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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІ 

 
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. 

Серед згаданих категорій чи не однією з найскладніших і 
суперечливих є категорія аспектуальності, стосовно якої існує чимало 
дискусійних і нерідко взаємозаперечних думок, пов’язаних передусім з її 
неоднорідністю.  

Аналіз аспекту на матеріалі різних мов має своїм результатом появу 
окремого напряму лінгвістичних досліджень – аспектологію, що супро-
воджувалося розширенням об’єкта дослідження: від вузько морфологічної 
категорії аспекту до семантичної категорії аспектуальності, яка є 
міжрівневою, реалізуючись у площині лексики, морфології та синтаксису. 

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. 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.  

Функціонально-семантичний аналіз категорії аспектуальності в 
латинській мові можливий завдяки поєднанню: 1) традиції вивчення 
дієслівного аспекту в латиністиці та індоєвропеїстиці другої половини 
ХІХ – початку ХХІ ст.; 2) теоретичних здобутків вітчизняної 
функціонально-категорійної граматики; 3) аспектуально орієнтованих 
класифікацій дієслівних предикатів; 4) двокомпонентної теорії виду; 
5) загальнонаукової теорії взаємодії системи й середовища та її 
лінгвістичної інтерпретації; 6) теорії функціонально-семантичних полів 
та поля аспектуальності; 7) типологічних досліджень у царині  аспектоло-
гії. 
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Актуальність дослідження зумовлена інтересом сучасної лінгвісти-
ки до розгляду різних аспектів концептуалізації й категоризації дійсності, 
аналізу взаємодії комунікативних і пізнавальних процесів та ролі 
інтерпретації в мовленнєвій і розумовій діяльності людини, а також 
необхідністю розгляду питань мовного кодування аспектуальної 
семантики та динаміки змін у природі аспекту в латинській мові з опорою 
на здобутки сучасної комунікативно та когнітивно зорієнтованої 
мовознавчої парадигми.  

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 проведенні комплексного 
функціонально-семантичного аналізу аспектуальності та моделюванні 
однойменного 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  імпер-
фективності в латинській мові; 

– аналіз аспектуальної складової у семантиці кон’юнктива та 
встановлення чинників, 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. 
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Предмет аналізу становлять функціонально-семантичні особливості 
засобів реалізації аспектуальності у латинській мові. 

Методи дослідження. Окрім загальнонаукових методів аналізу, 
синтезу, індукції та дедукції, у роботі використано: 1) описовий метод; 
2) методи компонентного, контекстуального та функціонально-
семантичного аналізу; 3) опозиційний метод; 4) метод структурно-
семантичного моделювання; 5) метод синхронного та діахронного 
аналізу; 6) зіставний, порівняльно-історичний та типологічний методи.  

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 
56 000 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-ша половина І ст.) – творами Варона, Цицерона, Цезаря та його 
наслідувачів, Лукреція, Овідія, Горація, Вергілія, Катула, Вітрувія, 
Непота, Салюстія, Публілія Сіра, Проперція, Персія, Федра, Цельса. 
Післякласичний період (2-га половина І ст. – ІІ ст.) представляють твори 
Тита Лівія, Сенеки, Петронія, Апулея, Помпонія Мели, Фронтіна, 
Фронтона, Кальпурнія, Квінтиліана, Валерія Флакка, Валерія Максима, 
Сілія Італіка, Плінія Старшого та Плінія Молодшого, Тацита, Стація, 
Лукана, Колумелли, Марціала, Ювенала, пізній період (ІІІ–VI ст.) – твори 
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.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першою у 
вітчизняному мовознавстві спробою ґрунтовного висвітлення і 
комплексного аналізу категорії аспектуальності у латинській мові, як 
динамічного багатопланового феномена, специфіку якого визначає 
взаємодія аспекту, акціональності та контексту. 

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; 

– проведено аналіз аспектуальної семантики форм кон’юнктива та 
виявлено чинники, які впливають на формування його видових 
значень; 
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– виявлено 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 
– змодельовано функціонально-семантичне поле аспектуальності.  

Окрім того, у дисертації уточнено: 
– природу аспекту у латинській мові; 
– вплив аспектуальної семантики видо-часових форм латинського 

дієслова на їх функції та роль в організації тексту; 
– видову семантику префіксів і суфіксів та їх роль у формуванні 

аспектуальності. 
Подальшого розвитку у представленому дослідженні набули 

проблеми мовної категоризації «внутрішнього часу», теорія 
функціонально-семантичного поля та питання загальної теорії 
аспектуальності. 

Положення дисертації, які винесено на захист: 
� 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 
яких реалізуються темпоральні, аспектуальні, таксисні і 
модальні значення; 

� аспектуальна семантика видо-часових форм зумовлена 
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 зумовлена 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 зумовлене 
 конкуренцією базової аспектуальної семантики перфектива 
та імперфектива з акціональними значеннями 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 перфекти-
вації/імперфективації латинського дієслова; 

� функціонально-семантичне поле аспектуальності є макрополем 
утвореним мікрополями лімітативності, фазовості, тривалості, 
дієслівної множинності та інтенсивності, ядро якого становить 
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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 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. Діахронний аналіз 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 виголошено в 
доповідях 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.). 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному отриманні та 
опрацюванні фактичних даних, їх аналізі та інтерпретації одержаних 
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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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі викладено мету й завдання дисертації, визначено об’єкт, 

предмет і матеріал дослідження, обґрунтовано актуальність, новизну, 
теоретичне та практичне значення праці, схарактеризовано її обсяг і 
структуру. 

Перший розділ дисертаційної праці «Теоретичні основи 
дослідження аспектуальності в латинській мові» складається з шести 
підрозділів і присвячений історії вивчення аспекту в латинській мові, а 
також питанням теорії аспектуальності та функціонально-семантичного 
поля. У цьому ж розділі охарактеризовано методику дослідження.  

У підрозділі 1.1. «Історія аспектологічних студій в латинській 
мові» розглянуто становлення та розвиток аспектологічних досліджень. 
Зародки вчення про вид у латинській мові заклав Марк Теренцій Варон 
(116–27 роки до н. е.), який, опираючись на стоїчне граматичне вчення, 
диференціював часові форми на інфектні (verba infecta) та перфектні 
(verba perfecta). Натомість усі наступні покоління римських граматиків, 
починаючи від Квінта Ремія Палемона (І ст.), не згадували про цю 
дихотомію, а, орієнтуючись на олександрійську граматичну школу, 
пропонували темпоральну орієнтацію латинської дієслівної системи з 
виділенням трьох часових проміжків теперішнього, минулого та 
майбутнього – і часових форм у межах двох останніх.  

Подібний підхід до трактування латинського (і давньогрецького) 
дієслова зберігався до останньої третини ХІХ ст., коли німецький філолог 
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Ґ. Куртіус розмежував часові та аспектуальні значення і характеризував 
перші як «часовий ступінь» (Zeitstufe), а другі як «вид часу» (Zeitart)1, 
розуміючи під останнім відмінності у характері перебігу дії.  

В історії дослідження аспекту в латинській мові виокремлюють три 
хронологічно послідовні напрями – «лексичний», «граматичний» та 
функціонально-семантичний. Перший із них (кінець ХІХ – перша третина 
ХХ ст.) відзначався значним впливом граматики слов’янських мов, 
завдяки чому носієм видових значень вважали префіксацію і будь-яке 
дієслово визнавали аспектуально маркованим. З початку 30-х років 
минулого століття аспект почали трактувати як винятково граматичну 
категорію, яка функціонує як складова частина граматичних «часів» і не 
пов’язана із лексичним значенням дієслова. Розвиток функціональної 
граматики і її залучення до аналізу аспекту, який характеризує сучасний 
стан латинської аспектології, сприяли розширенню об’єкта і предмета 
дослідження. Увагу звернуто не лише на граматичні, а й на лексичні 
засоби вираження видових значень, аспектуальну семантику словотвірних 
формантів, вплив контексту, функції видо-часових форм та їх роль у 
організації тексту тощо. 

Попри те, що переважна більшість дослідників визнає наявність 
аспекту як граматичної категорії у латинській мові, все ж досі відсутня 
одностайність у поглядах на його природу. Частина лінгвістів 
(А. Бертоккі, М. Пуар’є, Ф. Олдс’є) пов’язують його із внутрішньою 
завершеністю/незавершеністю ситуації представленою основами 
перфекта й інфекта. Інші ж (Г. Верель, М. Кравар, С. Мейє) розглядають 
аспект у площині темпоральності, а саме – як реалізацію співвідношення 
між моментом реалізації ситуації і точкою відліку. На нашу думку, такий 
погляд видається оправданішим з огляду на темпоралізацію латинської 
дієслівної системи і функціонування аспекту як складової частини 
часових відношень. 

Прийнятий у нашому дослідженні двокомпонентний підхід до 
трактування аспектуальності, який передбачає участь у її організації 
граматичного аспекту і реалізованої на лексико-семантичному рівні 
акціональності зумовлює потребу звернутись до згаданих категорій, що 
зроблено у підрозділі 1.2. «Ключові поняття аспектології: аспект, 
акціональність». Загальноприйняте розуміння аспекту трактує його як 
одну із реалізацій онтологічної категорії часу, яка представляє внутрішню 
темпоральну структуру ситуації. Відмінність між граматичним часом і 
аспектом полягає у зовнішньому і внутрішньому вимірах часового 
континууму, що, своєю чергою, зумовлено різним статусом мовця. У 
першому випадку він, членуючи перебіг дії стосовно дейктичного  
орієнтиру, яким виступає момент мовлення, є спостерігачем, у другому, 

                                                            
1 Замість терміна Zeitart К. Бруґман на позначення трьох аспектуальних основ (презенса, 
аориста, перфекта) у давньогрецькій мові запропонував термін Aktionsart, який подекуди 
вживається у сучасному мовознавстві. 
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«занурений» у неї – діячем. Базові у системі аспектуальних значень семи 
імперфективності і перфективності зумовлюються «розташуванням» 
мовця за межами ситуації або всередині неї. Це формує «вікно 
спостереження» (В. Плунгян), тобто фрагмент ситуації, який перебуває у 
полі зору мовця, залежно від обсягу якого ситуація сприймається як 
цілісна (перфективна) або часткова (імперфективна).  

Специфікою аспекту в латинській мові, на відміну від низки інших, є 
його неавтономність, що виявляється у підпорядкуванні часові і здатності 
реалізуватися лише у складі фінітних видо-часових форм, які є 
кластерами, де нерозривно поєднуються темпоральна та аспектуальна 
складові. Це дає змогу кваліфікувати аспект у латинській мові як 
вторинну граматичну категорію, що виражає особливості перебігу 
ситуації на осі часу і реалізується співвідношенням обсягу «вікна 
спостереження», визначеного локалізацією мовця стосовно ситуації, із 
обсягом самої ситуації. 

На противагу до аспекту як граматичної категорії акціональність, 
становлячи собою явище «прихованої» граматики, реалізується на 
лексико-семантичному рівні і представлена такими параметрами: ± 
граничність, ± динамічність, ± миттєвість. Серед них із семантикою 
аспекту найтісніше пов’язана граничність, яка характеризує досягнен-
ня/недосягнення дією (станом) своєї внутрішньої межі.  

Акціональні характеристики, які відзначаються лабільністю і 
здатністю модифікуватися під впливом контексту, лексичного значення 
дієслова, валентності, граматичного значення форми, є підставою для 
виокремлення акціональних типів предикатів. З опертям на класифікацію 
З. Вендлера, яка у загальних рисах відповідає універсальній емпіричній 
процедурі виокремлення акціональних класів і конвенціонально визнана 
дослідниками як придатна для аналізу латинського мовного матеріалу, ми 
розрізняємо стативи, ателічні та телічні процеси й евентиви2. 

Аспектуальність у сукупності своїх семантичних ознак і засобів 
вираження реалізується у межах однойменного функціонально-
семантичного поля теоретичні засади побудови якого представлено у 
підрозділі 1.3. «Функціонально-семантичне поле аспектуальності».  

Розгляд аспектуальності з позицій функціональної граматики, 
орієнтованої на опис семантичних категорій, закономірностей та правил 
функціонування різнорівневих одиниць у передачі змісту висловлення, 
робить доцільним звернення до польової моделі, котра розглядає систему 
мови як сукупність функціонально-семантичних полів з притаманним для 
них ядром та периферією.  

                                                            
2 Термін запропонований М. Калько (Калько М. І. Термінативно-активітивна 
полікатегорійність як вияв аспектуальної гетерогенності дієслівної семантики // Науковий 
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. 2011. 
Вип. 5. С. 115–116).  
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Комплексний аналіз латинської аспектуальності передбачає 
трактування однойменного функціонально-семантичного поля як 
макрополя, у межах якого виокремлюються мікрополя лімітативності, 
фазовості, тривалості, дієслівної множинності та інтенсивності. Його 
ядро, де поєднуються значення імперфективності та перфективності, 
творить система часових форм. Згадані значення максимально реалізовані 
в імперфекті та перфекті індикатива, що дає підстави вважати їх 
центральним елементом ядра. Решта видо-часових форм, які не можуть 
однозначно тлумачитись як найбільш спеціалізовані у вираженні аспекту і 
яким притаманна менша регулярність у вираженні аспектуальних значень 
та зумовленість периферійними засобами утворюють параядерну зону. 
Засоби, які формують ядерну зону зберігають свою категоріальну 
семантику і доповнюються додатковими смисловими відтінками, тоді як 
параядерні конституенти слугують своєрідною оболонкою, оскільки 
предикат реалізується у межах «часової» граматичної форми, але їх 
аспектуальна семантика визначається позаграматичними чинниками.  

На периферії розташовані словотвірні засоби, за допомогою яких 
реалізуються аспектуальні значення, акціональні класи дієслів, аналітичні 
аспектуальні конструкції, синтаксичні конструкції з додатковими 
аспектуальними функціями, лексичні маркери аспектуальних значень, 
комбіновані засоби аспектуального контексту. Роль граматичних засобів у 
формуванні периферійних аспектуальних значень слабне в міру 
віддалення від ядра. Частково представлені у вираженні фазовості, вони 
усуваються на дальній периферії поля, де локалізуються значення 
тривалості, множинності та інтенсивності.  

У підрозділі 1.4. «Формально-граматичне значення і функціонально-
семантичне навантаження форм» розглянуто появу у граматичних 
формах, які становлять ядро та параядерну зону функціонально-
семантичного поля аспектуальності периферійних значень, зумовлених 
впливом низки чинників, серед яких вагома роль належить контексту та 
акціональному типу предикатів. Взаємодія форми та згаданих чинників 
характеризується у поняттях нейтральності, доповнення, детермінації та 
контрасту. Її результатом, залежно від типу співвідношення, може бути 
збереження основного аспектуального значення граматичної форми, його 
конкретизація в аспектуально-нейтральних формах або розширення 
значень, що належать до ядерної зони, периферійними елементами. Вплив 
контексту та периферійних елементів поля залежить від ступеня 
стабільності аспектуальних ознак, закріплених за певною граматичною 
формою і сприяє зближенню аспектуальної семантики видо-часових 
форм, забезпечуючи їх часткову синонімію. Найменш «піддатливими» у 
цьому відношенні є імперфект і перфект індикатива. Стабільністю 
базового аспектуального значення відзначаються також решта видо-
часових форм, утворених від основи перфекта. Натомість максимального 
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впливу контексту та акціональності зазнають форми майбутнього часу та 
кон’юнктива, утворені від основи інфекта.  

Дослідження семантики мовних одиниць та їх функціонування на 
різних етапах розвитку мови забезпечується поєднанням синхронного та 
діахронного аналізу розглянутих у підрозділі 1.5. «Синхронний і 
діахронний підходи у дослідженні аспектуальності». 

Використання поряд із синхронним діахронного підходу, 
мотивуючись динамікою розвитку мови, допомагає краще зрозуміти коло 
значень, які виражаються певними засобами на синхронному зрізі, як 
одному із етапів історичного розвитку, виявити як залишки минулого 
стану, так і зародки майбутнього стану системи, а також, на підставі 
походження і розвитку, пояснити факт існування певного значення або 
функції. Однак формування загальної картини неможливе без аналізу 
місця кожного елемента системи та його функціонально-семантичного 
навантаження на певних синхронних зрізах. Синхронне дослідження 
аспектуальності на різних етапах розвитку латинської мови розкриває як 
функціонально-семантичні характеристики засобів її реалізації, так і їх 
задіяність у вираженні аспектуальних значень. 

Застосований у дисертації комплексний підхід до дослідження 
аспектуальності передбачає використання низки методів та прийомів, які 
розглянуто у підрозділі 1.6. «Методологічні засади дослідження 
аспектуальності у латинській мові». В аналізі аспектуальності використано 
семасіологічний та ономасіологічний підходи, вибір яких мотивується 
конкретними завданнями на кожному етапі дослідження. Семасіологічний 
підхід застосовано в аналізі семантики та функцій видо-часових форм та у 
розгляді семантичного потенціалу словотвірних засобів творення 
аспектуальних значень. Натомість ономасіологічний підхід використано для 
розгляду структури і семантики складових функціонально-семантичного поля 
аспектуальності та мікрополів, які його формують. 

Окрім загальнонаукових методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, у 
праці використано також традиційні методи та прийоми лінгвістичного 
аналізу. Описовий метод застосовано у всіх розділах роботи, а саме: для 
аналізу підходів до вивчення проблеми аспекту та акціональності в історії 
мовознавства, характеристики семантики дієслівних форм, словотвірних 
маркерів аспектуальності та функціонально-семантичних мікрополів, які 
формують поле аспектуальності.  

За допомогою компонентного аналізу встановлюється набір сем, які 
характеризують зони імперфективності та перфективності.  

Метод опозиційного аналізу застосовано для виокремлення 
дистинктивних ознак імперфекта і перфекта індикатива, розгляду 
аспектуальної нейтралізації, а також для встановлення аспектуальних чи 
акціональних відмінностей простих дієслів та їх префіксально утворених 
корелятів. 
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Роль оточення у реалізації певного аспектуального значення потребує 
звернення до контекстологічного аналізу, який допомагає визначити або 
конкретизувати видову семантику, що є особливо важливим для 
встановлення значення в аспектуально-нейтральних формах.  

Побудова функціонально-семантичного поля аспектуальності та 
мікрополів, які його утворюють, відбувалася з використанням методу 
структурно-семантичного моделювання.  

У праці також використано методику зіставного, порівняльно-
історичного та типологічного аналізу. Зіставний та типологічний аналіз 
застосовано у процесі порівняння фактів латинської мови з їх аналогами у 
давніх і сучасних мовах. Звернення до порівняльно-історичного аналізу 
представлене при характеристиці індоєвропейських основ латинської 
дієслівної системи, характеристиці префіксальної системи латинського 
дієслова.  

Аналізу аспектуальної семантики видо-часових форм, які є носіями 
граматичного аспекту присвячено другий розділ «Граматичні засоби 
вираження аспектуальних значень», який складається з чотирьох 
підрозділів. 

Зміни, яких зазнала дієслівна система індоєвропейської прамови на 
латинському ґрунті представлені у підрозділі 2.1. «Індоєвропейське 
підґрунтя латинської аспектуальної системи». Властивий для 
індоєвропейського мовного стану деривативно-флективний морфосинтак-
сичний тип, для якого притаманне вираження аспектуальних відмінностей 
шляхом протиставлення дієслівних коренів з огляду на закладене у їх 
семантиці відношення до межі, у латинській мові завдяки граматизації 
замінився парадигматично-флективним (Г. Курзова). Це сприяло 
мінімізації ролі словотвірних елементів у репрезентації аспектуальних 
значень, і їх витісненню граматичними засобами: видо-часовими 
формами, які поєднують темпоральну та аспектуальну складові. 
Специфіка латинської дієслівної системи порівняно з системами деяких 
давніх індоєвропейських мов (індо-іранських, давньогрецької) полягає у 
злитті первісних аориста і перфекта у синкретичну форму – латинський 
перфект, який сформував власну систему граматичних «часів». Зростаюча 
роль категорії часу сприяла редундантності аспекту і він почав 
реалізуватись у межах темпоральності. Завдяки зміні місця і статусу 
аспекту у системі граматичних категорій дієслова латинська дієслівна 
система почала функціонувати передовсім як часова, зберігаючи при 
цьому за собою функцію вираження видових значень. Поєднання аспекту 
і часу сприяло виникненню відносних часів, які почали вживатися для 
вираження таксисних відношень і у сфері підрядних речень поєдналися з 
кон’юнктивом. Це дає підстави трактувати видо-часову систему 
латинської мови як сферу, де реалізують свої потенції поля 
темпоральності, аспектуальності, таксису та модальності. 
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Підрозділ 2.2. «Претерітальність як домінантна сфера реалізації 
аспектуальних відношень» присвячений аналізу аспектуальної семантики 
перфекта, імперфекта і плюсквамперфекта індикатива. 

Синкретичність латинського перфекта зумовила його закріплення за 
двома зонами функціонування, критерієм виокремлення яких є наявність 
або відсутність зв’язку з комунікативною ситуацією відповідно до чого 
диференціюється його розширений і історичний різновиди. Ознакою 
першого є безпосередній чи опосередкований зв’язок із комунікативним 
актом. При цьому перфект позначає будь-який результат ситуації, 
релевантний після її реалізації, або як будь-яке відлуння існуючої раніше 
ситуації певною мірою пов’язане із моментом мовлення. Найвиразніше 
такий зв’язок простежується у претерітопрезентних дієсловах novi, odi, 
memini, які вже у ранній латині становили реліктову групу і перебували на 
периферії значень перфекта.  

В інших випадках про зв’язок перфекта з теперішнім можна судити 
лише на підставі контексту, формальними маркерами якого є coniunctivus 
praesentis у підрядних реченнях, вживання у формах першої та другої 
особи, функціонування у ситуації безпосереднього комунікативного акту.  

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.  

Межа між розширеним та історичним перфектом є дуже тонкою. Їх 
диференціація лише у контексті, дає змогу припустити, що у свідомості 
мовця вони чітко не розрізнялись і перфект сприймався як семантично 
однорідна форма. Підтвердженням цього є наведені нижче приклади, де 
перфект, залежно від специфіки тексту, у першому випадку 
представлений у зв’язку з моментом мовлення, а у другому – як простий 
претеріт:  
Venit summa dies et ineluctabile tempus // Dardaniae (Verg. Aen. 2, 322–323) 
– Прийшов (= є) останній день і невідворотний час для країни дарданців. 
Рrimus ab aetherio venit Saturnus Olympo… (Verg. Aen. 8, 319) – Першим з 
небесного Олімпу прийшов Сатурн…  

Незалежно від сприйняття перфекта як розширеного чи історичного 
він виражає завершені ситуації, що дає змогу визначити лімітативність 
його ключовою ознакою. При цьому йдеться не так про завершеність 
ситуації зумовлену її вичерпаністю, як про припинення часу тривання 
ситуації. Це дає підстави характеризувати латинський перфект як 
«темпоральний» перфектив, значення завершеності у якому передовсім 
зумовлене припиненням часу тривання, хоч ймовірною є також наявність 
природної межі ситуації. Особливо виразно це простежується у поєднанні 
перфекта з прислівниками paene та prope «майже», які позначають, 
припинення ситуації до її внутрішньої вичерпаності, та темпоральними 
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прислівниками зі значенням панхронності (semper, numquam). В 
останньому випадку зображувана ситуація не поширюється на всю вісь 
часу, а локалізована лише у межах минулого, обмежуючись моментом 
мовлення. Наприклад: 
Paene in foveam decidi, ni hic adesses (Pl. Persa 594) – Я впав би (дослівно: 
майже впав) до ями, якщо б тебе не було поряд. 
Numquam vos praetorem tam palaestricum vidistis (Cic. Verr. 2, 2, 54) – Ви 
ніколи не бачили такого відданого палестрі претора. 

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. 
Завдяки дистантності точки відліку забезпечується цілісний погляд на 
ситуацію, її сприйняття як факту без виділення окремих фаз.  

Здебільшого точкою відліку, стосовно якої виражену перфектом 
ситуацію розглядають як припинену, є момент мовлення, вибір якого за 
відсутності інших кооординат є цілком логічним і зумовлюється 
антропоцентризмом мови, завдяки чому мовець описує світ у системі 
своїх координат ego-hic-nunc і співвідносить з ними навколишнє. Однак 
функціонування перфекта для вираження повторюваних, або панхронних 
ситуацій чи у футуральному контексті дає підстави стверджувати 
лабільність точки відліку і її здатність співвідноситися з будь-яким місцем 
на осі часу. Абстрагування від точки відліку, роль якої зводиться до 
темпорального орієнтиру, стосовно якого ситуація є минулою, та розрив із 
ним сприяють виникненню аористичного значення перфекта завдяки чому 
ситуація трактується як простий припинений факт минулого. 

Правобічна замкнутість, притаманна перфекту, не передбачає 
обов’язкової обмеженості наслідків ситуації точкою відліку, яка є 
проникливою для них. Завдяки цьому забезпечується логічний зв’язок між 
нею та ситуацією, особливості якого визначені контекстом. Такий зв’язок 
властивий для розширеного перфекта, реалізуючись у вигляді результату, 
актуальності ситуації для наступного часового плану або будь-якого 
контакту із ним.  

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 
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ретроспективним поглядом на неї із зовнішньої стосовно ситуації точки 
відліку, заданої контекстом або обраної мовцем.  

Аспектуальна складова у значенні перфекта, як і системи часів 
перфекта загалом, представлена семантичною зоною перфективності, яку 
репрезентують семи лімітативності, інцептивності (інгресивності), 
комплетивності та пунктивності, які є частковими реалізаціями 
перфективності і виникають під впливом контексту та акціонального 
класу предикатів.  

Аналіз фактичного матеріалу дав підстави зробити висновок про 
існування зв’язку між перфективністю та акціональністю, що знаходить 
свій вияв у узгодженості аспектуальної семантики форми із телічним 
характером предикатів, яка простежується у всі історичні періоди 
(таблиця 1).  

Таблиця 1  
Дистрибуція телічних/ателічних предикатів у perfectum indicativi 

 
Характер предикатів до певної міри є чинником, який зумовлює 

актуалізацію тієї чи іншої семи із інвентаря перфектива. Функціонуючи у 
перфекті, ателічні предикати реалізують семи лімітативності або 
інцептивності. 

Поява інцептивного значення зумовлюється аспектуальним 
конфліктом, який виникає внаслідок контрасту між ателічністю стативних 
предикатів і телічною природою перфекта. Завдяки цьому відбувається 
зміна акціонального статусу предикатів, а саме – їх перетворення у 
евентиви, для яких властива динамічність, наприклад: sto «стою» (стан) – 
steti «став» (= почав стояти; евентив). Розглядати інцептивність як 
характерну ознаку статичних дієслів, що іноді стверджується у 
дослідженнях (Ф. Олдс’є, Г. Петерсман), на нашу думку, не має підстав 
через домінуючу роль контексту, який сприяє реалізації такої 
трансформації, а також з огляду на суб’єктивність сприйняття ситуації.  

Предикати, які передбачають досягнення межі (телічні процесні та 
евентиви) переважно реалізують у перфекті семи комплетивності або 
пунктивності. Виразно розмежувати обидва значення, особливо у 
евентивах, часто є доволі складно, оскільки миттєвість, яка є характерною 

 Типи предикатів 
 
 
Період 

Ателічні Телічні 

Усього % Усього % 

Ранній 1 355 22,2 4 750 77,8 
Класичний 4 733 27 12 798 73 
Післякласичний 6 777 30 15 812 70 
Пізній 4 252 24 13 465 76 
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ознакою цього акціонального типу, сприяючи цілісному представленню 
ситуації, дає підстави стверджувати наявність пунктивного значення. 
Водночас, цілковита реалізація дії, її доведення до кінця, свідчать про 
комплетивність.  

Аспектуальну семантику imperfectum indicativi 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 ситуація ще триває. Для імперфекта властивим є 
відношення одночасності між обома точками, завдяки чому вони 
накладаються одна на одну, забезпечуючи синхронний погляд на 
ситуацію. Внаслідок цього у полі зору мовця перебуває лише фрагмент 
ситуації, охоплений точкою відліку.  

Реалізуючи своє аспектуальне значення у межах семантичної зони 
імперфективності, для якої властиве представлення ситуації у процесі 
реалізації, імперфект, залежно від контексту та акціональної семантики 
предикатів, може отримувати додаткові семантичні відтінки: прогресивності 
(ситуація у розвитку), дуративності (тривання в минулому), множинності 
(повторювана ситуація в минулому), залежно від ступеня узагальненості, 
представленої у вигляді ітеративності або габітуальності, а також 
конативності (нереалізований намір здійснити ситуацію). 

Реалізація часткових значень пов’язана із акціональними типами 
предикатів: у статичних предикатах здебільшого реалізується сема 
дуративності, в ателічних та телічних процесних предикатах – сема 
прогресивності, яка у телічних предикатах під впливом контексту може 
доповнюватися відтінками множинності або конативності, евентивні 
предикати в імперфекті представлені семами множинності або 
конативності. Поява множинної або конативної семантики є наслідком 
«аспектуального конфлікту» між імперфективністю форми та телічним 
характером предикатів. Загалом же у латинській мові простежується 
узгодженість акціональної й аспектуальної семантики, завдяки чому 
перевагу до вживання в імперфекті мають ателічні предикати (таблиця 2). 

 
Таблиця 2  

Частотність вживання ателічних/телічних предикатів  
у imperfectum indicativi 

Типи 
предикатів 

Період 

Ателічні Телічні 

Усього % Усього % 

Ранній 687 90 % 76 10 % 
Класичний 5 026 86 % 818 14 % 
Післякласичний 6 553 87 % 979 13 % 
Пізній 4 607 78 % 1 299 22 % 
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Синхронний погляд, забезпечуючи вичленування одного із 
фрагментів ситуації, залишає поза межами поля зору решту, де ситуація 
може розвиватися по-різному. З цією «віртуальною» частиною пов’язані 
вторинні значення імперфекта, які є зонами перетину аспектуальності, 
модальності і темпоральності. При цьому імперфект може вказувати на 
продовження ситуації у момент мовлення або ж отримувати модальну 
семантику і виражати ввічливе прохання, контрфактуальність або 
ірреальність. 

Під впливом акціональної семантики предикатів зазнає посилення 
або ослаблення аспектуальна опозиція імперфекта і перфекта, яка є 
особливо виразною за умови протиставлення перфекта телічних 
предикатів і імперфекта ателічних.  

Згадана опозиція ослаблюється і може зазнавати нейтралізації в 
ателічних предикатах, які в імперфекті актуалізують семи прогресива або 
дуратива, а в перфекті – сему лімітатива. Опозитивні відмінності між 
імперфектом і перфектом, нівелюються також під впливом контексту, що 
особливо виразно представлене у вираженні габітуальності чи 
ітеративності. 

Зумовлена акціональним класом предикатів та контекстом 
нейтралізація аспектуальної опозиції, сприяючи зближенню значень 
перфекта й імперфекта, 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 стверджувати 
аспектуальну маркованість обох форм.  

Подібно до перфекта аспектуальна 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. З огляду на це плюсквамперфект є абсолютним аналогом 
перфекта у вираженні аспектуального значення. На відміну від перфекта, 
для якого у якості точки відліку передбачається момент мовлення, якщо 
інакше не зумовлене контекстом, плюсквамперфект передбачає її 
локалізацію винятково у минулому. Різне розташування точки відліку 
сприяє тому, що перфект і плюсквамперфект протиставляються один 
одному як актуальне/неактуальне минуле. 

Позначаючи ситуації, припинені до розташованої у площині минулого 
вторинної точки відліку, плюсквамперфект передовсім функціонує для 
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вираження таксисного відношення передування, що, проте не заважає йому 
вживатись у якості абсолютного часу, прирівнюючись до перфекта. 
Абсолютно-часове значення, яке виникло під впливом розмовної мови, 
зумовлене абстрагуванням від вторинної точки відліку на користь значно 
виразнішої первинної (моменту мовлення).  

Поряд із цими типовими значеннями плюсквамперфекту властива низка 
вторинних, які можна характеризувати як «темпорально-аспектуальні» та 
«модальні». До першої групи, крім значень віддаленого минулого та 
передування поєднаних зі значенням припинення, належать також 
«антирезультативні» значення, представлені у вигляді анульованого або 
неповного результату. У першому випадку плюсквамперфект позначає 
ситуації, які були скасовані під впливом наступних, тоді як у другому – 
близькі до завершеності ситуації перервані іншими. 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. Виражена плюсквамперфектом ситуація разом із (можливим) 
результатом завжди є припиненою у вторинній, а відтак і у первинній точках 
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 типом предикатів. 
Припинення ситуації допускає як телічні, так і ателічні предикати, тоді як 
анульований результат є прерогативою телічних, оскільки саме вони здатні 
до трансформації. 

Локалізація ситуації винятково у площині минулого та існування розриву 
між ситуацією і моментом мовлення сприяє використанню 
плюсквамперфекта для зображення подій, неактуальних з погляду мовця. 
Завдяки цьому він здатний вживатися для вираження інформації, яка 
виходить за межі власне розповіді, або є менш вагомою. Здатність 
плюсквамперфекта виражати деактуалізовані ситуації також реалізується у 
вигляді модальних значень ірреальності та пом’якшеної категоричності.  

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. Ателічні предикати (стативні та 
процесні) реалізують у плюсквамперфекті сему лімітативності, тоді як 
телічні (процесні та евентивні) – семи комплетивності та/або 
пунктивності. Під впливом контексту ателічні предикати також можуть 
отримувати комплетивне та інцептивне значення. 
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Видовий потенціал форм майбутнього часу розглянуто у підрозділі 2.3. 
«Аспектуальні відношення у сфері футуральності», де проаналізовано 
відповідне коло значень майбутнього І та ІІ і сигматичного майбутнього. 

Будучи за своєю природою проспективом, майбутній І локалізує дію або 
стан 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 залежно від своїх знань, 
намірів, обіцянок тощо мовець може стверджувати, що згодом такий стан 
справ матиме місце і він встановлює за межами комунікативної ситуації 
певну точку, де ситуація зможе підтвердитися. Домінування темпоральної 
та модальної складових, а також, 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. Незважаючи на належність до системи інфекта, 
майбутній І є аспектуально нейтральним, що може зумовлюватися його 
пізнім залученням до системи часів та формальною належністю до часових 
форм утворених від основи інфекта. Подібно до мов, позбавлених 
граматичного аспекту, роль якого переймає акціональність, futurum І може 
отримувати імперфективне або перфективне значення залежно від 
акціональної семантики дієслова та контексту. При цьому ателічні 
предикати тяжіють до вираження імперфективності, а телічні – 
перфективності. 

Доволі часто аспектуальне значення майбутнього І неможливо 
встановити на підставі згаданих чинників. У подібних випадках існують 
підстави стверджувати його нейтралізацію і характеризувати майбутній І 
як форму з аористичною семантикою, основною функцією якої є проста 
констатація майбутнього факту. 

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 є як вплив контексту, так і 
неможливість врахування на підставі писемного тексту невербальних 
засобів комунікації (інтонації, жестикуляції тощо), які значною мірою 
сприяють формуванню аспектуально-вагомого контексту.  

На відміну від аспектуально-нейтрального майбутнього І futurum ІІ 
переважно характеризується перфективною семантикою. Подібно до 
плюсквамперфекта його видове значення зумовлене баченням ситуації як 
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припиненої у точці М, що передує розташованій у майбутньому вторинно 
обраній точці відліку М’.  

Здебільшого вживаючись у підрядних реченнях, де він виражає 
передування і припинення стосовно іншої майбутньої дії, futurum II іноді 
прирівнюється за значенням до futurum I. Їх уподібнення найчастіше 
засвідчене у: а) автономному функціонуванні у реченні, коли futurum II 
представлений поодинокою, формою; б) у паралельному вживанні обох 
різновидів майбутнього у головному реченні особливо, якщо акціональна 
семантика однієї з форм корелюється із аспектуальною семантикою іншої; в) 
у функціонуванні майбутнього ІІ в обох частинах складнопідрядного 
речення. Схожість обох різновидів футурума ще більше акцентується за 
умови підсилення їхнього аспектуального значення акціональною 
семантикою предикатів та відповідним контекстом.  

Функціонування майбутнього ІІ як простого футурума не заперечує 
його перфективності, оскільки у переважній більшості випадків він, як і 
часи системи перфекта, представляє ретроспективний погляд на 
припинену стосовно точки відліку ситуацію, що дає змогу охопити її в 
цілісності. Перфективність майбутнього ІІ є семантично неоднорідною, 
реалізуючись передовсім у вигляді комплетивності та пунктивності. В 
ателічних предикатах перфективність може також реалізуватись у вигляді 
інцептивного значення. 

На відміну від перфекта і плюсквамперфекта лімітативність у 
семантиці перфективності майбутнього ІІ є обмеженою, підпорядко-
вуючись 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 завжди означає 
припинення, ситуація може тривати і після неї, що особливо притаманне 
для ателічних предикатів. У таких предикатах лімітативність задається 
лексично, зокрема, обставинами часу, що вказують на обмежену 
тривалість або сполучниками з подібним значенням. 

З огляду на нейтральність майбутнього І опозиція futurum I/futurum II 
лише спорадично представлена як аспектуальна і є найвиразнішою за 
умови контрасту протилежних за акціональними характеристиками 
предикатів, анулюючись при протиставленні майбутнього І та ІІ 
однотипних (ателічних або телічних) предикатів чи за нейтральності 
видового значення одного з них.  

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 
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існуватиме у майбутньому безвідносно до особливостей її перебігу. На 
відміну від нього futurum ІІ, подібно до решти форм системи перфекта, є 
перфективно маркованим, зазнаючи значно меншого впливу 
акціональності і контексту.  

Розгляду видових значень у сфері умовного способу присвячений 
підрозділ 2.4. «Аспектуальна семантика конʼюнктива».  

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 висловлення, залежність від контексту, інтенцій 
суб’єкта мовлення та реціпієнта сприяють ослабленню, а іноді, і 
цілковитій нівеляції аспекту. Подібно до сфери майбутнього тут можна 
констатувати нейтральність утворених від основи інфекта кон’юнктива 
презенса та імперфекта, які здатні функціонувати з імперфективним та 
перфективним значенням залежно від ателічності чи телічності 
предикатів і контексту. 

Видове значення згаданих форм також залежить від трактування 
ситуацій мовцем та реципієнтом як конкретних (семельфактивних) чи 
узагальнених (генералізованих). У першому випадку кон’юнктив радше 
сприймається зі значенням перфективності, у другому – імперфек-
тивності.  

Дещо виразніше аспектуальна відмінність представлена у 
coniunctivus praesentis та perfecti вжитих для вираження заборони та 
можливості, що, на думку низки лінгвістів (Й.-Б. Гофман, Ж. Перро), 
свідчить про збереження у них первісної видової семантики. Однак 
нерегулярність такого протиставлення, обмеженість згаданих форм 
другою особою у coniunctivus prohibitivus та третьою у coniunctivus 
potentialis, а також нерівномірний розподіл на різних діахронних зрізах 
(перевага презентних форм у ранній латині та перфектних у наступні 
періоди) не дає підстав однозначно визнавати його видовий характер. 
Протиставлення типу ne facias/ne feceris та dicat aliquis/dixerit aliquis 
краще трактувати як ізольовані вживання кон’юнктива, які становлять 
релікт давнішої системи, де аспект відігравав значнішу роль. 

На противагу до нейтральності форм утворених від основи інфекта, 
перфект і плюсквамперфект кон’юнктива зберігають перфективне 
значення, що може зумовлюватись як семантикою основи перфекта, так і 
впливом відповідних форм дійсного способу. 

Подібно до індикатива перфективність у кон’юнктиві реалізується у 
вигляді лімітативності, інцептивності, комплетивності та пунктивності залежно 
від акціонального типу предикатів. При цьому у телічних предикатах 
актуалізуються семи комплетивності та/або пунктивності, а в ателічних – 
лімітативності і, рідше, під впливом контексту, інцептивності.  
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Аналіз аспектуальної семантики форм кон’юнктива не дає підстав 
розглядати їх у межах опозиції «імперфективність/перфективність», 
оскільки аспектуально-нейтральним презенсу та імперфекту протистав-
лено перфективно-марковані перфект і плюсквамперфект. Існуючі 
випадки виразного видового протиставлення є оказіональними, 
зумовлюючись акціональною семантикою предикатів і контекстом. 

Говорячи про функціонування кон’юнктива, варто враховувати також 
роль чинника часу, який сприяв семантичній перебудові системи 
кон’юнктива за зразком індикатива та витісненню на периферію 
аспектуальної складової. Така семантична трансформація, менш помітна у 
незалежно вжитому кон’юнктиві, вповні реалізується при його 
функціонуванні у підрядних реченнях, у яких кон’юнктив часто характеризує 
відношення між головним і підрядним реченнями та виступає 
граматизованим способом присудка підрядного речення. Залежно від типу 
речення кон’юнктив по-різному реалізує ознаки давнішої модально-
аспектуальної і пізнішої модально-темпоральної систем.  

Кон’юнктив в умовних та допустових реченнях значною мірою 
зберігає значення, які притаманні його самостійному вживанню. 
Особливо, це характерне для потенціального періоду (modus potentialis), 
де кон’юнктив презенса на противагу до перфективно маркованого 
перфекта є аспектуально-нейтральним і здатний виражати 
імперфективність або перфективність. У випадку імперфективного 
значення кон’юнктива презенса він утворює оказіональну аспектуальну 
опозицію із кон’юнктивом перфекта. 

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 зберігав 
претерітну семантику. 

З огляду на аспектуальне значення відношення між обома формами 
кон’юнктива є тотожним існуючому між презенсом і перфектом: 
imperfectum coniunctivi є аспектуально-нейтральним, виражаючи 
імперфективність чи перфективність під впливом акціональної семантики 
предикатів та контексту. 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 або лімітативності в ателічних.  

У підрядних реченнях часу, причини, наслідку, додаткових та 
непрямому питанні можна констатувати перевагу модально-темпоральної 
складової з актуалізацією, залежно від специфіки речення, першого чи 
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другого компонента. У цих типах речень на передній план виступає 
часове значення, при чому іноді кон’юнктив виступає як еквівалент 
індикатива і вжитий лише з формально-синтаксичних причин. 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». При 
цьому аспектуальна семантика кон’юнктива реалізується у межах 
відносного часу: одночасність здебільшого асоціюється з 
імперфективністю, передування з перфективністю. Характерною рисою 
цього типу речень є синтаксична зумовленість аспектуальних значень їх 
предикатів під впливом відносно-часових відношень.  

Конфлікт між акціональною семантикою дієслова та аспектуальною 
семантикою форми у кон’юнктиві, як і у формах індикатива, вирішується 
шляхом актуалізації у формах системи перфекта семи лімітативності. У 
кон’юнктиві презенса та імперфекта, перевагу має синтаксичний 
контекст, а саме, значення одночасності, завдяки якому ситуація 
сприймається як процесна. 

Об’єктно-фінальні речення передбачають передовсім вживання 
інфектних форм кон’юнктива. Виражаючи абсолютне або відносне 
майбутнє, кон’юнктив презенса та імперфекта є аспектуально-
нейтральними, а їх видова семантика, як і у незалежно вжитому 
кон’юнктиві, визначається акціональними характеристиками дієслова або 
контекстом. Переважне значення перфективності, притаманне для них, 
може бути пов’язаним із модальним значенням волевиявлення і наміром 
мовця бачити своє бажання радше реалізованим, ніж у процесі здійснення. 
У зв’язку із частковою належністю ситуацій, виражених присудком таких 
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.  

На противагу до кон’юнктива презенса й імперфекта кон’юнктив 
перфекта та плюсквамперфекта, як і в інших типах підрядних речень, 
характеризується перфективною семантикою, виражаючи припинені ситуації.  

З огляду на нейтральність презенса та імперфекта інфектні і перфектні 
форми кон’юнктива лише оказіонально можуть утворювати аспектуальну 
опозицію, чим відрізняються від індикатива. Однак під впливом дійсного 
способу таке протиставлення може ставати регулярним, що простежується у 
наслідкових та означально-наслідкових реченнях, у яких кон’юнктив 
виступає абсолютним аналогом індикатива: praesens та imperfectum 
coniunctivi позначають ситуації, які збігаються з первинною чи вторинною 
точкою відліку, а отже – триваючі, а perfectum та plusquamperfectum 
coniunctivi – ситуації припинені до неї.  
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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 завдяки перевазі 
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 ослаблення видової ознаки, завдяки чому 
форми системи інфекта характеризуються аспектуальною нейтральністю, 
а їх видові значення зумовлюються акціональною семантикою предикатів 
та контекстом. Темпоралізація, якої зазнав кон’юнктив у підрядних 
реченнях, сприяла перехрещенню аспектуальних і відносно-часових 
значень, при чому перші у низці випадків зумовлюються синтаксично, 
будучи наслідком реалізації значень одночасності та передування. 

У третьому розділі дисертації «Словотвірні маркери 
аспектуальності у латинській мові» проаналізовано словотвірні 
морфеми, за допомогою яких аспектуальність реалізується на рівні 
дієслова. Подібно до інших мов перевага серед них належить префіксам, 
значення та функції яких розглянуто у підрозділі 3.1. «Префіксація як 
засіб формування акціональної семантики». 

Виникнувши на основі первісних прислівників із просторовою 
семантикою і виступаючи складовою частиною дієслова, префікси зазнали 
модифікації свого первинного значення. Завдяки цьому 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. Серед префіксів, для яких поряд із просторовим, властиве 
також аспектуальне значення, у латинській мові виділяють ad-, con-, de-, dis-, 
e(x)-, in-, ob-, per-, prae-, pro-, re(d)-, sub-, super-, trans-. Оскільки різні 
аспектуальні характеристики у межах одного і того ж префікса можуть 
переплітатися, 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. Ґарсіа Ернандез, і виокремлюючи 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 егресивності3.  

                                                            
3 García Hernández B. Les preverbes latins. Notions latives et aspectuelles // Actes du Ve Colloque 
de Linguistique latine. Louvain-la-Neuve: Institut de linguistique, 1989. P. 149–159. 
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Адлативні префікси, до яких належать ad-, in-, ob- акцентують 
увагу на початковій фазі дії. Об’єднані спільним значенням інгресивності 
вони відрізняються за особливостями її прояву. Ad- вказує на початок дії 
та її поступовий розвиток (adamare «закохуватись», adedere «над’їдати, 
їсти потроху»), in- та ob- позначають лише впровадження у дію, 
залишаючи поза увагою її подальший розвиток (insonare «зазвучати», 
obdormire «засинати»). Префікси ad- та in- також здатні інтенсифікувати 
дію. Межі між відтінками аспектуальних значень, завдяки їх вторинності, 
іноді є доволі невиразними, перебуваючи на перетині інгресивності та 
інтенсивності (adamare «закохуватись» та «палко кохати»).  

Найвиразніше аспектуальні значення представлені у префіксах ad- та 
in-, тоді як у ob- вони слабко відчутні.  

Просекутивні префікси, які вказують на прогресивний розвиток, 
представлені префіксами per-, pro-, trans-. З-поміж них 
найпродуктивнішим і семантично найвиразнішим є per-. Поєднуючись з 
дієсловами, які характеризуються дуративною семантикою, наприклад, 
manere «залишатись, перебувати» цей префікс вказує на продовження 
ситуації або набуває інтенсифікуючого значення з акцентом на 
тривалості, вищій від норми (permanere «залишатись довго; тривати»). 
Варіантом інтенсифікуючого значення може бути вказівка на ретельність 
виконання дії (pernoscere «ґрунтовно дізнаватись; знайомитись»). 
Згаданий префікс також часто вживається у перфективуючій функції, 
позначаючи досягнення кінцевої межі, у поєднанні з граничними 
дієсловами (perlegere «читати до кінця»). Іноді межа між 
перфективуючим та інтенсифікуючим значенням є надзвичайно тонкою, 
так що конкретизація семантики префікса можлива лише у ширшому 
контексті, напр.: pernegare «категорично заперечувати» та «цілковито 
заперечувати». 

Префікс pro- 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 (proloqui «пророкувати»). Значення 
прогресивного розвитку, яке можна співвіднести з імперфективністю, 
трапляється порівняно рідко, здебільшого у пізній латині (prodormire 
«продовжувати спати, спати довго»).  

Префікс trans- переважно виступає з локативною семантикою і вкрай 
рідко вживається як маркер прогресивності, позначаючи продовження 
ситуації (transloqui «продовжувати розповідати»). Причиною такої 
міноритарності була близькість значень trans- та значно поширенішого 
per-, який витіснив його з позалокативних вживань.  

Спільною ознакою аблативних префіксів de- та ex- з первинним 
просторовим значенням відокремлення, віддалення є вказівка на 
досягнення межі дії або її результативності. При цьому йдеться не про 
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властиве припинення дії, яке виражається граматичними засобами 
(часами системи перфекта), а лише вказується на намір довести дію до 
кінця (debellare «остаточно перемогти, закінчити війну», ediscere 
«навчитись»). Обидва згадані префікси також виступають засобом 
інтенсифікації (deamare «шалено кохати», exposcere «наполегливо 
просити»). Серед значень префікса de- можна також виокремити 
адверсативне, яке полягає у запереченні дії (стану), виражених 
дієслівною основою, пор. iungere «запрягати» – deiungere «розпрягати, 
звільняти», discere «вчитись» – dediscere «розучитись, забути» тощо. 

На противагу до згаданих вище префіксів з вторинним інтенсивним 
значенням, у префіксах super-, prae- та sub- воно є одним із основних, 
розвинувшись на основі значень антеріорності та постеріорності. 
Префікси super- та prae- первинно вказуючи на розташування над 
об’єктом або перед ним отримали значення інтенсифікаторів дії, 
позначаючи ступінь ознаки вищий від норми (supersapere «бути дуже 
розумним», praevalere «бути дуже сильним; переважати») або додаткову 
дію (superlucrari «додатково заробляти»). Протилежне значення властиве 
для префікса sub-, який надає дієсловам демінутивного (аттенуативного) 
значення, вказуючи на нижчий вияв ознаки, (subtimere «побоюватись»). 

Носієм ітеративності у латинській мові слугує префікс re(d)- основним 
значенням якого є рефактивність, тобто вказівка на повернення до 
попереднього стану, пор.: mittere «посилати» – remittere «відсилати», 
poscere «просити, вимагати» – reposcere «просити, вимагати назад» тощо. 
Модифікацією рефактивного значення є значення повторюваності 
(reficere «робити знову»), реципрокальності (relucere «відбивати світло») 
та інтенсивності (resplendere «яскраво сяяти»). 

Надзвичайно поширеним у латинській мові був префікс con-, для якого, 
окрім соціативного значення «разом з» (пор.: ponere «класти» – componere 
«класти разом, складати»), притаманна низка аспектуальних значень. Цей 
префікс виражає цілісність (conquirere «розшукувати»), граничність 
(conficere «здійснювати, завершувати»), вичерпність (comedere «з’їдати»), а 
також інтенсивність (concupiscere «палко бажати»). 

На противагу до соціативного значення con- префікс dis- «окремо» 
вказує на роз’єднання, відокремлення, похідним від якого є заперечне 
значення, (dissentire «не погоджуватися»). Різновидом значення 
роз’єднання є дистрибутивне (distribuere «розподіляти»). Подібно до 
префікса re- dis- може надавати дієсловам також значення, відміненої дії, 
пор.: iungere «запрягати, з’єднувати» – disiungere «розпрягати, 
відокремлювати». Як і інші префікси dis- також здатний інтенсифікувати 
дієслово (disamare «дуже любити»). 

Притаманна для більшості префіксів полісемія, завдяки чому одне і те 
саме акціональне значення могло мати різне формальне вираження 
сприяла синонімії префіксів, найтиповішими випадками якої є 
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ототожнення значень ad- та in- (пор. advesperascere/invesperascere 
«вечоріти»), prae- та per- (praeclarescere/ perclarescere «ставати ясним»), 
de- та dis- (deiungere/disiungere «розпрягати») здебільшого притаманне 
для пізньої латини. Окрім близькості значень, синонімію спричинювала 
також десемантизація префіксів, внаслідок чого вони перетворювались у 
протетичні елементи, що було особливо характерним для розмовної мови. 
Десемантизація також сприяла ототожненню значень простих і 
префіксальних дієслів (пор.: claudere – occludere «зачиняти», operire – 
cooperire «вкривати») та плеонастичному нагромадженню одного і того ж 
або близьких за значенням префіксів у межах одного дієслова (colligere – 
concolligere «збирати», implere – adimplere «наповнювати»). 

Функція префіксів полягала не лише у модифікації лексичного значення 
дієслова і творенні родів дієслівної дії, а й у телізації та перфективації дієслів. 
У першому випадку префікси, приєднуючись до неграничних дієслів, 
сприяли їх трансформації у граничні (пор. неграничне edere «їсти» та 
граничне comedere «з’їдати»), тоді як у другому, поєднуючись з граничними 
дієсловами, підкреслювали досягнення межі дії (пор. venire «приходити – 
advenire «приходити до межі», vincere «перемагати» – evincere «цілковито 
перемагати»). Відмінність між наведеними парами дієслів є мало відчутною, 
префікс відіграє роль своєрідного «детермінанта», підкреслюючи лише 
спрямованість дії до досягнення межі. Реальне досягнення межі без 
застережень виражається і відповідними простими дієсловами, які вживались 
у формах системи перфекта або відповідному контексті. Близькість значень 
простих і префіксальних дієслів 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. 

Роль суфіксів у реалізації аспектуальності розглянуто у під-
розділі 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. На противагу до 
префіксів, суфікси не привносять додаткових семантичних відтінків, а 
також позбавлені перфективуючої функції.  

Серед суфіксів, які у той чи інший спосіб модифікують акціональну 
семантику дієслів, виокремлюються такі: -scо-, -(i)to-/-(і)so. 

За допомогою суфікса -sco- в латинській мові утворюється численна 
група дієслів, основною ознакою яких є вказівка на перехід у новий стан, 
що дає підстави характеризувати ці дієслова як трансформативи або 
фіентиви, та еволютивність – поступове нагромадження властивостей, 
що спричиняють появу нової ситуації: calescere «тепліти, ставати 
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теплим» – calere «бути теплим», grandescere «ставати великим» – grandis 
«великий» тощо. Позбавлений конкретного значення суфікс -sco- 
модифікує акціональну семантику, сприяючи переходу статичних 
неграничних дієслів у динамічні граничні, з огляду на що йому можна 
приписувати телізуючу функцію. Специфікою таких дієслів є те, що 
виражаючи гомогенні дії, які становлять повторення тих самих елементів, 
вони зближуються з неграничними процесами. Тотожними згаданим 
дієсловам є нечисленні утворення сформовані на основі дієслова fieri, 
наприклад, calefieri «ставати теплим». 

Носієм аспектуальних значень також є суфікси -(і)so-, -(i)to-, які 
акцентують повторюваність або інтенсивність дії. Дієслова цими суфіксами 
позначають повторювані ситуації, які реалізуються як мультиплікативні або 
ітеративні, залежно від відсутності чи наявності інтервалу між окремими 
актами. Завдяки притаманній їм виразності, такі дієслова, передовсім 
побутували у розмовній мові, звідки перейшли у літературну, як засіб 
вираження емфатичності. У процесі історичного розвитку їх значення 
могло ослаблюватися, так що часом вони семантично не відрізнялися від 
простих дієслів, пор. canere та cantare «співати». 

Характерною рисою цих дієслів є тяжіння до вираження 
імперфективності, що простежується у їх переважному вживанні у 
формах, утворених від основи інфекта, функціонуванні для вираження 
габітуальності та фонової інформації.  

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, мотивовані 
твірною основою (презентні основи асоціюються з інтенсивністю, основи 
part. рerf. pass. – з фреквентативністю) та, передовсім, контекстом. 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 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. 

До згаданих вище примикає також суфікс -urio, який є носієм 
модальної семантики, формуючи т. зв. «дезидеративні» дієслова, 
первинним значенням яких є вираження бажання (parturire «хотіти 
народити», empturire «хотіти купити»). Проте волітивний елемент у їх 
значенні доволі швидко був втрачений, так що вже у ранній латині ці 
дієслова часто синонімічні відповідним простим або характеризуються 
зміною лексичного значення, що спостерігаємо на прикладі essurire 
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«хотіти їсти», звідки розвинулося зафіксоване словниками значення «бути 
голодним».  

Подібно до інших мов префіксація і суфіксація, модифікуючи лексичне 
значення дієслова і привносячи у нього додаткові відтінки, виступає у 
латинській засобом творення родів дієслівної дії, які розглянуто у підрозділі 
3.3. «Роди дієслівної дії як ознака латинського дієслова».  

Виокремлюючи роди дії у латинській мові, ми орієнтуємося 
передовсім на їх формальне вираження й, абстрагуючись від певної 
частки гіпотетичності, з якою пов’язана така процедура у «мертвій» мові, 
виділяємо фазові, кількісні, якісні, адверсативний, трансформативний та 
дезидеративний роди дії, у межах яких існує дрібніший поділ. Роди дії та 
формальні засоби їх вираження представлені нижче. 

Таблиця 3 
Таксономія родів дієслівної дії в латинській мові 

Рід дії Спосіб 
вираження 

Форманти 

І. Фазовий 
a) інгресивний 
б) прогресивний 
в) егресивний 
г) комплетивний  
II. Кількісний 
а) ітеративний 
б) рефактивний 
в) дистрибутивний 

Префіксальний 
 
 
 
 
Префіксальний, 
суфіксальний 

 
ab-, con-, in-, ob- 
per-, pro-, tra(ns)- 
con-, de-, ex- 
con-  
 
re-,-itare/-isare 
re- 
dis- 

III. Якісний 
а) інтенсивний 
 
 
б) атенуативний 
в) негативний 
г) комітативний 

Префіксальний, 
суфіксальний 

 
ad-, con-, de-, dis-, ex-, 
per-, prae-, re-, super-,  
-itare/-isare 
sub- 
dis- 
con- 

IV. Адверсативний Префіксальний de-, dis- 
V. Трансформативний Суфіксальний -sco, -fio 
VI. Дезидеративний Суфіксальний -urio 

 
Структуру функціонально-семантичного поля аспектуальності 

розглянуто у завершальному розділі дисертації «Організація 
функціонально-семантичного поля аспектуальності у латинській мові», 
який складається з підрозділів: 4.1. «Мікрополе лімітативності», 4.2. 
«Мікрополе фазовості», 4.3. «Мікрополе тривалості», 4.4. «Мікрополе 
дієслівної множинності» та 4.5. «Мікрополе інтенсивності». 
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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. 

Відношення до межі, яке лежить в основі єдиної чітко вираженої 
аспектуальної опозиції «імперфект/перфект», дає підстави визначити 
центральним у структурі функціонально-семантичного поля аспектуаль-
ності мікрополе лімітативності, яке об’єднує різні типи відношення дії до 
межі. З огляду на параметри межа може бути зовнішньою і внутрішньою, 
реальною і потенційною, експліцитною та імпліцитною. Зовнішня межа, 
яка є найвиразнішою, реалізується за допомогою елементів контексту, що 
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 «доки не»), які лімітують ситуацію. 
Звичним контекстуальним засобом вираження такої межі також постають 
синтагми з іменником finis (finem facere, ad finem adducere/venire тощо).  

Внутрішня межа може бути закладеною у лексичному значенні 
дієслова або реалізуватися за допомогою телічних предикатів. 
Формальним засобом її вираження слугують префікси, за допомогою яких 
утворюються інгресивний та егресивний роди дії. Найвиразнішим засобом 
вираження внутрішньої реальної межі є видо-часові форми системи 
перфекта. На противагу до них імперфективні форми, завдяки тому, що 
позначають ситуацію у перебігу, можуть виражати лише потенційну 
межу. Потенційна межа завжди є імпліцитною, оскільки позбавлена 
явного вираження і може випливати лише із контексту.  

Семантичним ядром згаданого мікрополя є граматично виражена 
лімітативність темпорального характеру, яка лежить в основі категорії 
латинського аспекту, поширюючись на всю дієслівну лексику. На 
периферії розташоване протиставлення ателічності/телічності.  

Мікрополе фазовості представлене субполями проспективності, 
інхоативності, інтратермінальності, фінальності та результативності, які 
репрезентують внутрішню (інхоативність, інтратермінальність, фінальність) 
та зовнішню фазовість (субполя проспективності та результативності).  

Вираження проспективного значення закріплене за описовою 
дієвідміною активного стану (coniugatio periphrastica activa), характерною 
ознакою якої є наявність елемента інтенціональності, бажання виконати 
дію. Оскільки реалізація ситуації, вираженої нею стосується майбутнього, 
тобто є віртуальною, вона може мати різні варіанти розвитку, що сприяє 
переплетенню значень проспективності та модальності. З огляду на 
базову проспективну семантику аспектуальне значення згаданої 
конструкції залишається «розмитим», що дає підстави окреслити її як 
аспектуально-нейтральну. 
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Основним і найвиразнішим засобом вираження інхоативності була 
описова конструкція, утворена поєднанням дієслів зі значенням 
«починати» (coepisse, incipere, occipere та похідних від них coeptare, 
inceptare, occeptare) із інфінітивом презенса. Спорадично у якості фазових 
також вживалися дієслова infieri, inchoare (incohare) «починати» та 
метафорично вжите ordiri «навивати основу, ткати». Cловотвірним 
засобом вираження інхоативності є префікси ad-, in-, ob-, con-, які 
слугують для утворення інгресивного роду дії. Оказіонально 
інхоативність у латинській мові виражалася за допомогою видо-часових 
форм, передусім часів системи перфекта, вживаючись у яких статичні та 
неграничні динамічні дієслова могли позначати початкову фазу ситуації. 
Причиною появи цього значення, яке здебільшого виникає під впливом 
контексту, характеризуючи настання нової ситуації, є внутрішній 
конфлікт між семантикою перфектива, що позначає обмежену ситуацію, й 
акціональною семантикою дієслівної лексеми, яка не передбачає межі дії. 
Виражати початкову стадію ситуації міг також імперфект. Однак на 
відміну від перфекта, який сигналізує припинення ситуації у її початковій 
фазі, імперфект виражає початкову фазу ситуації, яка продовжувалася. 
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. 

Окрім макроконтексту, який є ключовим у формуванні інхоативної 
семантики, її появу спричиняють також лексичні індикатори, які вказують 
на раптове настання нової ситуації: subito, repente, statim «раптово, 
негайно», denique «нарешті», ecce «ось», iam «вже», subitus, repentinus 
«раптовий» і т. п. 

Серединна фаза (інтратермінальність4) реалізується у межах 
імперфективності, передбачаючи виокремлення у ситуації «фіксованого 
серединного періоду» (О. Бондарко), та є однією із ознак процесних 
ситуацій. Попри 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), реалізуючись за допомогою 
граматичних, лексичних та словотвірних засобів.  

Вираження серединності засобами видо-часових форм (передовсім 
презенсом та імперфектом індикатива) є найпоширенішим і стосується як 

                                                            
4 Термін запропонував Л. Юхансон (Johanson L. Viewpoint operators in European languages // 
Tense and Aspect in the Languages of Europe / ed. by Ö. Dahl. Berlin; New York: Mouton de 
Gruyter, 2000. P. 27–225). 



31 

статичних, так і динамічних ситуацій, які, залежно від акціональної 
характеристики предиката представлені у вигляді прогресива (динамічні 
ситуації) чи дуратива (статичні ситуації). 

Спорадично для вираження процесності вживали також 
притаманну розмовній мові експресивну перифрастичну конструкцію, 
утворену поєднанням participium praesentis activi, та дієслова esse, у якій 
носієм процесності є дієприкметник. Конструкція такого типу не набула 
поширення і здебільшого представлена у пізній, зокрема, християнській 
латині, зумовлюючись впливом семітських або грецької мов. 

Окрім видо-часових форм, засобом реалізації континуативності є 
синтагми, утворені поєднанням дієслів зі значенням тривання або 
продовження з інфінітивом чи, рідше, герундієм. До таких дієслів 
належать pergere, perseverare, durare зі загальним значенням 
«продовжувати, тривати», а також дієслова зі семантикою припинення 
desinere, desistere, cessare «припиняти, переставати» вжиті із 
запереченням (non desino (desistо, cesso)). 

Найтиповішим засобом вираження фінальності, під якою 
розуміється припинення ситуації, зумовлене її вичерпаністю або часом її 
існування, є форми системи перфекта, які передовсім характеризують 
фінальність темпоральної природи, найвиразніше представлену в 
ателічних предикатах. У телічних предикатах така фінальність може 
доповнюватися внутрішнім завершенням процесу. Фаза припинення 
також виражається за допомогою синтагм, утворених шляхом поєднання 
дієслів або словосполучень зі значенням «закінчувати» (desinere, desistere, 
cessare, finire, finem facere) з інфінітивом, рідше герундієм або іменником. 
На противагу до синтетичних форм, які вказують на остаточне 
припинення ситуації, аналітичні конструкції здатні виражати її тимчасову 
перерву (що особливо характерно для синтагм із дієсловом cessare) або 
припинення зумовлене певними об’єктивними чи суб’єктивними, 
чинниками: бажанням агенса, зовнішнім впливом тощо. 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.  

Завершальною фазою у розвитку ситуації, яка дійшла до своєї 
природної межі, є результат, що характеризує виникнення нового стану. 
Найчіткішим засобом вираження результативності в латині були посесивні 
конструкції, утворені поєднанням participium perfecti passivi з особовими 
формами дієслів habere та esse на зразок habeo aliquid factum «я маю що-н. 
зробленим» і est mihi aliquid factum «у мене (дослівно: “мені”) є що-н. 
зроблено», представлені упродовж усієї історії латинської мови. 
Результативне значення в обох випадках є вторинним, мотивуючись 
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посесивним. Поєднання у таких конструкціях обох значень дає підстави 
характеризувати їх як посесивно-результативні. Передбачаючи поряд з 
існуючим станом минулу дію, яка його зумовила, результативність 
перебуває на межі теперішнього і минулого. Завдяки цьому конструкції, які 
вживали для її вираження, могли використовувати і для позначення минулої 
ситуації, що властиве для пасивного стану часів системи перфекта, 
результативне значення яких, мотивуючись контекстом, найвиразніше 
представлене у безпосередньому комунікативному акті.  

Поряд зі згаданими вище засобами, що характеризуються певною 
регулярністю у вираженні результату, спорадично результат виражали 
також паралельним вживанням близьких за семантикою дієслів, які 
відрізнялися акціональними характеристиками, протиставляючись, 
зокрема, за ознакою динамічність/статичність, перше з яких виступало 
каузатором стану, наприклад: aspicere – videre, (cog)noscere – scire, 
accipere – habere. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що у латинській 
мові результативність 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.  

Мовні засоби, які вживаються для вираження фазових значень, 
попри їх належність до різних мовних рівнів, об’єднуються у стійкі 
комплекси, що дає змогу розглядати мікрополе фазовості як моноцентричне з 
гетерогенним ядром. Його периферія реалізується словотвірними засобами, у 
яких значення фазовості є слабше вираженим. 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, які можуть 
реалізуватися за наявності сприятливих чинників. Натомість у субполі 
серединності граматичні форми з семантикою імперфективності входять до 
складу ядра. 

Аналіз латинського мовного матеріалу дає підстави характе-
ризувати тривалість за такими параметрами: експліцитність/імплі-
цитність, визначеність, ступінь конкретизації, відношення до межі, 
ступінь вияву. Усі ці ознаки здебільшого виражаються лексично та 
синтаксично, а також контекстуально.  

Семантичне ядро мікрополя тривалості становить зовнішньо 
детермінована експліцитно виражена тривалість, яка реалізується 
лексичними детермінаторами з відповідним значенням: прислівниками 
(semper «завжди», diu «довго»), іменниками (hora «година», dies «день», 
biennium «два роки» тощо), вжитими самостійно або у поєднанні з 
прийменниками in, inter, intra, per, підрядними реченнями зі 
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сполучниками dum «так довго; доки», donec, quoad «доки (не)». 
Внутрішньо детермінована тривалість представлена рідше, будучи 
ознакою статичних дієслів, частина яких може акцентувати її (т. зв. 
дуративні, ознакою яких часто є префікс per-: pervigilare «довго не спати», 
pernoctare «переночувати» і т. п.).  

Зовнішньо детермінована експліцитна тривалість диференціюється 
також за типами часової протяжності і представлена протяжною та 
замкнутою тривалістю, а також тривалістю збереження результату. На 
відміну від мов, у яких існує зв’язок між типом часової протяжності та 
імперфективністю/перфективністю (протяжна тривалість передбачає 
імперфективність, а замкнута – перфективність), у латинській він є менш 
виразним завдяки чому обидва типи здатні поєднуватись із видо-часовими 
формами, утвореними від основ інфекта і перфекта. Така особливість 
зумовлюється сильною граматизацією аспекту і, як наслідок, мінімізацією 
впливу лексичних чинників.  

 На противагу до експліцитної, імпліцитна тривалість є менш 
виразною, випливаючи із контексту, аспектуальної семантики дієслівних 
форм та акціональної семантики предикатів. Ця тривалість властива для 
дієслівних форм зі значенням процесності, особливо для презенса та 
імперфекта індикатива і часто є супутньою ознакою ситуації. Вона є 
якісно і кількісно невизначеною, окреслюючись лише у межах 
відповідного контексту або видо-часової форми. Притаманними для неї є 
необмеженість та непідкреслена безперервність, які утворюють єдиний 
комплекс. 

Аналіз мікрополя тривалості та його конституентів дає підстави 
стверджувати, що його ядро представлене експліцитною тривалістю 
найбільш спеціалізованим і найрегулярнішим засобом вираження якої є 
зовнішні детермінатори. До складу ядра також входять дуративні 
дієслова, лексична семантика яких імплікує значення тривалості. На 
периферії перебувають дієслівні форми системи інфекта, неграничні 
дієслова та конструкції, у яких тривалість є супутньою ознакою. 

 Дієслівна множинність, яка реалізується у вигляді ітеративності, 
мультиплікативності та дистрибутивності, є складним утворенням на 
протилежних кінцях якого перебувають одиничні та панхронні ситуації. 

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. Здебільшого ітеративність і її 
різновиди рефактивність, раритивність та ексагеративність, які 
характеризують різну частотність ситуації, маркується лексично: 
прислівниками (saepe, raro, interdum), прислівниковими числівниками 
(bis, ter) та обставинними конструкціями. Засобом вираження 
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рефактивності (однократного повторення) на рівні дієслова виступає 
префікс re- (rescribere «переписувати», revivere «оживати»).  

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. 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. 

 Різновидом мультиплікативності є габітуальність, що виражає 
звичні ситуації, які розглядаються не як випадкова властивість, а як 
характерна ознака, що існує впродовж тривалого періоду часу. 
Спеціалізованим засобом вираження габітуальності виступають 
конструкції типу solere, (con)suescere + інфінітив «мати звичку робити що-
н.». Спорадично вона виражається також словосполученнями, до складу 
яких входять іменники з відповідним значенням: mos est «є звичай», 
consuetudo est «є звичка» та фреквентативними дієсловами. Проте значно 
частіше габітуальність реалізується у межах будь-якої особової або 
безособової дієслівної форми підкріпленої відповідним контекстом, який 
вказує на притаманність ситуації для суб’єкта чи об’єкта, завдяки чому 
вона стає його характеристикою. Відмінність між імперфективними та 
перфективними формами відображає намір автора представити ситуацію з 
різних точок зору: як ретроспективну стосовно точки відліку (перфектив) 
чи синхронну з нею (імперфектив), а також залежить від способу 
представлення інформації як основної чи другорядної.  

Характерною ознакою дистрибутивності, яка відрізняє її від інших 
видів дієслівної множинності, є її розташування на межі аспектуальності 
та кількісності і зв’язок як з іменною квантифікацією, що проявляється у 
виокремленні учасників як членів множинного аргументу, так і з 
дієслівною, з огляду на вираження повторюваних ситуацій. 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. 
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 дієслова це значення виражене 
префіксом dis- для вираження локальної та диверсативної 
дистрибутивності та con- (із соціативним значенням) для вираження 
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цислокативної. Значною мірою вона залежить і від контексту, сильним 
маркером якого є множинність одного з аргументів.  

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 поліфункціональними. Вони використовуються не лише 
для кодування різних типів квантифікації ситуацій, а й їх кваліфікації. Це 
дає змогу характеризувати згадане мікрополе як моноцентричне. Його 
ядро є гетерогенним, оскільки утворюється засобами різних мовних 
рівнів. Периферія представлена усіма видо-часовими формами, які 
оказіонально здатні виражати множинні значення у сфері дієслова. 

Подібно до згаданих вище мікрополів, мікрополе інтенсивності 
формується засобами різних рівнів. 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 (пор. 
нейтральне velle «хотіти» та інтенсивне cupere «прагнути»). Значно 
поширенішою і виразнішою є експліцитно виражена інтенсивність, 
формальним маркером якої є прислівники з відповідним значенням (valde 
«дуже», vehementer «сильно», tam «настільки» тощо), вищий та найвищий 
ступені порівняння, префіксація та, рідше, суфіксація. 

Аналіз мікрополя інтенсивності дає підстави розглядати його як 
моноцентричне з гетерогенним ядром, утвореним лексичними, 
морфологічними та словотвірними засобами, які здатні переплітатись і 
взаємодіяти між собою. З іншого боку, його слабкий зв’язок із ядром 
функціонально-семантичного поля аспектуальності – мікрополем 
лімітативності, який виявляється лише у частковому збігу конституентів 
обох мікрополів, а саме – префіксів з перфективуючою функцією, 
свідчить про його периферійність.  

Об’єднані у межах функціонально-семантичного поля 
аспектуальності, мікрополя диференціюються за ступенем їх 
релевантності. Центральне місце серед них займає мікрополе 
лімітативності. 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. 
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ВИСНОВКИ 
 

Аспектуальність у латинській мові є комплексним явищем, що 
утворене поєднанням граматичного аспекту, реалізованої на лексико-
семантичному рівні акціональності та контексту, роль яких варіюється 
залежно від ступеня вираженості аспектуальних значень одним зі 
складників.  

Граматичний аспект, в основі якого лежить відношення ситуації до її 
межі, представлений на формальному рівні протиставленням основ 
перфекта та інфекта, перша з яких є позитивно маркованою і позначає 
припинення ситуації, тоді як друга характеризується індиферентністю 
стосовно цієї ознаки, що відображено у нейтральності утворених від неї 
видочасових форм (окрім imperfectum indicativi). 

Трансформація латинської дієслівної системи, яка передовсім 
визначається домінуванням часових відношень, сприяла «темпоралізації» 
аспекту, його реалізації у межах «граматичних» часів, які є кластерами, 
що поєднують аспектуальні і темпоральні значення, та 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’). Локалізація точки 
відліку у межах ситуації або поза нею, забезпечуючи синхронний або 
ретроспективний погляд на ситуацію, зумовлює появу значень 
імперфективності та перфективності. Своєю чергою це зумовило 
вторинність аспекту у системі дієслівних категорій латинської мови, 
звуження сфери його поширення та появу компенсаторних засобів 
вираження аспектуальних значень.  

Аналіз семантичних зон імперфективності та перфективності 
свідчить про їх комплексну природу, що дає змогу представити їх у 
вигляді набору сем, об’єднаних ознакою відношення до межі. 
Імперфективність представлена семами дуративності, прогресивності, 
множинності та конативності, перфективність – семами 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 й у діахронії демонструє доволі відчутну прогресивну динаміку 
від ранньої до пізньої латини. 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, евентиви – комплетивності 
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або пунктивності. У зоні імперфективності стативні предикати здебільшого 
кодують значення дуратива, ателічні та телічні процесні предикати 
представлені значенням прогресивності, яке у телічних предикатах може 
доповнюватися відтінками множинності (ітеративності або габітуальності) чи 
конативності, для евентивних предикатів властиве вираження множинності 
або конативності. 

Зв’язок між граматично вираженою перфективністю/імперфек-
тивністю 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 інцептивності у формах 
системи перфекта та конативності або множинності у формах системи 
інфекта. Своєю чергою вплив граматичного аспекту сприяє трансформації 
акціонального типу предикатів: функціонуючи у формах системи 
перфекта, стативні або ателічні процесні предикати переходять в 
евентиви, а евентивні чи процесні телічні предикати у формах системи 
інфекта перетворюються в ателічні процесні або стативні.  

Особливо виразно вплив акціональності на аспектуальну семантику 
простежується в аспектуально-нейтральних формах системи інфекта 
(futurum I, praesens та imperfectum coniunctivi) де акціональна семантика 
предикатів визначає видове значення граматичної форми. 

Аспектуальна опозиція, яка найвиразніше представлена у системі 
часів претеріта дійсного способу, виражаючись протиставленням 
імперфект/ перфект – плюсквамперфект, анулюється у сфері майбутнього 
часу та системі кон’юнктива, де формам системи перфекта, які зберігають 
незмінним своє видове значення, протистоять аспектуально-нейтральні 
форми інфекта. Невизначений статус останніх значною мірою зумовлений 
«віртуальністю» вираженої ними ситуації, домінуванням модальних 
ознак, залежністю від інтенцій 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. 

Попри певну прогресивну чи регресивну динаміку, яка спостерігається 
в аспектуальному навантаженні видо-часових форм латинського дієслова, 
зумовлюючись жанром, ідіостилем, авторськими преференціями або 
акціональними характеристиками дієслівної лексики, можна констатувати 
сталість 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.). 
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Граматизованість аспектуального протиставлення сприяла усуненню 
на задній план акціональних параметрів дієслова 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. Окрім привнесення додаткових відтінків значення, які 
характеризують роди дієслівної дії, префікси, приєднуючись до 
неграничних дієслів, сприяли їх телізації, а приєднуючись до граничних – 
перфективації. 

Роль суфіксів полягає у трансформації статичних дієслів у динамічні 
та їх телізації (суфікс -sco-), а також маркуванні дієслівної множинності 
представленої повторюваністю або підвищеною інтенсивністю, вибір між 
якими у значній мірі зумовлюється контекстом (суфікси -(i)to/(i)so).  

Категорія аспектуальності у всій сукупності її ознак реалізується в 
однойменному функціонально-семантичному полі (ФСП), яке охоплює ядро, 
параядерну зону та периферію. Ядро цього поля творять зони 
імперфективності та перфективності, які найвиразніше представлені 
фрагментом видо-часової системи, а саме – опозицією імперфект/перфект–
плюсквамперфект індикатива. Решта особових дієслівних форм становить 
параядерну зону, ознакою якої є аспектуальна нейтральність. Периферія ФСП 
аспектуальності представлена словотвірними засобами, серед яких 
домінуючою є префіксація.  

З огляду на поєднання в аспектуальності якісних та кількісних ознак 
функціонально-семантичне поле, у якому реалізується згадана категорія, 
трактується як макрополе, до складу якого входять мікрополя 
лімітативності, фазовості, тривалості, інтенсивності та дієслівної 
множинності. У межах згаданих мікрополів, залежно від ступеня 
гомогенності ознак, які виражаються, можливе членування на субполя, що 
притаманне для мікрополів фазовості та дієслівної множинності.  

Мікрополе лімітативності містить ключову семантичну ознаку 
аспекту – відношення дії (стану) до межі. Його семантичним ядром є 
лімітативність темпорального характеру. Це мікрополе є моноцентричним 
з гомогенним ядром, яке утворюють видо-часові форми 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 згаданого 
мікрополя 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, 
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фінальності та результативності, які виражаються описовими 
конструкціями із фазовими дієсловами, видо-часовими 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 видо-часовими 
формами, для яких значення фазовості є супутнім, зумовлюючись 
впливом акціональної 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. Його ядро формують зовнішні детермінатори 
тривалості, які є найспеціалізованішим і найрегулярнішим засобом 
вираження цієї ознаки. До складу ядра також входять дієслова, лексичне 
значення яких передбачає наявність семи тривалості. На периферії 
розташовані 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.  

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 
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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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У дисертації здійснено комплексний функціонально-семантичний 

аналіз категорії аспектуальності та досліджено основні закономірності 
категоризації аспектуальної семантики і її репрезентації у латинській мові.  

На широкому фактичному матеріалі у діахронії проаналізовано 
динаміку розвитку взаємозвʼязку аспектуальної семантики з 
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.  

Уточнено природу аспекту в латинській мові, семантику 
перфективності та імперфективності, джерела формування аспектуальних 
значень, аспектуальний потенціал префіксації та суфіксації. 
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В диссертации осуществлен комплексный функционально-
семантический анализ категории аспектуальности, а также исследованы 
основные закономерности категоризации аспектуальной семантики и ее 
репрезентации в латинском языке.  

На широком фактическом материале в диахронии проана-
лизирована динамика развития взаимосвязи аспектуальной семантики и 
акциональных типов предикатов, установлена роль акциональности и 
контекста в формировании частичных видовых значений, определен 
аспектуальный потенциал независимого и зависимого конъюнктива, 
предложена классификация способов действия латинского глагола, 
осуществлено моделирование функционально-семантического поля 
аспектуальности.  

Уточнено природу аспекта в латинском языке, семантику пер-
фективности и имперфективности, источники формирования 
аспектуальных значений, роль префиксации и суффиксации в форми-
ровании аспектуальных значений.  

Ключевые слова: латинский язык, аспектуальность, аспект, 
акциональность, глагол, имперфективность, перфективность, акциональный 
тип предиката, префиксация, суффиксация, функционально-семантическое 
поле. 
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The thesis presents a comprehensive analysis of the functional-semantic 

category of aspectuality, as well as the aspectual categorization of its semantics 
and representation in Latin. 

In the study, the dynamics of the relationship between aspectual semantics 
and actional types of predicates have been diachronically analyzed on the basis of 
broad factual material, as well as the role of actionality and context in shaping 
specific aspectual meanings was detected, aspectual potential of independent and 
dependent subjunctive was determined, types of action of Latin verbs were singled 
out and functional modeling of functional-semantic field of aspectuality was made. 
Also, the nature of aspect in the Latin language, semantics of perfectivity and 
imperfectivity, sources of aspectual meanings, aspectual potential of prefixation and 
suffixation were clarified.  
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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. 

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. 

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 synchronicity of event time and 
reference point 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 system of infectum and the telic ones in the forms of the system of 
perfectum. 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 in aspect-tense forms.  

Incorporated into the verb prefixes and suffixes express phase 
structuring of action, indicating its quantitative expression, as well as being a 
means of intensification. They are also involved in the creation of kinds of 
verbal action, among which phasal, quantitative, qualitative, as well as 
adversative, transformative and desiderative are to be distinguished. 
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The functional-semantic field of aspectuality is treated in the thesis as a 
macro-field that covers micro-fields of limitativity, phasality, duration, verbal 
plurality and intensity.  

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). 

Key words: Latin language, aspectuality, aspect, actionality, verb, 
imperfectivity, perfectivity, actional type of predicate, prefixation, suffixation, 
functional-semantic field. 
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