинності та конативності, перфективність – семи лімітативності, 

комплетивності, інцептивності та пунктивності.  

Домінантною у семантичній зоні перфективності є сема комплетивності, яка 

безпосередньо пов’язана зі значенням припиненості ситуації, характеризується 

максимальною частотністю у часах системи перфекта і у діахронії демонструє 

доволі відчутну прогресивну динаміку від  ранньої до пізньої латини.  
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У семантичній зоні імперфективності центральне місце займають прогресивне 

та дуративне значення, які є найчастотнішими у всі історичні періоди.  

Актуалізація кожної зі сем зумовлюється акціональним типом предикатів. У 

зоні перфективності стативні предикати реалізують семи лімітативності або 

інцептивності, ателічні процесні предикати – лімітативності, телічні процесні – 

комплетивності, евентивні – комплетивності або пунктивності. У зоні 

імперфективності статичні предикати здебільшого кодують значення дуратива, 

ателічні та телічні процесні предикати представлені прогресивним значенням, яке 

у телічних предикатах може доповнюватися відтінками мультиплікативності 

(ітеративності або габітуальності) або конативності, для евентивних предикатів 

властиве вираження мультиплікативності або конативності. Вагому роль в 

актуалізації конкретної семи відіграє також контекст. Вплив згаданих чинників є 

особливо вагомим у реалізації  значень  множинності та конативності у сфері 

імперфективності та інцептивності у сфері перфективності.  

Незважаючи на відсутність прямої залежності між акціональним типом 

предикатів та аспектуальними значеннями імперфективності чи перфективності, 

притаманної слов’янськихм мовам, у латинській констатується тенденція до 

переважного вживання ателічних предикатів для вираження імперфективності, а 

телічних – до вираження перфективності, що спостерігається упродовж усієї 

історії латинської мови, проте повна граматизація аспекту перешкодила 

регулярності такого співвідношення. Особливо помітним такий вплив є в 

аспектуально-нейтральних формах системи інфекта, де реалізоване на рівні 

лексичної семантики значення межі або її відсутності визначає аспектуальну 

природу граматичної форми.  

Узгодженість між акціональним класом предикатів і семантикою 

імперфективності найвиразніше простежується у статичних та ателічних 

процесних предикатах, де імперфект актуалізує семи дуратива і прогресива. У 

межах перфективності подібна конгруентність існує між телічними предикатами 

(процесними та евентивними), які реалізують семи комплетивності та 

пунктивності.  
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Конкуренція базової аспектуальної семантики перфектива та імперфектива й 

акціональних значень предикатів спричиняє «аспектуальний конфлікт», який 

проявляється у появі нетривіальних значень, представлених у формах системи 

перфекта інгресивністю, а у формах системи інфекта – конативністю або 

ітеративністю. 

Акціональний тип предикатів сприяє також частковій нейтралізації 

аспектуальних значень, що особливо виразно простежується у сфері претеріта, де 

зближуються значення перфекта або плюсквамперфекта з лімітативною 

семантикою та вжитого з процесним значенням імперфекта, або їх 

функціонування для вираження ітеративних і габітуальних значень. Подібні 

випадки варто розглядати як аспектуальну квазісинонімію, оскільки на рівні 

дискурсу зони вживання згаданих видо-часових форм, зумовлені їх 

аспектуальним значенням, виразно розмежовуються: форми з перфективною 

семантикою, забезпечуючи послідовність розповіді, формують її стрижень, тоді 

як імперфективні створюють тло розповіді.  

Зв’язок між граматичним аспектом і дієслівним характером має двобічну 

спрямованість. Вплив дієслівного характеру на аспектуальні характеристики 

дієслова, який виявляється у частковій узгодженості неграничності з 

імперфективністю, граничності з перфективністю, появі часткових аспектуальних 

значень тощо доповнюється впливом аспекту, завдяки чому відбувається зміна 

акціонального типу предикатів: функціонування у формах системи перфекта 

сприяє перетворенню предикатів стану або процесу у евентиви, а вживання у 

формах системи інфекта трансформації евентивних чи процесних телічних 

предикатів у ателічні процесні або статичні предикати.  

Вагома роль у формуванні аспектуальної характеристики висловлювання 

належить контексту, який сприяє реалізації часткових аспектуальних значень, а за 

нейтральності граматичних форм перебирає на себе «аспектотворчу» функцію, 

уточнюючи або визначаючи їх аспектуальну семантику.  

Попри певну прогресивну чи регресивну динаміку, яка спостерігається у 

аспектуальному навантаженні видо-часових форм латинського дієслова, 
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зумовлюючись жанром, ідіостилем, авторськими преференціями або 

акціональними характеристиками дієслівної лексики, можна констатувати 

стабільність їх аспектуального значення, що дає підстави характеризувати видо-

часову систему латинської мови як стабільну, яка на семантичному рівні 

функціонує як усталена вже у ранній період (ІІІ ст. до н. е) і зберігається 

незмінною до рубіжної епохи (VI ст.). 

Засобом реалізації часткових аспектуальних значень, окрім усталених у 

дієслівній системі граматичних «часів», виступають також дієслівні перифрази, 

які, будучи тотожними видо-часовим формам в одному із їх значень, 

характеризуються більшою конкретністю і виразністю, але меншою поширеністю. 

Серед них – описові конструкції, утворені поєднанням participium praesentis activi 

з дієсловом esse, конструкції типу «фазове дієслово + інфінітив» та вживані для 

вираження габітуальності перифрази типу «solere (consuescere) + інфінітив». 

Граматизованість аспектуального протиставлення сприяла усуненню на задній 

план акціональних параметрів дієслова, реалізованих на лексичному рівні, 

формальними засобами вираження яких є префікси та, зрідка, суфікси. 

Абстрагування від первинних просторових значень, притаманних для більшості 

латинських префіксів (окрім con- та dis-), сприяло виникненню у них 

аспектуальних значень, поява яких значною мірою визначається лексичною 

семантикою дієслова. Їх носіями є префікси ad-, con, de-, dis-, e(x)-, in-, ob-, per-, 

prae-, pro-, re(d)-, sub-, super-, trans-, які, позначаючи наближення (ad-, in-, ob), 

маршрут (pro-, per-, trans-) та віддалення (de-, ex-) характеризують початкову, 

серединну та кінцеву стадії ситуації, вираженої дієсловом. Первинне локативне 

значенням властиве для префіксів super- та sub- трансформувалось у вираження 

високого та низького ступеня інтенсивності.  

Префікси ad-, in- та ob-, позначаючи початковий етап дії чи стану, 

відрізняються відтінками значення. Ad- вказує на початок та поступовий розвиток 

дії, in- та ob- позначають лише впровадження у дію, залишаючи поза увагою її 

подальший розвиток.  
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Серед префіксів per-, pro- та trans- акціональні значення найширше 

представлені у per-, який підкреслює досягнення дією межі або акцентує увагу на 

інтенсивності чи ретельності її виконання. У семантичному полі префіксів pro- та 

trans- аспектуальна складова перебуває на периферії, реалізуючись у незначній 

кількості випадків. 

Префікси de- та ex- з первинним значенням віддалення вказують на реалізацію 

дії у повному обсязі, а також, подібно до інших, здатні виражати особливу 

інтенсивність. Префікс de-, модифікуючи первісну аблативну семантику, виражає 

також заперечення або вказує на дію (стан) протилежні вираженим базовим 

дієсловом (адверсативність).  

Префікс re-, позначаючи рух у зворотньому напрямі, поєднуючись із 

дієслівною основою отримує значення рефактивності, ітеративності та 

реципрокальності. 

Найширше коло акціональних значень властиве для префікса con-, який 

вживається як маркер цілісності, початкової чи фінальної завершеності та 

соціативності. 

Семантика відокремлення притаманна для префікса dis- реалізується у вигляді 

заперечного та дистрибутивного значень. 

Характерною ознакою більшості префіксів (окрім pro- та trans-) є їх здатність 

виступати засобом (де)інтенсифікації, наголошуючи вищий або нижчий ступінь 

вираженості дії чи стану, що зумовлюється найвищим ступенем абстрагованості 

просторової семантики. Винятково у цій функції вживаються префікси super-, 

prae-, sub- із прототипними значеннями суперіорності, антеріорності та 

інтеріорності. 

На відміну від префіксів, які здебільшого характеризуються стабільністю своїх 

значень, суфікси внаслідок інтенсивної десемантизації перетворились у прості 

словотвірні форманти, завдяки чому їхня роль у формуванні акціональної 

семантики латинського дієслова є маргінальною. Найпоширенішими і 

найвиразнішими серед них є -sco- та -(i)to / (i)so-, перший з яких виконував 

трансформативну функцію, сприяючи перетворенню статичних дієслів у 
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динамічні, а другий маркував дієслівну множинність представлену у вигляді 

повторюваності або особливої інтенсивності, вибір між якими значною мірою 

зумовлюється контекстом.  

Подібно до інших мов префіксація і суфіксація у латинській слугувала 

засобом утворення родів дії, серед яких виокремлюються фазові, кількісні, якісні, 

адверсативний, трансформативний та дезидеративний. У межах фазових способів 

дії виокремлюються інгресивний, прогресивний, егресивний та комплетивний, у 

межах кількісних – ітеративний, рефактивний і дистрибутивний, у межах якісних 

– інтенсивний, аттенуативний, негативний та комітативний. Розгорнута полісемія 

морфологічних маркерів сприяла тому, що один і той же формальний показник 

міг бути носієм декількох значень, які іноді реалізувалися у межах однієї лексеми, 

утворюючи синкретичні способи дії, у яких важко розмежувати окремі значення.  

Характерною рисою префіксів і суфіксів була їх десемантизація, завдяки чому 

вони перетворювались у прості засоби увиразнення думки. Цей процес особливо 

інтенсивно розвивався у народній латині, звідки поширився і на літературну.  

Роль словотвірних  маркерів не зводилася винятково до утворення родів дії, а 

й полягала у зміні акціональних параметрів дієслова. Окрім привнесення 

додаткових аспектуальних відтінків, префікси, приєднуючись до неграничних 

дієслів, сприяли їх телізації (наприклад, tenere – obtinere), а приєднуючись до 

граничних – перфективації (наприклад, venire – advenire). Роль суфіксів полягала 

у трансформації статичних дієслів у динамічні та частковій імперфективації. 

Однак, на відміну від слов’янських мов, де словотвірні засоби, утворюючи роди 

дії, безпосередньо впливають на аспектуальну семантику і регламентують вибір 

того чи іншого видового значення, у латинській такий зв’язок відсутній, що 

особливо виразно представлено у здатності дієслів будь-якого роду дії 

функціонувати як у формах інфекта, так і перфекта. Реалізуючись на лексико-

семантичному рівні, акціональність безпосередньо не мала впливу на формування 

базових аспектуальних значень імперфективності та перфективності, що 

зумовлено недостатнім ступенем її граматизації та домінуванням у системі 

латинського дієслова аспекту «темпорального» типу. 
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З огляду на поєднання в аспектуальності якісних та кількісних ознак 

функціонально-семантичне поле, у якому реалізується згадана категорія, доцільно 

трактувати як макрополе, до якого входять мікрополя лімітативності, фазовості, 

тривалості, інтенсивності та дієслівної множинності, кожне з яких займає своє 

місце у структурі макрополя і має точки дотику та сфери перетину з іншими 

мікрополями, а також контактує з іншими функціонально-семантичними полями: 

темпоральності, модальності, таксису, кількості тощо. У межах згаданих 

мікрополів, залежно від ступеня гомогенності ознак, які виражаються, можливе 

членування на субполя. 

Основним у ФСП аспектуальності є мікрополе лімітативності, яке містить 

ключову семантичну ознаку аспекту – відношення дії (стану) до межі. Його 

семантичним ядром є лімітативність темпорального характеру, яка лежить в 

основі категорії латинського аспекту, поширюючись на всю дієслівну лексику. 

Формальним засобом вираження ядра слугують форми часів системи перфекта, а 

також презенс та імперфект індикатива. Довколаядерну зону формують 

граматичні форми, утворені від основи інфекта, для яких властива нерегулярність 

вираження межі, залежність від контексту та/або акціональної семантики 

дієслівних лексем. Периферія мікрополя лімітативності реалізується у площині 

акціональних значень і представлена протиставленням неграничних та граничних 

дієслів, доповнюючись контекстуальними засобами вираження обмеженості/ 

необмеженості.  

Мікрополе фазовості є комплексним утворенням, сформованим субполями 

проспективності, інхоативності, інтратермінальності, фінальності та 

результативності, які виражаються описовими конструкціями із фазовими 

дієсловами, видочасовими формами та префіксацією. Їх статус та набір у межах 

кожного із субполів варіюється залежно від специфіки значення, що виражається. 

Єдиною спеціалізованою граматичною формою вираження фазовості є participium 

futuri activi на позначення проспективності. Решта фазових значень виражається 

конструкціями із фазовими дієсловами та видочасовими формами, у яких 

семантика фазовості є супутньою, зумовлюючись впливом акціональної 
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семантики предикатів та контексту. Роль останнього є особливо важливою за 

відсутності або ослаблення відповідних значень формальних показників.  

Сферою перетину темпоральних і аспектуальних значень є мікрополе 

тривалості, яке охоплює такі ознаки: експліцитність/ імпліцитність, 

визначеність/невизначеність, ступінь конкретизації (конкретна/загальна) із 

членуванням конкретної на точну та приблизну, відношення до межі 

(обмежена/необмежена), ступінь вияву або співвідношення із нормою, тип часової 

протяжності (протяжна, замкнута, фонова та тривалість збереження результату). 

Тривалість у латинській мові виражається лексично та синтаксично, а також за 

допомогою контексту. Ядро цього мікрополя формують зовнішні детермінатори 

тривалості, які є найспеціалізованішим і найрегулярнішим засобом вираження 

даної ознаки. До складу ядра також входять дієслова, лексична семантика яких 

містить сему тривалості. На периферії мікрополя тривалості перебувають 

дієслівні форми системи інфекта, неграничні дієслова та конструкції, які 

імплікують значення тривалості.  

Існування певних семантичних відмінностей між ітеративністю, 

мультиплікативністю та дистрибутивністю дає підстави розглядати їх як субполя, 

об’єднані у межах мікрополя дієслівної множинності на підставі ознаки 

квантитативності. Формальним засобом вираження дієслівної множинності є 

передовсім лексичні та синтаксичні засоби обставинного типу, описові 

конструкції та словотвірні морфеми, які слугують для утворення рефактивного, 

фреквентативно-інтенсивного і дистрибутивного родів дії. Важливе місце у 

формуванні кола значень дієслівної множинності належить також контексту.  

На відміну від мікрополів лімітативності, фазовості та дієслівної множинності, 

участь у формуванні яких тією чи іншою мірою, беруть граматичні форми, 

мікрополе інтенсивності реалізується на лексичному та словотвірному рівнях. 

Інтенсивність може бути закладеною у лексичному значенні дієслова, а також 

виражатись експліцитними маркерами обставинного характеру та за допомогою 

афіксації.  
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Належність конституентів згаданих мікрополів до різних рівнів системи мови 

не перешкоджає їх об’єднанню у межах стійких комплексів, що дає підстави 

розглядати об’єднані у ФСП аспектуальності мікрополя як моноцентричні. 

Різнорідність мовних засобів, які беруть участь у їх формуванні, свідчать про 

гетерогенність ядра кожного з них.  

Серед об’єднаних у межах ФСП аспектуальності мікрополів центральне місце 

займає мікрополе лімітативності. Решта становлять ближню та дальню 

периферію. Ближня периферія представлена мікрополем фазовості, дальня, за 

ступенем віддаленості від ядра – мікрополями множинності, тривалості та 

інтенсивності. Між ядерним та периферійними мікрополями, а також у межах 

останніх існують зони перетину, які на формальному рівні реалізуються набором 

тотожних конституентів, а на семантичному – утворенням комплексних значень. 

Різноманітність ознак, представлених мікрополями, об’єднаними у ФСП 

аспектуальності, забезпечує його взаємодію із функціонально-семантичними 

полями кількісності (мікрополе дієслівної множинності), якісності (мікрополе 

інтенсивності), темпоральності (мікрополя лімітативності, тривалості та 

фазовості), становості (мікрополе фазовості).  

Дослідження закономірностей категоризації аспектуальної семантики на 

засадах функціональної граматики відкриває подальший шлях для комплексного 

аналізу аспектуальності, як динамічного багатопланового феномену, що 

ґрунтується на системних відношеннях між різнорівневими елементами. 

Перспективним у цьому відношенні є дослідження зв’язку між прихованою та 

формальною граматикою у царині аспектології – залежність аспектуальної 

«поведінки» дієслів від специфіки їх лексичного значення, аналіз функцій та ролі 

аспектуальних параметрів у формуванні семантики наративу, а також типологічні 

студії із залученням даних латинської та інших мов.  
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                                                     Додаток Б 

 

        АПРОБАЦІЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 Основні положення та результати дослідження оприлюднено в 

доповідях на таких наукових конференціях: 

 

1. Міжнародна наукова конференція до 100–річчя Ю. Р. Куриловича. 

(Львів, Львівський державний університет імені Івана Франка, 10 –11 
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2. Міжнародна наукова конференція «Проблеми семантичного опису 

одиниць мови і мовлення» (Мінськ, Мінський державний лінгвістичний 

університет, 10 – 12 листопада 1998 р., заочна форма участі) 

3. Міжнародна наукова конференція «Проблеми зіставної семантики» 

(Київ, Київський державний лінгвістичний університет, 23–25 вересня 1999 
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(Запоріжжя,  Запорізький національний університет, 17 – 18 жовтня 2009 р., 

заочна форма участі) 
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(Комрат, Молдова, Комратський державний університет, 24 листопада 2011 
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Федьковича,  29 – 31 жовтня 2015 р., очна форма участі) 

20. Міжнародний мовознавчий колоквіум «Еугеніу Косеріу» (Сучава, 
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