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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертаційну роботу присвячено інтенсивності атрибутивної 

ознаки в латинській мові, а саме: в поезії Горація, Верґілія та Овідія. Інтенсифікацію 

атрибута (прикметника, дієприкметника) розглянуто лише в межах абсолютної 

інтенсивності. Проблема інтенсивності атрибутивної ознаки в латинській мові 

маловивчена. У давніх і в сучасних індоєвропейських мовах фігурують два види 

інтенсивності: релативна (порівняльна) та абсолютна (безпорівняльна). Такий поділ 

зумовлений двома типами порівняння: 1) конкретним — порівняння пов’язане із 

зіставленням предмета; 2) абстрактним — порівняння відбувається за допомогою 

теоретично домислювальної ідеальної норми. 

У представленій праці здійснено систематизацію й інвентаризацію засобів 

вираження атрибутивної ознаки, описано їх структурно-синтаксичні моделі та 

визначено лексико-семантичні особливості. 

У дисертації висвітлено теоретичні засади поняття «інтенсивність», показано 

зв’язок категорії інтенсивності з категоріями якості, кількості, міри, оцінки, 

емотивності, експресивності.  

Розмежовуючи поняття «інтенсивність» та «градація», розглянуто природу, 

структуру градаційно-скалярної шкали категорії інтенсивності, висвітлено поняття 

ступеня інтенсивності та охарактеризовано систему ступенів інтенсивності у 

латинській мові, виокремлено засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки, 

які поділяються на морфологічні та лексико-синтаксичні. До морфологічних засобів 

належать: а) суфіксальні інтенсифікатори -іоr, -ius; -issim, -lim, -rim (абсолютний 

(безвідносний) компаратив та суперлатив); б) демінутивні (зменшувально-пестливі) 

суфікси-інтенсифікатори -ulu (-olu), -culu, -ellu, -illu; в) префіксальні 

інтенсифікатори prae-, per-. До лексико-синтаксичних засобів належать: 

а) аналітична конструкція прислівник (інтенсифікатор) + прикметник; 

б) прикметники з елативним значенням; в) підсилювальна аналітична конструкція 

quam + прикметник; підсилювальна конструкція зі сполучником quamvis у 

підрядних допустових реченнях. 

Категорію інтенсивності, окремі засоби її вираження в англійській мові 

досліджували Д. Болінджер, С. Ґрінбаум, О. М. Сергєєва, І. І. Туранський, 

О. І. Шейгал, Л. Я. Герасимова, Л. І. Безрукова, О. Ф. Шевченко; в німецькій — 

К. Т. Рсалдінов, І. І. Сущинський, М. З. Гурко, А. Я. Мюллер; у французькій — 

Ш. Баллі, Л. В. Воробйова, B. C. Нєвєрова, І. В. Удовенко, Л. В. Шиловська; 

в іспанській — Н. В. Карповська; в українській — О. М. Попенко, Л. І. Дідун; 

у російській — В. В. Акуленко, Л. А. Бєловольська, А. Бранднер, Ю. Л. Воротніков, 

Г. Ф. Гаврилова, С. С. Кадисева, С. М. Колеснікова, А. М. Полянський, 

С. Є. Родіонова, П. Г. Стрєлков, І. І. Убін, В. М. Шаталова, В. В. Боголюбова. 

Частково в межах іншої проблематики цю категорію аналізують Л. М. Марчук, 

М. І. Степаненко та інші.  

Більшість учених досліджує інтенсивність не лише якісної ознаки, а й дії, імені, 

адвербіальної ознаки. Попри те що засоби вираження абсолютної інтенсивності 

численні і різноманітні за характером та структурою, однак їх менше досліджено, 

ніж засоби вираження релативної інтенсивності. Власне, питання абсолютної 
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інтенсивності атрибутивної ознаки вивчали Л. В. Воробйова, Н. В. Карповська, 

І. І. Туранський та О. І. Шейгал.  

У латинській мові деякі аспекти засобів вираження інтенсивності висвітлювали 

Е. Вьольфлін, С. І. Соболевський, М. Г. Сенів, Ж. Андре, К. Яберґ, А. Бартонек, 

Дж. де Валенті, Р. Гакаміес, В. Краткі.  

Актуальність теми дисертаційної праці зумовлена потребою комплексного 

дослідження інтенсивності якісної ознаки в латинській мові на різних рівнях: 

морфологічному, лексико-синтаксичному, стилістичному. Перехід від 

системоцентризму до антропоцентризму в дослідженнях класичних мов, який 

передбачає особливу увагу до  відображення у мовах індивідуального й 

соціокультурного аспектів, зумовлює потребу висвітлити, як інтенсифікований 

атрибут розкриває особливості свідомості римського лінгвокультурного 

середовища. Тут продемонстровано, як за допомогою засобів вираження 

інтенсивності, авторської поетичної техніки, індивідуального світобачення поета 

в поезії класичного періоду Римської імперії репрезентуються індивідуальне та 

суспільне життя римлянина, соціокультурна, естетична, філософська, міфологічна 

системи цінностей. 

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

дослідження здійснено відповідно до плану науково-дослідницької роботи кафедри 

класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Тема дисертації є частиною комплексної наукової теми факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Лінгво-когнітивні та 

дискурсивні аспекти функціонування германських, романських та класичних мов» із 

номером державної реєстрації 0117U001394.  

Тему дисертаційної роботи затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка 27 лютого 2013 р. (протокол № 9/2). 

Мета роботи полягає в описі категорії інтенсивності атрибутивної ознаки 

в латинській мові, у визначенні лексико-семантичних особливостей засобів 

вираження інтенсивності атрибутивної ознаки, функційних особливостей 

суб’єктивної та об’єктивної інтенсивності, стилістичних особливостей та зв’язків 

інтенсивності під час реалізації експресивності у тексті. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось виконання таких завдань:  

1) висвітлити теоретичні засади поняття «категорія інтенсивності», її 

градаційно-скалярні характеристики, а також подати теоретичну базу про кожний 

засіб-інтенсив; 

2) здійснити вибірку різнорівневих засобів вираження інтенсивності якісної 

ознаки з поезії Горація, Верґілія, Овідія; 

3) описати та систематизувати структурно-синтаксичні моделі засобів 

вираження інтенсивності, дослідити їх функціонування, семантику та 

продуктивність; 

4) визначити і дослідити принципи реалізації кожної з моделей об’єктивно-

оцінної, суб’єктивно-оцінної  та суб’єктивно-емотивно-оцінної інтенсивності у 

тексті; 
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5) проаналізувати стилістичні зв’язки категорії інтенсивності з іншими 

стилістичними фігурами / тропами під час творення образності, експресивності. 

Об’єкт дослідження — засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки. 

Предмет дослідження — структурні, лексико-семантичні, функційні, 

стилістичні особливості засобів вираження атрибутивної ознаки. 

Матеріалом дослідження слугували різнорівневі засоби вираження 

інтенсивності (тобто всякого ступеня інтенсифіковані атрибути), отримані 

за допомогою суцільної вибірки з поетичних творів Горація: «Од», «Сатир», «Епод», 

«Послань», «Про поетичне мистецтво»; Овідія: «Любовних елегій», «Науки 

кохання», «Скорботних елегій», «Метаморфоз», «Понтійських послань», «Фастів», 

«Героїд», «Ібіса», «Засобів від кохання»; Верґілія: «Енеїди», «Буколіків», 

«Георгіків». 

Унаслідок вибірки виявлено 1037 випадків інтенсифікації якісної ознаки 

різного роду в поетичних творах. Обсяг проаналізованого текстового матеріалу 

становить 57 332 віршовані рядки. 

Методи дослідження. Дисертаційну працю написано із врахуванням 

комплексного застосування загальнонаукових методів дослідження та спеціальних 

лінгвістичних методів. З усіх загальнонаукових методів у роботі використано 

описовий метод як основний метод дослідження усієї праці, метод узагальнення для 

систематизованого викладу наукових визначень терміна інтенсивність, 

відображення узагальнених ознак категорії інтенсивності та інвентаризації засобів 

вираження інтенсивності атрибутивної ознаки. Крім того, були застосовані такі 

загальнонаукові методи: метод аналізу, метод синтезу, метод індукції, 

дедуктивний метод, метод порівняння, метод спостереження, метод 

формалізації, конструктивний метод, метод кількісних підрахунків, метод 

моделювання.  

Із спеціальних лінгвістичних методів у роботі використано: метод 

дистрибутивного аналізу; валентнісний метод; функційний метод; аналіз за 

безпосередніми складниками; метод трансформаційного аналізу; метод 

стилістичного аналізу, структурно-семантичний та компонентний аналізи. 

На захист виносяться такі положення:  

1) засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у досліджуваних 

творах зазвичай виражають елативний (великий) ступінь; 

2) категорія елативності в латинській мові тісно перетинається з категорією 

інтенсивності; 

3) єдиним засобом-інтенсивом у поезії епохи Августа, який може виражати всі 

ступені інтенсивності атрибутивної ознаки, є аналітична конструкція інтенсифікатор 

(прислівник) + прикметник; 

4) категорія інтенсивності має зони перетину з категоріями оцінки, 

емотивності, експресивності.  

У функційному плані категорія інтенсивності в латинській мові представлена 

об’єктивно-оцінною, суб’єктивно-оцінною, суб’єктивно-емотивно-оцінною 

інтесивністю.  
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Засоби вираження інтенсивності можуть слугувати формотворчими елементами 

під час творення експресивності у тексті. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на матеріалі поетичної 

мови поетів августівської епохи здійснено повну інвентаризацію та систематизацію 

засобів вираження інтенсивності якісної ознаки, зроблено їх теоретичний опис і 

структурно-семантичний, функційний, стилістичний аналізи. 

Теоретичне значення здійсненого дослідження. Дисертаційна праця є певним 

внеском у подальше розроблення проблеми категорії інтенсивності як атрибутивної 

ознаки, так і загалом. Пропонована робота стане поштовхом для вивчення та 

розроблення теоретичної бази категорій емотивності, оцінки, експресивності у 

латинській мові. 

Практичне значення здійсненого дослідження полягає у тому, що основні 

положення та сформульовані висновки можуть бути використані для адекватної 

інтерпретації творів Горація, Верґілія, Овідія; у викладанні спецкурсів зі стилістики 

(поетики), риторики; на практичних заняттях із герменевтики латинських текстів; у 

перекладознавстві; у лексикографічній практиці.  

Особистий внесок здобувача. Всі результати наукового дослідження отримані 

дисертантом особисто, всі статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та 

результати дослідження оприлюднено в доповідях на міжнародних конференціях: 

VIIІ міжнародній конференції «Актуальні проблеми термінознавства, романо-

германської філології та перекладу» (Чернівці, 25—26 квітня 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — 

особистість» (Острог,  23—24 квітня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (Львів, 9—

10 березня 2018 р.); щорічних наукових звітних конференціях професорсько-

викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у п’яти 

публікаціях. Чотири публікації — статті у наукових фахових виданнях України, 

одна — стаття у науковому зарубіжному часописі. 

Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (167 позицій), 

переліку умовних скорочень та додатків. Основний текст дисертації становить 

189 с., загальний обсяг — 210 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення праці, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 

матеріал дослідження, описано використані методи дослідження, сформульовано 

основні положення, винесені на захист, здійснено огляд наукових праць, що 

стосуються питань абсолютної інтенсифікації атрибутивної ознаки в українській і 

зарубіжній лінгвістиці, охарактеризовано обсяг та структуру дисертації. 
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У першому розділі «Категорія інтенсивності як об’єкт лінгвістичного 

дослідження» висвітлено теоретичні засади поняття «категорія інтенсивності», 

розглянуто низку визначень терміна «інтенсивність» у сучасному українському та 

зарубіжному мовознавстві, показано зв’язок категорії інтенсивності з категоріями 

якості, кількості, міри. Розмежовуючи поняття «інтенсивність» та «градація», 

розглянуто природу, структуру градаційно-скалярної шкали категорії інтенсивності, 

висвітлено поняття ступеня інтенсивності та охарактеризовано систему ступенів 

інтенсивності у латинській мові. 

Тут відзначено, що інтенсивність — це лексико-граматична і семантична 

категорія, яка передбачає якісно-кількісну зміну ступеня атрибута. До основних змін 

ступеня в індоєвропейських мовах, а також у латинській належать підсилення 

(інтенсифікація) та послаблення (деінтенсифікація) ступеня (нульового ступеня, 

слова-норми) міри атрибута. В латинській мові інтенсивність може виражатись 

іншими ступенями, які віднесено до субкатегорії альтернативної інтенсивності. 

Інтенсивність, крім того, — функційно-семантична категорія, яка 

характеризується різнорівневістю засобів вираження і польовою організацією засобів. 

У першому розділі вказано, що категорія кількості відіграє роль ступеня 

визначення якості як міри. Міра вказує на межу, за якою кількісні зміни ведуть до 

змін якості атрибута. Міра — це єдність кількості та якості, що означає існування 

деяких меж зміни кількості, за якими змінюється якість. 

Не всі атрибути можуть інтенсифікуватися. Відносні прикметники не містять 

семи інтенсивності і тому не можуть розглядатись у плані кількісних змін якості, 

наприклад: barbarus — чужоземний, diversus — протилежний, Romanus — 

римський, Gallicus — гальський тощо.  

До того ж у дослідженні розглянуто категорію градації, яка представляє зміни 

ступенів інтенсивності атрибутивної ознаки та є внутрішньою властивістю категорії 

інтенсивності. Процес якісних змін визначається кількісно і вимірюється за допомогою 

градації. Зміна інтенсивності зображена у вигляді градаційної шкали, замість нуля 

стоїть слово-норма. Слово-норму як умовний нуль, як точку рівноваги на шкалі 

інтенсивності у роботі названо нейтральним ступенем інтенсивності ознаки.  

Міра як внутрішня характеристика (властивість) ступеня ознаки проявляється 

на градаційній шкалі інтенсивності якістю, властивість якої вибрана у вигляді 

одиниці (об’єкт розгляду) виміру. Така одиниця виміру на шкалі інтенсивності 

називається інтенсемою. Ступінь інтенсивності атрибута — це показник міри 

якісно-кількісних відношень певної ознаки, порівняльна величина, яка характеризує 

інтенсивність якісної ознаки. 

До градаційної шкали абсолютної (нерелативної) інтенсивності атрибутивної 

ознаки в латинській мові належать такі ступені: нульовий (звичайний) ступінь / 

gradus positivus — точка відліку, умовний шкальний нуль; елативний / gradus elativus 

та надмірний ступені / gradus immodicus, які утворюють субкатегорію інтенсивності; 

неповний / gradus defectivus та малий ступені / gradus minor, що утворюють 

субкатегорію деінтенсивності; достатній / gradus sufficiens та приблизний ступені / 

gradus approximativus, які утворюють субкатегорію альтернативної інтенсивності. 
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Засоби вираження інтенсивності якісної ознаки, які виявлено у творах Горація, 

Верґілія та Овідія, поділяються на дві основні групи: морфологічну та лексико-

синтаксичну.  

До морфологічних засобів (синтетичних форм) належать: суфіксальні 

інтенсифікатори -іоr, -ius, -issim, -lim, -rim (абсолютний (безвідносний) компаратив 

та суперлатив), демінутивні (зменшувально-пестливі) суфікси-інтенсифікатори -ulu 

(-olu), -culu, -ellu, -illu; префіксальні інтенсифікатори prae-, per-.  

До лексико-синтаксичних засобів належать: аналітична конструкція прислівник 

(інтенсифікатор) + прикметник; прикметники з елативним значенням; 

підсилювальна аналітична конструкція quam + прикметник; підсилювальна 

конструкція зі сполучником quamvis у підрядних допустових реченнях. 

За допомогою суфіксів -іоr, -ius, -issim, -lim, -rim утворюються абсолютний 

компаратив та суперлатив. Для них денотатом є ознака предмета та його міра.  

У латинській мові абсолютний компаратив та суперлатив вживають у функції 

підсилення. 

Прикметники в латинській мові в нейтральному ступені інтенсивності, 

приєднуючи до себе демінутивні (зменшувально-пестливі) суфікси, стають 

демінутивними і виражають елативний ступінь інтенсивності. У творах Горація, 

Верґілія та Овідія знайдено такі демінутивні суфікси: -olu, -сulu, -ellu, -illu. 

Демінутивні прикметники завжди супроводжуються суб’єктивно-емоційною 

оцінкою, в них не буде чистого елативного ступеня, а незначне відхилення — або 

вище, або нижче. 

Прикметники в нейтральному ступені можуть поєднуватися 

з інтенсифікаторами-префіксами prae-, per-. За такого префіксального способу 

утворення сема інтенсифікації (інтенсема) концентрується у префіксі і перетворює 

прикметник в елативний ступінь інтенсивності. 

У латинських текстах часто вживається лексико-синтаксична підсилювальна 

конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник, яка може виражати всі ступені 

інтенсивності атрибутивної ознаки. Така конструкція є аналітичною (або 

експліцитною) і складається з двох компонентів: прикметника (рідко дієприкметника), 

другого компонента, який є виразником якісної характеристики або оцінки предмета, 

та прислівника, першого компонента, що залежить від нього, відіграє роль 

підсилювального форманта і є кількісно-оцінним визначником ступеня якості.  

У творах Горація, Верґілія та Овідія наявні підсилювальні конструкції з такими 

прислівниками: кількісними: haud, ita, mediocriter, multo, multum, nimium, paulum, 

paene, praecipue, satis; кількісно-вказівним: tam; кількісно-якісним: penitus; якісно-

означальними: bene, graviter, grave, late, male, turpiter; часовими: semper, saepe. 

У латинській мові є прикметники з елативним значенням (елативні 

прикметники), які у своїй семантиці містять значення елативності і виражають 

великий (елативний) ступінь інтенсивності ознаки. Такі прикметники об’єднані 

загальним значенням «значний за величиною, розмірами, обсягом, протяжністю», 

тобто містять велику міру якихось величин. До них належать: amplus, a, um — 

великий (у значенні дуже великий); ingens, gentis — величезний, дуже сильний; 

grandis, e — величезний; im(n)manis, e — величезний; im(n)mensus, a, um — 
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безмірний, величезний; innumerus, a, um — незліченний; innumerabilis, e — 

незліченний; omnipotens, entis — всемогутній; impotens, entis — дуже буйний, 

невгамовний; exiguus, a, um — маленький (тобто дуже малий). 

Ступінь елативної міри цих прикметників може бути неоднаковим, тобто 

варіюватись у межах великого ступеня інтенсивності вверх або вниз. 

У творах Верґілія та Овідія наявна аналітична підсилювальна конструкція quam 

(інтенсифікатор) + прикметник, яка за своєю природою має однакову структуру з 

конструкцією інтенсивний прислівник + прикметник і також складається з двох 

компонентів: прикметника, другого компонента, що є виразником якісної 

характеристики або оцінки предмета, та прислівника quam (як, наскільки), першого 

компонента, який залежить від нього i відіграє роль підсилювального форманта. 

Порівняно зі звичайною конструкцією прислівник + прикметник, quam у конструкції є 

неозначеним кількісно-оцінним визначником ступеня якості. Сема інтенсивності у 

такій конструкції — нечітко окреслена, контекстуально не визначена стосовно своєї 

міри (засіб може виражати великий ступінь, але не вказувати чітко на його міру 

проявлення кількості). Крім того, у творах поетів виявлено конструкцію 

зі сполучником quamvis у підрядних допустових реченнях, якій також притаманна 

контекстуально невизначена міра інтенсивності. Обидві конструкції можуть виражати 

лише два ступені інтенсивності атрибутивної ознаки: великий та надмірний. 

Категорія інтенсивності атрибутивної ознаки поділяється на два види: 

об’єктивну та суб’єктивну інтенсивність. Оскільки категорія інтенсивності 

перебуває у тісному зв’язку з категоріями оцінки та емотивності, то у функційному 

плані вона поділятиметься на три види: об’єктивно-оцінну, суб’єктивно-оцінну, 

суб’єктивно-емотивно-оцінну. 

Об’єктивна інтенсивність — це така інтенсивність, яка не виражає 

суб’єктивного, суб’єктивно-емотивного ставлення автора чи мовця в контексті і не 

супроводжується оцінкою (оцінним судженням) чи емоціями. 

Категорія інтенсивності функційно тісно пов’язана з категорією 

експресивності. Експресивність містить сему інтенсивності як кількісну 

характеристику експресивності, призначенням якої є показ її міри. Інтенсивність не 

завжди може виражати експресію, тому неправомірно ставити знак рівності між 

експресивністю і будь-якою інтенсифікацією. 

Категорія суб’єктивної оцінної інтенсивності за своєю природою є модальною. 

Тобто характер інтенсифікованого оцінного висловлювання може бути представлений 

різнобічними ставленнями до змісту тексту: емоційним супроводом — приємним чи 

неприємним; оцінним судженням — позитивним або негативним. 

У дисертаційному дослідженні відзначено, що всі засоби вираження інтенсивності 

атрибутивної ознаки можуть виражати великий (елативний) ступінь, до того ж п’ять 

інтенсивів (абсолютний компаратив, суперлатив, демінутивні прикметники, 

префіксальні інтенсифікатори, прикметники з елативним значенням) виражають лише 

його, — їх відносимо до окремої категорії, — категорії елативності. 

Категорія елативності перетинається з категорією інтенсивності і представляє ті 

засоби у мові, які виражають великий (елативний) ступінь. Оскільки елативний 

ступінь якісної атрибутивної ознаки наявний у більшій частині досліджуваних 
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творів, то він є найширшою за засобом вираження категорією у системі ступенів 

інтенсивності якості. Елатив у латинській мові може вживатися у двох функціях: 

1) для підсилення; 2) у граничній функції, тобто у такій, яка виражає найвищу 

можливу міру. 

У другому розділі «Лексико-семантичні, морфологічні, структурні 

особливості засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у творах 

Горація, Овідія, Верґілія» детально описано структурно-синтаксичні моделі 

(прості двочленні та складні багаточленні) та визначено лексико-семантичні 

особливості кожного із шести засобів-інтенсивів, а також гранично-елативних 

прикметників. Прості конструкції виконують передусім номінативну функцію. 

Вибір авторами препозиції чи постпозиції зумовлюється вимогами розміру. Складні 

типи конструкцій збагачують зміст контексту додатковими атрибутивними 

якостями, а також, як і двочленні, сприяють підсиленню образу вірша, емотивності, 

експресивності (експресії). 

Класифікуючи інтенсеми засобів-інтенсивів за відповідними лексико-

семантичними групами, встановлено, що їм притаманно інтенсифікувати такі 

поняття: фізичні та абстрактні величини, кількість, вагу, об’єм, просторові величини 

(також часово-просторові);  людські риси характеру, вади та чесноти, поведінку, 

душевно-емоційний стан, таланти, красу; якісні властивості предметів, об’єктів, 

зокрема об’єктів природи. 

У цьому розділі виявлено, що абсолютний компаратив та суперлатив; 

аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник (дієприкметник); 

прикметники з елативним значенням трапляються у поезії Горація, Верґілія, Овідія 

дуже часто і стоять в центрі польової структури засобів вираження атрибутивної 

ознаки. Прикметники з демінутивним значенням; прикметники з підсилювальними 

префіксами prae-, per-; аналітична конструкція quam + прикметник та підсилювальна 

конструкція quamvis + прикметник у підрядних допустових реченнях  містяться на 

периферії цього поля. 

До того ж визначено, що елативний ступінь інтенсифікації міститься в центрі 

польової структури ступенів, решта — на периферії. Отже, категорія елативності є 

стрижнем категорії інтенсивності в поезії Горація, Овідія, Верґілія.  

У другому розділі також розглянуто гранично-елативні прикметники: adiectiva 

elativa finalia. Вони не належать до системи засобів вираження інтенсивності 

безвідносної атрибутивної ознаки і не входять до її градаційної шкали: осі 

посилення, послаблення, альтернативної осі. Такі прикметники утворюють 

паралельну гілку на осі інтенсифікації стосовно елативного ступеня у 

посилювальній функції.  

Дуже рідко гранично-елативні прикметники можуть виражати звичайний 

абсолютний суперлатив, а також відігравати роль релативного (порівняльного) 

суперлатива. 

Структурно прикметники з гранично-елативним значенням зазвичай 

поєднуються  у звичайному двочленному словосполученні лише з іменником. Таке 

поєднання наявне як в препозиції, так і в постпозиції. 
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У третьому розділі «Об’єктивна та суб’єктивна інтенсивність у творах 

Горація, Овідія, Верґілія» досліджено принципи реалізації об’єктивно-оцінної 

(ООІ), суб’єктивно-оцінної (СОІ) та суб’єктивно-емотивно-оцінної інтенсивності 

(СЕІ) у тексті; виявлено їх функційні особливості. Вибір того чи іншого типу 

інтенсивності залежить від виду сполучуваного атрибута з керівним словом. 

Атрибути, які містять інтенсему величини (об’єму, розміру, росту), кількості 

(чисельності), ваги, кольору, виражають об’єктивно-оцінну інтенсивність; оцінні та 

частково-оцінні атрибути — зазвичай суб’єктивно-оцінну та суб’єктивно-емотивно-

оцінну інтенсивність.  

Із функційного боку суб’єктивно-оцінна інтенсивність відображає: 1) власне 

судження автора, персонажа-мовця стосовно характеристики явища, поняття, 

предмета, суб’єкта і, як наслідок, щодо якісної ознаки, яку містить це явище, 

поняття, предмет, суб’єкт; 2) характеристику певного загальновизнаного, 

загальноприйнятого факту дійсності. У підсумку, такий факт містить суб’єктивне 

судження на загальноприйнятому рівні.  

Суб’єктивно-емотивно-оцінна інтенсивність відображає такі самі судження, 

але, крім того, автор чи мовець висловлюватиме емоційне (емотивне) ставлення до 

факту дійсності: позитивне чи негативне. Така емотивна полярність у поезії Горація, 

Верґілія, Овідія зазвичай виражає схвалення / несхвалення; прихильність / відразу, 

неприязнь.  

Абсолютний компаратив та суперлатив виражають ООІ та СОІ, а СЕІ — зрідка. 

Аналіз творів Горація, Овідія та Верґілія свідчить, що демінутивні 

прикметники-інтенсиви можуть виражати й об’єктивно-оцінну інтенсивність. ООІ 

виражається прикметниками, які позначають розмір. У поезії Горація виявлено 

приклад використання СЕІ. 

Прикметники з префіксом prae-, per- виражають СОІ та ООІ майже в однаковій 

кількості. Прикладів із СЕІ не засвідчено. 

Конструкція інтенсифікатор + прикметник (дієприкметник) виражає ООІ, СОІ, 

СЕІ. Але не всі прислівники можуть передавати всі три типи інтенсивності. Також 

не завжди використовується певний прислівник для вираження того чи іншого типу 

інтенсивності, попри свою функційну можливість утворювати якийсь один із трьох 

типів.  

Лише прислівники tam і semper у цих конструкціях автори вживають для 

вираження усіх трьох типів інтенсивності.  

Прикметники з елативним значенням у поезії Горація, Верґілія та Овідія 

виражають лише два види інтенсивності: ООІ, СОІ. 

Гранично-елативні прикметники не містять суб’єктивного супроводу, оскільки 

поняття граничної межі стосується об’єктивного боку дійсності. Вони утворюють 

лише ООІ. 

Аналітична конструкція прислівник-інтенсифікатор quam + прикметник 

виражає переважно ООІ, оскільки здебільшого роль атрибутів у таких конструкціях 

відіграють прикметники на позначення кількості та розміру. СОІ не виявлено 

взагалі, СЕІ — лише один приклад у поезії Овідія. 
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Підсилювальна конструкція quamvis + прикметник у підрядних допустових 

реченнях може виражати ООІ, сполучаючись з прикметниками розміру, кількості, 

руху. Доволі поширене вираження СОІ, оскільки вже сама «сема допусту» дає змогу 

авторові (мовцеві) виражати власне суб’єктивне бачення, судження, припущення. 

Розглядаючи ці три типи інтенсивності та враховуючи їх кількість (прикладів 

СЕІ знайдено лише 18, ООІ та СОІ майже тисячу), доходимо висновку, що ООІ та 

СОІ в польовій структурі містяться у центрі, а СЕІ — на периферії. 

У четвертому розділі «Категорія інтенсивності як складова частина 

категорії експресивності» проілюстровано формотворчий потенціал засобів 

вираження інтенсивності стосовно експресивності; проаналізовано стилістичні 

зв’язки категорії інтенсивності з іншими стилістичними фігурами / тропами під час 

творення образності, експресивності. 

Йдеться про те, що латинська поезія — це поєднання образів звуку та зору, які 

містять глибокий філософський зміст. Поетичні образи — це сукупність звуку та 

сенсу. Поетика латинської поезії просякнута ефектами милозвучності, 

підвищеною інтонаційною виразністю. Конкретика поетичних образів у поезії 

працює на загостреній емоційності. За наявності загостреної емоційності стиль 

автора збагачений стилістичними прийомами, в ньому є інтенсивність, емотивність, 

оцінка. Інтенсифікований атрибут як художнє слово — це один з інструментів, 

якими поети творять поетичні образи задля естетичного впливу на читача. 

Образність трактуємо як одну з ознак експресивності, за допомогою якої можна 

досягти виразності мовної комунікації. Відповідно до цього, образність — це 

властивість слів, словосполучень, що передає не лише логічну, а й конкретно-

чуттєву, емоційно-оцінну інформацію. Вона завжди містить «прирощення» 

значення, яке відбувається через тропи і фігури. Отже, засоби вираження категорії 

інтенсивності атрибутивної ознаки розглядаються через призму стилістики тексту. 

Образність та експресія засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у 

творах Горація, Верґілія, Овідія може бути виражена такими стилістичними 

фігурами: алітерація, асонанс, метафора, іронія, антитеза, епітет, емфаза, 

стилістичний повтор (рефрен). 

Більша частина засобів вираження інтенсивності якісної ознаки виражає 

адгерентну експресивність, хоча є невелика кількість випадків з інгерентною 

інтенсивністю.  

Наявні приклади, коли декілька стилістичних фігур поєднується довкола 

інтенсифікованого атрибута. Вони особливо цікаві, оскільки містять експресивно 

збагачений контекст. Знайдено такі поєднання стилістичних фігур: алітерація, 

асонанс, антитеза; алітерація, асонанс, епітет; алітерація, асонанс, емфаза; 

алітерація, асонанс, метафора; алітерація, асонанс, емфаза, антитеза. 

Лише елативний ступінь може виражати експресію.  

Якщо об’єктивна інтенсивність, виражена будь-яким ступенем інтенсивності, 

не поєднується зі стилістичними фігурами, то вона не передає експресії. Також 

суб’єктивна інтенсивність не виражатиме експресії, за винятком поодиноких 

прикладів інгерентної експресивності.  
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ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено результати дослідження. Категорія інтенсивності 

атрибутивної ознаки — це насамперед лексико-граматична категорія, яка 

передбачає якісно-кількісну зміну ступеня атрибута: підсилення (інтенсифікацію), 

послаблення (деінтенсифікацію), альтернативну інтенсифікацію ступеня (нульового 

ступеня, слова-норми) міри атрибута. 

За допомогою суфіксів -іоr, -ius; -issim, -lim, -rim утворюється абсолютний 

компаратив та суперлатив (лат. comparativus absolutus, superlativus absolutus). Для 

них денотатом є ознака предмета та його міра. У латинській мові абсолютний 

компаратив та суперлатив вживається у двох функціях: 1. Для підсилення, — 

посиленого перевищення міри ознаки предмета стосовно норми (представляють 

елативний (великий, високий) ступінь ознаки); 2. У граничній функції, тобто у такій, 

яка виражає найвищу можливу міру.  

Прикметники в латинській мові в нейтральному ступені інтенсивності, 

приєднуючи до себе демінутивні (зменшувально-пестливі) суфікси, стають 

демінутивними і виражають елативний ступінь інтенсивності. У творах Горація, 

Верґілія та Овідія знайдено такі демінутивні суфікси: -olu, -сulu, -ellu, -illu. Демінутивні 

прикметники (лат. аdiectiva deminutiva) завжди супроводжуються суб’єктивно-

емоційною оцінкою, вони не матимуть чистого елативного ступеня, а незначне 

відхилення — або вище, або нижче. Adiectiva deminutiva можуть виражати лише 

елативний ступінь інтенсивності. Такі прикметники можна називати елативними. 

Третій морфологічний засіб вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

становлять префікси prae-, per-, поєднані з атрибутами у нейтральному ступені 

інтенсивності. За наявності такого префіксального способу утворення сема 

інтенсифікації (інтенсема) концентрується у префіксі і перетворює прикметник 

у великий (елативний) ступінь інтенсивності. Їх також можна називати елативними.  

Четвертим засобом вираження інтенсивності атрибутивної ознаки є аналітична 

конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник (дієприкметник) (лат. 

constructio intensificator (adverbium) + adiectivum). Така конструкція є аналітичною 

(або експліцитною) і складається з двох компонентів: прикметника (рідко 

дієприкметника), другого компонента, який є виразником якісної характеристики 

або оцінки предмета, та прислівника, першого компонента, що залежить від нього та 

відіграє роль підсилювального форманта і є кількісно-оцінним визначником ступеня 

якості. У конструкції інтенсему елативності можуть містити прислівники: multum, 

tam, penitus, bene, grave, graviter, late, turpiter, semper. Надмірний ступінь 

інтенсивності може виражати прислівник nimium. Прислівники multo, semper, 

маючи велику сему інтенсивності, у контексті за певних умов усе-таки виражають 

надмірний ступінь інтенсивності. Подібно прислівник satis, який містить сему 

достатньої міри, тобто виражає насамперед достатній ступінь, — у контексті за 

певних умов виражає надмірний ступінь інтенсивності. Неповний ступінь 

інтенсивності виражають прислівники praecipue, paulum. Малий ступінь 

інтенсивності — mediocriter, male. Приблизний ступінь інтенсивності можуть 

виражати прислівники paene, haud. Вторинним способом приблизний ступінь може 

виражатися прислівником semper, поєднуючись із заперечною часткою non.  
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У латинській мові є прикметники з елативним значенням (елативні 

прикметники — лат. adiectiva elativa), які у своїй семантиці містять значення 

елативності та виражають великий (елативний) ступінь інтенсивності ознаки i в 

деяких випадках можуть виражати надмірний ступінь інтенсивності. Такі 

прикметники об’єднані загальним значенням «значний за величиною, розмірами, 

обсягом, протяжністю», тобто містять велику міру якихось величин. До них 

належать: amplus, a, um — великий (у значенні дуже великий); ingens, gentis — 

величезний, дуже сильний; grandis, e — величезний; im(n)manis, e — величезний; 

im(n)mensus, a, um — безмірний, величезний; innumerus, a, um — незліченний; 

innumerabilis, e — незліченний; omnipotens, entis — всемогутній; impotens, entis — 

дуже буйний, невгамовний; exiguus, a, um — маленький (тобто дуже малий). 

Ступінь елативної міри цих прикметників може бути неоднаковим, тобто 

варіюватись у межах великого ступеня інтенсивності вверх або вниз. 

До шостої групи засобів вираження атрибутивної ознаки належать дві конструкції: 

підсилювальна аналітична конструкція прислівник-інтенсифікатор quam + прикметник 

та підсилювальна конструкція зі сполучником-інтенсифікатором quamvis у підрядних 

допустових реченнях. Перша з вищевказаних за своєю природою має однакову 

структуру з конструкцією інтенсивний прислівник + прикметник і також складається з 

двох компонентів: прикметника, другого компонента, який є виразником якісної 

характеристики або оцінки предмета, та прислівника quam (як, наскільки), першого 

компонента, що залежить від нього i відіграє роль підсилювального форманта. 

Порівняно зі звичайною конструкцією прислівник + прикметник, quam у конструкції є 

неозначеним кількісно-оцінним визначником ступеня якості. Сема інтенсивності у 

такій конструкції  — нечітко окреслена, контекстуально не визначена стосовно своєї 

міри (засіб може виражати великий ступінь, але не вказувати чітко на його міру 

проявлення кількості). Сюди ж відносимо конструкцію зі сполучником quamvis у 

підрядних допустових реченнях, якій також притаманна контекстуально невизначена 

міра інтенсивності. Обидві конструкції можуть виражати лише два ступені 

інтенсивності атрибутивної ознаки: великий та надмірний.  

До системи засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки не входять 

гранично-елативні прикметники (лат. adiectiva elativa finalia). У поезії знайдено такі 

лексеми: summus, a, um ⎯ височезний, крайній, останній; extremus a, um ⎯ крайній, 

останній, дуже далекий; supremus a, um ⎯ височезний, крайній, останній; ultimus, a, um 

(і також безвідносний компаратив: ulterior, ius) ⎯ дуже віддалений, крайній, останній. 

Ці прикметники не належать до системи засобів вираження інтенсивності 

безвідносної атрибутивної ознаки і до її градаційної шкали: осі посилення, 

послаблення, альтернативної осі. Попри те що гранично-елативні прикметники 

вкрай рідко можуть виражати підсилювальний елативний ступінь інтенсивності, 

вони створюють паралельну гілку на осі інтенсифікації стосовно елативного ступеня 

у підсилювальній функції, мають нульову точку та рух догори і належать до 

категорії елативності, яка перетинається з категорією інтенсивності. 

Засоби вираження інтенсивності якісної ознаки переважно інтенсифікують такі 

поняття: фізичні та абстрактні величини, кількість, вагу, об’єм, просторові величини 

(також часово-просторові); людські риси характеру, вади та чесноти, поведінку, 
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душевно-емоційний стан, таланти, красу; якісні властивості предметів, об’єктів, 

зокрема об’єктів природи. 

Структурно засоби вираження інтенсивності зазвичай представлені простими 

конструкціями <інтенсифікований атрибут + іменник> у препозиції та < іменник + 

інтенсифікований атрибут > у постпозиції. 

Проаналізувавши всі типи засобів вираження атрибутивної ознаки, доходимо 

висновку, що три з них, а саме: 1) абсолютний компаратив та суперлатив; 

2) аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник 

(дієприкметник); 3) прикметники з елативним значенням трапляються у поезії 

Горація, Верґілія, Овідія дуже часто і тому є у центрі польової структури засобів 

вираження атрибутивної ознаки. Інші три: 1) прикметники з демінутивним 

значенням; 2) прикметники з підсилювальними префіксами prae-, per-; 3) аналітична 

конструкція quam + прикметник та підсилювальна конструкція quamvis + 

прикметник у підрядних допустових реченнях містяться на периферії цього поля. 

Лише аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник 

(дієприкметник) виражає всі ступені інтенсивності атрибутивної ознаки, а решта 

засобів — переважно елативний ступінь. Тому в польовій структурі засобів 

вираження атрибутивної ознаки ця конструкція розташована в центрі поля, а решта 

засобів — на периферії. 

Попри те що вищевказана аналітична конструкція виражає всі ступені 

інтенсивності, — елативний ступінь вживається найчастіше. Об’єктом розгляду 

категорії елативності є елатив. Елативом називаємо значення безвідносно великої 

міри ознаки, представлене у творах поетів шістьма засобами вираження 

атрибутивної ознаки та гранично-елативними прикметниками. Навіть якщо в решти 

засобів виявлено інтенсифікацію атрибута не в елативному ступені, — то таких 

випадків дуже мало (1—2 відсотки всіх прикладів у межах одного засобу). Отже, 

елативний ступінь інтенсифікації міститься в центрі польової структури ступенів,  

решта — на периферії. 

Отож категорія інтенсивності атрибутивної ознаки в поезії Горація, Верґілія, 

Овідія представлена категорією елативності. 

Елативність у латинській мові може вживатися у двох функціях: 1. Переважно 

для підсилення; 2. Рідше у граничній функції, тобто у такій, яка виражає найвищу 

можливу міру. 

Граничний елатив представлений абсолютним компаративом та суперлативом 

(вищезгаданими гранично-елативними прикметниками, які є формальними 

абсолютними компаративами чи суперлативами, проте рідко вживаються в основній 

підсилювальній функції елатива). Також засвідчено лише один випадок аналітичної 

конструкції прислівник (інтенсифікатор) + прикметник, яка виражає граничність. 

Категорія інтенсивності атрибутивної ознаки поділяється на два види: 

об’єктивну та суб’єктивну інтенсивність. Оскільки категорія інтенсивності тісно 

пов’язана з категоріями оцінки та емотивності, то у функційному плані вона 

поділятиметься на три види: об’єктивно-оцінну, суб’єктивно-оцінну, суб’єктивно-

емотивно-оцінну. Атрибути, які містять інтенсему величини (об’єму, розміру, 
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росту), кількості (чисельності), ваги, кольору, виражають ООІ. Оцінні та частково-

оцінні атрибути зазвичай виражають СОІ та СЕІ.  

Із функційного боку СОІ відображає: власне судження автора, персонажа-

мовця стосовно характеристики явища, поняття, предмета, суб’єкта і, як наслідок, 

щодо якісної ознаки, яку містить це явище, поняття, предмет, суб’єкт; 

характеристику певного загальновизнаного, загальноприйнятого факту дійсності. 

Як наслідок, такий факт містить суб’єктивне судження на загальноприйнятому 

рівні. СЕІ виражатиме також такі два види суджень, до того ж автор чи мовець 

висловлюватиме емоційне (емотивне) ставлення до факту дійсності: позитивне чи 

негативне. Таку емотивну полярність у поезії Горація, Верґілія, Овідія зазвичай 

відображено схваленням / несхваленням; прихильністю / відразою, неприязню.  

Розглянувши ці три типи інтенсивності та враховуючи їх кількість, доходимо 

висновку, що ООІ та СОІ в польовій структурі є у центрі, а СЕІ — на периферії. 

Категорія інтенсивності функційно тісно пов’язана з категорією 

експресивності. Експресивність містить сему інтенсивності як кількісну 

характеристику експресивності, що призначена для показу її міри. Інтенсивність не 

завжди може виражати експресію, тому неправомірно ставити знак рівності між 

експресивністю і будь-якою інтенсифікацією. 

Образність та експресія засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у 

творах Горація, Верґілія, Овідія може бути виражена такими стилістичними 

фігурами: алітерація, асонанс, метафора, іронія, антитеза, епітет, емфаза, 

стилістичний повтор (рефрен). 

Лише елативний ступінь може виражати експресію.  

Якщо об’єктивна інтенсивність, виражена будь-яким ступенем інтенсивності, 

не поєднується зі стилістичними фігурами, то вона не виражає експресії. Також 

суб’єктивна інтенсивність не відображає експресії, за винятком поодиноких 

прикладів інгерентної експресивності. 

Пропонована дисертаційна робота дає змогу розширити дослідження категорії 

інтенсивності як у латинських прозових текстах, так і у поезії римських поетів. 

Виникає потреба порівняльного аналізу всіх шести засобів інтенсивності 

атрибутивної ознаки: як продуктивно інші автори вживають ті чи інші інтенсиви, як 

саме і які використовують інтенсифікатори в аналітичних конструкціях (назріле 

питання, чи велика відмінність між прозовими та поетичними текстами). 

Актуальним стає обширне дослідження суб’єктивно-емотивно-оцінної інтенсивності 

у латинській мові. Перспективним видається ізольоване дослідження категорії 

елативності у латинській мові. Зокрема, вартий уваги розгляд елативності у 

граничній функції. Заслуговує на  увагу також вивчення поетики латинських поетів 

з урахуванням категорії інтенсивності як складової частини категорії 

експресивності. 
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АНОТАЦІЯ 

Савула А. М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на 

матеріалі поезії епохи Августа). — Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 — класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. — 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. — Київ, 2018. 

Дисертаційна праця присвячена інтенсивності атрибутивної ознаки 

в латинській мові, а саме: в поезії Горація, Верґілія та Овідія. У пропонованому 

дослідженні інтенсифікацію атрибута (прикметника, дієприкметника) розглянуто 

лише в межах абсолютної інтенсивності. 
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У представленій роботі здійснено систематизацію й інвентаризацію засобів 

вираження атрибутивної ознаки, описано їх структурно-синтаксичні моделі та 

визначено лексико-семантичні особливості. 

У дисертації висвітлено теоретичні засади поняття «інтенсивність», показано 

зв’язок категорії інтенсивності з категоріями якості, кількості, міри, оцінки, 

емотивності, експресивності.  

Ключові слова: інтенсивність, засоби вираження інтенсивності, елативність, 

атрибутивна ознака, ступінь, градація, інтенсема, інтенсифікатор, оцінка, 

експресивність, емотивність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Савула А. М. Интенсивность атрибутивного признака в латинском языке 

(на материале поэзии эпохи Августа). — Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук за 

специальностью 10.02.14 — класcические языки. Отдельные индоевропейские 

языки. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. — Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена интенсивности атрибутивного признака 

в латинском языке, а именно: в поэзии Горация, Вергилия и Овидия. В данном 

научном исследовании интенсификация атрибута (прилагательного, причастия) 

рассматривается только в пределах абсолютной интенсивности. 

В предлагаемой работе осуществлено систематизирование и инвентаризацию 

средств выражения атрибутивного признака, а также проведено описание их 

структурно-синтаксических моделей и определено лексико-семантические 

особенности. 

В диссертации изучено теоретические основы понятия «интенсивность», 

показано связь категории интенсивности с категориями качества, количества,  меры, 

оценки, эмотивности, экспрессивности.  

Ключевые слова: интенсивность, средства выражения интенсивности, 

элативность, атрибутивный признак, степень, градация, интенсема, интенсификатор, 

оценка, экспрессивность, эмотивность. 

 

SUMMARY 

Savula A. M. The intensity of the attributive characteristic in the Latin 

language. — Manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in philology, specialty 10.02.14 — Classical 

languages. Separate Indo-European languages. — Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukrain. — Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the intensity of the attributive feature in Latin, namely 

in the poetry of Horace, Vіrgil and Ovid. In the proposed study, the intensification of the 

attribute (adjective, participle) is considered only within the limits of absolute 

(nonrelativic, non-equilibrium) intensity. 



17 

 

In the presented workhas been carried out the systematization and inventory of means 

of expression of the attributive feature, syntactic models and defined lexical-semantic 

features. 

The theoretical principles of the concept of «category of intensity» are covered, a 

number of definitions of the term «intensity» are considered, and the relationship of the 

intensity category with the categories of quality, quantity, and measure is shown. 

Differentiating the concept of «intensity» and «gradation» is considered the nature 

and the structure of gradation-scalar scale of intensity degree, as well as the concept of the 

intensity level is illuminated and the system of intensity degrees in the Latin language is 

described. 

The theoretical basis for each of the six means of expressing the intensity of the 

attributive sign (means-intensities) is provided. These means are divided into 

morphological and lexical-syntactic. The morphological means include: a) suffix 

intensifiers -or, -ius, -issim, -lim, -rim (absolute (non-relative) comparative and 

superlative); b) deminutitive (diminutive-caring) suffix-intensifiers -ulu (-olu), -culu, -ellu, 

-illu; c) prefixing intensifiers prae-, per-. The lexical-syntactic means include: 

a) analytical construct adverb (intensifier) + adjective; b) adjective with elative meaning; 

c) amplifying analytic construct quam + adjective; reinforcing structure with quamvis 

connector in subordinate admissibility sentences. 

Considering the relationship between the category of the intensity of the attributive 

feature and the category of evaluation, emotionality, expressiveness in the functional plan, 

we divide it into the following subtypes: 1. Objective intensity; 2. Subjective-estimated 

intensity; 3. Subjective-emotional-estimated intensity. Here we present the theoretical 

material of objective and subjective intensity. 

Taking into account that all means-intensities express the elastic degree of intensity, 

the category of elativity is separately considered. The subject of consideration of this 

category is an elative. The category of elativity closely intersects with the category of 

intensity and represents those means in a language that expresses a large (elative) degree. 

Its adjectives are of extreme-integer value, that is, those that express the elative in the 

boundary function. 

In the dissertation research are described the structural-syntactic models (simple 

bilingual and complex multicompounds) in detail, and the lexical-semantic features of 

each of the six means-intensities, as well as extreme-elated adjectives. 

Classifying the intensities of means-intensities by the corresponding lexical-semantic 

groups, it is discovered that it is inherent in them to intensify the following concepts: 

physical and abstract values, quantity, weight, volume, spatial values (also temporal-

spatial); human traits of character, vices and virtues, behavior, emotional and emotional 

state, talents, beauty; qualitative properties of objects, objects, in particular objects of 

nature. 

The principles of realization of objectively evaluative, subjective-evaluative and 

subjective-emotional-estimation intensity in the text are researched; their functional 

features are revealed. 
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The form-forming potential of means of expressing intensity in relation to 

expressiveness is revealed. The stylistic connections of the intensity category with other 

stylistic figures / tracks during the creation of imagery, expressiveness are analyzed. 

Key words: intensity, means of expression of intensity, elativity, attributive sign, 

degree, gradation, intensity, intensifier, estimation, expressiveness, emotionality. 
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