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У рецензованій дисертації Б. В. Чернюх здійснив комплексний 

функціонально-семантичний аналіз категорії аспектуальності, дослідив основні 

закономірності категоризації аспектуальної семантики та її репрезентації у 

латинській мові.

Представлене дослідження вперше у вітчизняній класичній філології на 

широкому фактичному матеріалі представляє діахронні зміни, яких зазнала 

аспектуальна семантика латинського дієслова, встановлює її зв’язок із 

акціональними типами предикатів, виявляє вплив акціональності й контексту на 

формування часткових аспектуальних значень, пропонує модель 

функціонально-семантичного поля аспектуальності в латинській мові, а також 

розглядає широке коло питань пов’язаних зі згаданою проблематикою. У 

дисертаційній праці набули поглибленого тлумачення питання, пов’язані із 

загальною теорією аспектуальності, значенням та функціонуванням видо- 

часових форм латинського дієслова в зв’язку із його аспектуальними 

параметрами. Таким чином, актуальність і новизна рецензованої дисертації не 

викликають сумніву.

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження аспектуальності в 

і атинській мові» автор звертається до історії аспектологічних студій у 

; атинській мові, розпочатих ще у античності Марком Теренцієм Бароном, який 

: апропонував поділ дієслівних форм латинської мови на інфектні і перфектні, 

іростежує еволюцію поглядів античних граматиків, які, орієнтуючись на 

погляди олександрійської граматичної школи, відмовились від включення 

аспекту в систему граматичних категорій, надаючи перевагу категорії часу. Як 

слушно відзначає дисертант, серйозні дослідження в галузі аспектології 

розпочались наприкінці XIX ст. представниками молодограматичного напряму 

і в своєму розвитку пройшли три етапи: «лексичний», орієнтований на видову



систему слов’янського типу, «граматичний» із зосередженням уваги на 

семантиці видо-часових форм та функціонально-семантичний, який передбачає 

аналіз всього комплексу аспектуальних значень, що реалізуються засобами 

різних мовних рівнів.

Опираючись на двокомпонентну теорію виду, автор розглядає 

аспектуальність як комплексне явище, утворене поєднанням граматичного 

аспекту і реалізованої на лексико-семантичному рівні акціональності з 

очевидною перевагою першого. З огляду на це у цьому ж розділі, з 

урахуванням існуючих досліджень, детально розглянуто теоретичні питання 

пов’язані зі згаданими категоріями. Автор аргументовано обґрунтовує думку 

про те, що властива для латинської мови темпоралізація дієслівної системи 

спричинила периферійність аспекту, який звузив сферу свого поширення, 

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

виразність, реалізуючись у межах граматичних «часів». Це привело до 

зростання ролі акціональності та контексту як компенсаторних засобів 

реалізації аспектуальних значень.

Вагоме місце у першому розділі дисертаційного дослідження 

Б. В. Чернюха займає теорія функціонально-семантичного поля 

аспектуальності, в якому автор виділяє ядерну, параядерну та периферійну 

зони, даючи загальну характеристику їх складових, яка конкретизується у 

наступних розділах роботи. У заключному параграфі цього розділу (с. 102-111) 

детально описано методологію дослідження, проаналізовано методи, якими 

користувався автор і, на що варто звернути увагу, відзначено зони застосування 

кожного з них з посиланням на відповідні частини роботи.

Другий, найоб’ємніший розділ дисертації, присвячений видо-часовим 

формам, як основним носіям аспектуальних значень.

Аналіз функціонування перфекта і імперфекта індикатива, які утворюють 

єдину чітко виражену аспектуальну опозицію дозволив дисертантові зробити 

висновок, що в основі їхніх видових значень лежить співвідношення моменту 

реалізації ситуації (М) та точки відліку (М’). Перфект та видо-часові форми,



утворені від його основи, передбачають припинення ситуації до точки відліку, 

яка розташована за її межами. На противагу до них, імперфект передбачає збіг 

обох згаданих точок. Відмінність у локалізації точки відліку забезпечує 

синхронний (для імперфекта) або ретроспективний (для системи часів 

перфекта) погляд на ситуацію. Завдяки цьому відбувається аспектуальна 

диференціація згаданих граматичних форм. Автор слушно відзначив, що 

правобічна закритість, яка властива для форм системи перфекта, зумовлює 

проникнення за точку відліку тільки наслідків ситуації. Це сприяє виникненню 

значення розширеного перфектива, яке реалізується у вигляді результативності 

та актуальності ситуації для відповідного часового плану. На противагу до 

перфекта, імперфект характеризується відкритістю правої межі, за якою 

ситуація може розвиватись у різний спосіб, що викликає появу нетривіальних 

значень.

Цілком вірною видається думка автора про те, що характерною ознакою 

перфективності у латинській мові є «темпоральний» характер, який передбачає 

не стільки завершеність ситуації завдяки досягненню нею критичної межі, як 

припинення самого часу існування ситуації.

Аналізуючи зони перфективності та імперфективності, Б. В. Чернюх 

приходить до висновку, що об’єднання близьких за значенням, але не 

тотожних сем, пов’язаних з відношенням до межі, свідчить про семантичний 

синкретизм згаданих зон. У межах перфективності дисертант виокремлює семи 

лімітативності, інцептивності, комплетивності та пунктивності, а у межах 

імперфективності -  семи дуративності, прогресивності, множинності та 

конативності.

Застосування прийому кількісних підрахунків дозволило дисертанту 

довести зв’язок між аспектом та акціональністю, який знаходить своє 

вираження у переважному вживанні ателічних предикатів у формах системи 

інфекта та телічних -  у формах системи перфекта, що простежується на всіх 

діахронних зрізах (с. 151, 169). Вартою уваги є висловлена в роботі думка про 

вплив акціонального типу предикатів на реалізацію часткових аспектуальних



сем (с. 151-156, 170-172, 192-194). Автор переконливо доводить, що 

узгодженість між акціональним класом предикатів і семантикою 

імперфективності найвиразніше простежується у статичних та ателічних 

процесних предикатах, де імперфект актуалізує семи дуратива і прогресива. У 

межах перфективності подібна конгруентність існує між телічними 

предикатами (процесними та евентивними), які реалізують семи 

комплетивності та пунктивності. Конкуренція базової аспектуальної семантики 

перфектива та імперфектива й акціональних значень предикатів спричиняє 

«аспектуальний конфлікт», який проявляється у появі нетривіальних значень, 

представлених у формах системи перфекта інгресивністю, а у формах системи 

інфекта -  конативністю або ітеративністю.

Перевага темпоральних і модальних категоріальних ознак над 

аспектуальними, як відзначає Б. В. Чернюх, спричинила нівеляцію останніх у 

формах майбутнього часу та кон’юнктива, утворених від основи інфекта. Для 

них властива аспектуальна нейтральність і зумовленість видової семантики 

акціональним типом предикатів та залежність від контексту.

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

підрядних реченнях дозволив дисертантові зробити висновок про об’єднання у 

значеннях самостійного та залежного кон’юнктива двох різночасових шарів: 

первинного модально-аспектуального та пізнішого модально-темпорально- 

аспектуального, для якого властиве поступове ослаблення елемента 

аспектуальності внаслідок переваги темпоральної складової (с. 258).

У третьому розділі дисертації розглянуто роль префіксації та суфіксації у 

формуванні аспектуальної семантики. Детальний аналіз дозволив авторові 

прийти до висновку, що включені до складу дієслова префікси виражають 

фазове структурування дії, підкреслюючи її початок (асі-, оЬ-, іп-), серединну 

(рег-, рго-, Ігапз-) та кінцеву стадії (рег-, сіє-, ех-), або цілісність (соп-), вказують 

на її кількісне вираження (сііз-, ге-), а також є засобом інтенсифікації (с. 266 -  

293). На противагу префіксації, суфіксація є менш поширеною і представлена 

лише суфіксами -зс-, -(і)Іо-/-(і)зо-, перший з яких є носієм динамічності, а



другий -  множинності та інтенсивності (с. 297-308). Префікси і суфікси беруть 

участь у творенні родів дієслівної дії, виокремлення яких є одним із елементів 

новизни рецензованої дисертації. Серед них автор виокремлює фазові, 

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

У межах фазових способів дії -  диференційовано інгресивний, прогресивний, 

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

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

комітативний (с. 315).

Заключний розділ дисертації присвячений моделюванню функціонально- 

семантичного поля аспектуальності та аналізу його складових. Згадане поле 

трактується у дисертації як макрополе, яке охоплює мікрополя лімітативності, 

фазовості, тривалості, дієслівної множинності та інтенсивності.

Дисертант обґрунтовано доводить, що центральне місце у функціонально- 

семантичному полі аспектуальності належить мікрополю лімітативності, яке 

виражає базову ознаку аспекту -  відношення до межі. Його семантичним ядром 

є лімітативність темпорального характеру, яка лежить в основі категорії 

латинського аспекту. Довколаядерну зону формують граматичні форми, 

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

залежність від контексту та/або акціональної семантики дієслівних лексем. 

Периферія мікрополя лімітативності реалізується у площині акціональних 

значень і представлена протиставленням неграничних та граничних 

дієслів, доповнюючись контекстуальними засобами вираження 

обмеженості/ необмеженості.

Мікрополе фазовості тлумачиться у рецензованому дослідженні як 

комплексне утворення, утворене субполями проспективності, інхоативності, 

інтратермінальності, фінальності та результативності, які виражаються 

описовими конструкціями із фазовими дієсловами, видочасовими формами та 

префіксацією. Статус та набір складових у межах кожного із субполів 

варіюється залежно від специфіки значення, що виражається. Як відзначає 

дисертант, єдиною спеціалізованою граматичною формою вираження фазовості
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б

є рагіісіріиш йіїигі асїіуі на позначення проспективності. Решта фазових значень 

виражається конструкціями із фазовими дієсловами та видочасовими формами, 

для яких семантика фазовості є супутньою і зумовлюється впливом 

акціональної семантики предикатів та контексту. Роль останнього є особливо 

важливою за відсутності або ослаблення відповідних значень формальних 

показників.

Чимало уваги у даному розділі приділено мікрополю тривалості, де 

перетинаються темпоральні й аспектуальні значення і яке Б. В. Чернюх 

аналізує з огляду на експліцитність/імпліцитність, визначеність/невизначеність, 

ступінь конкретизації, відношення до межі, тип часової протяжності тощо. На 

численних прикладах доведено, що тривалість у латинській мові виражається 

лексично та синтаксично, а також за допомогою контексту, а ядро мікрополя 

тривалості формують його зовнішні детермінатори, які є найспеціалізованішим 

і найрегулярнішим засобом вираження тривалості.

На основі розгляду певних семантичних відмінностей між ітеративністю, 

мультиплікативністю та дистрибутивністю автор дисертації пропонує 

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.

Аналіз функціонально-семантичного поля аспектуальності завершується 

характеристикою периферійного мікрополя інтенсивності.

Детальний розгляд структури функціонально-семантичного поля 

аспектуальності дозволив дисертантові зробити висновок про те, що центральне 

місце серед них належить мікрополю лімітативності. Решта мікрополів 

становлять ближню та дальню периферію. Ближня периферія представлена 

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



множинності, тривалості та інтенсивності. Між ядерним та периферійними 

мікрополями, а також у межах останніх існують зони перетину, які на 

формальному рівні реалізуються набором тотожних конституентів, а на 

семантичному -  утворенням комплексних значень.

Завершують роботу стрункі і логічні висновки, які підсумовують 

результати дослідження.

Характеризуючи дисертацію Б. В. Чернюха, слід відзначити об’ємну 

джерельну базу, яка налічує 207 різножанрових творів латинських авторів і 

охоплює значний часовий проміжок від III ст. до н.е. до VI ст. Автор 

використав значну кількість наукових праць різними мовами (629 позицій), які 

стосуються не лише аспектуальності, а й загальномовознавчої проблематики.

Викладений у дисертації матеріал отримав належну апробацію на низці 

міжнародних та всеукраїнських конференцій і наукових читань. Автореферат 

дисертації та публікації автора повною мірою відображають зміст дослідження.

Високо оцінюючи дослідження Б. В. Чернюха, звернемо увагу на деякі 

моменти, які, на нашу думку, потребують уточнення:

1. У роботі варто було б ширше представити порівняльний аналіз з 

давньогрецькою мовою, навівши відповідні приклади-аналоги тих 

випадків, де аспектуальність у обох мовах має збережене спільне 

індоєвропейське підґрунтя, зокрема, в латинській мові: а) синкретизм 

семантики перфекта-аориста, б) збережена редуплікація у перфектів 

низки дієслів (як от сіесіі, рериіі, Іеіеііі, ререпсіі тощо), в) первісне 

перфектне значення (результативності в теперішньому та станової 

інактивності) в афективних дієсловах (с. 123-124).

2. Доцільним було б проведення аналогії з перифрастичними 

конструкціями "бути"+дієприкметник у давньогрецькій мові (с.148).

3. Зіставлення значення грецького перфекта і латинського перекладного 

перфекта у Вульгаті (с.127) не цілком релевантне, оскільки у койне 

значення перфекта практично збігається із семантикою аориста, тому 

доцільнішими є порівняння з прикладами давньогрецької мови класичної
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доби. Саме тому пояснення відомого вислову Цезаря уєпі,уісіі,уісі, який 

автор розглядає на с.145, можна, на нашу думку, розгорнути в дещо 

ширше потрактування і зазначити, що Плутарх передає латинські 

перфекти формами аориста г]А0оу, єЇ5оу, єу(кг|оа.

4. При розгляді семантики футурума випущено з уваги його імперативне 

значення та аспектуальне навантаження у такому вживанні у пізній 

латині, зокрема в латинських перекладах Біблії.

5. Думки античних граматистів доцільно було наводити в оригіналі. 

Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і не впливають

на загальне позитивне враження від дисертації. Це -  цілісне і глибоке 

дослідження, виконане на високому науковому рівні із використанням 

адекватних методик та розлогої фактологічної бази, що забезпечило 

достовірність отриманих результатів та висновків.

На підставі викладеного вище можна констатувати, що дисертація 

Богдана Васильовича Чернюха «Функціональна семантика аспектуальності в 

латинській мові», подана на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 

наук, відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів» (постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. зі 

змінами внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 

19 серпня 2015 р. та № 1159 від ЗО грудня 2015 р.), а її автор Б. В. Чернюх 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

Підпис проф. Звонсью 
Директор Інституту ф: 
Київського націонали 
імені Тараса Шевченк

Офіційний опонент, 
доктор філологічних ¥ 
професор кафедри заг 
класичної філології та 
Київського націонали 
імені Тараса Шевченк



ВІДГУК

офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Собуцького М. А. 
про дисертацію Чернюха Богдана Васильовича «Функціональна семантика 
аспектуальності в латинській мові», подану у формі рукопису на здобуття 
наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10. 02. 14 -  
класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

Незважаючи на пильну увагу до виду й аспектуальності, давню традицію, 

величезний доробок цілої когорти аспектологів, проблема адекватного опису 

аспекту не втратила гостроти й актуальності. З-поміж найважливіших завдань, 

які постають перед дослідниками -  створення динамічної моделі аспекту, що 

враховує чинники всіх мовних рівнів і передбачає передусім вивчення взаємодії 

лексичного й видового значень, ролі контексту для опису виду, зв’язку виду з 

універсальним набором акціональних значень, репрезентованих у 

часткововидових функціях тощо. Розгляду цих питань і присвячена дисертація 

Богдана Васильовича Чернюха, яка є масштабною за своїм дослідницьким 

підходом, комплексною, ґрунтовною працею виконаною у рамках 

функціональної парадигми мовознавчих досліджень, що висвітлює 

репрезентацію аспектуальності на різних мовних рівнях.

Комплексний характер об’єкта потребував випрацювання комплексної 

методики аналізу, яка ускладнювалось тим, що динаміка розвитку латинської 

дієслівної системи спричинювала зміни у тій ролі, яку відігравав аспект у 

системі дієслівних категорій. Автор докладно аналізує зміни у співвідношенні 

час -  аспект та розвиток різних засобів вираження аспектуальних значень і 

постулює вторинність аспекту у системі дієслівних категорій латинської мови, 

у зв’язку зі зміщенням центру ваги із аспекту на час.

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 пгпйттннпгтямд його гпрмйнїгття і репрезентації носіями

Діловодства та аохіви'



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.

Створення динамічної багатопланової моделі категорії аспектуальності в 

латинській мові представленої у дисертації, що розглядається, стало можливим 

завдяки інтеграції традиції вивчення дієслівного аспекту в латиністиці та 

індоєвропеїстиці другої половини XIX -  початку XXI ст., теоретичних 

здобутків вітчизняної функціонально-категорійної граматики, аспектуально 

орієнтованих класифікацій дієслівних предикатів, двокомпонентної теорії виду, 

загальнонаукової теорії взаємодії системи й середовища та її лінгвістичної 

інтерпретації, теорії функціонально-семантичних полів та поля 

аспектуальності та типологічних досліджень у сфері аспектології.

Як видається, актуальність представленої роботи є тісно пов”язаною з її 

теоретичним значенням і полягає насамперед у тому, що автору вдалось 

поєднати теоретичні досягнення напрацьовані у межах порівняльно-історичної, 

структурно-системної та антропоцентричної парадигм, пов’язавши їх із 

мовним кодуванням аспектуальної семантики та динамікою змін у природі 

аспекту в латинській мові з опорою на здобутки сучасної комунікативно та 

когнітивно зорієнтованої мовознавчої парадигми.

Наукова новизна дисертаційного дослідження Б. В. Чернюха полягає в 

тому, що воно є першою у вітчизняному мовознавстві спробою ґрунтовного 

висвітлення і комплексного аналізу категорії аспектуальності у латинській мові, 

як динамічного багатопланового феномена, специфіку якого визначає взаємодія 

категорії аспекту та акціональності. Використана у дисертації комплексна 

методика аналізу може екстраполюватись на дослідження аспектуальності у 

інших мовах.
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Доволі репрезентативним є матеріал дослідження, який охоплює понад 

50 000 прикладів дібраних на основі суцільної вибірки із різножанрових 

латинських текстів III ст. до н.е. - VI ст. Окрім того автор звертається також до 

епіграфічних джерел, творів античних граматиків та артиграфів, а також, 

залучає дані інших індоєвропейських мов.

Центральна проблема, яку намагається розв’язати дисертант, і що, на 

нашу думку, йому цілком вдалося - довести, що аспектуальність у латинській 

мові є комплексною функціонально-семантичною категорією, породженою 

взаємодією граматичного аспекту, реалізованого за допомогою видо-часових 

форм, представленою на лексико-семантичному рівні акціональністю та 

контекстом. Вирішенню цієї проблеми сприяє низка методів, серед яких 

описовий, компонентного, контекстуального та функціонально-семантичного 

аналізу, опозиційний, структурно-семантичного моделювання, синхронного та 

діахронного аналізу, зіставний, порівняльно-історичний та типологічний.

Рецензована робота має практичне значення, яке полягає у 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.

Побудова дисертації, яка складається з чотирьох розділів, є стрункою і 

логічною.

Опоровим поняттям для представлення категорії аспектуальності у 

дослідженні Чернюха Б. В. є функціонально-семантичне поле, яке він розглядає 

як середовище реалізації цієї категорії. Вибір цього поняття як основного 

визначений підходом всього дослідження -  функціональним. Автор опирається 

на переконання, що функціональна граматика, яка орієнтована на опис 

семантичних категорій, закономірностей і правил функціонування 

різнорівневих одиниць при передачі змісту висловлення, повинна



використовувати польову модель, тобто модель розгляду системи мови як 

сукупності функціонально-семантичних полів, яким притаманні ядро та 

периферія. Це засадниче переконання визначає важливе завдання дослідження: 

змоделювати функціонально-семантичне поле аспектуальності в латинській 

мові, виявити та описати його ядро та периферію і показати той 

лінгвоспецифічний інвентар засобів втілення аспектуальних відношень, а також 

перетин аспектульності з іншими полями, як-от, темпоральності, модальності, 

таксису, тощо. Логічно, що теоретичні засади дослідження представлено у 

першому розділі «Теоретичні основи дослідження аспектуальності в 

латинській мові», який містить вагомі для подальшого розгляду питання 

історії дослідження аспекту в латинській мові та тлумачення метамови. У 

цьому розділі автор розглядає історію питання (с. 45 - 63), починаючи від

перших згадок античних граматиків про аспектуальні протиставлення. 

Відзначено заслугу Барона в розробку цього питання, який перший, наслідуючи 

стоїчне вчення про часи, відзначив аспектуальний поділ дієслівних форм. Це 

особливо важливо з уваги на те, що наступні граматики, орієнтуючись на 

сучасний їм стан латинської мови з ослабленням аспектуальності і висуненням 

на перший план темпоральності, не помічали, або недооцінювали 

аспектуальних відмінностей в латинському дієслові. Принагідно відзначимо, 

що цього явища не розуміли також давні граматики слов’янських народів, які, з 

одного боку, переносили категорії античних мов на рідні, а з іншого -  

орієнтувалися на церковно-слов'янську мову, яка мала близьку до античних 

часово-видову систему. Значна увага тут приділена також ключовим поняттям 

аспектуальності -  аспекту і акціональності (с. 43 - 86), зокрема, такій ознаці 

останньої як граничність (с. 73 -  81). У цьому ж розділі обґрунтовується 

доцільність використання для дослідження польових методів, зокрема, 

моделювання функціонально-семантичного поля аспектуальності з виділенням 

центральних і периферійних явищ, співвідношення між ними, а також 

співвідношення системи і середовища (с.86 - 99), необхідність синхронного та 

діахронного підходів до вивчення аспектуальності (с. 99 -  102). Детально у
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першому розділі розглянуто методику дослідження аспектуальності (с. 102 -  

111).

Другий розділ «Граматичні засоби вираження аспектуальних 

значень», найбільший за обсягом, присвячений аналізу семантики видочасових 

форм індикатива і кон’юнктива, які є базовими носіями аспектуальних значень. 

Автор підводить теоретичну базу дослідження, розглядає індоєвропейське 

підгрунтя латинської аспектуальної семантики. Відзначивши редукцію 

індоєвропейської дієслівної системи, куди була втягнена і латинська мова, 

розглядає її наслідки для дієслівних категорій. Зростаюча роль категорії часу 

спричинила редунтантність аспектуальних категоріальних ознак, що однак не 

супроводжувалося абсолютною втратою аспекту, а звуженням аспектуальної 

семантики та підпорядкуванням категорії часу. У зв'язку з цим автор вважає 

можливим охарактеризувати латинську дієслівну систему як видо-часову. Це 

вірно з уваги ще й на те, що категорія виду первинна по відношенню до 

категорії аспектуальності в індоєвропейському дієслові і остання є тільки 

похідною.

Переконливим є запропонований розгляд семантики видо-часових форм 

як результату співвідношення моменту реалізації ситуації та точки відліку і 

розміщення останньої у межах ситуації (імперфективність) або поза нею 

(перфективність). Протиставлення перфективності та імперфективності 

постійно перебуває в центрі уваги дисертанта. Він досліджує їхні загальні 

значення з опорою на аналіз сем, які виражають відношення до межі та 

актуалізуються акціональними типами предикатів. Йдеться про семи 

прогресивності, лімітативності, пунктивності тощо. Автор чітко прослідковує, 

які семи кодують яке значення, враховуючи вплив контексту на їхню 

актуалізацію. Докладний аналіз співвідношення базової аспектуальної 

семантики перфектива та імперфектива і акціональних значень предикатів 

дозволив зробити низку вагомих висновків стосовно нейтралізації 

аспектуальних значень чи появи нетривіальних значень, чи навіть зміни 

акціонального типу предикатів. Висунуті у дисертації положення
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підкріплюються фактичним матеріалом та представленими у таблицях 

статистичними даними, які демонструють динаміку розвитку видових значень.

При розгляді темпоральної та аспектуальної семантики майбутнього часу 

автор цілком вірно відзначив ще й модальну, що зв'язано з його походженням. 

Домінування темпоральних та модальних категоріальних ознак, на думку 

автора, спричинило нівеляцію аспектуальних у майбутньому І. Що стосується 

майбутнього II, то його аспектуально релевантною ознакою є ефективна 

семантика.

Заслугою автора рецензованої роботи є детальний аналіз аспектуальних 

значень кон’юнктива, про що у попередніх дослідженнях згадувалось лише 

побіжно у зв'язку з домінуванням у ньому модальної семантики. Доцільним, на 

нашу думку, є представлений у дисертації окремий розгляд видових значень 

незалежного кон’юнктива та кон’юктива у складі підрядних речень (с. 228 -  

259), оскільки у останньому випадку темпоралізація кон'юнктива сприяла 

перехрещуванню аспектуальних і відносно-часових значень, висуненню на 

перший план таксисних відношень.

Важливим у структурі роботи є третій розділ «Словотвірні маркери 

аспектуальності у латинській мові», у якому проаналізовано морфеми, за 

допомогою яких аспектуальність реалізується на рівні дієслова. Автор 

відзначає більшу роль префіксації, меншу суфіксації, у маркуванні 

акціональних характеристик дієслова. Цілком вірно відзначено, що первісно 

виражаючи просторове значення, на аспектуальному рівні префікси виступають 

маркерами фазовості дії. Значна увага при цьому звертається також на 

можливість реалізації у межах одного і того ж префікса декількох 

аспектуальних значень, зокрема, на притаманність більшості з них окрім 

фазових значень також значення інтенсивності.

Роль суфіксації у вираженні акціональних параметрів латинських дієслів 

автор обмежує суфіксами -§с- та -(і)1;0-/-(і)80-. Відзначаючи їх слабу активність 

у вираженні акціональних характеристик дієслова, автор відзначає відсутність у 

них кореляцій з конкретними значеннями, що є характерним для префіксів.
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У цьому ж розділі дисертант звертається до аналізу родів дієслівної дії у 

латинській мові, що досі залишалось поза увагою дослідників латинського 

дієслова. Дотримуючись поглядів К. Городенської, В. Храковського, 

О. Шмельова та ін., Б. В. Чернюх трактує роди дії як формально виражену 

модифікацію вихідного значення дієслівної лексеми і на підставі 

аспектуальних значень префіксів та суфіксів виділяє фазові, кількісні, якісні, 

адверсативний, трансформативний та дезидеративний роди дії, у межах яких 

існує дрібніший поділ (с. 314 -  316). Роль префіксації і суфіксації, як слушно 

зауважує дисертант,полягала не лише в утворенні родів дії, а й у зміні 

акціональних параметрів дієслова, зокрема, префікси сприяли телізації та 

перфективації, тоді як суфікси - імперфективації (с. 293 -  296, 319).

Моделюванню поля аспектуальності присвячений четвертий, заключний 

розділ дисертації «Організація функціонально-семантичного поля 

аспектуальності у латинській мові». Тут досліджуване поле трактується як 

макрополе, що включає низку мікрополів: лімітативності, фазовості, тривалості, 

множинності, інтенсивності, які перетинаються між собою, а також з 

макрополями темпоральності, модальності, таксису, становості тощо. З опорою 

на випрацювану модель аналізу, яка передбачає врахування ключової 

семантичної ознаки аспекту -  відношення дії чи стану до межі -  було доведено, 

що центральне місце у досліджуваному полі займає мікрополе лімітативності, 

оскільки воно найчіткіше структуроване і має найбільше засобів для реалізації, 

куди входять граматичні, синтаксичні, словотворчі та лексичні засоби, а також 

контекст. Докладно у дисертації описано також периферійні мікрополя.

У висновках автор відзначає комплексний характер категорії 

аспектуальності в латинській мові. Її розгляд на засадах функціональної 

граматики дозволив виокремити такі засоби вираження категорії 

аспектуальності: граматичні, лексичні, словотворчі, відзначити роль контексту. 

Відзначивши темпоралізацію латинської дієслівної системи як основний фактор 

змін у видо-часовій системі, автор визначив периферійність аспекту, звуження
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сфери поширення та реалізацію у функціонально-семантичному полі з чіткою 

структурною організацією.

Позитивне враження справляє багата джерельна база (207 латинських 

літературних пам’яток), а також значна кількість використаної критичної 

літератури (629 позицій), переважна більшість якої є іншомовною.

Результати дисертації належним чином апробовано на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях і наукових читаннях. Автореферат дисертації та 

публікації автора (монографія, підручник, 38 публікацій у вітчизняних та 

закордонних виданнях) адекватно і повно відображають зміст дослідження.

Слід окремо зазначити, що заслуговує високої оцінки науковий дискурс 

роботи.

Принципових зауважень щодо загальнотеоретичних положень і міркувань 

дисертанта, інтерпретації фактичного матеріалу немає. Однак, як кожне 

дослідження, рецензована дисертація містить окремі дискусійні моменти:

1) окрім акціональної класифікації предикатів 3. Вендлера, яка використана 

у дисертації, варто було б ширше охарактеризувати інші типи подібних 

класифікацій (А. Мурелатоса, В. Броя тощо);

2) з огляду на формальну різницю між ііііишт II та сигматичним футурумом 

останній доцільніше було б виділити в окрему рубрику;

3) у вступі (с. 40) відзначено, що дослідження виконувалось на матеріалі 

різножанрових творів. У зв’язку з цим виникає питання, які саме жанри 

брались до уваги?

4) на нашу думку варто було б розглянути аспектуальність на рівні тексту, 

де вона взаємодіє із темпоральністю, модальністю, таксисом тощо;

5) характеризуючи префікси як носії аспектуальної семантики, доцільно 

було вказати, що префікс сіів- не мав самостійного вживання і інколи, 

особливо у пізній латині, змішувався з префіксом сіє-, незважаючи на їх 

первісну семантичну нетотожність. Також, говорячи про здатність 

префіксів інтенсифікувати дієслова, можна було відзначити в деяких з
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них розвиток оцінної семантики (особливо це стосується префіксів ргае- і

Висловлені зауваження радше мають рекомендаційний характер і жодним 

чином не впливають на загальне позитивне враження від дисертації. Це -  

цілісне і глибоке дослідження, виконане на належному науковому рівні із 

коректним застосуванням теоретико-методологічного апарату та 

використанням надійної фактологічної бази, що гарантувало достовірність 

отриманих результатів та висновків. Наведені у дисертації звертання до праць 

інших авторів є коректними із відповідними покликаннями.

Викладене вище дає підстави стверджувати, що дисертація Богдана 

Васильовича Чернюха «Функціональна семантика аспектуальності в латинській 

мові», подана на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови, 

відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМ України № 567 від 24 липня 2013 р. 

(зі змінами внесеними згідно з постановами КМ України № 656 від 19 серпня 

2015 р. та № 1159 від 30 грудня 2015 р.), а її автор Б. В. Чернюх заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філологічних наук із зазначеної 

спеціальності.

рег-).

Офіційний опонент, 
доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
культурології Національного університету 
«Києво-Могилянська академія»

Собуцький М. А.



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Чернюха Богдана Васильовича 

«Функціональна семантика аспектуальності в латинській мові», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 

10.02.14 -  класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

Дисертація Чернюха Богдана Васильовича, як випливає з її тематики, 

торкається співвідношення трьох речей: часу (у його «внутрішньому» вимірі, 

яким є аспект), мови та реальності. Це є саме ті поняття, які були на порядку 

денному впродовж різних епох еволюції думки. Тут бачимо вказівку на 

актуальність обраної теми та готовність дисертанта включитися у серйозні 

міждисциплінарні дискусії. Тому недаремно на захисті присутні опоненти, що 

представляють три різні спеціальності — класична філологія, загальне 

мовознавство та філософія. Саме ці три науки поєднуються при дослідженні 

теми. Такого поєднання не уникнути, оскільки поняття мова-мислення- 

реальність перебувають у неперервному зв”язку, як і видно на матеріалі 

дослідження Богдана Васильовича. Як бачимо із списку літератури (який є 

доволі об”ємним), у роботі використано не лише велику мовознавчу теоретичну 

базу, але й потужний комплекс джерел, які розглядають мову під дещо іншим 

кутом зору. Це є дуже важливим і цікавим моментом рецензованої роботи, 

оскільки на сучасному етапі міждисциплінарні дослідження викликають 

особливий інтерес у наукових колах.

Об”єкт дослідження, латинська мова, становить особливий інтерес, адже 

латина була унікальним прикладом — першою в європейській історії мовою 

літератури і науки, з надзвичайною здатністю зберігати цей статус упродовж 

багатьох століть. Чіткість і виразність її граматичної структури, побудованої на 

принципах аналогії (яка походила ще від Аристотеля), вилучення аномальних 

форм або їх усунення на периферію, відображають логіку мислення стародавніх 

римлян, їхній раціоналізм та прагматизм, доведений до довершеності у часи

схоластики.

відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівврпотдої* 
_______ імені Тараса Шевченка



У представленій дисертації на широкому фактичному матеріалі автор 

проаналізував діахронні зміни у розвитку аспектуальної семантики, виявив її 

зв’язок із акціональними типами предикатів, визначив аспектуальний потенціал 

самостійного та залежного кон’юнктива, виокремив роди дії латинського 

дієслова та здійснив моделювання функціонально-семантичного поля 

аспектуальності, а також розглянув низку інших питань пов’язаних із 

аспектуальністю у системі латинського дієслова.

Позитивною рисою аналізованого дослідження є наявність певної 

кількості праць сучасних науковців. Непк Уегкиуі у праці “Теорія 

аспектуальності” (цього дослідника згадує Богдан Васильович, с. 81) твердить, 

що для осмислення аспектуальності необхіднми є залучення різних дисципліни

— лінгвістики, філософії, логіки тощо. Це покладає певні зобов’язання на 

автора дослідження, а саме — 1) необхідність залучення різногалузевих 

досліджень, що торкаються проблематики; до того ж, необхідний 2) потужний 

термінологічний фундамент для вибудовування теоретичних основ 

дослідження, врешті, необхідне 3) індивідуальне бачення проблеми, у якому 

автор дослідження виклав би свій підхід до висвітлення тих проблем, які 

потребують наукового пояснення. Тобто обрана тема уже ставить певні ключові 

умови для створення адекватного дослідження, яке вписується у сучасний 

світовий контекст. Отож, таких умов є три: міждисциплінарність, залучення 

достатньої теоретичної бази та новий погляд на проблеми давніх мов, що не є 

простим завданням.

Питання, яке обрав Богдан Васильович, є надзвичайно складним: 

природу як реальності, так і мови намагалося пояснити багато науковців. 

Пояснюючи феномен мови, стикаємося, як вказує Богдан Чернюх, із 

парадоксальними ситуаціями, які виникають внаслідок певних розходжень “між 

аспектуальною семантикою форми і акціональним характером предикатів, які 

можуть виражати реальне чи потенційне здійснення” (с.167). З подібними 

парадоксальними ситуаціями стикаємося також при поясненні реальності — 

починаючи від Античності (парадокси Зенона) й до сучасності (парадокс
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Рассела). Аристотель, намагаючись пояснити парадокси, які виникають у 

намаганні дослідити реальність, вводить термін “потенційність” та 

“здійсненість” - ці ж терміни присутні й у роботі Богдана Васильовича. Це 

говорить про одне — важливість теми та її потенційний зв”язок із широким 

науковим контекстом.

Аналіз дослідження я проводив з огляду на ці три аспекти. Теорія 

аспектуальності, будучи фундаментально лінгвістичною, все ж вимагає 

залучення інших дисциплін. Такого ж підходу вимагає і теорія семантики, яка 

віддавна була предметом наукових дискусій. Семантичні теорії загалом, і 

зокрема теорії функціональної семантики останнім часом знайшли нове 

висвітлення у працях Роберта Фавцета, Пітера Гардера та інших сучасних 

науковців. У цих, а також в інших працях бачимо зв”язок лінгвістичних теорій 

із теоріями логіки та філософії. Тобто можемо небезпідставно стверджувати, що 

підведення філософської бази під лінгвістичний контекст на сьогоднішній день 

не є зайвим підгрунтям для адекватного висвітлення теми. Це є наслідком так 

званого “лінгвістичного повороту” у філософії постмодерну, який доводить 

необхідність широкого погляду на мову та мовні питання: багато потужних 

науковців звернули свою увагу на мову. Лінгвістика стала об”єктом для ряду 

важливих концепцій, які називаємо “філософськими”, і так відбувається не 

випадково — як і гравітація, мова, на перший погляд будучи чимось цілком 

зрозумілим і доступним, насправді має цілком невідому природу, що віднедавна 

стало предметом широких наукових дискусій (праці Ноама Хомського). 

Актуальність роботи виявляється також у вивченні діахронних змін у структурі 

та складниках поля аспектуальності латинської мови. Питання є цікавим не 

лише для латиністики, а й для порівняльно-історичного та типологічного 

мовознавства загалом, тому й деякі факти латинської мови Богдан Васильович 

зіставляє з аналогічними або типологічно близькими в інших мовах. Глибше 

проникнути у суть мовних явищ, пояснити внутрішній механізм їх 

функціонування допомагає звернення до історії мови, що передбачає 

діахронний підхід при їх аналізі. Скажемо навіть більше — на сучасному етапі



вивчення мовних питань не обмежується полем лінгвістики, а поєднується з 

іншими дисциплінами, і не тільки гуманітарними.

Концепція семантичних відношень у мові завжди була предметом 

зацікавлення найпотужніших науковців Європи. Аристотель будує 

класифікацію буттів, базуючись саме на семантичних відношеннях (те, про що 

щось говориться і те, у чому щось присутнє). Щодо цього питання виникло й 

зауваження, про яке згадаємо дещо згодом. Бертранд Рассел, а також і Готлоб 

Фреге, досліджуючи семантичний зміст, твердили, що контекстуально 

відповідні описи можуть прийматися замість самих слів, оскільки семантичний 

зміст є ідентичним до описів слів. Цього торкається й аналізоване дослідження, 

про це ж говорить, однак у дещо іншому ключі, й дисертант: “одна і та ж 

ситуація може трактуватись як намірена або сприйнята у процесі реалізації-” 

(с. 167 тощо). Тут бачимо ще один важливий термін — наміреність, чи 

інтенційність, який має ключове значення у працях інтелектуалів останніх 

століть. Тому й вважаю за необхідне вказати на відсутність у дослідженні праць 

вищезгаданих дослідників, які торкалися проблем, що їх ставить Богдан 

Васильович. Відзначаючи уміле використання розлогого термінологічного 

апарату, звертаю увагу автора на те, що дослідження тільки виграло б від 

включення його у ширший науковий контекст саме через проведення паралелей 

із працями, де використовуються часто згадувані терміни — потенційність, 

інтенційність тощо (.Гоїш Оееіу, Кауе МіїсЬеІІ та ін.). Зокрема, останній 

дослідник у книзі “Інтенція і текст” говорить, що вивчення інтенції є ключовим 

у студіюванні контексту, про що говорить і автор.

Велику роль при дослідженні граматичних структур, а також у 

формуванні аспектуальної характеристики висловлювання належить контексту 

(с.420), про що достатньо говориться у роботі. Дослідження розглядає 

“контекстуальне маркування”, контекстуальну зумовленість (с. 168) тощо: 

важливість контексту неодноразово стверджується у роботі, особливо у 

“випадках неможливості або нечіткості вираження дієслівною формою певної 

семантичної функції або значення” (с. 97). Тобто йдеться, як я розумію, про
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питання герменевтичного плану, оскільки не існує жодного іншого методу 

встановлення мовних фактів давніх текстів. Усе вищесказане говорить про 

важливість, актуальність та своєчасність теми дослідження — тема логічно 

вписується у науковий контекст.

Характеризуючи рецензовану дисертацію, слід звернути увагу на багатий 

фактичний матеріал використаний автором, який представляє понад 200 

різножанрових і різночасових творів від III ст. до н.е. до VI ст.

Термінологічний апарат, який використовує автор, є зрозумілим і чітким. 

Отримані висновки -  доказові та обґрунтовані. Дисертаційне дослідження є 

логічно побудованим, відзначаючись зв’язністю та послідовністю викладу і 

системністю композиції. Опис фактів -  повний та лінгвістично кваліфікований. 

Викладений у дисертації матеріал має достатній рівень апробації у вигляді 

статей, тез та виступів на конференціях і наукових читаннях. Автореферат є 

ідентичним за змістом із дисертацією і повною мірою відображає зміст 

дослідження.

Отримані результати дисертаційного дослідження можуть 

використовуватися для створення функціональної 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 

мови та при читанні і коментуванні творів латинських авторів.

Характеризуючи загалом дослідження як глибоке, цілісне та довершене, 

потрібно звернути увагу на деякі дискусійні моменти.

- Автор вдало підводить під теоретичні основи дослідження деякі позиції 

Аристотеля (с. 81), що виглядає цілком доцільним кроком, хоча можна було б не 

вдаватися у подробиці та скоротити довідку про роль Аристотеля. Богдан 

Васильович твердить, що Стагірит “не прив”язував поняття до мовних явищ” (с. 

82) — таке твердження, очевидно, є надто категоричним і не повністю 

приймається у сучасному науковому світі. Не виглядало б зайвим продовжити 

цю ж лінію, тобто невеликими штрихами подаючи довідки про співвідношення

5



мови та реальності у їх розвитку, адже Л. Вітгенштайн твердив, що мова є 

заздалегідь встановленим набором правил, над якими ми не маємо жодної влади 

(теорія мови як гри).

- У дослідженні (с. 37) наводиться цитата О. Кувшиннікової щодо мови як 

“джерела неоціненних відомостей, на основі яких може бути визначеною 

структура самосвідомості її носіїв”. Яким чином ця цитата співвідноситься із 

нативістською теорією Ноама Хомського, який твердить, що граматичні 

структури мови є вродженими?

- У дисертації згадується граматика Діонісія Фракійця, однак, на мою 

думку, також було б доречно згадати й граматику Рогі-Яоуаі, у якій мова 

розглядається як образ думки, тобто граматика сприймає мови у їх подібності. 

Тут, долучивши думки авторів, можна було б вийти на значно ширший 

мовознавчий контекст, що було б дуже важливо у плані продовження 

дослідження та екстраполювання отриманих результатів на широкий 

багатомовний контекст. Зокрема, на ст. 47 говориться про “змогу зіставляти 

презенс із перфектом, вбачаючи в останньому завершений теперішній час” — у 

цьому контексті можна наводити паралель з англійською мовою, де досі існує 

презент перфект.

- Попри присутність у роботі підставових праць у галузі лінгвістики, 

деякі важливі роботи незаслужено обійдено увагою. Дисертант опирається на 

праці Ф. де Соссюра (с. 87, 102 тощо), однак вважаю також, що можна було б 

також згадати, хоча б побіжно, праці Вільгельма фон Гумбольдта. Загалом 

йдеться про те, що для Гумбольдта не існувало розмежування між емпіричною 

лінгвістикою та філософією мови, оскільки для лінгвістики необхідна 

концептуальна база. Необхідність такого погляду доводить так званий 

“лінгвістичний поворот” у європейській філософії: багато потужних науковців 

звернули свою увагу на мову. Гумбольдтове поняття “попередньої бази 

розуміння” є необхідною умовою для інтерпретації. Хоч Гумбольдт займався 

різними мовами, однак залучення такого підходу до лінгвістики, на мою думку, 

вивело б дослідження Богдана Васильовича на вищий рівень.
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- Видається, що дисертація значно виграла б, якщо для підтвердження 

певних позицій (зокрема с. 108-109) підвести концепцію мови як системи 

моделювання (Т. Себеок). До того ж, автор згадує цей термін у роботі і 

опирається на низку праць, які стосуються даної проблематики.

- Оскільки тема дослідження пов”язана з латинською мовою, видається 

недостатньо поясненим факт впровадження таблиць граматики грецької мови 

(ст. 46). Хотілося б побачити конкретніші підстави наведення саме таких 

порівнянь.

Однак усі наведені вище зауваження мають лише рекомендаційний 

характер і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Дисертація 

Чернюха Богдана Володимировича є самостійним та завершеним дослідженням, 

що відповідає усім вимогам до докторських дисертацій та пунктам 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів» затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р зі змінами внесеними згідно з 

постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р. та № 1159 

від 30 грудня 2015 р., а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 -  класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови.
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