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АНОТАЦІЯ 

 Савула А. М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові. — 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

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

Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і 

науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

 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. 

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.  

Тут також, 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, виділено 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 + 
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прикметник; підсилювальна конструкція зі сполучником quamvis у підрядних 

допустових реченнях. 

Під час розгляду взаємозв’язку категорії інтенсивності атрибутивної 

ознаки з категорією оцінки, емотивності, експресивності у функційному плані 

виокремлено її підтипи: 1. Об’єктивна інтенсивність; 2. Суб’єктивно-оцінна 

інтенсивність; 3. Суб’єктивно-емотивно-оцінна інтенсивність.  

З огляду на те, що всі засоби виражають елативний ступінь інтенсивності, 

окремо розглянуто категорію елативності. Об’єктом розгляду цієї категорії є 

елатив. Категорія елативності тісно перетинається з категорією інтенсивності і 

представляє ті засоби у мові, які виражають великий (елативний) ступінь. Лише 

їй належать прикметники з гранично-елативним значенням, тобто ті, які 

виражають елатив у граничній функції.  

 У дисертаційному дослідженні 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.  

 Під час класифікації інтенсем 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. 

 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 є на периферії цього поля. 
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 Також визначено, що елативний ступінь інтенсифікації стоїть в центрі 

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

елативності є стрижнем категорії інтенсивності у творах Горація, Верґілія, 

Овідія.  

 Під час аналізу об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності встановлено 

принципи реалізації об’єктивно-оцінної, суб’єктивно-оцінної та суб’єктивно-

емотивно-оцінної інтенсивності у тексті; виявлено їх функційні особливості. 

 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.  

З 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. Як наслідок, 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 епохи Августа зазвичай виражає схвалення / несхвалення; 

прихильність / відразу, неприязнь.  

Також у роботі проілюстровано формотворчий потенціал засобів 

вираження інтенсивності стосовно експресивності; проаналізовано стилістичні 

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

час творення образності, експресивності. 

Ключові слова: інтенсивність, засоби вираження інтенсивності, 

елативність, атрибутивна ознака, ступінь, градація, інтенсема, інтенсифікатор, 

оцінка, експресивність, емотивність. 
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SUMMARY 

 

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

language. — Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

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

languages. Separate Indo-European languages». — Lviv Ivan Franko National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 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. 

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 
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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. 

It was found that the absolute comparator and superconductor; analytic 

structure intensifier (adverb) + adjective (participle); Adjectives with a lucrative 

meaning occur in the poetry of Horace, Virgil, Ovid, and often in the center of the 

field structure of the means of expressing an attribute. Adjectives with demniginal 

meaning; adjectives with boost prefixes prae-, per-; the quam + analytic construct and 

the adjective and amplifier structure quamvis + adjective in subordinate admissible 

sentences are at the periphery of this field. 
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It is also determined that the elevated degree of intensification is in the center 

of the field structure of the degrees, the rest - on the periphery. Thus, the category of 

elativity is the core of the category of intensity. 

The principles of realization of objectively evaluative, subjective-evaluative 

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

functional features are revealed. 

Attributes that contain an intensive size (volume, size, growth), quantity 

(number), weight, color, express the objective-estimated intensity; estimated and 

partially-estimated attributes are usually subjective-estimated and subjective-

emotional-estimated intensity. 

From the functional side, the subjective-estimated intensity reflects: 1) the 

actual statement of the author, the character-speaker in relation to the characteristics 

of the phenomenon, concept, subject, subject and, as a consequence, in relation to the 

qualitative feature that contains this phenomenon, concept, subject, sub Object; 2) the 

characterization of a certain universally accepted, commonly accepted fact of reality. 

As a consequence, this fact contains a subjective judgment at a generally accepted 

level. 

The subjective-emotional-estimating intensity reflects the same judgments, but 

besides, the author or spokesman will express an emotional (emotional) attitude to the 

fact of reality: positive or negative. Such an emotional polarity in the poetry of 

Horace, Virgil, Ovid usually expresses approval / disapproval; affection / 

immediately, dislike. 

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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ВСТУП 

 Мова, яка є формою існування мисленнєвої діяльності людини, охоплює 

всі сфери індивідуального та суспільного життя людини  та становить складову 

частину людської природи, практичної і теоретичної діяльності як індивіда, так 

і соціуму [52, с. 8]. «Люди живуть не лише в об’єктивному світі і не лише в 

світі суспільної діяльності, як це стверджують зазвичай; вони значною мірою 

перебувають під впливом тієї конкретної мови, яка стала засобом вираження 

для цього суспільства. Було б помилково стверджувати, що ми можемо 

повністю усвідомити реальність без допомоги мови або що мова є побічним 

засобом розширення деяких спеціальних проблем спілкування і мислення. 

Насправді ж «реальний світ» значною мірою несвідомо будується на основі 

мовних норм. Ми  бачимо, чуємо і сприймаємо так чи інакше ті або інші явища 

насамперед завдяки тому, що мовні норми нашого суспільства передбачають 

цю форму відображення» [152, с. 578].  

 У безкінечній різноманітності світу всі види і форми матерії 

характеризуються якісною і кількісною визначеністю, що в онтології існують 

в нерозривному вигляді [47, с. 6]. Якість визначає сутнісні властивості явищ 

об’єктивного світу, відрізняючи їх від інших явищ. Будь-яка якість неминуче 

базується на кількості, оскільки якісні розрізнення в кінцевому підсумку 

пов’язані з наявністю чи браком певних складових елементів. Мова, 

висвітлюючи дійсність, відображає також предмети реального й уявного світу 

в їх параметричних характеристиках; «вимірявши» об’єкти, людина оцінює їх 

величини  і властивості в «кількісному» відношенні. Внаслідок нагромадження 

інформації про якості, властивості, ознаки якого-небудь явища можна 

розглянути ці явища з погляду кількісної визначеності і, отже, уявити глибинну 

сутність кожного явища, встановити кількісну визначеність будь-якої 

субстанції [130, с. 8]. Завдяки мисленню можна вивести окреме своєрідне мовне 

знання, знання всіх сфер буття і небуття, всіх проявів світу: як матеріального, 

так і індивідуально-психічного та соціального (громадського). Всі сторони 

життя перевтілюються в психічні еквіваленти, в уявлення, які асоціюються            
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з мовними уявленнями. Однією із сторін всезагального буття є комплекс 

кількісних уявлень, який охоплює, тобто розділяє і об’єднує факти дійсності 

завдяки «математичному» мисленню. До «математичної кількісності» належить 

кількісна міра інтенсивності, ступеня [18, с. 313]. Якщо для категорії  

недискретного числа якість відступає на другий план і головною стає ідея 

кількості, а для категорії міри ознаки важливими є об’єктивні показники 

«кількості ознаки» (висока / середня / низька інтенсивність), — то для категорії 

інтенсивності найважливішим стає прагматичний аспект — суб’єктивна 

значущість такого збільшення кількості ознаки для учасників ситуації [86, 

с. 303].  

 «Категорії інтенсивності притаманна всезагальність: характеризуючи дію, 

предмети й ознаки, вона активно проявляється у семантичній структурі дієслів, 

іменників, прикметників, прислівників, фразеологічних одиниць і тексту 

загалом» [13, с. 3]. 

         З огляду на тему дисертації «Інтенсивність атрибутивної ознаки 

в латинській мові», у пропонованому дослідженні опрацьовані лише питання 

категорії інтенсивності якісної ознаки, тобто інтенсивності атрибута 

(прикметника, дієприкметника). Проблема інтенсивності атрибутивної ознаки в 

латинській мові маловивчена. В давніх та й у 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 [40, с. 83—87]. В першому випадку 

порівнюються якісні характеристики різних носіїв, в другому — інтенсивність 

якісної ознаки в певному носії зіставляється з абстрактною «градаційною 

шкалою» і співвідноситься з «нормою» цієї якості [43, с. 9]. В останньому 

випадку порівняння є суто технічним або в контексті не проявлене і виражене 

безвідносно. Релативна інтенсивність в латинській мові, яка представлена 

вищим та найвищим ступенями порівняння (gradus comparativus et superlativus), 
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досліджена в повному обсязі і описана в латинських граматиках та підручниках 

хоча б загально. Абсолютна інтенсивність має інші засоби вираження, окрему 

градаційно-скалярну шкалу та виконує в мові інші функції. Теоретичного 

матеріалу про безвідносну інтенсивність в латинській мові є вкрай мало. 

Латинські граматики містять незначні описи деяких лексичних засобів, що 

можуть виражати абсолютну інтенсивність. Тому в пропонованій дисертації 

спираємось на теоретичні праці лінгвістів, які досліджували категорію 

інтенсивності в сучасних індоєвропейських мовах. Категорію інтенсивності, 

окремі засоби її вираження в англійській мові вивчали Д. Болінджер, 

С. Ґрінбаум, О. М. Сергєєва, І. І. Туранський, О. І. Шейгал, Л. Я. Герасимова, 

В. В. 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, Л. І. Боголюбова, 

Ю. Л. Воротніков, Г. Ф. Гаврилова, С. С. Кадисева, С. М. Колеснікова, 

Т. Л. Павленко, А. М. Полянський, Є. І. Поцілуєвський, О. П. Разумова, 

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 вчених досліджує категорію інтенсивності не лише якісної 

ознаки, а й дії, імені, адвербіальної ознаки. Хоча засоби вираження абсолютної 

інтенсивності численні і різноманітні за характером та структурою, однак вони 

менше вивчені, ніж засоби  вираження релативної інтенсивності. Власне, 

питання абсолютної інтенсивності атрибутивної ознаки досліджували 

Л. В. Воробйова, Н. В. Карповська, І. І. Туранський та О. І. Шейгал.  

 У латинській мові деякі аспекти засобів вираження інтенсивності 

висвітлювали С. І. Соболевський, М. Г. Сенів, Ж. Андре, А. Бартонек, 

К. Бюхнер, Дж. де Валенті, Г. Фуг’є, К. Яберґ, Р. Гакаміес, В. Краткі, 

Е. Вьольфлін, С. А. Антонюк [95; 96; 99; 132; 133; 135; 137; 138; 140; 142; 144; 
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146; 155; 5]. Частково інтенсивність атрибутивної ознаки висвітлено у 

кваліфікаційній магістерській роботі Н. З. Різак [85]. Проте їхні праці аж ніяк не 

дають цілісної картини про засоби вираження інтенсивності. Корисним 

матеріалом стало дослідження Г. М. Загайської, що вивчала творення 

поетичних образів у поезії Горація. Ця праця послугувала теоретичним 

матеріалом для четвертого розділу [42].  

 У дисертаційній роботі спираємось також на дослідження, які присвячені 

дотичним до інтенсивності категоріям: якості, кількості, оцінки, емотивності, 

експресивності, та на окремі загальнолінгвістичні праці. Це роботи 

Г. Ф. Аглетдинової, І. В. Арнольд, Л. Р. Гальперіна, В. Р. Багдасарян, 

В. І. Болотова, О. М. Вольф, В. Г. Гака, М. В. Гамзюка, Ю. П. Князєва, 

Є. Кржижкової, І. А. Мандзака, Р. М. Порядіної, О. А. Селіванова, 

М. І. Степаненка, І. А. Стерніна, Е. Сепіра, М. А. Тарівердієвої, В. М. Телії, 

Ф. І. Дамерава, С. Ґрінбаума, Р. М. Гара, К. Кербрат-Орекіоні, Е. Ляйзі, 

Р. Паріха, Р. Квірка, К. Піке та Е. Піке [1; 6; 7; 9; 19; 23; 33; 34; 49; 54; 62; 80; 

94; 101; 102; 103; 107; 108; 110; 136; 139; 140; 143; 145; 147; 148; 149; 150; 151; 

152].  

 Багато дослідників термін «інтенсивність» ототожнюють (інколи 

розглядають у взаємозв’язку) з поняттям «градуальність». Проте, на думку    

С. С. Кадисевої, відмінність полягає в тому, що категорія інтенсивності виражає 

інтенсифіковане значення, а категорія градуальності вивчає послідовність 

мовних одиниць в напрямку зростання чи зменшення ступеня прояву якості. 

[45, с. 196—197]. Інакше кажучи, якщо для категорії інтенсивності актуально 

порівнювати інтенсифіковані одиниці з певним «нормативним» взірцем, то для 

категорії градуальності важливе розташування мовної одиниці на шкалі 

градуальності [68, с. 46].  

 Категорія інтенсивності якісної ознаки тісно пов’язана з такими мовними 

категоріями, як елативність, оцінка, емотивність (вираження емоцій), 

експресивність.  
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 Категорія елативності — це та категорія, яка охоплює засоби вираження 

лише абсолютної інтенсивності великої ознаки, що представлені на 

градаційно-скалярній шкалі лише великим ступенем. Функціями категорії 

елативності є підсилення та граничність. В плані підсилення елативність 

перетинається з категорією інтенсивності, оскільки обидві містять однакові 

засоби вираження великого ступеня. Отже, категорія елативності в такій 

функції є формотворчою для категорії інтенсивності. Коли елативність виражає 

граничність, тоді вона представляє окрему градаційно-скалярну шкалу, окремо 

від категорії інтенсивності. Об’єктом граничної елативності слугують інші 

засоби, які рідко відіграють роль підсилювальної елативності чи іншої 

інтенсивності. 

 З категоріями оцінки та емотивності інтенсивність переплітається            

на функційному (прагматично-комунікативному) рівні. Адже інтенсивність як 

семантична категорія відображає той факт, що індивід, сприймаючи об’єктивну 

дійсність, визначає ознаки, якості, властивості її об’єктів. Але мова, а саме її 

семантична сторона як свідомість дійсності, як дійсність думки не може бути 

обмежена лише логіко-понятійним аспектом і, відповідно, лише когнітивним, 

денотативно-десигнативним трактуванням мовного знака [118, с. 9]. Свідомість 

неодмінно включає аксіологічний, оцінний аспект. Психічна діяльність людини, 

це, як відомо, — єдність інтелектуального, емоційного, вольового, що неминуче 

відображається в семантичній структурі мови і безпосередньо реалізується в 

мовленні, в контексті [50, с. 8]. Значення слова — це єдність узагальнення і 

спілкування, комунікації і мислення, а спілкування неможливе без вираження 

ставлення до предмета мови та адресата, тобто без власних комунікативних 

ознак. Якщо і є окремі нейтральні одиниці мови, то нема абсолютно 

нейтральних контекстів [31, с. 262]. «Суб’єктивне, емоційно-оцінне ставлення 

мовця до дійсності є повсюди: абсолютно нейтральне висловлювання 

неможливе» [12, с. 264].  

 Отже, треба говорити про об’єктивно-оцінну, суб’єктивно-оцінну та 

суб’єктивно-емотивно-оцінну інтенсивність. 
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 Вслід за І. І. Туранським та В. І. Шаховським вважаємо, що категорія 

інтенсивності є однією із складових, формотворчих компонентів категорії 

експресивності. Співвідношення категорії інтенсивності та експресивності 

можна так зобразити: експресивні засоби мови слугують засобами виразності, 

образності. Сигналізація міри образності та виразності — сфера категорії 

інтенсивності [115, с. 33].  

 Актуальність теми дисертаційного дослідження 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 важливо продемонструвати, як 

за допомогою засобів вираження інтенсивності, авторської поетичної техніки, 

індивідуального світобачення поета в поезії класичного періоду Римської 

імперії репрезентується 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» з номером 

державної реєстрації 0117U001394. 

 Мета роботи полягає в описі категорії інтенсивності атрибутивної ознаки 

в латинській мові, у визначенні лексико-семантичних особливостей засобів 

вираження інтенсивності атрибутивної ознаки, функційних особливостей 
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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 стосовно 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 та дослідити принципи реалізації кожної з моделей 

об’єктивно-оцінної, суб’єктивно-оцінної  та суб’єктивно-емотивно-оцінної 

інтенсивності у тексті; 

 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». 
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Унаслідок вибірки виявлено 1037 випадків інтенсифікації якісної ознаки 

різного роду в поетичних творах. Обсяг проаналізованого текстового матеріалу 

становить 57 332 віршовані рядки. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження 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; метод аналізу для характеристики кожного із засобів вираження 

інтенсивності атрибутивної ознаки; метод синтезу, який застосований під час 

інвентаризації і класифікації засобів вираження інтенсивності та під час 

дослідження стилістичних особливостей категорії інтенсивності; метод індукції 

для виявлення загальних характерних ознак в аналітичних конструкціях різного 

структурного типу, а також під час виявлення спільних ознак кожного із засобів 

вираження інтенсивності якісної ознаки; дедуктивний метод для реалізації 

пошуку засобів інтенсивності за шістьма ступенями інтенсивності ознаки 

різних мовних рівнів; метод порівняння для порівняння можливості засобів 

вираження інтенсивності виражати той чи інший ступінь та для порівняння 

засобів-інтенсивів за належністю до лексико-семантичних груп; метод 

спостереження для визначення функцій засобів-інтенсивів, їх особливостей та 

особливостей реалізації об’єктивної, суб’єктивної інтенсивності; метод 

формалізації для створення формульних структурних моделей засобів 

вираження інтенсивності; конструктивний метод для створення схем 

у теоретичному та практичних розділах, а також таблиць у додатках; метод 

кількісних підрахунків для статистичного порівняння частотності вживання 

засобів інтенсивності між собою, а також того чи іншого атрибута як 

представника одного типу інтенсифікації, метод моделювання.  
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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 аналіз1. 

 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 в 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.  

 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. Дисертаційне 

дослідження є певним внеском у подальше розроблення проблеми категорії 

інтенсивності як атрибутивної ознаки, так і загалом. Пропонована робота є 

поштовхом для вивчення та розроблення теоретичної бази категорій 

емотивності, оцінки, експресивності у латинській мові. 

                                                 
1  Детальніше методологію цієї дисертаційної роботи описано у підрозділі 1.7. 
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 Практичне значення здійсненого дослідження полягає у тому, що 

основні положення та сформульовані висновки можуть бути використані для 

створення теоретичної бази підручників; у викладанні спецкурсів зі стилістики 

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

текстів; у перекладознавстві.  

 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 вітчизняних 

фахових виданнях, одна — стаття у науковому закордонному часописі. 

Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (167 

позицій), переліку умовних скорочень та додатків. 
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РОЗДІЛ І 

КАТЕГОРІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Лінгвістичне поняття категорії інтенсивності 

У мовознавстві є чимало дефініцій терміна «інтенсивність». Оскільки 

багато науковців досліджували категорію інтенсивності як інтенсивність ознаки 

не лише атрибутивної (релативної й абсолютної), а й дієслівної (процесу, дії, 

руху) та іменної, то і визначення терміна насамперед стосуються цих ознак. 

Такі визначення, безперечно, підходять, розглядаючи абсолютну інтенсивність 

атрибутивної ознаки ізольовано. Термін «інтенсивність» походить від лат. 

intensio — посилення, напруження, і в словниках фігурує як наявність того або 

іншого ступеня напруження. Тому терміном «інтенсивність» доцільно називати 

міру тієї чи іншої сили [163, с. 131]. 

 У лінгвістиці під інтенсивністю прийнято розуміти міру експресивності, її 

ступінь, міру емотивності, міру емфатичності, ступінь вираження [47; 109, 

с. 61; 114; 115; 162, с. 129; 165, с. 190]. Великий Оксфордський словник 

визначає інтенсивність як «ступінь або кількість якоїсь якості, стану тощо» 

[167, с. 212].  

 Багато дослідників вважає найбільш вдалим та всеохопним визначення 

швейцарського вченого Ш. Баллі, на думку якого, під терміном «інтенсивність» 

у найширшому його значенні слід розуміти «всі відмінності, що зводяться до 

категорій кількості, величини, цінності, сили тощо, незалежно від того, про що 

йдеться: чи про конкретні уявлення, чи абстрактні ідеї» [11, с. 202]. 

 Деякі вчені ототожнюють інтенсивність з поняттям «підсилення» [35; 63; 

78; 106; 117; 127]. В. Матезіус розуміє під терміном «інтенсивність» «мовне 

підсилення», що виражає високий ступінь якості або великої інтенсивності дії 

чи стану, які виходять за межі звичайного чи очікуваного, привносячи поняття 

особливого, виняткового, надмірного, просторових характеристик (велике, 

глибоке, повне, абсолютне) [66, с. 228]. І. І. Сущинський ототожнює категорію 
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інтенсивності з терміном «підсилення». Отже, інтенсивність, за цим 

дослідником, — це семантична категорія, яка відображає визначену частину 

об’єктивно існуючих кількісних градацій [106, с. 2—3]. Л. Я. Герасимова 

визначає категорію інтенсивності так: «Інтенсивність — це вираження 

підсилення, тобто один із видів кількісної характеристики ознаки, процесу» [35, 

с. 17]. Такі визначення не охоплюють всієї багатоплановості категорії 

інтенсивності. Сама категорія не обмежується лише поняттям «підсилення». 

 Російський дослідник І. І. Убін писав, що мовні засоби категорії 

інтенсивності охоплюють всю шкалу зміни проявлення тієї чи іншої ознаки (не 

лише атрибутивної) від найбільш крайнього ослаблення до найбільшого 

посилення [117, с. 7]. Інакше кажучи, ступінь ознаки (не лише атрибутивної) 

можна розглядати у двох аспектах: збільшення інтенсивності і його проявлення 

до верхньої межі та зменшення і його проявлення до нижньої межі, але 

обов’язково без зміни суті ознаки [78, с. 10]. Подібної думки стосовно 

визначення терміна «інтенсивність» дотримується російська дослідниця 

О. Й. Шейгал: «Засоби, які дають можливість здійснити градацію ознаки, 

утворюють особливу мовну категорію — категорію інтенсивності (ступеня) 

ознаки. Змістовний план цієї категорії охоплює всі ступені ознаки, від 

мінімального до максимального, і будується на опозиції: послаблення ↔ норма 

↔ посилення» [128, с. 11]. Отже, вслід за Л. В. Шиловською, погоджуємось, що 

категорія інтенсивності природно розпадається на дві складові частини, одна з 

яких є субкатегорією інтенсивності і передає ступінь інтенсивності ознаки вище 

норми, а друга — субкатегорія деінтенсивності — виражає ступінь ознаки 

нижче того рівня, який мовець ставить як ординарний рівень інтенсивності 

(норму) [130, с. 3]. Окрім того, маємо підстави говорити, що в латинській мові і 

в інших є засоби вираження атрибутивної ознаки, які не належать ні до 

субкатегорії інтенсивності, ні до деінтенсивності2. Таку специфіку 

                                                 
2 Третій субкатегоріальний вид альтернативної інтенсивності в латинській мові розглянемо у наступних 
розділах. 
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вищевказаних визначень можна пояснити тим, що дослідники у своїх працях не 

розглядали альтернативної інтенсивності (достатній, приблизний ступінь).  

 Треба зауважити, що деякі вчені під інтенсивністю розуміють міру 

вираження експресивності [47; 113; 115]. Н. В. Карповська під терміном 

«інтенсивність» розуміє кількість, ступінь, міру експресивності, кількісну 

характеристику якісного боку мовлення3 [47, с. 5]. С. Є. Родіонова слушно 

стверджує, що категорія інтенсивності взаємопов’язана і взаємозалежна, з 

одного боку, з такими «об’єктивними» категоріями, як якісність (якість), 

кількісність (кількість)4, міра ознаки і градуальність (градація), а з другого — 

з такими суб’єктивно-прагматичними категоріями, як експресивність, 

емотивність (емоційність, афективність), оцінка й образність [86, с. 300]. Вона є 

похідною та проміжною категорією між базовими категоріями якісності та 

кількісності. Взаємодія кількісних та якісних характеристик під час 

інтенсифікації виявляється дуже непростою. Отож погоджуємося, що з одного 

боку, всі зміни відбуваються в межах цієї якості, але з другого, — щось 

принципово змінюється для людини [86, с. 302]. 

 Враховуючи той факт, що базовими складовими категоріями для поняття 

інтенсивності є якість та кількість, деякі лінгвісти під терміном «інтенсивність» 

розуміють її кількісно-якісний аспект відношень. Інтенсивність — це процес, 

коли зіставлення в тексті вказаної кількісної характеристики з реальною мірою 

не співвідноситься і не збігається в часі на основі семантико-асоціативних 

зв’язків [57, с. 91]. Інтенсивність — це зміни «рівня розвитку ознаки в межах  

міри, яка не спричиняє зміни якості». Вона позначає приблизну кількісну 

оцінку якості і є внутрішнім виявленням категорії кількості [129, с. 6—13]. 

Тобто категорія інтенсивності є на перетині  категорії якості (невизначеної, 

недискретної) і кількості (градаційної, підлеглої кількісній оцінці)» [129, с. 21—

22]. Порівняймо це з визначенням І. І. Туранського: «Інтенсивність — це 

кількісна міра оцінки якості» [115, с. 7]. Дослідниця З. Я. Тураєва, враховуючи 

                                                 
3 У цій роботі дотримуємось думки, що категорія інтенсивності є одним із засобів формування категорії 
експресивності. 
4 Терміни якісність та кількісність тотожні з термінами якість, кількість. 
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ці відношення, запропонувала свій термін «ознакокількість», який тотожний з 

терміном «інтенсивність». Ознакокількість — це міра інтенсивності предметної 

або процесуальної якості, яка  виражається прикметниками і прислівниками 

[113, с. 158]. 

Особливо заслуговують на увагу тлумачення тих дослідників, які 

вважають за потрібне підкреслити семантичний статус цієї категорії. 

О. Ф. Шевченко слушно стверджує: «Під категорією інтенсивності мається на 

увазі семантична категорія, сутність якої полягає у вираженні ступеня 

проявлення ознаки, а також в логічному виділенні, акцентуації окремих частин 

висловлювання» [127, с. 6]. Н. А. Лук’янова вважає, що інтенсивність — це 

особлива семантична категорія, яка виділяється, як і інші подібні категорії, на 

основі загальних семантичних властивостей і функцій, наявних у великій 

кількості мовних одиниць [61, с. 5]. Дослідниця також стверджує, що 

семантичні категорії можуть перетинатись одна з одною, оскільки лексичні 

засоби реально мають властивість поєднувати різні функції і пов’язані з ними 

властивості, які лежать в основі різних семантичних категорій [61, с. 6]. Тому 

не можемо не погодитися з думкою, що категорії якості та кількості, які досить 

великі та різнопланові, лише частково перетинаються з категорією 

інтенсивності, оскільки багатокомпонентність семантики і її континуальність 

дають мовним утворенням змогу входити за різними семантичними ознаками 

до кількох семантичних категорій [77, с. 25]. Рівноцінно якість та кількість за 

певними семантичними ознаками перетинаються з категорією оцінки, 

емотивності. Категорія інтенсивності має спільні семантичні ознаки також із 

категорією оцінки, емотивності, і з категорією експресивності [див. підрозділ 

1.5., розділ 3, 4]. 

 

1.2. Якісно-кількісні характеристики категорії інтенсивності 

Речі та ознаки, як відомо, є найзагальнішими категоріями сутностей. 

Все, що існує в світі, — закріплене в свідомості, і така свідомість, яка 

віддзеркалює навколишній світ — репрезентує речі та ознаки. Й речі, й ознаки 
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(властивості речей) — не є абсолютними, а відносними категоріями, які 

визначаються одна через одну. Між ними нема строгої межі — це множини, які 

перетинаються. Річ — це те, що має ознаки; ознака — те, що виявляється у речі. 

Очевидно, що порівняння речей виявляє ознаки, однакові та різні; ознаки 

виявляють тотожність, подібність і різницю речей. Річ пов’язує ознаки в єдину 

сутність; зміни в ознаках порушують схожість речі. 

 Атрибутивна якісна ознака тісно пов’язана з кількісною визначеністю. 

Дослідники понять якості та кількості вважають, що ці дві категорії становлять 

одне ціле. Кількісні характеристики завжди перебувають у діалектичному 

суперечливому зв’язку з якістю, яка виступає частково як закон переходу 

кількісних змін в якісні і навпаки. Всі види матерії характеризуються 

притаманною їм якісною та кількісною визначеністю [126, c. 5]. Якість — це 

визначеність об’єкта, яка становить внутрішні основи всіх його змін [76, с. 201]. 

Загальноприйнятою є думка, що поняття якості та кількості нерозривні 

в об’єктивній картині світу і в такий спосіб за своєю природою вони 

виявляються у конкретному предметі, який на лінгвістичному рівні може бути 

представлений різними частинами мови: іменником, дієсловом, числівником та 

найбільше — прикметником (якісною ознакою), який представлятиме якісно-

кількісні параметри іменника (тобто буде властивістю, інтенсифікатором 

іменника). Пізнання якості не тільки передує пізнанню кількості, але і готує 

кардинальні умови для пізнання кількості, визначає наперед форму цього 

пізнання. Тому під час виявлення інтенсивності якоїсь ознаки якість об’єднує 

однорідні властивості предмета, речі, суб’єкта, об’єкта, явища, абстрактного 

поняття, — і в такий спосіб створює умову сумірності. Сумірність належить до 

якості і її не слід відносити до кількості. Мати сумірність — не означає мати 

величину [112, с. 22]. Опираючись на дослідження В. І. Єфимова, розглядаємо 

якість як фіксатор властивості прикметника, а кількість як ступінь вияву цієї 

властивості. Якість ознаки завжди пронизана кількістю, має кількісне 

вираження, характеризується певним ступенем вираження, величиною 

наявності самої себе, тобто містить кількість як іманентну градацію, власну 
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напруженість. Кількість «оякіснено» завжди характеризує певну властивість 

[41, с. 36—87].  

С. Г. Шляхтенко слушно зазначає, що кожна якість може мати ознаку 

«обмежування», яка не завжди буде пов’язана з ознакою «конечності» [131, с. 

24]. Отже, межа атрибутивної ознаки може охоплювати не тільки конечні, але і 

безконечні множини елементів. Категорії інтенсивності, власне,  притаманні 

такі якісні прикметники, які можуть інтенсифікуватися в різних напрямках 

безперервно. Категорія кількості може поставати, з одного боку, як дискретна, 

перервна кількість — множинність, а, з другого — як недискретна, неперервна 

кількість — величина [76, с. 227]. Кількісні зміни можуть нагромаджуватися в 

межах тієї ж якості, не призводячи до суттєвих змін; під час досягнення 

відповідної межі такі зміни призводять до зміни якості: інтенсиви nimium albus 

(занадто білий), nimium frigidus (надто холодний) ще представляють якість 

білого кольору та якість низької температури на їх межах; ступінь, вищий за 

цей, вже означатиме перехід білого кольору в інший — яскравий, сліпучий, та 

зміну холодного стану в студений, морозний. Всі ці закономірності 

об’єктивного світу відображаються у категоріях людського пізнання [2, с. 7]. Як 

пише В. І. Єфимов: «У будь-якої реальної якості виявляється цілком 

визначений інтервал можливих кількісних характеристик. Всередині такого 

інтервалу кількісні характеристики можуть бути різними, а якість не 

змінюється» [41, с. 87].  Тому, якщо кількісна характеристика, змінившись, є за 

межами цього інтервалу, то попередньої якості в ознаки вже не буде. Явище 

матиме якісно іншу ознаку.  

Ясність та чіткість знань якісних та кількісних визначень атрибутивної 

ознаки стосовно іменника безпосередньо проявлятимуться та розглядатимуться 

за допомогою поняття міри. Міра, за В. В. Ільїним, — це єдність кількості та 

якості, що означає існування деяких меж зміни кількості, за якими змінюється 

якість [46, с. 84]. Міра, за В. І. Єфимовим, — це спільність існування якості та 

кількості, їх взаємозв’язок [26, с. 86]. Міра вказує на межу, за якою кількісні 
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зміни ведуть до змін якості об’єкта [57, с. 91]. Тобто категорія кількості 

виступає ступенем визначення якості як міри. 

 Виникає запитання, чи будь-яка ознака містить елементи якості та 

кількості та чи може будь-яка ознака інтенсифікуватися. Відносні прикметники 

не мають семи інтенсивності і тому не можуть розглядатись у плані кількісних 

змін якості; наприклад: barbarus — чужоземний, diversus — протилежний, 

Romanus — римський, Gallicus — гальський тощо.  

 Отже, можна говорити про поняття можливості «сполучуваності» лише 

якісних інтенсифікованих прикметників. Під терміном «сполучуваність», вслід 

за В. В. Левицьким [58, с. 93], розуміємо поняття «здатності (як реальної, так і 

потенційної) слова вступати з іншими словами у сполучення за певними 

синтаксичними моделями». Крім якісних інтенсифікованих прикметників, роль 

атрибута може відігравати інтенсифікований дієприкметник. 

 

1.3. Градація атрибутивної ознаки, градаційна шкала інтенсивності,             

ступені інтенсивності 

«Серединну позицію між категоріями якісності (якості), кількісності 

(кількості), безперечно, займає категорія градації. Для категорії градації 

найважливішим стає упорядкування (градація) якісної ознаки стосовно 

нульової системи виміру (норми) за шкалою градації» [51, с. 17]. Отже, градація 

є внутрішньою властивістю для категорії інтенсивності. Процес якісних змін 

можна кількісно визначити і виміряти за допомогою градації [88, с. 117]. Тут 

варто погодитися з думкою Б. Уорфа: «Якщо інтенсивність розглядається з 

погляду постійної зміни, з одного боку, і неперервності — з другого, то вона 

охоплюватиме також  поняття напрямку і довжини» [119, с. 177]. Тому сфера 

дії інтенсивності в мові обмежена градаційними явищами, що мають різні 

ступені. «Зміна інтенсивності умовно зображується у вигляді градаційної 

шкали, де місце нуля займає норма, що об’єднує дві основні антонімічні ознаки, 

які позначають відхилення від норми в протилежні боки. Інтенсифікація 

процесу — це посилення процесуальної ознаки, зазначення високого ступеня її 
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маніфестації» [118, с. 9]. Рух вгору по шкалі є інтенсифікацією. Протилежний 

інтенсифікації процес, — такий, який відображає рух від норми вниз по шкалі 

інтенсивності, — процес деінтенсифікації [130, с. 8]. Як уже зазначалось, 

категорія інтенсивності природно розпадається на два складники, один з яких 

є субкатегорією інтенсивності і передає ступінь інтенсивності ознаки вище 

норми, а другий — субкатегорія деінтенсивності — виражає ступінь ознаки 

нижче того рівня, який мовець визнає за ординарний рівень інтенсивності. 

[130, с. 5]. Але не лише ці дві субкатегорії в латинській мові належать до 

категорії інтенсивності. 

Ю. Л. Воротніков трактує градацію як спроможність якісної ознаки 

виступати в певному носії в тому чи іншому ступені свого проявлення  

порівняно з іншим носієм (іншим станом носія) чи з «нормою» цієї  ознаки, а 

також перебуває в стані переходу від одного ступеня свого проявлення до 

другого [29, с. 76].  

 Шкала градації інтенсивності атрибутивної ознаки або градаційна 

шкала — це результат вимірювальних операцій, застосованих до системи 

ступенів якісної ознаки, — і, як наслідок, — засіб виміру ступенів 

інтенсивності ознаки. Опираючись на скалярні дослідження К. Берки, 

дотримуємось також і його позиції, що форма будь-якої шкали, яка несе 

визначену інформацію про інтерпретований розподіл скалярних значень, 

зумовлюється, з одного боку, характером відповідного числового значення, 

початком (точкою відліку) шкали, — так званим шкальним нулем, який 

зазвичай обмежує упорядкований діапазон шкальним значенням ліворуч, а, з 

другого боку, природою інтервалу між двома довільними, безпосередньо 

сусідніми шкальними значеннями, які залежать від одиниці виміру [17, с. 107]. 

Якщо шкала має більше ніж одну вісь, то упорядкований діапазон може бути 

обмежений шкальним значенням ліворуч (знизу), праворуч (зверху), збоку, 

паралельно до точки відліку. Шкала інтенсивності атрибутивної ознаки за 

своєю природою є інтервальною. Інтервальна шкала потребує установлення 

одиниці виміру і певного початку [17, с. 109]. Такий початок називаємо 
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шкальним нулем. Емпіричний еквівалент шкального нуля слід розуміти як брак 

якоїсь властивості в певній емпіричній системі. Враховуючи, що ознака-норма, 

взята на шкалі інтенсивності атрибутивної ознаки за точку відліку, має 

смислове значення і характеризує іменник, даючи йому нові властивості та 

ознаки, то таке поняття, як шкальний нуль не буде точним відповідником 

слова-норми в градаційній системі. Тому виправдано Карел Берка у своїй праці 

уточнює власні погляди стосовно поняття шкального нуля. Він стверджує, що 

такий нуль умовний, оскільки не підходитиме для всіх видів шкали, і його слід 

трактувати як точку рівноваги, точку співвідношення [14, с. 112]. Такий нуль, 

таку точку рівноваги на шкалі інтенсивності варто називати нейтральним 

ступенем інтенсивності ознаки (або словом-нормою). Лінгвістична норма — це 

певний архетиповий еталон прояву ознаки, що викликає у свідомості 

ті асоціації, які зазвичай відповідають усталеним етнокультурним уявленням 

[37, с. 5]. Н. Д. Арутюнова трактує поняття норми як центральної і 

найважливішої точки відліку, стосовно якої встановлюється значення антонімів 

у межах скалярно-антонімічного комплексу [8, с. 234]. На шкалі абсолютної 

інтенсивності представники антонімічних значень, з одного боку, будуть 

знаходити засоби інтенсифікації, з другого — засоби деінтенсифікації; 

паралельно до норми і близько до неї — засоби альтернативної інтенсифікації. 

Д. Болінджер розділяє способи інтенсифікації залежно від напрямку градації 

на чотири категорії5: 1) підсилювачі — вказують на ріст ознаки до максимуму; 

2) посередники — пересувають значення стосовно нуля до центру і допускають 

двояку інтерпретацію стосовно посилення, послаблення; 3) зменшувачі — 

вказують на зменшення ознаки; 4) мінімізатори — пересувають значення до 

нижнього кордону [134, с. 18—19]. Нормою на шкалі інтенсивності може бути 

будь-яке слово, яке є інтенсивно нейтральним, характеризує звичний стан речей.  

Звичний стан речей в контексті абсолютної інтенсивності завжди 

зумовлюватимуть аксіологічні норми картини світу. Telum acre — гострий 

                                                 
5 Д. Болінджер у своїх працях розглядає поняття інтенсивності різних ознак зазвичай у відносному 
(релативному) плані. 
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cпис, — це нейтральний ступінь інтенсивності, оскільки для списа ознака 

гостроти звична, нормативна. В системі релативної інтенсивності telum acre — 

це вже опозиційна (тобто вже не нейтральна) ознака до telum retunsum — тупий 

спис. Стосовно погляду через призму різних систем Д. Болінджер пише: 

«Структура мови — це спроба невирішувального конфлікту; як тільки на одній 

ділянці структури досягається рівновага, то на другій вона втрачається. 

Градаційні слова свідчать проти уявлення про мову як строгу систему. Лише 

завдяки своїм поступовим змінам система мови зберігається» [134, с. 21]. На це 

також звертає увагу Ю. Л. Воротніков: «Нормі якісної ознаки властиві такі 

характеристики: 1) суб’єктивність, ситуативна зумовленість, релативність;        

2) об’єктивізація норми в процесі людської діяльності (тобто певна 

стабільність)» [29, с. 9].  

 Норма може бути двох видів: 1) норма оказіональна (на певний 

випадок) — точка відліку для абсолютної інтенсивності; 2) норма серединна / 

опосередкована — охоплює весь діапазон значень, тобто розмежовує критичні 

величини або розділена антонімічними параметрами (frigidus ↔ calidus) — 

точка відліку для релативної інтенсивності. Е. Ляйзі виокремлює чотири види 

норм: 1) видова норма — охоплює типові характеристики одного виду;             

2) пропорційна норма — охоплює співвідношення індивідуального 

представника з типовими характеристиками виду; 3) індивідуально очікувана 

норма; 4) норма з погляду придатності [147, с. 99—102]. Перші два види норми 

можна застосовувати для релативної інтенсивності, а другі два — для 

абсолютної. 

Внутрішньою характеристикою (властивістю) ступеня ознаки є міра.            

На градаційній шкалі інтенсивності вона проявлятиметься такою якістю, у якої 

її властивість вибрана у вигляді одиниці (об’єкт розгляду) виміру. Одиницю 

виміру на шкалі інтенсивності, вслід за І. І. Туранським, визначаємо як 

інтенсему6. Інтенсема — це будь-яка дискретна одиниця, яка сигналізує 

                                                 
6 У дослідженні термін інтенсема вжито як синонім до сема інтенсивності, а також до загальноприйнятого 
терміна градуальна сема [49, с. 388]. 
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позицію ступеня на шкалі інтенсивності [114, с. 28]. Градація якісної ознаки 

може мати щаблевий характер або виражати перехід від одного ступеня 

інтенсивності до другого без чітких меж між ними. Ступінь інтенсивності 

атрибутивної ознаки, за Л. О. Бєловольською, — це конкретизація ознаки 

стосовно норми її інтенсивності [15, с. 14]. Іншими словами, ступінь — це 

показник міри якісно-кількісних відношень певної ознаки, порівняльна 

величина, яка характеризує інтенсивність якісної ознаки. Отже, ступінь 

формально треба розуміти як число (засіб) виміру, а інтенсему, — як певну 

цифру. 

Застосовуючи класифікацію ступенів інтенсивності атрибутивної ознаки 

Л. В. Воробйової  [24, c. 114], зводимо їх до такої системи градації в латинській 

мові: 

                +2. Ступінь надмірний ↑  

                +1. Ступінь елативний (великий, високий) ↑  

                 
                 0. Ступінь нульовий (нейтральний)       //    ← Ступінь достатній   
                                                                                 //     ≈ Ступінь приблизний  
 
                -1. Ступінь неповний ↓ 

                -2. Ступінь  малий ↓ 

 

Отже, елативний та надмірний ступені інтенсивності розташовані на осі 

інтенсифікації і тому належать до субкатегорії інтенсивності; неповний та 

малий ступені розташовані на осі деінтенсифікації і належать до субкатегорії 

деінтенсивності. Достатній та приблизний ступені не належать до двох 

вказаних субкатегорій. Вони утворюють третю вісь на градаційній шкалі: 

субкатегорію альтернативної інтенсифікації.  

Достатній ступінь інтенсивності: gradus sufficiens7 — це альтернативна 

відповідність якісної ознаки нормі цієї ознаки.  

                                                 
7 У дослідженні пропонуємо власні латинські терміни на позначення ступенів інтенсивності. У латинських 
граматиках та підручниках трапляються лише два терміни ступенів інтенсивності: gradus positivus та gradus 
elativus [99, с. 36].  
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Приблизний ступінь інтенсивності: gradus approximativus — це 

мірильно наближена або не зовсім точна відповідність якісної ознаки стосовно 

норми.  

 Елативний (великий, високий) ступінь інтенсивності: gradus 

elativus — це посилене перевищення міри ознаки стосовно норми.  

Надмірний ступінь інтенсивності: gradus immodicus — це надмірне, 

зайве перевищення міри ознаки стосовно норми.  

Неповний ступінь інтенсивності: gradus defectivus — це недоведення, 

незавершення міри ознаки щодо необхідної норми.  

Малий ступінь ознаки: gradus minor — це недосягнення міри ознаки 

стосовно норми [15, с. 14]. 

Якісна атрибутивна ознака може виражати максимальну кількість ступенів 

інтенсивності лише тоді, коли ця ознака в конкретній мові матиме змогу 

позначатись такими лексичними одиницями, в семантиці яких містяться семи 

можливості інтенсифікації ознаки. Чим більше буде в мові засобів позначення 

ступенів ознаки, тим більше можливостей пересуватися по різних точках 

градаційної шкали матиме нейтральний ступінь інтенсивності ознаки. 

Розглянувши поняття градаційної шкали, ступені інтенсивності, 

підсумуємо ті властивості, які характеризують градацію як властивість 

інтенсивності: 1) шкала; 2) точка відліку (норма); 3) поділ на шкалі; 4) рух по 

шкалі (вверх, вниз, збоку, до центру, близько норми). 

 

 1.4. Засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

в латинській мові 

 Всі засоби вираження інтенсивності якісної ознаки можна поділити на дві 

основні групи: морфологічні та лексико-синтаксичні. 

 1. Морфологічні засоби (синтетичні форми): 

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

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

(-olu), -culu, -ellu, -illu;  

 в) префіксальні інтенсифікатори prae-, per-, super-. 

 2. Лексико-синтаксичні засоби: 

 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.  

 

1.4.1. Абсолютний (безвідносний) компаратив та суперлатив 

 За допомогою суфіксів -іоr, -ius; -issim, -lim, -rim у латинській мові 

утворюються вищий (компаратив) та найвищий (суперлатив) ступені 

порівняння прикметників8. У сучасних індоєвропейських мовах, а також у 

латинській ступені порівняння прикметників вживають в трьох значеннях: 

1) порівняльно-відносному; 2) перехідному; 3) абсолютному (елативному) [46, 

c. 145—160; 59, с. 89—96; 157, с. 74]9. Ці три значення схожі притаманною їм 

ідеєю порівняння. Відмінність між ними полягає насамперед у денотаті та 

характері порівняння. У компаративі та суперлативі денотатом є факт переваги 

одного предмета над іншим (або групою інших) [85, с. 43]. Ступені порівняння 

можуть дати відносну характеристику якої-небудь ознаки, яка притаманна двом 

об’єктам у її кількісному вираженні. Порівняння, що позначається 

компаративом чи суперлативом, — доволі об’єктивне, оскільки об’єкти, що 

порівнюються, існують в об’єктивній реальності або ж добре відомі тому, хто 

висловлюється. Отже, тут виражатиметься відносна інтенсивність якісної 

                                                 
8 Абсолютний компаратив можуть виражати також прикметники, які утворюють суплетивні ступені 
порівняння. 
9 Засоби у латинській мові, які виражають великий ступінь інтенсивності ознаки, належать до категорії 
елативності, яка об’єктом свого розгляду має поняття елатива. Цю категорію та поняття елатива розглянемо 
у підрозділі 1.7. пропонованої дисертаційної роботи. 
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ознаки: Nec sum ego Tantalide maior, nec maior Achille. (Ovid. Amor. II, 8, 13) 

Я не є могутніший за Танталіда і не могутніший за Ахілла10. 

 В абсолютному компаративі та суперлативі денотатом є ознака предмета та 

його міра [70, c. 12]. Шарль Баллі вважає, що, можливо, всі прикметники            

у вищому та найвищому ступенях порівняння початково мали абсолютне 

значення (лат. durior ⎯ твердуватий, durissimus ⎯ дуже твердий) [10, с. 275]. 

Про можливість вираження компаративом та суперлативом абсолютного 

(безпорівняльного) ступеня інтенсивності ознаки писав французький лінгвіст   

Г. Фуг’є [138, с. 272—294]. 

 Ступінь порівняння матиме значення елативного ступеня, якщо 

виконуватиме функцію експресивно-риторичного засобу (хоча і не завжди). 

Оцінка, яка виражена елативним ступенем, переважно суб’єктивна (об’єктивна 

оцінка також притаманна елативному ступеню) ⎯ один і той самий предмет 

отримує різну оцінку залежно від того, хто висловлюється стосовно цього 

предмета11. Ця оцінка здійснюється з погляду загальновизнаної норми якості, 

проте наявність норми лише у свідомості того, хто говорить, дає можливість 

для широкої суб’єктивної інтерпретації як самої норми, так і ознаки предмета, 

що оцінюється. Відповідно до цього, у контексті виключається факт порівняння 

з іншим предметом чи явищем, немає об’єкта порівняння, порівняльного слова. 

Отже, тут виражатиметься абсолютна інтенсивність атрибутивної ознаки: Nam 

fuit ante Helenam cunnus taeterrima belli causa (H. Serm. I, 3, 107—108) Бо була і 

до Єлени блудниця дуже страшною причиною війни. 

 А якщо конкретизація порівняння зовні не виражена ні в реченні, 

ні в контексті, і наголос ставиться на підсиленні й інтенсифікації, але 

порівняння й співвідношення з іншими предметами може з’явитися в уяві, то це 

буде перехідне значення ступенів порівняння:  

 

                                                 
10 Тут і далі у роботі використано власний авторський переклад. Попри те що усі твори Горація, Верґілія, Овідія 
переклав проф. А. О. Содомора, усюди подаємо власний для детального розуміння проблеми інтенсифікації. 
11 Поняття суб’єктивної та об’єктивної інтенсивності висвітлено в підрозділі 1.5. 
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 «Iri, meae», dixit, «fidissima nuntia vocis…» (Ovid. Met. XI, 657) «Ірідо», —

сказала, — «найвірніша віснице моїх слів». 

 Miseratus Apollo dedit maiores corpore vires. (Ovid. Met. XI, 339—343) 

Жалісливий Аполлон дав (йому) більші тілесні сили. У таких перехідних значеннях 

міститься щонайбільше якась властивість і щонайменше порівняння [70, c. 12].  

 Слід також наголосити, що будь-який ступінь безвідносної інтенсивності 

ознаки, незважаючи на те, яким засобом він представлений у контексті, матиме 

приховане порівняння стосовно нульового ступеня, норми (воно може 

проявлятися частково, може бути невидимим взагалі). Таке поняття називаємо 

внутрішньою релативністю ступеня інтенсивності, яку не слід плутати             

з перехідними формами ступенів порівняння. 

 Варто зауважити, що абсолютний компаратив та суперлатив у латинській мові 

виражають лише великий ступінь інтенсивності ознаки, тобто елативний12. Елатив-

ний ступінь, виражений безвідносним компаративом та суперлативом, нівелює їх 

граматичні форми та лексикалізує їх. Очевидно, що суперлатив через свою семан-

тичну природу ⎯ виділення порівняно найвищої міри ⎯ зручніше відіграє роль 

елатива у контексті. Також слід підкреслити, що в українській мовній картині світу 

латинський компаратив  взагалі важко усвідомлюється  як елатив. У латинській мові 

абсолютний компаратив та суперлатив вживають у двох функціях: 1) для підсилення; 

2) у граничній функції, тобто у такій, яка показує найвищу можливу міру. 

 

1.4.2. Демінутивні суфікси 

 Прикметники в латинській мові в нейтральному ступені інтенсивності 

можуть приєднувати до себе демінутивні (зменшувально-пестливі) суфікси. 

Такі прикметники є демінутивними: pauperculus (бідненький) ← pauper 

(бідний). У творах авторів, які досліджуємо, виявлено вкрай мало демінутивних 

прикметників. Знайдені атрибути утворені за допомогою суфіксів: -сulu, -olu, 

-illu, -ellu. Ці суфікси є морфологічними інтенсифікаторами ступеня ознаки.  

                                                 
12 Синонімом поняття великого ступеня інтенсивності якісної ознаки є поняття елатива. 
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 Такі прикметники формально і на слухове сприйняття звучать пестливо, 

м’яко, тому мимоволі створюється враження, що вони виражають неповний чи 

малий ступінь інтенсивності ознаки. Цей факт заперечує Р. Гакаміес. Він 

стверджує, що демінутивний прикметник parvulus не означає малий в певному 

ступені (тобто не виражає неповного чи малого ступеня), а дуже малий, зовсім 

незначний, цілком маловажливий [142, с. 147]. Насправді у певному контексті 

властивістю демінутивних суфіксів є інтенсифікація ознаки від норми до 

елативного ступеня. На це вказував М. Г. Сенів, досліджуючи у своїй роботі 

семантико-стилістичні функції демінутивних утворень: «зменшувальні 

утворення прикметників у семантичному плані можуть отримувати значення 

посиленої якості» [96, с. 21]. Помилкове ототожнення зменшувально-пестливих 

прикметників з такими, що виражають деінтенсивність, можна пояснити тим, 

що у свідомості людини мимоволі утворюється відносне зіставлення 

(порівняння) демінутивного прикметника та його відповідника на нульовому 

ступені інтенсивності з антонімічною опозиційною ознакою. Порівняймо: 

pauper (бідний) протиставляється на шкалі релативної інтенсивності 

прикметнику dives (багатий) або іншим синонімічним прикметникам. Отже, 

pauperсulus (бідненький, дуже бідний) стосовно dives буде меншим від pauper 

за порівняльною мірою і відповідно стоятиме на осі деінтенсивності нижче. 

Такі елативні прикметники завжди супроводжуватимуться суб’єктивно-

емоційною оцінкою, в них не буде чистого елативного ступеня, а буде незначне 

відхилення або вище, або нижче. Зменшувально-пестливі суфікси можуть 

передавати приємне чи неприємне враження, викликане або розміром предмета, 

або ступенем проявлення дії, якості [10, с. 271]. 

 

1.4.3. Префіксальні інтенсифікатори prae-, per-, super- 

Прикметники на нульовому ступені інтенсивності можуть виражати 

елативний ступінь за допомогою префіксації, поєднуючись з префіксами- 

інтенсифікаторами per-, prae- (дуже): permagnus ⎯ превеликий,  praebrevis ⎯ 
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дуже короткий; з super-13 (над): supernormalis ⎯ понаднормовий; той, що 

перевищує норму. Про елативне значення таких прикметників з per-, prae- 

пише С. І. Соболевський [99, с. 36—37]. Е. Вьольфлін розглядає префікси per-, 

prae- на матеріалі творів періоду пізньої латини. Він зазначає, що 

проблематикою цих префіксів вже займався античний граматик Харісій 

[155, с. 99]. Можливість префікса super- виражати інтенсивність аналізує 

В. Ф. Новодранова [73, с. 280—281]. Дослідниця С. А. Антонюк, досліджуючи 

тактильні прикметники у латинській мові, називає такі префіксальні 

інтенсифікатори префіксальними морфемами суб’єктивної оцінки [5, с. 40]. Під 

час префіксального способу утворення сема інтенсифікації (інтенсема) 

концентрується у префіксі і переводить прикметник у великий (елативний) 

ступінь інтенсивності. Так само, як і демінутивні суфікси, префіксальні 

інтенсифікатори є малопродуктивними засобами вираження інтенсивності у 

поезії Горація, Верґілія та Овідія. У творах цих авторів виявлено такі 

прикметники, які можуть отримувати префіксальний спосіб інтенсифікації: 

1) clarus, a, um ⎯ ясний, славний; 

2) validus, a, um ⎯ міцний, здоровий; 

3) brevis, e ⎯ короткий; 

4) frigidus, a, um ⎯ холодний; 

5) paucus, a, um ⎯ малий, невеликий; 

6) magnus, a, um ⎯ великий; 

7) дієприкметник fulgens ⎯ блискучий. 

 

1.4.4. Аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + 

прикметник 

У латинській мові найрізноманітніше вживається лексико-синтаксична 

підсилювальна (може підсилювати ознаку вверх, вниз, альтернативно) 

конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник, оскільки вона може 

                                                 
13  Префікса-інтенсифікатора super-  не виявлено у творах Горація, Верґілія, Овідія. 
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виражати всі ступені інтенсивності атрибутивної ознаки14. 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 прислівника15, першого 

компонента, що залежить від нього, відіграє роль підсилювального форманта і є 

кількісно-оцінним визначником ступеня якості» [25, c. 98—99]. У сучасному 

мовознавстві дослідниця С. А. Антонюк звертає увагу на можливість цієї  

конструкції виражати інтенсифікацію ознаки у релативному відношенні: 

«складена (аналітична) форма вищого ступеня, шляхом поєднання прикметника 

з прислівником-інтенсифікатором може змінювати якісну ознаку за шкалою 

інтенсивності: (obtusus (притуплений) — nimio obtunsior (набагато 

притупленіший; magis durus — більш твердий)» [5, с. 40]. 

Аналітичними конструкціями найчастіше називають сполучення слів — 

службового і повнозначного, де службове слово, самостійно або разом з 

афіксом повнозначного, виражає граматичне значення повнозначного слова й 

усієї конструкції загалом [121, c. 86]. М. М. Гухман трактує аналітичні 

конструкції як «стійкі нерозкладні сполучення часткового і повного слова» 

(«часткове» — службове, за П. П. Фортунатовим), оскільки їм притаманні 

лексична і граматична цілісність [38, c. 54]. М. М. Прокопович і В. М. 

Шаталова називають підсилювальну аналітичну конструкцію інтенсифікатор + 

прикметник ад’єктивним словосполученням [122, c. 3; 83, c. 2]. Така 

класифікація неповна і неточна, оскільки аналітичні форми, на відміну від 

звичайних словосполучень, складаються з часткового і повного слова, водночас 

як під поняттям «словосполучення» розуміється зазвичай поєднання двох або 

більше повнозначних слів. О. І. Москальська зазначає, що, зберігаючи 

внутрішню структуру словосполучення, аналітичні форми функційно і за 

                                                 
14 Е. Вьольфлін у своєму дослідженні таку конструкцію розглядає лише поверхнево у текстах пізньої латини,  
зокрема із прислівниками valde, male [155, 93⎯98]. 
15 Оскільки деякі дослідники не розмежовують понять «інтенсифікатор» та «інтенсив», вважаємо за доцільне 
подати їх визначення. Інтенсифікатор ⎯ це засіб утворення ступенів інтенсивності (напр., демінутивні суфікси, 
підсилювальні префікси prae-, per-), а інтенсив ⎯ найменування результату (напр., демінутивні прикметники, 
прикметники з префіксами prae-, per-). В аналітичній конструкції, зокрема, підсилювальні прислівники — це 
інтенсифікатори, а вся конструкція прислівник + прикметник ⎯ інтенсив [104, с. 29].  
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значенням не відрізняються від простих (синтетичних) форм [69, c. 87—88]. 

Інакше кажучи, як компонент аналітичної конструкції службове слово за своєю 

граматичною функцією еквівалентне словозмінній морфемі. Аналітична 

конструкція є еквівалентом відповідного повнозначного слова (синтетичної 

форми), що належить до системи його словозміни або парадигми [121, c. 87]. 

Наприклад: аналітична форма tam bonus = синтетичній optimus, або ita brevis = 

perbrevis. Через це аналітичні конструкції пов’язані з вільними і з граматично 

спрямованими словосполученнями лише генетично.  

Прислівник має два сектори функціонування: власне-прислівниковий 

сектор, який ґрунтується на часових, причинних, цільових, допустових 

семантико-синтаксичних відношеннях і становить конденсат підрядної 

частини складнопідрядного речення, і атрибутивний сектор, що є 

«передприкметниковим» ступенем функціонування прислівника та будується 

за моделлю прикметника. Власне-прислівниковий сектор є єдиною сферою 

функціонування прислівника, що відбиває специфіку прислівника як частини 

мови. Атрибутивний сектор прислівника характерний для підсилювальних 

аналітичних конструкцій [22, c. 246].  

Прислівники — це кількісні визначники, які позначають ступінь якості 

(ступінь якості отриманого враження) [10, с. 275]. У конструкції прислівники 

називатимуть ознаку стану, якості (ознаку ознаки), означатимуть ступінь або 

міру вияву ознаки. Тому не всі прислівники за своєю природою можуть 

поєднуватися з прикметниками.  

Підсилювальні конструкції можуть містити такі прислівники за лексико-

граматичними розрядами: 

1) кількісні: haud, ita, mediocriter, multo, multum, nimium, paulum, paene, 

praecipue, satis; 

2) кількісно-вказівний: tam; 

3) кількісно-якісний: penitus; 

4) якісно-означальні: bene, graviter, grave, late, male, turpiter; 

5) часові: semper, saepe. 
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Слід зазначити, що конструкція інтенсифікатор + прикметник 

характеризується граматичною спрямованістю, тобто містить загальне значення 

ступеня ознаки безвідносно до порівняння. Це значення абсолютного ступеня 

інтенсивності всередині підсилювальних конструкцій набуває різних нюансів 

залежно від семантики його компонентів [25, c. 98—99]. Так, кількісні, 

кількісно-якісний, кількісно-вказівний прислівники підсилюють прикметник, 

означуючи його ступінь або міру інтенсивності. М. М. Прокопович писав, що 

під час поєднання кількісних прислівників із прикметниками констатується не 

просто наявність в того чи іншого предмета певної якісної ознаки, 

а й виражається його ступінь і міра. Інакше кажучи, такі залежні слова 

доповнюють ознаку, вказуючи на її ступінь. Кількісні прислівники виступають 

як загальні виразники ступеня якісної ознаки прикметника і не отримують 

додаткової якісної характеристики [69, с. 40—42]. Якісно-означальні 

прислівники позначають прикметник своєю мірою якісної ознаки (напр., 

високою, малою, достатньою). Якщо якісно-означальні прислівники 

позначають інтенсивний процес розвитку властивості, то вони переходять до 

розряду кількісно-якісних прислівників [82, с. 50]. М. М. Прокопович вказує, 

що під час поєднання якісних прислівників з прикметниками ознака другого 

уточнюється через приєднання до нього додаткової характеристики, вираженої 

залежним словом-прислівником [82, с. 16].  

До того ж серед підсилювальних прислівників слід розрізняти такі 

інтенсифікатори, які, сполучаючись з прикметниками, вказують на різні ступені 

інтенсивності ознаки, не даючи жодних додаткових значень, — чисті 

інтенсифікатори (кількісні прислівники). Відтінковими інтенсифікаторами, 

окрім якісно-означальних, у латинській мові є часові прислівники, які 

виражають непряму інтенсивність з відтінком темпоральності. За наявності 

такого відтінку ознака уточнюється вказівкою на час існування, на час, коли 

проявляється, має силу [82, с. 50]. 

Аналітична конструкція інтенсифікатор + прикметник характеризується 

такими ознаками: а) узагальненим значенням головного слова; б) зміною 
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семантики цього слова, аж до повної його десемантизації; в) активною 

валентністю допоміжного слова;  г) граматичною та лексичною ідіоматичністю, 

тобто злиттям допоміжного слова з основним. 

 

1.4.5. Прикметники з елативним значенням 

Прикметники з елативним значенням або елативні прикметники, які            

у своїй семантиці містять значення елативності, виражають великий 

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

загальним значенням «значний за величиною, розмірами, обсягом, 

протяжністю», тобто містять велику міру якихось величин. 

У латинській мові є такі прикметники з елативним значенням:  

1. Amplus, a, um — великий (в значенні дуже великий)16; 

2. Ingens, gentis — величезний, дуже сильний; 

3. Grandis, e — величезний; 

4. Im(n)manis, e — величезний; 

5. Im(n)mensus, a, um — безмірний, величезний; 

6. Innumerus, a, um — незліченний; 

7. Innumerabilis, e — незліченний; 

8. Omnipotens, entis — всемогутній;  

9. Impotens, entis — дуже буйний, невгамовний; 

10. Exiguus, a, um — маленький (тобто дуже малий). 

 
Проте «ступінь ознаки цих прикметників може бути неоднаковим, тобто 

варіюватись у межах великого ступеня інтенсивності вверх або вниз, що 

уможливлює виділення диференційного елементу значення градаційного типу 

у деяких прикметників цього синонімічного ряду. Прикметникам amplus, 

ingens, grandis притаманна градаційна ознака, яка зростає: сема «вище 

норми»» [85, c. 10, 54], максимальний ступінь градації (у межах великого 

ступеня) виражений прикметниками immanis, impotens, omnipotens: сема 

                                                 
16 Прикметника amplus у досліджуваних творах не виявлено. 
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«великий надзвичайно» та прикметниками immensus, innumerus, innumerabilis: 

сема «великий безмірно» або «неозначено великий». Прикметник еxiguus 

стоїть окремо і тому не може варіюватись у межах елативності стосовно решти 

прикметників, адже має іншу сему «малий (а не великий) вище норми». 

Інтенсивність ознаки елативних прикметників містить елементи кількості й 

міри. Кількісна ознака, поняття міри — це складові частини інтенсивності 

якості. Варто також зауважити, що прикметник magnus є умовним 

відповідником (точкою відліку) у системі інтенсивності на нульовому (або 

нейтральному) градаційному ступені прикметників amplus, ingens, grandis, 

immanis, immensus; прикметник multus — точкою відлікою для innumerus, 

innumerabilis; прикметник parvus є відповідником у системі інтенсивності на 

нульовому (або нейтральному) градаційному ступені прикметнику exiguus; 

прикметник potens є відповідником у системі інтенсивності на нульовому (або 

нейтральному) градаційному ступені прикметників impotens, omnipotens. 

За типом утворення елативні прикметники можна поділити на:             

1) прикметники з чистим елативним значенням; 2) умовно елативні 

прикметники. До першого типу належать прикметники amplus, grandis, exiguus. 

Ці прикметники у своїй семантиці мають закладене елативне значення. 

До другого типу належить решта прикметників, тобто: ingens, immanis, 

immensus, innumerus, innumerabilis, omnipotens, impotens. У цих прикметниках 

елативне значення виникає за умови приєднання до них префікса in- (im-) чи 

omni-. У прикметниках immensus, innumerus, innumerabilis, impotens 

прийменниковий префікс in- (іm-) є заперечним (привативним) і, приєднуючись 

до прикметника, він заперечує основне значення, вказуючи на його безмірність, 

тому надає йому неозначено великого (тобто елативного) ступеня 

інтенсивності. Як приклад розглянемо прикметник іmmensus — безмірний, 

величезний. Без префікса дієприкметник (варто зауважити, що іmmensus 

походить від дієприкметника) mensus означає виміряний, а поєднуючись з 

префіксом im-, набуває неозначено великого (тобто елативного) ступеня 

інтенсивності. Тобто безмірний — це такий ступінь інтенсивності, який не 
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можемо виміряти, обчислити, і як наслідок, він — дуже великий. Тому 

прикметник immensus можна перекладати як величезний. Варто наголосити на 

способі утворення елативного ступеня в прикметника impotens. По-перше, 

основне його значення безсилий, слабкий.  Тобто префікс im-, відіграючи 

у цьому випадку привативну функцію, не створює умови для виникнення 

елативного ступеня (пор. прикметник potens — cильний ↔ прикметник 

impotens — слабкий). Але словники подають також інший переклад impotens: 

лютий, буйний, невгамовний. Можливо, це значення прикметника з’явилося 

вторинно, а його елативність виникла за умови (як переосмислення первинного 

привативного значення прикметника у префікс-інтенсифікатор) приєднання 

префікса im-. Тобто можна розуміти іmpotens у значенні буйний, як той, що без 

контролю своєї сили, або той, який не може оволодіти своїми емоціями. Отже,  

прикметник також набуває неозначено великого (тобто елативного) ступеня 

інтенсивності. Прикметник omnipotens набуває елативного ступеня, коли до 

прикметника potens (сильний, могутній) додаємо прикметниковий префікс 

omni- (все-), який на семантичному рівні розширює сферу дії могутності від 

одного спектра дії до дуже багатьох, підвищуючи у такий спосіб ступінь 

інтенсивності (пор. сильний ↔ всесильний, могутній ↔ всемогутній). 

Прикметники іngens, immanis утворені через додавання до іменників gens 

(рід) та manus (сила, потуга, могутність) звичайного прийменникового префікса 

іn- (im)-, який  вказує на рух, на уточнення.  

Варто наголосити, що не слід ототожнювати умовно-префіксальні елативні 

прикметники з префіксальними прикметниками, утвореними за допомогою 

підсилювальних  префіксів (інтенсифікаторів) per-, prаe-, які також мають 

елативний ступінь інтенсивності. Їх відмінність у тому, що умовно-

префіксальні прикметники денотатом мають своє елативне значення, а під час 

префіксального способу утворення елативність концентрується у префіксі. 

Порівняємо: прикметник magnus (великий) має нульовий ступінь інтенсивності, 

а відповідником у елативному ступені до нього може бути permagnus (дуже 

великий, превеликий) та immanis (або й інші елативні прикметники). Якщо 
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порівнювати дуже великий, превеликий (permagnus) ↔ безмірний, величезний 

(immanis), то випливає, що превеликий підсилений лише префіксом, а immanis 

можна розуміти і перекладати як величезний, тобто наголошуючи лише на 

елативності й нівелюючи префіксальний спосіб утворення прикметника. Навіть 

якщо б перекласти як безмірний, то однаково акцент на префіксі — на другому 

плані і невеликий. 

 

1.4.6. Підсилювальна аналітична конструкція quam + прикметник.            

Підсилювальна аналітична конструкція зі сполучником quamvis +         

прикметник у підрядних допустових реченнях 

 Аналітична підсилювальна конструкція quam (інтенсифікатор) + 

прикметник 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: Quam multa 

grandine nimbi culminibus crepitant (V. Aen. IX, 669) Наскільки великим градом 

хмари з верхів шумлять. Порівняно зі звичайною конструкцією прислівник + 

прикметник, прислівник quam у конструкції є неозначеним кількісно-оцінним 

визначником ступеня якості. Сема інтенсивності не є чітко підкресленою, 

контекстуально невизначена стосовно своєї міри (засіб може виражати великий 

ступінь, але не вказувати чітко на його міру проявлення кількості). Проте 

конструкція quam brevis virtus (наскільки мала мужність) за ступенем 

інтенсивності дорівнює конструкції tam brevis virtus (настільки мала 

мужність). Обидві вони виражають елативний ступінь інтенсивності ознаки; 

quam за мірою інтенсифікації дорівнює tam, відмінність полягає лише в чіткості 

вираження інтенсеми, у її семантичній природі. Прислівник (інтенсифікатор) + 

прикметник завжди виконує номінативну функцію в тексті й інтенсема, 

відповідно, є константною у контексті. Аналітична конструкція з quam має 
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нечітко означену інтенсему, виражає обставинну номінацію, виконує умовно-

номінативну функцію. 

 Така сама контекстуально невизначена міра інтенсивності притаманна 

підсилювальній конструкції зі сполучником quamvis у підрядних допустових 

реченнях: Tu tantum quamvis firmis retinebere vinclis. (Ovid. Rem. Amor. 730) Які 

б настільки міцні кайдани не скували тебе (великий ступінь інтенсивності). 

 Отже, ці дві конструкції структурно схожі з конструкцією прислівник 

(інтенсифікатор) + прикметник.  

 Зауважимо, що обидві конструкції можуть виражати лише два ступені 

інтенсивності атрибутивної ознаки: великий та надмірний. 

 

1.5. Об’єктивна та суб’єктивна інтенсивність 

Мова слугує не лише для вираження думки, але й для висловлення 

почуттів та емоцій. Дійсність часто сприймається суб’єктивно, пізнання її може 

супроводжувати емоційна оцінка того, що пізнається. Поняття інтенсивності 

підпорядковане встановленню логічної та емоційної (емотивної) домінанти. 

Вперше на «раціональне» й «емоційне» сприйняття інтенсивності вказав 

Ш. Баллі, для якого дихотомія цих двох понять існувала як сутність і як прийом 

дослідження. Як сутність вона відповідає зіставленню інтелектуального, 

неемоційного й емоційно забарвленого відображення дійсності [11, с. 120]. 

Емоційна (суб’єктивна) інтенсивність — це коли мовний факт діє на почуття 

слабше або сильніше, ніж будь-який інший синонімічний йому мовний факт 

[11, с. 204]. Така інтенсивність відображатиме суб’єктивне ставлення автора 

або персонажа твору і її неминуче супроводжуватиме поняття суб’єктивної 

оцінки.  

 Людська думка постійно і невимушено додає до найменшого сприйняття 

світу елементи оцінки. У більшій частині випадків суб’єктивне, емотивне та 

предметно-логічне значення співіснують у семантичній структурі мовної 

одиниці, що визначає певне співвідношення суб’єктивної, емотивної та 

раціональної оцінок. Суб’єктивна, емотивна і раціональна оцінки мають той 
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самий об’єкт і суб’єкт оцінки, різними є лише характер і основа оцінювання 

[34, с. 9]. Під час інтенсифікації ознаки насамперед актуалізується кількісна 

характеристика  явища: ознака вище, нижче, відхилена вбік від звичайного. 

Очевидно, таке кількісне  підсилення  може і не супроводжувати оцінка (оцінне 

судження) чи емоції. Така інтенсивність називається об’єктивною — тобто та, 

яка не виражає суб’єктивного, суб’єктивно-емотивного ставлення автора чи 

мовця в контексті. Але може відбуватися такий розвиток суб’єктивного 

посилання: це незвично (для автора чи для мовця) і тому викликає оцінку й 

емоції:  

 Quae mens tam dira. (V. Aen. II, 519) Що за така жахлива думка.  

 Dixit, et ut leges captis iustissimus auctor hostibus inposuit. (Ovid. Met. VIII, 

101—102) Сказав і як дуже справедливий автор видав закони переможеним 

ворогам.  

 До того ж на рефлекторному рівні приємне зазвичай сприймається як 

«добре», а неприємне — як «погане» і навпаки — «це добре і тому приємно» і 

«це погано і тому неприємно» [60, с. 78]. Суб’єктивно-емотивна оцінка може 

передбачати такі варіанти: добрий / поганий; сумнівний / вірогідний, 

достовірний; бажаний / небажаний. Отже, друге призначення категорії 

інтенсивності полягає у висвітленні суб’єктивного або суб’єктивно-емотивного 

ставлення мовця до явищ і подій. Отож категорія інтенсивності слугує засобом 

мовної оцінки тих або інших характерних ознак. Суб’єктивна інтенсифікація — 

це прагматична інтенсифікація, яка складається з поняття оцінки, доказів, 

важливості погляду, ситуаційного необхідного ставлення. Cлушно зауважує 

Космеда Т. А., що «у прикметнику найяскравіше виявляється типова структура 

лексичного значення слова: поняття + суб’єктивна оцінка (molles genae – ніжні 

щоки)» [цит. за 5, с. 37].  

 Наявність суб’єктивного й об’єктивного в семантиці інтенсивності можна 

пояснити тим, що «кількість, якість предметів, їх розміри і об’єм — це 

об’єктивна даність; сприйняття цієї об’єктивної реальності, її оцінка — завжди 

суб’єктивні, але вони відображають об’єктивно існуючі характеристики 
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предмета» [116, с. 31]. Отже, категорія інтенсивності функційно тісно 

перетинається з категоріями емоційності (емотивності) та оцінки. За наявності 

суб’єктивної інтенсивності інтенсема перетинається з емосемою (емотивним 

компонентом значення). Під терміном емотивність розуміємо лінгвістичне 

вираження емоцій [126, с. 9]. Комунікативна (лінгвістична) емоційність, 

порівняно з некомунікативною (біологічною), має осмислений характер, а 

осмислені емоції закріплюються матеріальною звуковою формою. Людина 

керує словесним вираженням емоцій, пропускаючи їх через ситуативні, 

соціальні й інші фільтри,  залежно від яких одні і ті самі емоції можуть мати 

різне лексико-семантичне вираження, а власне емоційне значення є 

компонентом смислового змісту звукової і мовної одиниці [123, с. 71]. Отже,  

якщо яка-небудь ознака предмета викликає емоційне ставлення, то в 

семантичній структурі слова, яке називає предмет, з’являється емосема, котра 

позначає це емоційне ставлення [125, с. 16]. Емотивний (емоційний) компонент 

завжди має оцінювальний знак, тому що емоція буває або приємною, або 

неприємною, третього немає. Одночасно емотивне позначення денотата, 

порівняно з нейтральним, є підсиленим, оскільки емосема облігаторно 

супроводжується інтенсемою, тобто емотивність слова може бути більше або 

менше вираженою [124, с. 44—46]. Суб’єктивна інтенсифікація будь-якої 

ознаки завжди супроводжується оцінною кваліфікацією. Якщо в значення слова 

вкладено одночасно семи інтенсивності й емотивності, то вони  притягують за 

собою появу оцінного компонента [86, с. 308]. Є. Н. Сергєєва слушно вважає, 

що емоційність, тобто вираження суб’єктивної оцінки (суб’єктивної 

інтенсивності), не варто змішувати з вираженням інтенсивності (об’єктивної). 

Перше нерідко супутнє останньому, надаючи висловлюванню того чи іншого 

забарвлення [99, c. 71]. Отже, емоційність також розрізняє два види 

інтенсивності за характером ставлення до навколишнього середовища. 

З формального боку, категорії інтенсивності та оцінки перетинаються довкола 

інтенсивного аспекта мови, де сприйняття зміни картини світу у свідомості 

мовця ускладнюється низкою факторів. Під час оцінки завжди в тій чи іншій 
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формі наявні суб’єкт та об’єкт, у будь-якій мові оцінка передбачає наявність 

шкали, інтенсифікаторів. Категорії оцінки та інтенсивності будуть схожі своїми 

структурами: обидві поділяються на абсолютну та порівняльну, суб’єктивну та 

об’єктивну, емоційну та раціональну. Характерною та спільною з категорією 

інтенсивності особливістю вираження оцінки є можливість її інтенсифікації та 

деінтенсифікації [23, с. 45—46]. 

Тут слід наголосити, що категорія інтенсивності функційно тісно пов’язана 

з категорією експресивності. Експресивність містить сему інтенсивності і також 

передбачає градацію характеризованої якості [51, с. 13]. Експресивність — це 

«ознака тексту, його якісна характеристика. Експресивність завжди 

співвідноситься з нейтральною формою викладу, поза таким співвідношенням 

експресія неможлива. Посилена виразність, з другого боку, передбачає акт, 

процес підсилення або інтенсифікації. Інтенсифікація як показник ступеня є 

кількісною характеристикою якісної (експресивної) сторони мови, кількісним 

відображенням того, наскільки експресивне стоїть вище над предметно-

логічним змістом висловлювання» [114; с. 15]. З огляду на те, що 

експресивність розкриває якісний бік висловлювання, є ознакою мовленнєвого 

утворення, відображаючи його сутність, доцільно трактувати інтенсивність як 

ознаку ознаки, як кількісну характеристику експресивності, що призначена для 

показу міри експресивності. Отже, погоджуємося із визначенням 

І. І. Туранського про те, що інтенсивність — це вимірювач ступеня 

експресивності, образності (як складової частини експресивності), виразності, 

оцінки [114; 115, с. 28—29]. Інакше кажучи, інтенсивність — це інструмент 

виразової сили експресивності. Порівняймо це визначення з твердженням 

І. В. Арнольд стосовно експресивності: «Експресивність — властивість тексту 

чи його частини, яка передає зміст зі збільшеною інтенсивністю і має, як 

наслідок, емоційне або логічне підсилення, яке може бути або не бути 

образним» [6, с. 62], та В. А. Чабаненка: «Експресивність — це інтенсифікована 

(збільшена, підсилена) виразність, така психологічно й соціально мотивована 
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властивість мовного знака, що деавтоматизує його сприйняття, підтримує 

загострену увагу…» [120, с. 7]. 

 Інтенсивність, без сумніву, відіграє важливу роль у створенні семантики 

експресивності. Це досягається завдяки тому, що інтенсифікація ознаки дає 

можливість виділити який-небудь референт з-поміж класу однойменних 

референтів, і зумовлено також тим, що «параметрична оцінка провокує 

включення емоційних реакцій і вироблення прагматичної оцінки» [65, c. 15]. 

Погоджуючись зі слушним уточненням Н. А. Лук’янової та Е. В. Кузнєцової, 

вважаємо, що таке виділення виражає не об’єктивно високий ступінь прояву 

ознаки, його реальну міру, а суб’єктивне уявлення мовця про цю міру як дуже 

відмінну від нормальної [60, c. 56—57; 56, с. 184]. Експресивність — 

«нейтральність, відсторонення, деавтоматизація, які надають мові незвичності, 

і таким чином, й виразність, яка пов’язана з тим, що сигнал, який передається 

мовним вираженням (висловлюванням або цілим текстом), підсилений і через 

це виділений із загального потоку» [111, с. 6]. Водночас до засобів вираження 

зазвичай належать: незвичайне стилістичне використання мовних засобів; 

інтенсифікація кількісного та якісного аспектів позначуваного; сприйняття 

«асоціативно-образного уявлення, збуджене цим висловлюванням, і яке слугує 

стимулом для позитивної або негативної емоційної реакції реципієнта, оскільки 

будь-який образ (чи рівноцінний йому за функцією засіб) впливає на емоційну 

сферу людини» [111, с. 7]. 

Слушно зауважує В. М. Телія, що множинність способів вираження 

«розмитого» за своєю природою спектра почуттів-ставлень становить проблему 

експресивності — однієї із найбільше «розмитих» сфер дослідження, яка тепер 

перебуває на межі стилістики, семантики і прагматики мови [111, с. 7]. 

Виходячи з багатокомпетентності категорії експресивності, треба підкреслити, 

що експресивність є «інтегральним результатом реалізації емоційності, оцінки, 

образності, інтенсивності, структурно-композиційних властивостей тексту, 

підтексту» [111, с. 26]. Експресивність має здатність виражати інтенсивність 

позначуваної ознаки. Не можемо оминути і думки Н. М. Павлової про те, що 
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фактор лексемного складу як джерело формування експресивності 

проявляється в тому, що слова з семою інтенсивності вносять значення 

посилення / рідше ослаблення у функційне поле експресивності, що і дає їй 

підвищену виразність [75, с. 52].  

Проте очевидно, що інтенсивність не завжди експресивна, тому             

не правомірно ставити знак рівності між експресивністю і будь-яким 

посиленням. У мові інтенсивність, поєднуючись з категорією оцінки, може 

набувати емоційного (емотивного) забарвлення. В таких випадках ступінь 

ознаки і його оцінка мовцем можуть бути суб’єктивні і приписуватись об’єктові 

мовлення. Між емоційним та експресивним є чітка співвідносність: все, що 

існує в мові для вираження й викликання емоцій, є експресивним (набуває 

експресивної форми), але не всяка мовна (мовленнєва) виразність передбачає 

емоційну реакцію. Експресивністю можуть характеризуватися прояви як 

емоційного, так і суто інтелектуального та вольового [120, с. 143]. 

Експресивність значно ширша від емоційності: емоційність — це один із 

різновидів, найважливіший складник експресивності [83, с. 24—25].  

Отож категорії суб’єктивної і об’єктивної інтенсивності є одними 

зі складових частин категорії експресивності, а категорія суб’єктивної 

інтенсивності перетинається з категорією емоційності,  яка своєю чергою також 

є складовою частиною категорії експресивності. Отже, треба розуміти, що 

об’єктивна інтенсивність, вжита в експресивному уривку, не є емоційною 

(емотивною). Дотримуючись думки  В. Шаховського, вважаємо, що категорії 

об’єктивної інтенсивності, оцінки, експресивності (кожна з них як семантичний 

компонент може мати власний денотат чи його окрему ознаку і в такий спосіб 

бути закріпленою в денотативному макрокомпоненті значення слова) — є 

компонентами денотації, а категорія емотивності (емоційності) — компонентом 

конотації. Але коли категорія емотивності перетинається з категорією 

експресивності, то слід говорити про денотативно-конотативні зв’язки.  

Значення слова — це єдність узагальнення і спілкування, комунікації і 

мислення, а спілкування неможливе без вираження ставлення до предмета мови 
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й адресата, тобто без власних комунікативних ознак. Якщо і є окремі 

нейтральні одиниці мови, то нема абсолютно нейтральних контекстів 

[31, с. 262]. «Суб’єктивне емоційно-оцінне ставлення мовця до дійсності є 

повсюди: абсолютно нейтральне висловлювання неможливе» [12, с. 264].  

Категорію інтенсивності у функційному плані слід поділити на такі 

підтипи:  

1. Об’єктивну інтенсивність: Ingemunt Austri et densissimus imber. 

(V. Georg. I, 333) Ревуть австри і дуже густий дощ. 

2. Суб’єктивно-оцінну інтенсивність: Ac non incauto fictum astutumque 

vocamus, simplicior quis et est. (Н. Serm. I, 3, 63—64) І легковажно ми називаємо 

брехливим і хитрим того, хто лише є звичайнісіньким.  

3. Суб’єктивно-емотивно-оцінну інтенсивність: O Rhodiae ductor 

pulcherrime classis. (Ovid. Met. XII, 574) О, прекрасний поводире родоського 

флоту. 

Варто зауважити, що суб’єктам та об’єктам висловлювання притаманно 

сполучуватися з прикметниками, які позначають їх природну властивість, або    

з такими, які приписують їм властивість, виражену (висловлену) суб’єктом 

оцінювання (суб’єктивна оцінка). До першого типу атрибутів належать 

дескриптивні, а до другого — оцінні. Атрибути першого типу можуть бути 

частково оцінними, якщо вони містять компонент оцінки, другі ж класифікують 

як загальнооцінні. Дескриптивні властивості кольору та форми умовно можна 

віднести до «об’єктивно» оцінних17. Дескриптивна ознака може стати оцінною 

під час інтенсифікації атрибута: Arbor ibi niveis uberrima pomis. (Ovid. Met. IV, 

89) Там дерево дуже плодовите з білосніжними плодами [23, с. 28—32]. 

Слід зазначити, що всім засобам вираження інтенсивності атрибутивної 

ознаки властиво виражати як об’єктивну, так і суб’єктивну інтенсивність. 

                                                 
17 Отже, об’єктивну інтенсивність варто розглядати як об’єктивно-оцінну, у якій міститься сема часткової 
оцінки. 
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 1.6. Категорія елативності 

З огляду на той факт, що всі засоби вираження інтенсивності 

атрибутивної ознаки можуть виражати елативний ступінь, а абсолютний 

компаратив, суперлатив, демінутивні прикметники, префіксальні 

інтенсифікатори, прикметники з елативним значенням виражають тільки 

його, їх можна віднести до окремої категорії, — категорії елативності. Ця 

категорія перетинається з категорією інтенсивності і представляє ті засоби 

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

ступінь якісної атрибутивної ознаки трапляється найбільше у творах, то 

варто зауважити, що він є найширшою за засобами вираження категорією 

у системі ступенів інтенсивності якості. Засоби, якими його відображено у 

мові, є виразними експресивними засобами, що можуть набувати емоційного 

насичення. Такі засоби передають здебільшого суб’єктивне (оцінне) 

судження автора. Дуже часто високий ступінь може мати оцінний відтінок, 

оскільки може передавати приємне та неприємне враження [10, c. 257]. 

Елатив у латинській мові може вживатися у двох функціях: 1) для 

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

можливу міру18. 

Словник лінгвістичних термінів О. С. Ахманової подає таке визначення 

елатива: «Елатив ⎯ це значення безвідносно великої міри ознаки, виражене 

формами найвищого ступеня, особливо під час їх експресивного вживання» 

[157, c. 524]. Автори історичної граматики  французької мови  М. К. Сабанєєва 

та Г. М. Щерба визначають елатив як «неграматизоване значення інтенсивності 

ознаки різного ступеня, яке виникає унаслідок імпліцитного порівняння 

з нормою або еталоном якості, наявними у свідомості мовців» [89, c. 108—109]. 

Словник лінгвістичних термінів Т. В. Жеребило визначає елатив так: 

«Елатив ⎯ це підвищена інтенсивність, яка виражається при суб’єктивній 

оцінці» [160, c. 465]. До основної властивості елатива Є. Н. Сергєєва відносить  

                                                 
18 Проблематику латинського елатива в історично-еволюційному плані досліджували А. Бартонек, К. Яберґ 
[131, 1—11;  142, 41—60]. 



 
 

56

необмежене безвідносне посилення ознаки з постійним чітко виділеним 

експресивним забарвленням [98, c. 93]. Ще в 20-х рр. ХХ ст. П. Г. Стрєлков 

виділяв у елативі граничну функцію: «Елатив в російській мові утворює так 

званий граничний ступінь, який характеризується браком конкретизації 

порівняння, що і зумовлює значення граничності та безвідносно великої міри 

ознаки» [105, c. 114—115]. Граничність елатива — це кількісно завершена 

інтенсифікація, після неї неможливе продовження інтенсифікації ознаки вище. 

Таке явище стосовно якісно-кількісних відношень семантично допустиме та 

зрозуміле: категорія кількості може поставати, з одного боку, як дискретна, 

перервна кількість ⎯ множинність, а з другого — як недискретна, неперервна 

кількість ⎯ величина [76, c. 227]. 

Оскільки основними складовими частинами інтенсивності є дві опозиційні 

осі: посилення ↔ послаблення (підкатегорії «інтенсифікація» ↔ 

«деінтенсифікація»), які за своєю природою є недискретними, неперервними, а 

граничний елатив характеризується завершеною (кількісно завершеною) мірою 

ознаки, — постає потреба з’ясувати, чи належатиме елативний ступінь 

у граничній функції до системи засобів вираження інтенсивності. Спробуємо 

визначити це у наступній чаcтині розділу.  

 Граничний елатив представлений у творах авторів, які досліджуємо,             

за допомогою морфологічних інтенсивів (засобів), ⎯ прикметників, які є 

абсолютними компаративами та суперлативами. Також засвідчено лише один 

випадок аналітичної конструкції «прислівник (інтенсифікатор) + прикметник», 

яка виражає граничність. Прикметники у формі абсолютного компаратива та 

суперлатива представлені такими лексемами: 

 1) summus, a, um; supremus a, um ⎯ височезний, крайній, останній; 

 2) extremus a, um ⎯ крайній, останній, дуже далекий; 

 3) ultimus, a, um (і також безвідносним компаративом: ulterior, ius) ⎯ дуже 

віддалений, крайній, останній. 
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 Знайдені чотири прикметники вже у своїй семантиці містять значення 

межі, конечності, граничності. А враховуючи сказане, що міра ознаки межі 

може бути гранично перервна і неперервна, ⎯ то абсолютний компаратив та 

суперлатив, виражений такими прикметниками, може виступати у двох 

функціях: 1) підсилювальній; 2) граничній.  

 Варто наголосити, що ці прикметники через свою семантичну природу 

межового посилення не можуть виражати малого та неповного ступеня 

інтенсивності, тобто не мають представлених (не можуть мати) засобів 

вираження на осі послаблення (деінтенсифікації). Як і в українській, так і в 

латинській мовах не можна сказати: мало верхній; слабо зовнішній; трохи 

потойбічний ↔ mediocriter superus; paulum exter; paulum ulter. Так само 

внаслідок своєї семантичної природи граничний елатив не може допустити 

продовження осі посилення (інтенсифікації) до надмірного ступеня 

інтенсивності ознаки. Не можна сказати надто верхній, зовнішній, потойбічний 

↔ nimium superus, exter, ulter.  

 Отже, можна стверджувати, що елативний ступінь інтенсивності             

у граничній функції не належить до системи засобів вираження інтенсивності 

атрибутивної ознаки і не входить ні до однієї осі градаційної шкали: посилення, 

послаблення, альтернативності19. Проте він створює паралельну гілку на осі 

інтенсифікації стосовно елативного ступеня у підсилювальній функції, оскільки 

має нульову точку та рух догори і належить до категорії елативності, яка 

перетинається з категорією інтенсивності. 

 

 

 

 

                                                 
19 До уваги треба взяти той факт, що як в українській, так і  в латинській мовах можна сказати: майже остання, 
майже крайня — paene ultima. Таке словосполучення виражає приблизний ступінь інтенсивності ознаки, проте 
він не належить до скалярно-градаційної осі категорії інтенсивності, тобто не стоїть на векторній гілці 
альтернативності, а входить до скалярно-градаційної осі граничного елатива, і, власне, на цій шкалі утворює 
векторну гілку альтернативної інтенсивності стосовно граничності. Зауважимо: не стосовно нульового ступеня 
інтенсивності,  а стосовно гранично-елативного ступеня. 
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1.7. Методологія дослідження засобів вираження інтенсивності 

атрибутивної ознаки 

Пропоноване дисертаційне дослідження написано із врахуванням 

комплексного підходу загальнонаукових методів дослідження та спеціальних 

лінгвістичних методів. 

З усіх загальнонаукових методів у дослідницькій роботі використано такі: 

описовий метод, узагальнення, аналіз, синтез, індукцію, дедуктивний метод, 

метод порівняння, спостереження, метод моделювання та аналогії, метод 

формалізації, конструктивний метод і метод моделювання та метод кількісних 

підрахунків.  

Із спеціальних лінгвістичних методів використовувались: структурні 

методи (метод дистрибутивного аналізу, аналіз за безпосередніми складниками, 

трансформаційний, стилістичний аналіз), структурно-семантичний та 

компонентний аналіз, функційний метод, валентнісний метод. 

В усіх розділах дисертаційної роботи як основу дослідження 

використовуємо описовий метод.  

Теоретичний матеріал, викладений у першому розділі, опирається на 

метод узагальнення, оскільки він зручний для систематизованого викладу 

наукових визначень багатьох дослідників терміна інтенсивність (п. 1.1.), 

відображення узагальнених ознак категорії інтенсивності (п. 1.2., п. 1.3.) та 

інвентаризації засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки, а також 

відображення їх узагальнених ознак (п. 1.4.1. — п. 1.4.6.). Метод узагальнення 

використовується під час розгляду природи об’єктивної та суб’єктивної 

інтенсивності, категорії елативності, а також взаємозв’язку категорії 

інтенсивності, оцінки, емотивності (п. 1.5., п. 1.6.). 

Метод моделювання вживаємо тоді, коли пояснюємо можливість 

гранично-елативних прикметників виражати інші ступені інтенсивності і як 

наслідок належати до загальної градаційно-скалярної системи (п. 1.6.). Цей 

метод використано для пояснення неможливості відносних прикметників 

інтенсифікуватись (тобто виражати інтенсивність) (п. 1.2.). 
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Метод формалізації дав змогу створити прості двочленні та багаточленні 

структурні формульні моделі засобів вираження інтенсивності в розділі 2. 

(п. 2.1. — п. 2.7.).  

Конструктивний метод сприяє створенню схем у теоретичному та 

практичному розділах (п. 1.3., п. 2.1. — п. 2.7.), а також таблиць у додатках. 

За допомогою методу кількісних підрахунків на основі попереднього 

досвіду здійснено статистичне порівняння частотності вживання засобів 

інтенсивності між собою, а також того чи іншого атрибута як представника 

одного типу інтенсифікації (у додатках). 

У межах описового методу застосовуємо логіко-психологічні прийоми, які 

полягають у дослідженні зв’язку змісту мовних одиниць і категорій 

з одиницями мислення. Такі прийоми активно використовуємо під час розгляду 

природи суб’єктивно-оцінної інтенсивності та суб’єктивно-емотивно-оцінної 

інтенсивності, які представлені як власні суб’єктивні судження, власне 

одобрення / неприязнь автора (мовця) стосовно факту дійсності, 

представленого інтенсифікованою атрибутивною лексемою (п.1.5., р. 3). 

Метод дистрибутивного аналізу  у пропонованому дослідженні сприяє 

розгляду синтаксичних зв’язків інтенсифікованого атрибута з основним 

компонентом та тоді, коли додатково стоїть уточнювальний займенник, 

числівник або неінтенсифікований прикметник (п. 2.1. — п. 2.7.). Також за 

допомогою дистрибутивного методу виявлено відношення членів аналітичної 

конструкції інтенсифікатор + прикметник (дієприкметник) між собою (п. 2.4.).  

Врахування можливості сполучування різних інтенсифікаторів-прислівників у 

такій конструкції здійснено за допомогою валентнісного методу та 

дистрибутивного аналізу (п. 2.4.). 

У роботі розглянуто не тільки сполучуваність інтенсифікаторів-

прислівників з атрибутами, але й конкретних атрибутів у конструкції quam + 

прикметник та у підсилювальній конструкції з quamvis у підрядних допустових 

реченнях (п. 2.6.). Також проаналізовано сполучуваність різних лексико-

семантичних груп, які представлені абсолютним компаративом та 
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суперлативом, елативними прикметниками та іншими інтенсифікованими 

атрибутами. Поділ за лексико-семантичними групами здійснювався 

за допомогою функційного методу (п. 2.1. — п. 2.7.). Аналіз за безпосередніми 

складниками використано під час розгляду структури аналітичних конструкцій 

та під час виокремлення суфіксів в абсолютному компаративі / суперлативі та 

в демінутивних прикметниках; префіксів prae-, per- з тими атрибутами, з якими 

вони сполучуються (п. 2.1. — п. 2.7.). 

У дисертаційному дослідженні за допомогою методу трансформаційного 

аналізу показано можливість засобів-інтенсивів різного рівня виражати той 

самий ступінь інтенсивності (тобто елативний) (п. 2.1. — п. 2.7.). 

Актуальним є розгляд категорії інтенсивності атрибутивної ознаки 

у функційно-семантичному аспекті. Згідно з таким підходом, інтенсивність — 

це функційно-семантична категорія, оскільки вона характеризується 

різнорівневістю засобів вираження і польовою організацією засобів. Для 

семантичної категорії характерна домінувальна («вершинна») позиція стосовно 

очолених нею багатоступеневих підсистем змістової варіативності [19, с. 28]. 

Спільність семантичних  функцій  слугує тут основою, довкола якої 

об’єднуються різнорідні мовні елементи. Функційно-семантичний підхід, який 

передбачає «польовий» принцип вивчення різнорівневих одиниць, об’єднаних у 

системну цілісність за відповідними ознаками і параметрами, не лише дає змогу 

визначати формальні характеристики досліджуваної категорії, але й сприяє 

виявленню прагматичного потенціалу її численних конституентів. Цей підхід 

інтегрує різнорівневі мовні засоби: морфологічні, синтаксичні, словотвірні, 

лексичні — на основі спільності їхніх функцій. Лінгвістичний аналіз за такого 

підходу спрямований на вивчення взаємодії елементів різних рівнів на 

функційній основі. Предметом функційно-семантичного підходу є функційно-

семантичне поле (ФСП). ФСП — це засноване на вибраній семантичній 

категорії угруповання граматичних та лексичних одиниць, а також 

різноманітних комбінованих (лексико-синтаксичних і т. д.) засобів мови, які 

взаємодіють на основі спільності їхніх семантичних функцій. Кожне поле 
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включає систему типів, різновидів і варіантів вибраної семантичної категорії, 

яка співвідноситься з різноманітними формальними засобами їх вираження. 

ФСП — це білатеральні єдності, вони мають не тільки план змісту, а й план 

вираження. Поняття ФСП пов’язане з уявленням про певний простір. 

В умовному просторі функцій і засобів встановлюється конфігурація 

центральних та периферійних компонентів поля, виділяються зони перетину з 

іншими полями [20, с. 11]. Варто зауважити, що для ФСП характерна 

поступовість переходу від центру до периферії.  

Функційний підхід під час розгляду категорії інтенсивності і її засобів 

вираження в тексті (від значення до різнорідних формальних засобів її 

вираження) зумовлює вивчення взаємодії елементів різних мовних рівнів на 

єдиній функційній основі. Категорію інтенсивності атрибутивної ознаки, вслід 

за Н. В. Карповською, розглядаємо через призму таких характеристик ФСП: 

1. Спільність семантичних функцій.  

Засоби та способи інтенсифікації, об’єднані спільним семантичним 

значенням ступеня проявлення якісної ознаки, в основі якого лежить поняття 

градації кількості в широкому сенсі цього слова. Належність до певної 

семантичної зони створює можливість взаємодії різнорідних мовних елементів. 

Інваріантною для цієї зони є лише сема інтенсивності, яка перебуває немов би 

на вершині ієрархії, на нижчих ступенях широко представлено її семантичне 

варіювання.  

2. Взаємодія явищ, які належать до різних сторін мови.  

Ця властивість відрізняє ФСП від інших різновидів мовної системи, які 

охоплюють лише однорідні елементи. Категорія інтенсивності представлена на 

всіх мовних рівнях і має невизначено багато варіантів комбінаторики її 

складників. 

3. Основні ознаки структури функційно-семантичного поля. 

Структурні особливості  ФСП  насамперед вирізняються багатостороннім 

протиставленням «центр — периферія», які основані на таких критеріях: 

а) зосередження, максимальна концентрація специфічних ознак, що 
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характеризують таке угруповання — центр, а розсіяння таких ознак — 

периферія; б) максимальне навантаження — центр, зменшення такого 

навантаження — периферія; в) найбільша спеціалізація мовного засобу для 

реалізації  конкретної семантичної функції — центр, менша для периферії; 

г) регулярність, висока частота вживання — центр, нерегулярність або менше 

вживання — периферія [48, с. 48].  

Функційний метод, який передбачає дослідження мови в дії, під час 

функціонування, з огляду на цілеспрямовану природу мовних одиниць і явищ, 

допоміг у дисертаційному дослідженні зробити контекстуально-

інтерпретаційний аналіз тексту стосовно реалізації об’єктивно-оцінної, 

суб’єктивно-оцінної, суб’єктивно-емотивно-оцінної інтенсивності (р. 3).  

В розділі 2 використано структурно-семантичний підхід, а також 

компонентний аналіз, який дає змогу проаналізувати слова за семами (за 

семантичною природою) (п. 2.1. — п. 2.7.).  

У розділі 4 застосовано метод стилістичного аналізу для висвітлення 

вираження стилістичними фігурами образності та експресії у поезії Горація, 

Верґілія, Овідія. 

У пропонованому дисертаційному дослідженні використано також 

загальнонаукові методи. 
За допомогою методу аналізу охарактеризовано кожен із засобів 

вираження інтенсивності атрибутивної ознаки (п. 1.4.1. — п. 1.4.6., п. 2.1. — п. 

2.7.). 

Метод синтезу застосовано під час інвентаризації та класифікації засобів 

вираження інтенсивності (п 1.4., п. 1.4.1. — п. 1.4.6.) та під час дослідження 

стилістичних особливостей категорії інтенсивності, а саме групування 

стилістичних фігур / тропів чи риторичних прийомів, поетичних технік, завдяки 

яким засоби вираження інтенсивності реалізуються як одні з основних 

складових частин категорії експресивності (п. 4.2. — п. 4.8). 

Метод індукції вжито під час виявлення загальних типових ознак             

в аналітичних конструкціях різного структурного типу (п. 2.6.), а також під час 
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виявлення спільних ознак кожного із засобів вираження інтенсивності якісної 

ознаки (р. 2.). 

За допомогою дедуктивного методу здійснено пошук засобів 

інтенсивності за шістьма ступенями інтенсивності ознаки різних мовних рівнів. 

Також цей метод застосовано під час аналізу потенціалу окремого засобу-

інтенсива виражати об’єктивно-оцінну, суб’єктивно-оцінну та суб’єктивно-

емотивно оцінну інтенсивність за аналогією до зроблених висновків стосовно 

попереднього засобу. 

Методом порівняння встановлено можливість засобів вираження 

інтенсивності виражати той чи інший ступінь. Також порівнювалися засоби-

інтенсиви за належністю до лексико-семантичних груп (тут також використано 

метод спостереження). Цей метод було застосовано для  визначення 

семантичних відтінків у межах одного засоба-інтенсива, які впливають на 

характер інтенсеми (наприклад, серед елативних прикметників: п. 2.5.). 

Функції засобів-інтенсивів, їх особливості та особливості реалізації 

об’єктивно-оцінної, суб’єктивно-оцінної та суб’єктивно-емотивно-оцінної 

інтенсивності встановлено за допомогою методу спостереження (п. 1.4.1. — п. 

1.4.6., п. 2.1. — п. 2.7., р. 3). 

 

 Висновки до розділу І 

Внаслідок розгляду низки дефініцій терміна «інтенсивність» доходимо 

висновку, що це — насамперед лексико-семантична граматична категорія, яка 

передбачає передусім якісно-кількісну зміну ступеня атрибута. До основних 

змін в індоєвропейських мовах, а також у латинській, належать підсилення 

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

слова-норми) міри атрибута. Крім того, в латинській мові інтенсивність може 

виражатись іншими ступенями, які відносимо до субкатегорії альтернативної 

інтенсивності. 

 Якщо розглядати категорію інтенсивності атрибутивної ознаки             

у функційно-семантичному плані, — то з таким підходом інтенсивність — це 
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функційно-семантична категорія, яка характеризується різнорівневістю засобів 

вираження і польовою організацією засобів. 

 Категорія інтенсивності взаємопов’язана і взаємозалежна з категоріями 

якісності (якості), кількісності (кількості), мірою ознаки. Вона є похідною та 

проміжною категорією між базовими категоріями якісності та кількісності. 

Взаємодія кількісних та якісних характеристик під час інтенсифікації дуже 

непроста [86, с. 302]. Інтенсивність стоїть на перетині категорії якості 

(невизначеної, недискретної) і кількості (градаційної, підлеглої кількісній 

оцінці), отже, є кількісною мірою оцінки якості.  

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 їх не можна розглядати у плані кількісних 

змін якості.  

 Зміну ступенів інтенсивності атрибутивної ознаки представляє категорія 

градації, яка є внутрішньою властивістю категорії інтенсивності. Процес 

якісних змін визначається кількісно і вимірюється з допомогою градації. Зміна 

інтенсивності зображується у вигляді градаційної шкали, де місце нуля займає 

слово-норма. Такий нуль, таку точку рівноваги на шкалі інтенсивності 

називаємо нейтральним ступенем інтенсивності ознаки.  

 Міра як внутрішня характеристика (властивість) ступеня ознаки 

проявляється на градаційній шкалі інтенсивності такою якістю, у якої її 

властивість 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 
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(звичайний) ступінь / gradus positivus — точка відліку, умовний шкальний нуль; 

елативний / gradus elativus та надмірний ступінь / gradus immodicus, які 

утворюють субкатегорію інтенсивності; неповний / gradus defectivus та малий 

ступінь / gradus minor, які утворюють субкатегорію деінтенсивності; достатній / 

gradus sufficiens та приблизний ступінь / gradus approximativus, які утворюють 

субкатегорію альтернативної інтенсивності. 

 Засоби вираження інтенсивності якісної ознаки, які виявлено у творах 

Горація, Верґілія та Овідія, можна поділити 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 утворюється абсолютний 

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

У латинській мові абсолютний компаратив та суперлатив вживають у функції 

підсилення. 

 Якщо прикметники в латинській мові в нейтральному ступені 

інтенсивності приєднують до себе демінутивні (зменшувально-пестливі) 

суфікси, то вони стають демінутивними і виражають елативний ступінь 

інтенсивності. У творах Горація, Верґілія та Овідія знайдено такі демінутивні 

суфікси: -сulu, -olu, -illu, -ellu. 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 
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утворення сема інтенсифікації (інтенсема) концентрується у префіксі і 

переводить прикметник у великий (елативний) ступінь інтенсивності. 

У поезії авторів, що досліджуємо, 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 підсилювальні конструкції трапляються з такими 

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

paulum, paene, praecipue, satis; кількісно-вказівними: tam; кількісно-якісними: 

penitus; якісно-означальними: bene, graviter, grave, late, male, turpiter; часовими: 

semper, saepe. 

 В 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 — 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 трапляється аналітична підсилювальна 

конструкція quam (інтенсифікатор) + прикметник, яка за своєю природою має 
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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 не є чітко підкресленою. Вона 

контекстуально невизначена стосовно своєї міри (засіб може виражати великий 

ступінь, але не вказувати чітко на його міру проявлення кількості). Також 

у творах поетів, які досліджуємо, 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 в 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, яка призначена для показу її міри. 

Інтенсивність не завжди може виражати експресію, тому не правомірно 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 відношеннями до змісту тексту: емоційним 
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супроводом: приємним чи неприємним; оцінним судженням: позитивним, 

негативним. 

 Оскільки всі засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки можуть 

виражати великий (елативний) ступінь і до того ж п’ять інтенсивів (абсолютний 

компаратив, суперлатив, демінутивні прикметники, префіксальні 

інтенсифікатори, прикметники з елативним значенням) виражають лише      

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

 Об’єктом розгляду категорії елативності є елатив. Елатив ⎯ це значення 

безвідносно великої міри ознаки, виражене формами найвищого ступеня або 

синонімічними засобами, особливо під час їх експресивного вживання. 

 Категорія елативності перетинається з категорією інтенсивності і 

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

Оскільки елативний ступінь якісної атрибутивної ознаки трапляється у більшій 

частині досліджуваних творів, то варто зауважити, що 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. 

 Граничний елатив представлений у творах авторів, які досліджуємо, 

за допомогою абсолютного компаратива та суперлатива. Також засвідчено 

лише один випадок аналітичної конструкції «прислівник (інтенсифікатор) + 

прикметник», яка виражає граничність. Прикметники у формі абсолютного 

компаратива та суперлатива представлені такими лексемами: summus, a, um ⎯ 

височезний, крайній, останній; extremus a, um ⎯ крайній, останній, дуже 

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

(і також безвідносним компаративом: ulterior, ius) ⎯ дуже віддалений, крайній, 

останній. 

 Основні положення розділу представлені у публікаціях: [90; 91; 92; 93; 

154].  
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РОЗДІЛ ІІ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ 

АТРИБУТИВНОЇ ОЗНАКИ  

 

2.1. Морфологічні, лексико-семантичні та структурні особливості             

абсолютного (безвідносного) компаратива і суперлатива  

 Абсолютний компаратив та суперлатив: compar. absol.; superl. absol.20, — 

належать до морфологічних засобів вираження інтенсивності атрибутивної 

ознаки і є безвідносними (нерелативними) щодо порівняння, оскільки їх 

денотатом є ознака предмета та його міра. Враховуючи, що ці два засоби 

виражають лише посилене перевищення міри ознаки предмета стосовно норми, 

то вони на градаційно-скалярній шкалі інтенсивності представлятимуть лише 

елативний (великий, високий) ступінь ознаки з-поміж усіх шести можливих. 

Схематично це можна зобразити так:  

 

                                                                                  +2. Ступінь надмірний ↑ 

+1. compar. absol. / superl. absol.           =                   +1. Ступінь елативний                     

                                                                                               (великий, високий) ↑ 

 

 0. Ступінь нульовий (нейтральний)                                //    ← Ступінь достатній   

                                                                                                     //     ≈ Ступінь приблизний  

 

                                                                                        -1. Ступінь неповний ↓ 

                                                                                        -2. Ступінь  малий ↓ 

 

 Оскільки compar. absol. та  superl. absol. утворені з допомогою суфіксів -іоr, 

-ius; -issim, -lim, -rim21, то, поєднуючись з позначуваним словом (суб’єктом чи 

                                                 
20 У практичному розділі пропонуємо ввести терміни comparativus absolutus та superlativus absolutus; скорочено 
compar. absol. і superl. absol. 
21 Також  compar. absol.  та superl. absol. від деяких прикметників можуть утворюватися суплетивно. 
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об’єктом), вони утворюють двочленну конструкцію: інтенсифікатор 

(абсолютний компаратив або суперлатив) + суб’єкт / об’єкт: compar. absol. + 

subi. / obi.; superl. absol. + subi. / obi. Така двочленна конструкція може стояти у 

препозиції та у постпозиції до позначуваного слова. Головним словом 

названого словосполучення виступає зазвичай іменник, рідше займенник. Такі 

конструкції притаманні творам усіх вказаних авторів:  

 В уривку наявна конструкція compar. absol. + subst. у препозиції: Demitto 

auriculas, ut iniquae mentis asellus, cum gravius dorso subiit onus. (H. Serm. I, 9, 

21) Опускаю вуха, як обурений осел, коли звалився на спину надто важкий 

тягар. 

 Тут використано конструкцію subst. + compar. absol. у постпозиції: 

Furorne caecus an rapit vis acrior an culpa?.. (H. Epod. 7, 13—14) Чи шал сліпий 

гонить, чи сила дужа чи провина..? 

 Nam fuit ante Helenam cunnus taeterrima belli causa. (H.  Serm. I, 3, 107—

108) Бо була і до Єлени блудниця дуже страшною причиною війни. У цьому 

вірші Горацій застосував конструкцію superl. absol. + subst. у препозиції.  

Hic fossa est ingens, hic rupes maxima: serva! (H. Serm. II, 3, 59) Тут рів 

великий, тут скеля величезна: остерігайся! В цьому контексті вжито 

конструкцію subi. + superl. absol. у постпозиції. Зауважимо, що superl. absol. 

утворений суплетивно від прикметника magnus. 

 Dixit, et ut leges captis iustissimus auctor hostibus inposuit. (Ovid. Met. VIII, 

101—102) Сказав і як дуже справедливий автор видав закони переможеним 

ворогам. У цьому вірші Овідій вживає конструкцію superl. absol. + subst. 

у препозиції.  

 Mulier maestissima dixit. (Ovid.  A. Amat.  III, 523) Дуже засмучена жінка 

промовила. Конструкція: subst. + superl. absol. у постпозиції. 

 У творах Овідія абсолютний компаратив трапляється значно частіше, ніж у 

Горація (див. таблицю 1 у кінці підрозділу): Pace loquar Veneris, tu dea maior 

eris. (Ovid. Amor. III, 2, 60) Я б сказав, що за згодою Венери, ти будеш величною 

богинею. Тут використано конструкцію subst. + compar. absol. у постпозиції.  
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Для поезії Верґілія характерне вживання лише абсолютного суперлатива: 

Ingemunt Austri et densissimus imber. (V. Georg. I, 333) Ревуть австри і дуже 

густий дощ. Конструкція: superl. absol.+ subst. у препозиції.  

Також Верґілій використовує конструкцію subst. + superl. absol             

у постпозиції: Hic dea se primum rapido pulcherrima nisu sistit. (V. Aen. XI,  

852—853) Тут дуже гарна богиня cпершу злинула у швидкому             

леті. 

 Усім трьом авторам властиво використовувати у таких простих 

двочленних конструкціях займенник як головний член словосполучення 

у  препозиції  та  у  постпозиції:  compar.  absol.  +  pron.;  superl.  absol.        

+ pron. 

Аc non incauto fictum astutumque vocamus, simplicior quis et est. (H. Serm. I, 

3, 63—64) І легковажно ми називаємо брехливим і хитрим того, хто лише є 

звичайнісіньким. Горацій застосовує конструкцію compar. absol. + pron. 

у препозиції.  

 Hic ego mendacem stultissimus usque puellam ad mediam noctem expecto. (H. 

Serm. I, 5, 82—83) Тут я, дуже нерозумний, аж до півночі чекав на брехливу 

дівчину. У цьому реченні вжито конструкцію pron. + superl. absol. 

у постпозиції.  

 Et ipse acerrimus armis. (V. Aen. XII, 226) І він сам, дуже завзятий у 

битвах. У цьому уривку Верґілій використав конструкцію pron. + superl. absol. 

у постпозиції. 

 Illa sui per aquas fertur tutissima nati. (Ovid. Fast. IV, 277) Вона, дуже 

обережна, мчить зі своїм сином морем. У цьому вірші Овідій вжив 

конструкцію pron. + superl. absol. у постпозиції. 

 Усі прості двочленні конструкції із абсолютним компаративом та 

суперлативом виконують номінативну функцію. Вибір авторами препозиції чи 

постпозиції зумовлюється вимогою розміру. Окрім номінативної функції, 

абсолютний компаратив та суперлатив є засобами підсилення поетичних 
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образів у віршах та часто формотворчими елементами експресивності, інколи 

емотивності контексту22. 

 Автори використовують не тільки прості двочленні конструкції, а й 

складніші тричленні, чотиричленні. Верґілій застосовує лише три типи 

складних конструкцій:  

1. Тричленне словосполучення з двома залежними атрибутами, — перший 

у препозиції у gradus positіvus, а другий — інтенсифікатор абсолютний 

суперлатив у постпозиції: adi. + subst. + superl. absol. 

 Acuta silex, altissima visu. (V. Aen. V III, 233—234) Висока скеля, дуже 

висока на вигляд. 

 2. Чотиричленне словосполучення з вказівним займенником у препозиції, 

з інтенсифікатором елативним приметником у препозиції та з інтенсифікатором 

абсолютним компаративом у постпозиції: pron. + adi. elat. + subst. + superl. 

absol. 

Іpsa ingens arbor faciemque simillima lauro. (V. Georg. II, 131) Це величезне 

дерево виглядом дуже подібне до лавра. 

3. Тричленне словосполучення, яке складається з абсолютного суперлатива 

у препозиції та узагальнювального об’єкта в dativus у препозиції стосовно 

іменника: superl. absol. + obi. + subst. 

 Еst in conspectu Tenedos, notissima fama insula. (V. Aen. II, 21—21) 

Видніється Тенедос, дуже відомий острів за чуткою. Узагальнювальний об’єкт 

порівняння в ablativus слід відносити до конструкції, оскільки без нього підмет 

втрачає смислову цілісність і контекст залишається без повноцінного змісту. 

 Горацій використовує також три типи складних конструкцій:  

 1. Тричленне словосполучення з двома інтенсифікаторами (абсолютними 

компаративами) у препозиції як однорідними атрибутами: 1 compar. absol. + 

2 compar. absol. + subst. 

                                                 
22 Вираження та формування в контексті експресивності та емотивності засобами інтенсивності атрибутивної 
ознаки розглянемо в розділах III та IV. 
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 Quid tibi visa Chios, Bullati, notaque Lesbos, quid concinna Samos, quid Croesi 

regia Sardis, Zmyrna quid et Colophon, maiora minorane fama? (H. Epist. I, 11,    

1—2) Як тобі видались Хіос, Буллатія, як славний Лесбос, а як красивий Самос, 

як Крезові Сарди, як Смірна, а як Колофон, чи більшої, чи меншої слави? 

 2. Тричленна конструкція, яка складається з іменника, — основного 

компонента, суб’єкта з узагальнювальним об’єктом порівняння у genetivus 

partitivus та інтенсифікатора абсолютного суперлатива препозиції: superl. absol. 

+ subst. + obi.  

 Eo quod maxima pars hominum morbo iactatur eodem. (H. Serm. II, 3, 120—

121) І що цією хворобою мучиться дуже велика частина людей. 

Узагальнювальний об’єкт у genetivus partitivus також структурно належить             

до конструкції.  

 3. Тричленна конструкція, яка складається з іменника, — основного 

компонента, суб’єкта з узагальнювальним об’єктом у dativus та інтенсифікатора 

абсолютного суперлатива постпозиції:  subst. + superl. absol. + obi. 

 Ficta voluptatis causa sint proxima veris. (H. Art. poet. 338) Вигадки задля 

задоволення нехай будуть найближчими правді.  

 Овідій вживає такі типи конструкцій:  

 1. Тричленна конструкція із вказівним займенником та інтенсифікатором 

абсолютним компаративом у постпозиції: subst.+ pron. + compar. absol. 

 Hic erat aut alicui color ille simillimus horum. (Ovid. Amor. II, 5, 41—42) Так 

як і їй він, — той колір був дуже подібним до тих.  

 2. Тричленна конструкція з двома атрибутами у постпозиції: 

інтенсифікатором абсолютним компаративом та з прикметником у gradus 

positіvus: subst.+ compar. absol. + adi. 

 Fabula non caelo turpior ulla foret. (Ovid. Amor. I, 13, 34) Будь-яка байка не 

була б ганебніша для небес. 

 3. Овідій використовує подібну до попередньої тричленну конструкцію             

з двома атрибутами, — лише абсолютний компаратив є у препозиції: compar. 

absol. + subst.+ adi. 
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 Notior in caelo fabula nulla fuit. (Ovid. Amor. I, 13, 34) Жодна чутка не була 

такою відомою на небі. 

 4. Також трапляється подібна тричленна конструкція з двома атрибутами        

у препозиції: з прикметником у gradus positīvus та з інтенсифікатором 

абсолютним суперлативом: adi. + superl. absol. + subst. 

 Referam tota notissima Cypro facta. (Ovid. Met. XIV, 696—697) Розповім про 

всі факти, дуже відомі на Кіпрі. 

 5. Ще одна схожа конструкція наявна у творах Овідія: прикметник у gradus 

positivus стоїть у препозиції, а інтенсифікатор абсолютний суперлатив             

у постпозиції: adi. + subst.+ superl. absol. 

 Barbara me tellus orbisque novissima magni sustinet. (Ovid. Trist. V, 2, 32—

33) Варварська земля і край великого світу затримує мене. 

 6. Тричленна конструкція з порядковим числівником у ролі атрибута            

в препозиції та інтенсифікатором абсолютним суперлативом у постпозиції: 

numer. + subst.+ superl. absol. 

 Tertia post Idus lux est celeberrima Baccho. (Ovid. Fast. III, 713) Дуже 

урочистий третій день після ід присвячений Вакху. 

 7. Тричленна конструкція, яка складається з основного компонента, — 

іменника, суб’єкта з узагальнювальним об’єктом у genetivus partitivus та 

інтенсифікатора абсолютного суперлатива препозиції: superl. absol. + subst.+ 

obi.: Maxima pars hominum nec te, pulcherrima, curat. (Ovid. Epist. ex p. I, II, 81) 

Дуже велика частина людей про тебе і не турбується, о найгарніша.  

 8. Подібна до попередньої чотиричленна конструкція, яка складається            

з основного компонента, — іменника, абсолютного суперлатива у препозиції, та 

узагальнювального об’єкта, який є словосполученням вказівного займенника та 

іменника y genetivus: pron. (obi…) + subst. + superl. absol. + …obi. 

 Adde, quod illius pars maxima ficta laborum. (Ovid. Trist. I, 5, 79) Додай, що 

значна частина його праць вигадана. 
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 9. Тричленна конструкція: абсолютний суперлатив у препозиції стосовно 

іменника та узагальнювальний об’єкт в genetivus obiectivus у препозиції: superl. 

absol. + obi. + subst. 

 Nitidissima solis imago. (Ovid. Met. XIV, 768) Дуже блискучий образ сонця.  

 10. Тричленна конструкція: абсолютний суперлатив у постпозиції стосовно 

іменника та узагальнювальний об’єкт в ablativus instrumenti у пocтпозиції: 

subst.+ obi. + superl. absol. 

 Ennius ingenio maximus. (Ovid. Trist. ІI, 424) Енній талантом 

величний. 

 11. П’ятичленне словосполучення із вказівним займенником у 

препозиції, з інтенсифікатором абсолютним компаративом у постпозиції, з 

інтенсифікатором елативним прикметником у постпозиції та уточнювально-

локативним додатком у accusativus loci: pron. + obi. + subst.+ superl. absol. + 

elat. adi.  

 Іdem per spatium Tityon porreximus ingens. (Ovid. Amor. III, 12, 25) Той же 

величезний Тітій сильно простягнувся на дорозі. 

 12. Тричленна конструкція з присвійним займенником та з абсолютним 

суперлативом у препозиції: pron. + superl. absol. + subst.: Nec mea quod rigidis 

horrent densissima saetis corpora. (Ovid. Met. XIII, 846—847) І не лякає моє дуже 

заросле тіло з густою щетиною. 

 Складні типи конструкцій збагачують зміст контексту іншими 

атрибутивними якостями, які також сприяють підсиленню образу вірша, 

емотивності, експресивності23. 

 Щодо сфери вжитку, то всім трьом авторам властиво сполучати подібні           

за значеннями compar. absol. та superl. absol. для позначення однорідних понять. 

Отже, такі інтенсифіковані атрибути можна класифікувати за лексико-

семантичними групами24. Сompar. absol. та superl. absol. поділяються на дві 

великі та чотири малі ЛСГ: 

                                                 
23 Такі особливості складних конструкцій розглянемо в інших розділах. 
24 Далі подаємо скорочено ЛСГ. 
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1. ЛСГ із вираженням інтенсивності фізичної величини, кількості, 

ваги, фізично-просторового об’єму.  

За наявності такої інтенсифікації автори зображають:  

а) міру величини географічних ландшафтів, природних явищ: Perflant 

altissimі venti. (Ovid. Rem. Amor. 369) Віють дуже високі вітри. В цьому уривку 

Овідій підсилює таке природне явище, як вітер, за допомогою елативного 

ступеня в superl. absol.  

Sulmo mihi partia est, gelidis uberrimus undis. (Ovid. Trist. IV, 10, 3) Cульмон 

мені є батьківщиною, дуже щедрий на холодні води. В цьому реченні атрибут 

uberrimus вжито як superl. absol. для уточнення, конкретизації великої міри 

фізичної кількості холодної води, а не для порівняння.  

 Vix durare carinae possint imperiosius aequor. (H. Carm. I, 14, 7—9) Заледве 

витримати можуть судна дуже бурхливе море. Дуже бурхливе варто 

трактувати як таке, яке має сему «велика міра стихійної сили». 

 Hic fossa est ingens, hic rupes maxima: serva! (H. Serm. II, 3, 59) Тут рів 

великий, тут скеля величезна: будь уважний! Очевидним є той факт, що скеля, 

яку описує Горацій, не є найбільшою з-поміж усіх інших, а лише дуже високою. 

Тобто в уривку денотатом є велика міра висоти скелі як природного явища. 

 Ingemunt Austri et densissimus imber. (V. Georg. I, 333) Ревуть австри і 

дуже густий дощ. Верґілій у цьому контексті інтенсифікує дощ як природне 

явище за допомогою семи «великий об’єм, кількість та сила», яку містить 

superl. absol. densissimus.  

 б) фізичні розміри, вагу людей, тварин та інших істот: Maximus Atlas est 

avus. (Ovid. Met. VI, 174—175) Велетенський Атлас є дідом. Овідій 

використовує інтенсифікатор maximus для змальовування міри фізичної 

величини персонажа. 

 Quod erat longissima, numquam Thebais Hectoreo nupta resedit equo. (Ovid. 

A. Amat. III, 777—778) Для заміжньої фіванки дуже високого зросту, Гектор 

ніколи не зупинявся на коні. У цьому реченні Овідій також інтенсифікує сему 

«міра фізичної величини», а саме фізичного зросту. 
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 Sed te quoque, maxime Python, tum genuit (illa). (Ovid. Met. I, 438—439) 

Проте і тебе, велетенський пітоне, тоді народила (вона, тобто земля). Овідій 

використовує інтенсифікатор maximus знову для змальовування міри фізичної 

величини міфічної істоти. 

 Cui plurima cervix. (V. Georg. III, 52) В нього величезна шия. Верґілій в 

цьому контексті зображає великі розміри шиї бика. 

в) загальну кількість (чисельність) певних суб’єктів та предметів, — 

тобто їхню кількісну міру. 

 Стосовно загальної кількості (чисельності) певних суб’єктів та предметів 

автори використовують лише два інтенсифіковані атрибути: maximus i plurimi: 

plurima cultores versis animalia glaebis inveniunt. (Ovid. Met. I, 425—425) 

Рільники, риючи землю, натрапляли на дуже численних тварин. 

 Adde, quod illius pars maxima ficta laborum. (Ovid. Trist. I, 5, 79) Додай, що 

значна частина його праць вигадана.       

 Eo quod maxima pars hominum morbo iactatur eodem.  (H. Serm. II, 3, 120—

121) І що від цієї хвороби страждає дуже велика частина людей. У двох 

прикладах наявні узагальнювальні об’єкти, які є частково делексикалізованими 

і тому значна частина праць / значна частина людей трактується як багато 

праць / багато людей. 

 Et quae plurima terrae monstra ferunt. (V. Georg. I, 184—185) І які землі 

дають численних потвор.  

 г) велику міру якості абстрактних понять.  

 У поезії Горація та Овідія виявлено по одному прикладу, де прикметник 

acer  в compar. absol. інтенсифікує абстрактні поняття: Furorne caecus an rapit 

vis acrior an culpa?.. (H. Epod. 7, 13—14) Чи шал сліпий гонить, чи сила дужа, 

чи провина?  

Vosne, acrior aetas, o iuvenes. (Ovid. Met. III, 540—541) Чи не ви в дужому 

віці, о юнаки? 

ґ) фізичну силу (міць) людей, тварин, істот, природних явищ, 

предметів: Pressare manu lentissima brachia. (H. Serm. I, 9, 64) Тиснути рукою 
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дуже впертий лікоть. В цьому реченні Горацій використовує superl. absol. для 

позначення фізичної сили людини. 

Maximus Actor. (V. Aen. XII, 96) Великий (дужий) Актор. Тут можна 

трактувати значення атрибута maximus як великий за розмірами або великий 

силою. 

 Dardanio Aeneae sese fortissimus heros addiderat socium. (V. Aen. VI, 169—

170)  До дарданійця Енея приєднався дуже сильний (сміливий) герой як союзник. 

І в цьому уривку Верґілієвої «Енеїди» можна трактувати superl. absol. 

fortissimus двояко: в значенні великий за розмірами або великий могутністю. 

 Ut rapit in praeceps dominum spumantia frustra frena retentantem durior oris 

equus. (Ovid. Amor. II, IXb, 29—30) Коли вирветься у провалля (вперед)             

з берегів на господаря марно стримуючого запінені віжки дужий кінь. Овідій 

застосовує compar. absol. для позначення великої фізичної сили тварини. 

 Inpleat illa tuos fortior aura sinus! (Ovid. Amor. II, XI, 38) Нехай 

наповнюється міцне вітрило для тебе тим вітром. Тут Овідій інтенсифікує 

поняття міці фізичного предмета за допомогою compar. absol. fortior.  

 д) міру фізичної швидкості, частотності. 

 Стосовно прикладів з інтенсифікацією фізичної швидкості та частотності, 

то їх виявлено лише два у поезії Овідія: Сumque Borysthenio liquidissimus amne 

Dyraspes. (Ovid. Epist. ex p. IV, 10, 53) І з рікою Борисфен — сильно текучий 

Дирасп. 

 Vox tamen illa fuit celeberrima. (Ovid. Epist. ex p. I, 9, 23) Дуже часто 

повторюваний був той голос.  

е) просторово-об’ємні величини, вагову міру певних об’єктів, 

предметів: Горацій вживає compar. absol. для позначення міри великої ваги 

предмета та великого об’єму: Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, cum 

gravius dorso subiit onus. (H. Serm. I, 9, 21) Опускаю вуха, як обурений осел, коли 

звалив на спину надто важкий тягар. 

 Capaciores adfer huc, puer, scyphos. (H. Epod. 9, 33) Подай сюди, хлопче, 

кухлі, дуже наповнені.   
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 Овідій вживає двічі прикметник creber у superl. absol. для позначення 

великої міри щільного об’єму: Еcce venit comitum Niobe creberrima turba. (Ovid. 

Met. VI, 165) І ось ступає Ніоба в дуже тісній юрбі супутниць. 

 Colle sub aprico creberrimus illice lucus stabat. (Ovid. Amor. III, V, 3—4) Під 

горбом, осяяним сонцем, стояв дуже густий гай із дубів. 

 Окрім інтенсифікації міри щільного об’єму, Овідій інтенсифікує міру 

розрідженого об’єму до великого ступеня: Forte fuit patulis rarissima ramis sacra 

Iovi quercus de semine Dodonaeo. (Ovid. Met. VII, 622—623) Випадково стояв 

присвячений Юпітерові дуб із розлогими і дуже рідкими гілками, який зріс 

з додонського насіння. 

Також у творах Овідія знайдено приклади з інтенсифікацією фізичного 

простору: Latissima regna Lycurgi. (Ovid. Her. II, 111) Дуже обширні царства 

Лікурга. 

 Сollis erat collemque super planissima campi area. (Ovid. Met. X, 86) Був 

пагорб, а на пагорбі поля з дуже рівною поверхнею. 

 Прикладів із просторово-об’ємними величинами, ваговою мірою певних 

об’єктів, предметів у творах Верґілія та Горація не виявлено. 

є) кількісну міру фізичної та абстрактної відстані. 

 Стосовно інтенсифікації кількісної міри відстані, то у поезії Горація 

знайдено лише один приклад із superl. absol. для позначення власне абстрактної 

відстані: Ficta voluptatis causa sint proxima veris. (H. Art. poet. 338) Вигадки 

задля задоволення нехай будуть дуже близькими до правди. 

 Овідій інтенсифікує лише поняття фізичної відстані: Idem per spatium 

Tityon porreximus ingens. (Ovid. Amor. III, 12, 25) Той же величезний Тітій 

сильно простягнувся (дуже простягнений) на дорозі. 

 Двічі у творах Овідія фігурує superl. absol. proximus для інтенсифікації 

міри фізичної відстані: Proximus huic Ampyx animi plenissima magni pectora 

Lyncidae gladio petit. (Ovid. Met. V, 184—185) Ампікс, що дуже близько до нього 

стояв, вразив мечем переповнені мужнім духом груди Лінція. 
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 Siccaque sint oculis proxima signa meis. (Ovid. Trist. IV, 9, 18) Дуже 

близькими є холодні зірки моєму зору. 

 2. ЛСГ, до якої входить група частково-оцінних прикметників та 

оцінних, які інтенсифікують: 

 а) міру людських якостей, чеснот та вад: Acerrimus Aiax. (V. Aen. II, 414) 

Дуже запальний Аякс. Верґілій вживає прикметник acer у superl. absol. для 

позначення великої міри душевного запалу героя у битвах.  

 Contemptrix superum sevaeque avidissima caedis et violenta fuit. (Ovid. Met. I, 

161—162) Противниця грізних богів була дуже завзятою до вбивств та 

жорстокою. У цьому реченні Овідій використовує прикметник avidus             

у superl. absol. для позначення великої міри людської вади.  

 Аc non incauto fictum astutumque vocamus, simplicior quis et est. (Н. Serm. I, 

3, 63—64) І легковажно ми називаємо його брехливим і хитрим, a він лише є 

звичайнісіньким. Compar. absol. simplicior виражає високу міру простоти 

характеру людини. 

 Dixit, et ut leges captis iustissimus auctor hostibus inposuit. (Ovid. Met. VIII, 

101—102) Сказав і як дуже справедливий автор видав закони переможеним 

ворогам. В цьому уривку Овідій використовує прикметник iustus у superl. absol., 

щоб інтенсифікувати міру людської чесноти до великого ступеня.                          

 Окрім прикметника iustus, Овідій вживає прикметник fidelis у сompar. 

absol. для інтенсифікації міри людської чесноти до великого ступеня: Quo 

propior quisque est servitque fidelius aegro. (Ovid. Met. VII, 563) Хто дуже 

близький і вірний турбувався про хворого. 

 В наступному прикладі субстантивований прикметник pessima вжитий 

безпорівняльно і не містить семи порівняльного виділення, а сему великої міри 

людської вади: Pessima sit, nulli non sua forma placet. (Ovid. A. Amat. І, 614) 

Нехай дуже погана, але ніколи не гидиться свого вигляду. 

У творах Горація також виявлено один атрибут, який містить сему великої 

міри людської вади. Це прикметник stultus у superl. absol.: Hic ego mendacem 
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stultissimus usque puellam ad mediam noctem expecto. (H. Serm. I, 5, 82—83) Тут 

я, дуже нерозумний, аж до півночі чекав на брехливу дівчину. 

б) міру душевно-емоційного стану людини, поведінкову міру людини. 

 Для вираження великої міри суму Верґілій та Овідій застосовують 

прикметник maestus у superl. absol. У творах Горація прикладів із цим 

прикметником не виявлено. 

 Pie maestissima mater concinit. (Ovid. Her. XV, 183—184) Дуже сумна мати 

щиро співала. 

 Mulier maestissima dixit. (Ovid. A. Amat. ІІІ, 523) Дуже засмучена жінка 

промовила. 

 Ante oculos maestissimus Hector. (V. Aen. II, 270) Перед очима дуже сумний 

Гектор.  

 У поезії Овідія трапляються випадки із суб’єктивованим прикметником 

maestus у superl. absol.: Еrgo maestissimus altum aethera conscendit. (Ovid. Met. 

III, 298—299) Дуже сумний піднімається він на небо високе.  

 Hic primum sedit gelido maestissima saxo. (Ovid. Fast. III, 298—299) Тут 

вперше (вона) сіла дуже сумна на холодну скелю. 

 Інші прикметники, які містять сему інтенсифікованої міри душевно-

емоційного стану людини та поведінкової міри, засвідчені лише у творах 

Овідія: Illa sui per aquas fertur tutissima nati. (Ovid. Fast. IV, 277) Вона дуже 

обережна, мчить зі своїм сином морем. У цьому уривку є сема «велика міра 

поведінки», а саме уважного, обережного способу пересування25. 

 At felix vates, ut dis gratissima vixit. (Ovid. Fast. I, 595) І щаслива провидиця, 

яка була дуже мила богам. Тут наявна інтенсема великої міри душевного стану.  

 Nec rursus iubeo, dum sit vacuissima, quaeras. (Ovid. Epist. ex p. III, 1, 141) 

Прошу знову ж таки не чекай нагоди, допоки вона буде цілком вільною. 

У цьому реченні superl. absol. містить інтенсему великої міри фізичного та 

морально-душевного стану. 

                                                 
25 Під семою розуміємо мінімальну одиницю лексичного значення, яка відбиває різні сторони й властивості 
названих предметів [157, с. 246; 159, с. 151; 160, с. 318; 162, с. 405]. У цьому розділі термін сема ототожнюємо 
з терміном інтенсема. 
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 Ut fugiunt aquilas, timidissima turba, columbae. (Ovid. A. Amat. І, 117) Як 

голуби втікають від орлів дуже переляканою юрбою. Прикметник страху 

timidus у superl. absol. містить велику міру інтенсивності. 

 в) міру возвеличення сили, завзятості, таланту героя, бога чи богині.  

 Прикметники, які містять велику інтенсему звеличення персонажа, 

виявлені лише у творах Верґілія та Овідія. Найпоширеніший з-поміж них 

у поезії Верґілія — прикметник magnus у superl. absol.: Maximus occubat Hector. 

(V. Aen. V, 371) Лежить величний Гектор. 

 Nec maximus omen abnuit Aeneas. (V. Aen. V, 530—531) Не відмовився від 

знамення великий Еней. 

 Electram maximus Atlas edidit. (V. Aen. VIII, 136—137) Електру породив 

величний Атлас.  

 Tum maximus heros maternas agnovit avis. (V. Aen. VI, 192—193) Тоді 

великий герой упізнав птахів із материнської сторони.  

 У творах Овідія фігурує лише один прикметник magnus у compar. absol та 

один у superl. absol.: Pace loquar Veneris, tu dea maior eris. (Ovid. Amor. І, 117) 

Я б сказав, що за згодою Венери ти будеш величною богинею. 

 Ennius ingenio maximus. (Ovid. Trist. ІI, 424) Енній талантом величний. 

 Окрім compar. absol. maior, у творах Овідія двічі трапляється прикметник 

fortis у superl. absol.: At tibi, progenies alti fortissima Donni. (Ovid. Epist. ex p. IV, 

729) А в тебе дуже мужній потомок високого Донна.  

 Tempus et illud erit, quo se fortissimus heros addat in hunc florem. (Ovid. Met. 

Х, 207—208) І буде той час, коли дуже хоробрий герой себе перетворить на 

цей цвіт.  

 У поезії Верґілія, крім прикметника magnus у superl. absol., виявлено також 

прикметники acer i один у superl. absol. для позначення великої міри доблесті 

героя: Et ipse acerrimus armis. (V. Aen. XII, 226) І сам дуже завзятий у боях. 

 Ibat et Hippolyti proles pulcherrima bello. (V. Aen. VII, 761) Йшов і нащадок 

Іполита, прекрасний у битвах. 
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г) міру фізичної краси персонажа. 

 Для позначення великої міри зовнішнього вигляду, як гарного, так і 

поганого, Овідій використовує велику кількість інтенсифікованих 

прикметників. Верґілій застосовує лише прикметник pulcher і тільки у superl. 

absol. У Горація таких прикметників не знайдено. 

 У творах Овідія виявлено такі прикметники:  

 1) pulcher, chra, chrum — гарний; 

 2) formosus, a, um — гарний, прекрасний; 

 3) praestans, antis — чудовий, вишуканий (стосовно краси); 

 4) cultus, a, um — пишний. 

 Enixa est utero pulcherrima pleno infantem nymphe. (Ovid. Met. III, 344—345) 

Прекрасна німфа, завагітнівши, народила дитину. 

 Soror pulcherrima Phoebi. (Ovid. Met. XI, 45) Сестра Феба дуже гарна.  

 O Rhodiae ductor pulcherrime classis. (Ovid. Met. XII, 574) О, прекрасний 

поводире родоського флоту. 

 Hic erat aut alicui color ille simillimus horum, et numquam visu pulchrior illa 

fuit. (Ovid. Amor. ІI, V, 41—42) Так як і їй він, — той колір був дуже подібним 

до тих, і ще ніколи вона з вигляду не була такою гарною. У всіх вказаних 

прикладах ступені порівняння прикметників вжиті безпорівняльно і містять 

семи «безвідносно велика міра краси».  

 Прикметник formosus у superl. absol. виявлено у поезії Овідія лише двічі: 

Nuper erat genitus, modo formosissimus infans. (Ovid. Met. X, 522) Недавно 

народжене, — вже дуже гарне дитя.  

 Gentis odoriferae quam formosissima partu edidit Eurynone. (Ovid. Met. IV, 

209—210) Та, яка в дуже красивої Еврінони дитиною народилася в пахучій 

батьківщині. У цих двох прикладах ступені порівняння прикметників вжиті 

безпорівняльно і містять семи «безвідносно велика міра краси». 

 Виявлено лише один прикметник praestans у superl. absol.: victima labe 

carens et praestantissima forma. (Ovid. Met. XV, 130) Жертва, позбавлена вад,         

із дуже вишуканою красою. 
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 Прикметник cultus у superl. absol. також виявлено лише раз: sic ruit ad 

celebres cultissima femina ludos. (Ovid. A. Amat. І, 97) Так рине на ігрища 

святкові дуже пишне жіноцтво.  

 Прикметник pulcher у superl. absol. у творах Верґілія трапляється п’ять 

разів: sequitur pulcherrimus Astyr. (V. Aen. X, 180) Іде вслід дуже гарний Астир. 

 Non illum nobis genetrix pulcherrima talem promisit. (V. Aen. IV, 227—228) 

Але не його нам обіцяла дуже красива мати. 

 Hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles. (V. Aen. VI, 648) Цей давній 

рід Тевкра, — нащадки дуже гарні.  

 Pulcherrimus Turnus. (V. Aen. VII, 55) Прегарний Турн. 

 Hic dea se primum rapido nisu pulcherrima sistit. (V. Aen. XI, 852—853) Тут 

богиня, дуже гарна, вперше зринула сюди у швидкому підйомі.  
 ґ) міру якості (якості стану) природного явища, предмета, об’єкта чи 

абстрактного поняття.  

 Стосовно прикметників, які містять інтенсему якості (якості стану), 

природного явища, предмета, об’єкта чи абстрактного поняття, то їх можна 

розділити на декілька підгруп.  

 До першої відносимо такі прикметники,  які позначають всілякі природні 

явища, процеси чи стани: At meliora dabat curvo sine vomere fruges. (Ovid. Amor. 

III, 8, 39) І дуже стиглі давала (земля) без плуга кривого плоди.  

 Arbor ibi niveis uberrima pomis. (Ovid. Met. IV, 89) Та дерево дуже 

плодовите з білосніжними плодами. 

 Fecundior annus provenit. (Ovid. Fast. IV, 671—672) Дуже плодовитий 

настав рік. У цих трьох поданих прикладах атрибути містять сему великої міри 

плодючості. 

 В наступних чотирьох реченнях прикметники мають сему «хороша якість 

природного явища»: Et veniet votis mollior aura tuis. (Ovid. Epist. ex p. III, 3, 84)           

І нехай прийде на твої благання дуже ніжний вітер. 
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 Frigida vix caelo noctis decesserat umbra, cum ros in teneri pecori gratissimus 

herba. (V. Eclog. VIII, 15) Щойно лише спала з неба холодна тінь ночі, і роса 

дуже ніжна для отар (спадає) на м’які рослини. 

 Aliae purissima mella stipant. (V. Georg. IV, 163—164) А інші (бджоли) 

дуже чисті меди нагромаджують. 

 Lucus in urbe fuit media, laetissimus umbrae. (V. Aen. I, 441) Посередині          

в місті був гай, дуже багатий на тінь.  

 У такому вірші Горацій інтенсифікує атрибут, який містить сему «відраза  

до води» як природного явища: Hic ego propter aquam, quod erat deterrima. (H. 

Serm. I, 5, 7) Tут я близько води, що була поганючою. 

  До другої підгрупи відносимо прикметники, які позначають географічні, 

територіальні, просторові об’єкти та містять інтенсему їхньої великої слави та 

потреби, — доброї чи поганої: Quid tibi visa Chios, Bullati, notaque Lesbos, quid 

concinna Samos, quid Croesi regia Sardis, Zmyrna quid et Colophon, maiora 

minorane fama? (H. Epist. I, 11, 1—2) Як тобі видались Хіос, Буллатія, як 

славний Лесбос, а як красивий Самос, як Крезові Сарди, як Смірна, а як 

Колофон, чи більшої чи меншої слави? 

 Hinc nos Coccei recipit plenissima villa. (H. Serm. I, 5, 50) Тоді нас прийняла 

дуже чудова вілла Кокцея.  

 Cnosius haec Rhadamanthus habet durissima regna. (V. Aen. VI, 566) 

Радамант Кноський володіє дуже суворою владою.  

 Maxima Roma. (V. Aen. V, 600—601) Величний Рим.  

 Centum urbes habitant magnas, uberrima regna. (V. Aen. III, 106) Сто міст 

вони населяють, дуже багаті царства. 

 Meque loco plecti commodiore velit. (Ovid. Epist. ex p. III, 3, 64) Нехай 

покарає мене в дуже сприятливому місці. 

 До третьої підгрупи відносимо інтенсифіковані атрибути зі значенням 

різнорідних абстрактних понять.  

 У творах Овідія знайдено два приклади, які інтенсифікують поняття краси. 

У першому прикладі поняття краси інтенсифікується через витонченість 
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фізичного розміру: Pedis est artissima forma. (Ovid. Amor. III, 3, 7) У ноги є 

бездоганна (дуже вузька) форма. Мається на увазі, що нога до настільки 

правильних розмірів вузька, що таку форму можна вважати бездоганною.  

 Nata erat huic Chione, quae dotatissima forma. (Ovid. Met. XI, 301) 

Народилася у нього Хіона, надзвичайно обдарована красою.  

 Ut ora vertat huc et huc euntium liberrima indignantio? (H. Epod. IV, 9—10) 

Як відвертають погляди перехожі у найблагороднішому обуренні? У цьому 

вірші Горацій інтенсифікує поняття «обурення» як людської вади з іронічного 

погляду за допомогою compar. absol. liberrima. 

 Nam fuit ante Helenam cunnus taeterrima belli causa. (H.  Serm. I, 3, 107—

108) Бо була і до Єлени блудниця дуже страшною причиною війни. В цьому 

уривку автор увиразнює образ жінки як неминучої причини війни в усі часи             

за допомогою інтенсифікованого атрибута taeterrima. 

 Tunc aperit mentes aevo rarissima nostro simplicitas. (Ovid. A. Amat. І, 241—

242) Тепер у наш час для душ відкривається дуже рідкісна відвертість. Овідій           

в цьому прикладі увиразнює поняття рідкісної відвертості як важливої риси          

в цьому контексті вірша, підсилюючи прикметник rarus до великого ступеня 

інтенсивності. 

 Fabula non caelo turpior ulla foret. (Ovid. Amor. I, 13, 34) Будь-яка байка не 

була б ганебніша для небес. У цьому прикладі автор досягає увиразнення 

ганебності та непотрібності чуток за допомогою інтенсифікації прикметника 

turpis до великого ступеня інтенсивності ознаки, тобто до compar. absol. 

 Окремо виділяємо єдиний приклад у поезії Верґілія, в якому 

інтенсифікується поняття битви як фізичного зіткнення за допомогою частково-

оцінного прикметника miser у superl. absol.: Oriturque miserrima caedes. (V. Aen. 

II, 411) Зчинилася дуже нещаслива різня. 

 3. Третя ЛСГ охоплює прикметники, які позначають колір та блиск.  

 У творах Горація прикладів із такими прикметниками не засвідчено, 

у поезії Верґілія знайдено один, в Овідія — чотири. 
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 Верґілій інтенсифікує поняття чорного кольору до елативного (великого)    

за допомогою superl. absol.: unde nigerrimus Auster nascitur. (V. Georg. III, 277—

278) Звідки дуже чорний австер народжується. Niger, містячи сему великої 

міри чорного кольору, увиразнює образ південного вітру, який приносить 

темний туман і дощ. 

 Окрім чорного кольору, поет інтенсифікує поняття зеленого кольору: Area 

gramineo suberat viridissima prato. (Ovid. Amor. I, 13, 34) Під трав’янистим 

лугом  була внизу дуже зелена рівнина. 

 Стосовно інтенсифікації семи блиску Овідій вжив прикметник nitidus          

y superl. absol.: Nitidissima solis imago. (Ovid. Met. XIV, 768) Дуже блискучий 

образ сонця.  

 Nec coma vos fallat liquido nitidissima nardo. (Ovid. A. Amat. ІII, 443) Нехай 

вас дуже блискуче волосся із нардом вологим не вводить в оману. 

 4. Четверта ЛСГ складається з прикметників, які позначають вік.  

 Такі прикметники трапляються лише двічі: vetus у творах Верґілія та 

senex — в Овідія. 

 Iuxtaque veterrima laurus. (V. Aen. II, 513) І поблизу дуже старий лавр.  

 At senior stulte flebat ubique pater. (Ovid. Rem. amor., 470) І пристарілий 

батько даремно проливав сльози. 

 5. До п’ятої ЛСГ належить прикметник similis y superl. absol. із семою 

«велика схожість»: Іpsa ingens arbor faciemque simillima lauro. (V. Georg. II, 

131) Це велике дерево з вигляду дуже подібне до лавра. 

 Атрибут similis трапляється і в творах Овідія y superl. absol., але             

у субстантивованій формі: Et fraude simillimus illi. (Ovid. Met. III, 32) І обманом 

дуже подібний до нього.  

 Nam tener et lactens puerique simillimus aevo vero novo est. (Ovid. Met. XV, 

201—202) Тому що він ніжний, соковитий і дуже схожий на дитину у 

ранньому віці. Зауважимо, що атрибут simillimus за своєю природою повинен 

завжди сполучуватись з уточнювальним непрямим додатком. 
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 6. До шостої ЛСГ належать два прикметники: notis i celeber, об’єднані 

семою «велика відомість»: Referam tota notissima Cypro facta. (Ovid. Met. XIV, 

696—697) Розповім про всі факти, дуже відомі на Кіпрі.  

 Notior in caelo fabula nulla fuit. (Ovid. Amor. I, 13, 34) Не надто відомими 

були ці чутки. 

 Est in conspectu Tenedos, notissima fama insula. (V. Aen. II, 21—21) 

Видніється Тенед, дуже відомий острів. 

 Vis est notissima fontis. (Ovid. Met. IV, 287) Є дуже відомою сила джерела. 

 Pontibus et magno iuncta est celeberrima Circo area. (Ovid. Fast. VI, 477—

478) Поблизу мостів і великого цирку є дуже відома площа. У цьому контексті 

celeber має значення відомий, популярний, а не святковий чи багатолюдний. 

 Єдиний приклад засвідчений у поезії Овідія, де прикметник celeber має 

значення святковий і отримує інтенсему «велика міра урочистості»: Tertia post 

Idus lux est celeberrima Baccho. (Ovid. Fast. III, 713) Дуже урочистий третій 

день після ід, присвячений Вакху. 

 У творах Овідія знайдено один приклад із прикметником violentus 

y compar. absol., який містить сему «велика міра разючості»: Tum mihi deserto 

violentior ignis ad ossa pervenit. (Ovid. Met. VІІ, 747—748) Мене, залишеного 

наодинці, до кісток пройняв дуже разючий вогонь.  

Таблиця 1 

Кількісне співвідношення абсолютного компаратива та суперлатива 

в творах Горація, Верґілія, Овідія 

 

Кількість  
знайдених прикладів  

абсолютного компаратива та 
суперлатива 

Горацій Верґілій Овідій 

Абсолютний компаратив: 60 
(20%) 14 (23%) 0 (0%) 46 (77%) 

Абсолютний суперлатив: 240 
(80%) 24 (10%) 72 (30%) 144 (60%) 
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2.2. Морфологічні, лексико-семантичні та структурні особливості             

демінутивних суфіксів  

 Окрім компаративних та суперлативних суфіксів, прикметники 

в нейтральному ступені інтенсивності можуть приєднувати до себе демінутивні 

суфікси, які є морфологічними інтенсифікаторами. Такі демінутивні 

прикметники: adi. demin.26, як і compar. absol. та superl. absol., можуть виражати 

лише елативний (великий, високий) ступінь інтенсивності. На градаційно-

скалярній шкалі це схематично зобразимо так: 

 

                                                                                       +2. Ступінь надмірний ↑ 

+1. adi. demin.                                   =                         +1. Ступінь елативний                      

                                                                                                (великий, високий) ↑ 

 

 0. Ступінь нульовий (нейтральний)                               //    ← Ступінь достатній   

                                                                                                  //     ≈ Ступінь приблизний  

 

                                                                                       -1. Ступінь неповний ↓ 

                                                                                       -2. Ступінь  малий ↓ 

 
 Аdi. demin. також можна називати елативними прикметниками. Проте їх 

слід відмежовувати від чистих елативних прикметників, які містять сему 

елативності у своїй семантичній структурі. Як було зазначено в розділі І, adi. 

demin. зазвичай завжди супроводжуватимуться суб’єктивно-емоційною 

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

у межах елативності вище або нижче. Зменшувально-пестливі суфікси можуть 

виражати приємне чи неприємне відчуття, викликане або розміром предмета, 

або ступенем проявлення дії, якості27.  

 У творах Верґілія, Горація та Овідія виявлено чотири suff. demin.: -сulu,      

-olu, -illu, -ellu. 

                                                 
26 Вводимо cкорочення suff. demin. терміна suffixum deminutivumта adi. demin. терміна adiectiva deminutiva. 
27 Про суб’єктивно-емоційну оцінку, яка супроводжує демінутивні суфікси, йтиметься в розділі ІІІ. 
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 Стосовно структуротворення, то adi. demin. поєднуються лише             

з іменником, тобто утворюють просте двочленне словосполучення. Аdi. demin. 

у таких словосполученнях можуть стояти як у препозиції, так і у постпозиції.     

Ці дві варіації схематично зображаємо так: adi. demin. + subst.; subst. + adi. 

demin. 

 Розглянемо демінутивні прикметники у творах авторів, що досліджуємо. 

Горацій використовує adi. demin. лише двічі.  Це похідні від прикметників          

у нейтральному ступені інтенсивності pauper та parvus: Indotata mihi soror est, 

paupercula mater.  (H. Epist. I, 17, 46) Без приданого у мене є сестра і бідненька 

мати. Бідненька ⎯ мається на увазі дуже бідна. Прикметник paupercula             

в препозиції утворений за допомогою suff. demin. -culu- і містить сему великої 

міри бідності, тобто в уривку інтенсифікується поняття матеріального 

благополуччя персонажа.  

 Sicut parvola — nam exemplo est — magni formica laboris ore trahit 

quodcumque potest atque addit acervo quem struit. (H. Serm. I, 1, 32—35) Подібно 

до того, як, наприклад, крихітна мураха з великим завзяттям тягне все, що 

може, і складає на купу, що будує… Прикметник parvola / parvula в препозиції, 

утворений за допомогою suff. demin. -olu-, характеризує фізичну величину 

мурахи.  

 У творах Верґілія знайдено лише один adi. demin.: Si quis mihi parvulus aula 

luderet Aeneas. (V. Aen. IV, 328—329) Якщо би поряд зі мною грався в палаці 

маленький Еней. Parvulus, який стоїть в препозиції і є похідним від parvus, — 

утворений за допомогою suff. demin. -ulu-, характеризує фізичну величину та 

людський вік. 

 Adi. demin. y поезії Овідія виявлено лише два: Іnfirmis culpa pusilla nocet. 

(Ovid. Rem. Amor. 730) Безсилим маленька вада шкодить. Варто звернути 

увагу, що pusilla, який стоїть у постпозиції, — утворений за допомогою suff. 

demin. -illu-, є похідним від іменника pusus. В цьому уривку інтенсивність 

стосується великої міри розміру абстрактного суб’єкта. 
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 Qui tetigit thalamos praeda novella tuos. (Ovid. A. Amat. III, 560) Як тільки 

новенька жертва вступила в твою спальню. Прикметник novella також стоїть           

у постпозиції та утворений за допомогою suff. demin. -ellu-. На нейтральному 

ступені інтенсивності йому відповідає прикметник novus. В цьому уривку 

інтенсифікується сема новизни. 
 

Таблиця 2 

Кількісне співвідношення демінутивних прикметників 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 
 

Кількість  
знайдених прикладів  

демінутивних 
прикметників 

Горацій Верґілій Овідій 

Демінутивні 
прикметники: 5 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 

 

2.3. Морфологічні, лексико-семантичні та структурні особливості     

префіксальних інтенсифікаторів prae-, per-  

 Третім морфологічним засобом вираження інтенсивності атрибутивної 

ознаки є префікси prae-, per-, поєднані з атрибутами у нейтральному ступені 

інтенсивності: prae¬ + adi.; pеr¬ + adi. Як і compar. absol. та superl. absol., suff. 

demin., вони можуть виражати лише елативний (великий, високий) ступінь 

інтенсивності. На градаційно-скалярній шкалі схематично можна зобразити так: 

 
                                                                                       +2. Ступінь надмірний ↑ 

+1. prae¬ + adі.; pеr¬ + adі.                     =                +1. Ступінь елативний                      

                                                                                                (великий, високий) ↑ 

 
 0. Ступінь нульовий (нейтральний)                               //    ← Ступінь достатній                   

                                                                                                      //     ≈ Ступінь приблизний  
 

                                                                                       -1. Ступінь неповний ↓ 

                                                                                       -2. Ступінь  малий ↓ 
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 Як і аdi. demin., — prae¬ + adі.; pеr¬ + adі. також можна називати 

елативними прикметниками.  

Префіксів-інтенсифікаторів prae-, per- знайдено у творах дещо більше, 

ніж adi. demin. У творах Верґілія — вісім разів, у Горація — шість, у 

Овідія — два. Структурно вони утворюють прості двочленні 

словосполучення, де інтенсифіковані атрибути можуть стояти як у 

препозиції, так і в постпозиції стосовно іменника або займенника. 

Зафіксовано такі типи конструкцій: 

 1. Прикметник з інтенсифікатором prae- у препозиції: <prae¬ + adi.> + 

subst. 

 Praeclara facta. (V. Aen. X, 397) Дуже славні подвиги. 

 2. Прикметник з інтенсифікатором prae- у постпозиції: subst. + <prae¬ + 

adi.>: 

 Quem fulva leonis pellis obit totum praefulgens. (V. Aen. VIII, 552—553) 

Всього його (коня) покривала жовта яскраво блискуча шкура. 

 3. Прикметник з інтенсифікатором per- у постпозиції: subst. + <per¬ + 

adi.>: 

 Paene mihi puero nec digna nec utilis uxor est data, quae tempus perbreve 

nupta fuit. (Ovid. Trist. IV, 10, 69—70) Ще майже хлопцем була мені дана 

пуста й нікчемна дружина, яка дуже короткий час була заміжня за   

мною.  

 4. Прикметник з інтенсифікатором prae- у препозиції поєднаний             

у словосполученні не з іменником, а з особовим займенником: <prae¬ + adi.>+ 

pron. 

 Nec se praevalidam primis ostendat aristis! (V. Georg. II, 253) Нехай вона 

(земля) не виявляє великої сили над молодими колосками. 

 Варто зауважити, що у досліджуваних творах немає сполучення 

прикметника з інтенсифікатором per- у постпозиції. 

 Розглянемо приклади з prae¬ + adi.; pеr¬ + adi. детальніше. 
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 Верґілій сполучує їх із такими прикметниками: clarus (п’ять разів), validus 

(двічі), та з дієприкметником fulgens (один раз). Вісім разів автор використав 

префікс prae-, per- — жодного.  

 Praevalidas vitis. (V. Georg. II, 190—191) Дуже плодючі лози. Тут атрибут 

praevalidus містить сему «велика плодючість». 

 Urbem praeclaram statui. (V. Aen. IV, 655) Я заснувала преславне місто.  

 Gens bello praeclara. (V. Aen. VIII, 480) Плем’я, славетне у війні. 

 Praeclara facta. (V. Aen. X, 397) Дуже славні подвиги. У цих випадках 

прикметник praeclara виражає велику міру інтенсивності стосовно поняття 

слави, славетності. 

 Quem fulva leonis pellis obit totum praefulgens. (V. Aen. VIII, 552—553) 

Всього його (коня) покривала жовта яскраво блискуча шкура. В цьому уривку 

інтенсивність атрибутивної ознаки стосується міри фізичного блиску. 

 Горацій сполучує префікси-інтенсифікатори з такими прикметниками: 

clarus (п’ять разів), magnus (один раз). Prae- використано п’ять разів, per- — 

один. 

 Persius hic permagna negotia dives habebat. (H. Serm. I, 7, 4) А цей багач 

Персій мав дуже великі неприємності. В цьому прикладі вжито великий 

ступінь інтенсивності щодо абстрактного поняття. 

Sicui praeterea validus male filius in re praeclara sublatus aletur. (H. Serm. II, 

5, 44—45) Якщо хто-небудь виростить хворого сина в пишному достатку. 

 Avi cur atque parentis praeclaram ingrate stringat malus ingluvie rem. (H. 

Serm. I, 2, 7—8) Навіщо він лихий діда і батька прекрасний спадок ненаситною 

пащею зменшує. У цих двох реченнях praeclarus інтенсифіковано як поняття 

хорошої якості. 

 Hoc ego commodius quam tu, praeclare senator. (H. Serm. I, 6, 110) Таки я 

кращий, ніж ти, преславний сенаторе. В цьому уривку praeclarus характеризує 

міру інтенсивності поняття слави. 

 Овідій сполучує префікси-інтенсифікатори з такими прикметниками: 

frigidus, brevis. По одному разу вжито prae-, per-. 
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 Paene mihi puero nec digna nec utilis uxor est data, quae tempus perbreve 

nupta fuit. (Ovid. Trist. IV, 10, 69—70) Ще майже хлопцем була мені дана пуста 

й нікчемна дружина, яка дуже короткий час була заміжня за мною. Тут 

використано великий ступінь інтенсивності стосовно міри часової кількості. 

 Et sit praefrigidus Auster. (Ovid. Epist. ex p. IV, 12, 35) І подує дуже 

холодний Австер. В цьому уривку автор інтенсифікує міру фізичного холоду.  

 

Таблиця 3 

Кількісне співвідношення префіксальних інтенсифікаторів prae-, per- 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 
Кількість  

знайдених прикладів  
префіксальних 

інтенсифікаторів prae-, per- 

Горацій Верґілій Овідій 

Prae+прикметник: 14 5 (36%) 8 (57%) 1 (6%) 

Per+прикметник: 3 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 
 

2.4. Лексико-семантичні та структурні особливості аналітичної  

конструкції інтенсифікатор + прикметник   

 Аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник 

(дієприкметник): constructio <intensific. (adv.) + adi. (particip.)>28 за своєю 

семантичною природою має змогу виражати всі ступені інтенсивності 

атрибутивної ознаки, оскільки прислівники у латинській мові, які відіграють 

роль підсилювальних формантів і є кількісно-оцінними визначниками ступеня 

якості атрибута, що є носієм якісної характеристики або оцінки предмета, 

можуть містити різні інтенсеми стосовно міри29. Схематично це можна 

проілюструвати так:  

 

                                                 
28  Надалі вводимо скорочення adv. від adverbium; intensific. від intensificator. 
29 Незважаючи на можливість аналітичної конструкції виражати всі ступені інтенсивності атрибутивної 
ознаки, — всі п’ять ступенів, крім елативного, є непродуктивними у творах Горація, Верґілія та Овідія. 
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+2. <intensific. (adv.) + adi. (particip.)>          =               +2. Ступінь надмірний ↑             

+1. <intensific. (adv.) + adi. (particip.)>          =               +1. Ступінь елативний                

                                                                                              (великий, високий) ↑ 

0. Ступінь нульовий (нейтральний) 
 

-1. <intensific. (adv.) + adi. (particip.)>            =              -1. Ступінь неповний ↓ 

-2. <intensific. (adv.) + adi. (particip.)>            =              -2. Ступінь  малий ↓ 

  
←<intensific. (adv.) + adi. (particip.)>              =      //     ← Ступінь достатній    

≈ <intensific. (adv.) + adi. (particip.)>               =      //      ≈ Ступінь приблизний  

 

 Розглянемо, які саме прислівники у поезії авторів, котру досліджуємо, 

можуть виражати конкретний ступінь інтенсивності.  

 Елативний ступінь інтенсивності можуть виражати такі прислівники:  

 1) кількісний прислівник multum; 

 2) кількісно-вказівний прислівник tam;   

 3) кількісно-якісний прислівник penitus30; 

 4) якісно-означальні прислівники bene, grave, graviter, late, turpiter; 

 5) часові прислівники semper, saepe. 

 Надмірний ступінь інтенсивності можуть виражати такі прислівники: 

 1) кількісний прислівник nimium. 

 Такий прислівник, як multo містить велику сему інтенсивності, тобто 

в аналітичній конструкції виражає елативний ступінь. Проте у творах авторів, 

які досліджуємо, вони не виявлені у такому ступені. 

 У контексті, за певних умов, вони, а також прислівник semper виражають 

надмірний ступінь інтенсивності. Власне, такою умовою є те, що прикметник          

у певній аналітичній конструкції вже виражає елативний ступінь інтенсивності 

(за допомогою absol. superl. чи adi. elat.). Цей спосіб утворення надмірного 

ступеня назвемо вторинним. Так само прислівнику satis, який містить сему 

                                                 
30 Penitus також може виражати граничний елатив. 
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достатньої міри, у контексті за певних умов (у поєднанні з adi. elat.).  

притаманно виражати надмірний ступінь інтенсивності. 

 Неповний ступінь інтенсивності виражають прислівники: 

 - кількісні прислівники praecipue, paulum. 

 Малий ступінь інтенсивності виражають такі прислівники: 

 1) кількісний прислівник mediocriter; 

 2) якісно-означальний прислівник male. 

 Приблизний ступінь інтенсивності можуть виражати прислівники: 

 - кількісний прислівник paene, haud.  

 Крім того, вторинним способом приблизний ступінь може виражати 

прислівник semper, поєднуючись із заперечною часткою non. 

 Достатній ступінь може виражати: 

 1) якісно-означальний прислівник satis. 

 Аналітичні конструкції у віршах різноманітні за структурою. Трапляються 

як звичайні, так і нетипові, складні. Розглянемо їх детальніше. 

 Звичайне структурне поєднання аналітичних конструкцій у творах авторів, 

які досліджуємо, складається із самої аналітичної конструкції та іменника чи 

займенника як головного члена такої конструкції: <intensific. (adv.) + adi.> + 

subst. (pron.). Розглянемо детальніше типи таких простих тричленних 

конструкцій:  

 1. У творах трьох авторів зафіксовано тричленну конструкцію, яка 

складається  з інтенсифікатора та прикметника у препозиції стосовно іменника: 

<intensific. (adv.) + adi.> + subst. 

 Semper udum Tibur. (H. Carm. III, 29, 6) Завжди вологий Тібур. 

 Praedae tam caeca cupido est. (Ovid. Met. IІІ, 620) Настільки сліпою є 

пристрасть до здобичі. 

 Tam clara tempestas. (V. Aen. IX, 19—20) Настільки ясна погода. 

 2. В поезії Горація та Верґілія спостерігаємо тричленну конструкцію, яка 

складається з інтенсифікатора і дієприкметника у препозиції стосовно 

іменника: <intensific. (adv.) + particip.> + subst. 
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 Me nec tam patiens Lacedaemon (percussit). (H. Carm. I, 7, 10) Мене не 

вражає настільки незламна Спарта. 

 Saepe videntes agricolae. (V. Georg. I, 354—355) Селяни, які часто 

спостерігають. 

 3. Кожен автор використовував тричленну конструкцію, яка складається         

з інтенсифікатора та прикметника у постпозиції щодо іменника: subst. + 

<intensific. (adv.) + adi.> 

 Et voltus nimium lubricus adspici. (H. Carm. I, 19, 8) І погляд надто 

спокусливий, коли дивиться.  

 Pes, modo tam velox, pigris radicibus haeret. (Ovid. Met. І, 620) Нога, щойно і 

така швидка, повільними коріннями сплітається. 

 Hasta sub mentum graviter pressa. (V. Aen. X, 346—347) Спис важко 

притиснутий до підборіддя. 

 4. У поезії  Верґілія та Овідія трапляється конструкція, яка складається             

з інтенсифікатора та прикметника у постпозиції стосовно займенника: pron. + 

<intensific. (adv.) + adi.>. 

 Quis te, male sanum, iubebat invitum nostro ponere membra toro? (Ovid. Amor. 

III, 7, 77—78) Хто ж тебе, мало розумного (нерозумного), змушував проти волі 

на наше ложе лягати? 

 Quis tam crudelis? (V. Aen. VI, 501) Хто ж такий настільки жорстокий? 

 Окрім простих тричленних конструкцій, у досліджуваних творах виявлено 

тричленні нетипові конструкції чи більш ніж тричленні. Розглянемо їх 

детально. 

 У поезії Горація є такі типи конструкцій:  

 1. Аналітична конструкція у незвичному оберненому (інверсійному) 

порядку (прикметник + інтенсифікатор) поєднана з іменником у препозиції:       

< adi. +  intensific. (adv.) > + subst. 

 Validus male filius. (H. Serm. II, 5, 44—45) «Слабо здоровий» (нездоровий) 

син. 
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 2. Аналітична конструкція у незвичному оберненому (інверсійному) 

порядку: прикметник + інтенсифікатор, поєднана з іменником у постпозиції: 

subst. + < adi. +  intensific. (adv.) >. 

 Latonamque supremo dilectam penitus Iovi. (H. Сarm. I, 21, 3—4) І Латону 

(вславляйте), від усього серця любиму Зевсом. 

 3. Tричленнa конструкція, яка складається з інтенсифікатора та 

прикметника y superl. absol. у постпозиції стосовно іменника: subst. + 

<intensific. (adv.) + superl. absol.> 

 Postera lux oritur multo gratissima. (H. Serm. I, 5, 39) Настав дуже 

приємний (надто приємний) світанок нового дня.  

 4. Специфічна чотиричленна конструкція, у якій аналітичну конструкцію 

розмежовано іменником: прислівник-інтенсифікатор стоїть у препозиції 

стосовно іменника, а сам атрибут у препозиції; також у препозиції стоїть 

узагальнювальний об’єкт у genetivus partitivus: <obi. + intensific. (adv.)… + 

subst. + …adi.> 

 Danda est ellebori multo pars maxima avaris. (H. Serm. II, 3, 82) Скупим слід 

дати надзвичайно велику кількість чемериці. 

 5. Тричленна конструкція, яка складається з інтенсифікатора й 

прикметника та ще одного прикметника у звичайному ступені інтенсивності         

у постпозиції стосовно іменника: subst. + <intensific. (adv.) + adi.> + adi.> + 

subst.  

 Hunc medicus multum celer atque fidelis excitat hoc pacto. (H. Serm. II, 3, 

147—148) Дуже меткий лікар і надійний розбудив його у такий спосіб… 

 У творах Овідія виявлено такі типи конструкцій:  

 1. Tричленнa конструкція, яка складається з інтенсифікатора та 

прикметника y superl. absol. у препозиції стосовно іменника: <intensific. (adv.) + 

superl. absol.> + subst.  

 Semper nitidissimus annus. (Ovid. Fast. V, 207) Завжди дуже квітуча весна.  

 2. Як і Горацій, Овідій використовує аналітичну конструкцію 

інтенсифікатор + прикметник в оберненому (інверсійному) порядку. У нього 
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вона лише двічі повторюється і стоїть у постпозиції щодо іменника: subst. +  

<adi. + intensific. (adv.) > + < adi. + intensific. (adv.) >  

 Nec quae sulphureis ardet fornacibus Aethne ignea semper erit, neque enim fuit 

ignea semper. (Ovid. Met. XV, 340—341) І Етна, яка палає сірчаними горнами, 

не завжди вогняною буде, бо ж і не завжди вогняною була. 

 3. Як і в поезії Горація, у творах Овідія виявлено специфічну тричленну 

конструкцію, в якій аналітичну конструкцію розмежовано (розділено) 

іменником: прислівник-інтенсифікатор стоїть у препозиції стосовно іменника, 

а сам атрибут у препозиції: <intensific. (adv.)… + subst. + …adi.> 

 Quodque sit a patria tam fuga tarda, queror. (Ovid. Trist. I, II, 83) Скаржусь, 

що настільки повільною є втеча від (з) батьківщини. 

 4. Складна п’ятичленна конструкція, що складається з тричленної 

аналітичної конструкції в постпозиції стосовно іменника, до якої належать 

прислівник-інтенсифікатор та інший прислівник з дієприкметником, що 

утворюють єдине смислове ціле. Крім того, до цієї конструкції належить ще 

один атрибут у звичайному ступені інтенсифікації, який стоїть також             

у постпозиції: subst. +  adi. < intensific. (adv.) + adv. +  particip. > 

 Risit Amor pallamque meam pictosque cothurnos sceptraque privata tam cito 

sumpta manu. (Ovid. Amor. II, 18, 15—16) Висміяв Амур мій плащ і котурни 

розмальовані і настільки швидко взятий рукою скіпетр. 

 5. Складна чотиричленна конструкція, що складається з особового 

займенника як головного члена речення та тричленної аналітичної конструкції, 

до якої належать прислівник-інтенсифікатор та інший прислівник             

із дієприкметником, котрі утворюють єдину смислову сему: pron. + < intensific. 

(adv.) + adv. +  particip. > 

 Ergo ego sustinui, toribus tam saepe repulsus. (Ovid. Amor. III, 11a, 9) Отож 

я витримав, коли був так часто з ложа прогнаний. 

 Верґілій у своїх творах застосовує такі типи конструкцій:  
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 1. Аналітична конструкція у незвичному оберненому (інверсійному) 

порядку: прикметник + інтенсифікатор поєднана з іменником у препозиції:         

< adi. +  intensific. (adv.) > + subst. 

 O fortunatos nimium agricolas! (V. Georg. II, 458—459) О надто щасливі 

селяни!  

 2. Тричленна конструкція, яка складається з інтенсифікатора та елативного 

прикметника у препозиції стосовно іменника: <intensific. (adv.) + adi. elat.> + 

subst. 

 Invertere satis immanis dentibus hydri. (V. Georg. II, 458—459) Орали зубами 

дуже великої гідри.  

 3. Тричленна конструкція, утворена з іменника та прислівника-

інтенсифікатора з кількісним числівником замість прикметника в ролі атрибута. 

Прислівник із числівником стоять у постпозиції стосовно іменника: subst. +         

< intensific. (adv.)+ num. >  

 Genus haud unum. (V. Georg. II, 83) Заледве (не тільки) один рід. 

 4. Аналітична конструкція у незвичному оберненому (інверсійному) 

порядку прикметник + інтенсифікатор, поєднана із займенником             

у постпозиції: pron. < adi. + intensific. (adv.) > 

 Ea diversa penitus. (V. Aen. IX, 1) Вони цілком віддалені. 

 5. Чотиричленна конструкція, яка складається зі сполучення займенника           

з іменником у препозиції та аналітичної конструкції інтенсифікатор + 

прикметник у постпозиції: pron. + subst. < adi. +  intensific. (adv.) > 

       Quae mens tam dira. (V. Aen. II, 519) Яка дуже жахлива думка. 

 6. Дві однорідні аналітичні конструкції інтенсифікатор + прикметник             

у постпозиції стосовно іменника: subst. + <intensific. (adv.) + adi.> 

 Dies, quem semper amabilem, semper honoratum habebo. (V. Aen. V, 49—50) 

День, який матиму завжди приємним, завжди урочистим.  

 7. П’ятичленна конструкція, яка складається з двох аналітичних 

однорідних конструкцій у постпозиції щодо кількісного числівника як 

головного члена. Перша аналітична конструкція складається з прислівника та 
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дієприкметника в ролі атрибута і має звичайний порядок членів, а друга, — з 

прислівника та прикметника і має обернений (інверсійний) порядок: num. + 

<intensific. + particip.>+<adi. + intensific.>  

 Quarum una corusco semper sole rubens et torrida semper ab igni. (V. Georg. I, 

233—234) Одна з них завжди червона під палючим сонцем і завжди розпечена 

вогнем. 

 8. Чотиричленна конструкція, яка складається з конструкції інтенсифікатор 

+ прикметник у препозиції стосовно іменника та узагальнювального об’єкта       

у genetivus obiectivus у препозиції: <intensific. (adv.) > + obi. + subst. 

 Tam multae scelerum facies. (V. Georg. I, 506) Настільки численні (різні) 

обличчя злочинів. 

 Проаналізуємо семантичну природу кожного прислівника в аналітичній 

конструкції та їхню сферу вжитку. 

 В аналітичній конструкції <intensific. (adv.) + adi. (particip.)> поети 

використовують кількісно-вказівний прислівник tam для інтенсифікації таких 

понять: 

 а) кількісної міри якості абстрактних понять; 

 б) кількісної міри часу; 

 в) міри кількості процесів, предметів; 

 г) міри відстані та швидкості;  

 ґ) особистих якостей персонажа, його характеру, емоційного стану; 

 д) фізичної краси; 

 е) міри ваги.  

 Стосовно інтенсифікації кількісної міри якості абстрактних понять, то 

автори зазвичай вживають атрибути, що характеризують поняття з негативного 

погляду чи з нейтрального. 

 Верґілій двічі використовує оцінний прикметник dira: quae mens tam dira. 

(V. Aen. II, 519) Яка дуже жахлива думка. 

 Tam dira cupido. (V. Aen. VI, 721) Настільки жахлива пристрасть. 
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 У цих прикладах вжито елативний ступінь інтенсивності, який до того ж 

увиразнює образ негативного сприйняття щодо цих понять. 

 Juppiter a vobis tam turpia crimina pellat. (Ovid. A. Amat. III, 379) Нехай 

прожене від вас настільки ганебні злочини Юпітер. У цьому вірші Овідій 

інтенсифікує та увиразнює негативний образ сприйняття поняття злочинства. 

 Tam sera segnities. (V. Aen. II, 373—374) Настільки пізня затримка. 

 Tam longae causas suspicor esse morae. (Ovid. A. Amat.  III, 379) Я 

підозрюю, що причини полягають у настільки довгій затримці. У цих двох 

прикладах поняття затримки інтенсифікується як небажані за допомогою 

великої міри часу.  

 Praedae tam caeca cupido est. (Ovid. Met. III, 620) Настільки сліпою є 

пристрасть до здобичі. 

 Tam bona constanter praeda tenenda fuit. (Ovid. Her. XVI, 154) Постійно слід 

домагатися настільки сильного прибутку. Овідію вдається досягти 

негативного сприйняття пристрасті та зради завдяки елативному ступеню 

інтенсифікації частково-оцінних прикметників. 

 Окрім інтенсифікації негативних якостей, трапляється й інтенсифікація 

позитивних якостей: Tam fortibus ausis. (V. Aen. IX, 281) Настільки сміливим 

почином.  

 Sed fuit in tenera tam dura superbia. (Ovid. Met. III, 354) Проте була у 

ніжній красі така (дуже) незламна гордість. У цьому контексті поняття 

гордості слід трактувати як схвальний факт. 

 Стосовно прикладів інтенсифікації кількісної міри часу, то їх знайдено 

лише два у творах Овідія: quid loquor interea tam longo tempore quaeris? (Ovid. 

Her. XIХ, 39) Що я скажу, поки ти настільки багато часу шукаєш?  

 Quid puer admisit tam paucis editus horis? (Ovid. Her. XI, 107) Чим син 

завинив, що в такій ранній порі народився? 

 Щодо міри інтенсивності кількості, то таких речень фігурує три: два у 

поезії Верґілія, одне — в Овідія: Tam multis civibus. (V. Aen. VI, 571) У стількох 

численних громадян. 
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 Tam multae scelerum facies. (V. Georg. I, 506) Настільки численні (різні) 

обличчя злочинів. 

 Adde quod iste tuus, tam raro proelia passus, integer est clipeus. (Ovid. Met. 

XIII, 117—118) Май на увазі, що цей твій щит, який побував у стількох 

рідкісних битвах, є непошкоджений. 

 Інтенсифікація міри швидкості та відстані засвідчена тричі лише у творах 

Овідія: quodque sit a patria tam fuga tarda, queror. (Ovid. Trist. I, II, 83) 

Скаржусь, що настільки повільною є втеча від (з) батьківщини. 

 Pes, modo tam velox, pigris radicibus haeret. (Ovid. Met. I, 551) Нога хоч 

така й швидка — повільними коріннями сплітається. 

 Hae mihi tam longae causa fuere viae. (Ovid. Her. XVI, 28) І вони були мені 

причиною настільки довгої дороги. 

 Овідій та Верґілій у своїх творах інтенсифікують риси характеру, 

поведінкові та емоційні стани, певні інші якості персонажів, — переважно 

добрі та погані: Quis tam crudelis? (V. Aen. VI, 501) Хто ж такий настільки 

жорстокий?  

 Tam saevae facies. (V. Aen. VII, 501) Настільки грізний вигляд.  

 Tam clara mater. (V. Aen. II, 589) Настільки виразний образ матері.

 Tam prudens auctor. (V. Georg. II, 315) Настільки кмітливий діяч. 

 Ego tam tibi sum supplex, quam tu mihi sepe fuisti. (Ovid. A. Amat.  II, 17—18) 

Я буду тебе так сильно  благати, так часто і як ти у мене. В цьому уривку 

наявна інтенсифікація характерної риси діяльності персонажа. 

 Інтенсифікацію міри фізичної краси за допомогою прислівника tam 

здійснює лише Овідій двічі і з тим самим  атрибутом bonus: Invida vestis eras, 

quae tam bona crura tegebas. (Ovid. Amor. III, 2, 27) Ти заздрісно дивилась на 

вбрання, що ховало настільки гарні литки. 

 Non facit ad mores tam bona forma malos. (Ovid. Amor. III, 11b, 41) Не         

вдається до поганих звичок настільки гарна краса.  

 Інтенсифікацію міри ваги використовує двічі також лише Овідій із тим 

самим прикметником gravis: O duram Lachesin, quae tam grave sidus habenti fila 
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dedit vitae non breviora meae! (Ovid. Trist. V, 10, 44—45) О грізна Лахесс, яка не 

дала коротких ниток життя тому,  хто має над собою таке важке сузір’я.  

 Aere subiecto tam grave pendet onus. (Ovid. Fast. 6, 270) У піднятому повітрі 

настільки важкий звисає тягар. 

 У досліджуваній поезії є кілька прикладів із прислівником tam, які не 

належать до жодної з ЛСГ. Горацій інтенсифікує міру звеличення 

географічного об’єкта: Me nec tam patiens Lacedaemon (percussit). (H. Сarm. I, 7, 

10) Mене не вражає настільки незламна Спарта. 

 Верґілій інтенсифікує міру якості природного явища: tam clara tempestas. 

(V. Aen. IX, 19—20) Настільки ясна погода. 

 Також у творах Верґілія знайдено приклад з інтенсифікацією міри 

стихійного лиха: Tam saeva incendia. (V. Aen. IX, 77) Настільки грізна пожежа. 

 Слід зазначити, що у поезії Овідія фігурує поєднання прислівника tam 

з дієприкметниками sumptus i repulsus. У такому поєднанні з дієприкметниками, 

які походять від дієслів руху та дії, прислівник tam не утворює з ними 

аналітичної конструкції інтенсифікатор + прикметник, а лише 

словосполучення, що виражає обставину способу дії. Порівняймо це             

з українськими відповідниками: так (дуже) взятий, так (дуже) прогнаний. 

Тому Овідій додає до таких словосполучень ще один прислівник, який надає 

нової атрибутивної якості дієприкметнику і в такий спосіб прислівник tam вже 

має можливість інтенсифікувати таке сполучення до елативного ступеня.  

 Risit Amor pallamque meam pictosque cothurnos sceptraque privata tam cito 

sumpta manu. (Ovid. Amor. II, 18, 15—16) Висміяв Амур мій плащ та котурни 

розмальовані і настільки швидко взятий рукою скіпетр. 

 Ergo ego sustinui, toribus tam saepe repulsus. (Ovid. Amor. III, 11a, 9) Отож 

я витерпів, коли був так часто з ліжка прогнаний. У цих реченнях поєднання 

прислівників cito, saepe з дієприкметниками слід розцінювати як єдину 

смислову цілісність, як конструкцію у конструкції. 

 Прислівник multum застосовано лише раз у поезії Горація для 

інтенсифікації людської якості: Hunc medicus multum celer atque fidelis excitat 
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hoc pacto. (H. Serm. II, 3, 147—148) Дуже меткий лікар і надійний розбудив 

його у такий спосіб… Аналітична конструкція виражає елативний ступінь 

інтенсивності. 

 Синонімічний прислівник multo виявлено двічі у творах Горація та один 

раз у поезії Верґілія. Автор використовує його для інтенсифікації якості 

природного явища: Postera lux oritur multo gratissima. (H. Serm. I, 5, 39) Настав 

дуже приємний (надто приємний) світанок нового дня.  

 Також Горацій вживає його для інтенсифікації міри величини: Danda est 

ellebori multo pars maxima avaris. (H. Serm. II, 3, 82) Скупим слід дати дуже 

превелику кількість чемериці. Особливістю використання прислівника multo є 

те, що він у двох випадках поєднується з атрибутом у superl. absol. і в такий 

спосіб виражає надмірний ступінь інтенсивності. 

 Верґілій вживає прислівник multо в аналітичній конструкції для 

інтенсифікації людської поведінки: Anchises haud multо moratus. (V. Aen. III, 

610) Анхіз, який не довго вагається. У цьому контексті заперечення, виражене 

прислівником haud, поєднується з аналітичною конструкцією, яка має 

елативний ступінь інтенсивності і в такий спосіб ця конструкція вже передає 

нульовий ступінь інтенсивності. 

 Кількісно-якісний прислівник penitus засвідчено двічі: раз у поезії 

Горація31 і раз — Верґілія. У творах Горація він виражає граничність елатива, а 

у поезії Верґілія — достатній ступінь інтенсивності. Верґілій інтенсифікує 

поняття міри відстані: ea diversa penitus. (V. Aen. IX, 1) Вони цілком віддалені. 

Окрім кількісної інтенсифікації, penitus надає атрибуту diversa ще й додаткової 

характеристики просторової завершеності, а саме: достатність щодо 

потрібного розміщення. 

 Прислівник bene в аналітичній конструкції фігурує тричі: двічі у творах 

Горація, раз у поезії Овідія. Автори інтенсифікують поняття хороших людських 

якостей: Еt bene mutuis fidum pectus amoribus. (H. Carm. II, 12, 15—16) І добре 

(дуже) вірне серце для взаємної любові. 

                                                 
31 Детальніше приклад з penitus на вираження граничності елатива див. у підрозділі 2.7., с. 143.  
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 Sperat infestis, metuit secundis alteram sortem bene praeparatum pectus. (H. 

Carm. II, 10, 13—15) Надіється в лихі часи, остерігається у щасті іншої долі 

добре підготовлене серце. 

 At non bene culta puella. (Ovid. Amor. III, 7, 1) Хіба не добре доглянута 

дівчина. 

 Прислівник graviter виявлено по разу в поезії Овідія та Верґілія. Овідій 

інтенсифікує міру фізичного стану людини: Ille gemit lecto graviter deiectus ab 

alto. (Ovid. Fast. II, 353) Він стогне важко (сильно) повалений з високого ліжка.  

 Верґілій інтенсифікує міру фізичної міці предмета: Hasta sub mentum 

graviter pressa. (V. Aen. X, 346—347) Спис важко притиснутий до горла. 

Graviter в обох випадках надає атрибутові інтенсему великої сили. 

 Синонімічний прислівник grave трапляється лише раз у поезії Верґілія. 

Поет інтенсифікує міру властивості рослини: Grave dentia centaurea. (V. Gеorg. 

IV, 270) Сильно пахучий золототисячник.  

 Прислівник late в аналітичній конструкції виявлено лише раз у творах 

Верґілія. Він інтенсифікує міру фізичної стихійної сили природного явища: 

Haec inter tumidi late maris ibat imago aurea. (V. Aen. VIII, 671—672) Між цим 

золотим образом постало широко бурхливе море. Широко бурхливе виражає 

великий ступінь інтенсивності стихійності моря і, крім того, прислівник late 

надає додаткову уточнювальну сему ширини. Тобто море — не просто дуже 

бурхливе, а дуже бурхливе на великій площі.  

 Аналітична конструкція з прислівником turpiter трапляється тричі: двічі       

у творах Горація та раз в Овідія. Горацій інтенсифікує міру якості абстрактних 

цінностей та інтенсивність кольору: Non tibi parvum ingenium, non incultum est et 

turpiter hirtum. (H. Epist. I, 3, 21—22) Не малий в тебе талант, не запущений він 

є, і не ганебно грубий. Зауважмо, що у контексті, поєднуючись із заперечною 

часткою non, turpiter + hirtum виражає не елативний ступінь інтенсивності, а 

звичайний (нульовий).  

 Ut turpiter atrum desinat in piscem mulier formosa superne. (H. Art. poet., 3—

4) Щоби гарна зверху жінка мала жахливо чорний риб’ячий хвіст. Жахливо 
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чорний трактуємо як дуже чорний у поєднанні із семою жахливого вигляду 

цього кольору. 

 Овідій використовує прислівник turpiter для інтенсифікації людських 

якостей: Et, fateor, medicus turpiter aeger eram. (Ovid. Rem. Amor. 314) 

І зізнаюсь, що як лікар жахливо хворим був. Жахливо хворий треба розуміти як 

дуже хворий із уточненням щодо жахливості перебігу хвороби чи жахливих 

симптомів. 

 Особливу увагу слід звернути на поєднання часових прислівників saepe та 

sеmper з прикметником чи дієприкметником в аналітичній конструкції. Обидва 

вони є відтінковими інтенсифікаторами і надають сему темпоральності  

аналітичній конструкції. З такими інтенсифікаторами ознака прикметника 

уточнюється вказівкою на час існування, на час, коли проявляється, має силу ця 

ознака і, таким чином, інтенсема утворюється на часовому проміжку. Щоб це 

проілюструвати, порівняймо в рідній мові атрибут багатий та завжди багатий 

чи часто збагачений. Багатий (нульовий ступінь інтенсивності), а завжди 

багатий / часто збагачений — постійно чи частково (періодично частково) 

більший за норму в такому розумінні, що суб’єкт, який досягнув постійного 

багатства, є стабільнішим, має більше матеріальних благ, уміє досягати такого 

стану краще, — тобто міра його багатства більша, ніж у просто багатого. Таку 

інтенсивність називаємо непрямою з відтінком темпоральності. Вона дорівнює 

зазвичай великому (елативному) ступеню інтенсивності. 

 Прислівник saepe виявлено по одному разу у поезії Верґілія та Овідія. 

Верґілій інтенсифікує міру людської поведінки: Saepe videntes agricolae. (V. 

Georg. I, 354—355) Селяни, які часто бачать. Тут міститься часова міра 

в елативному ступені. 

 Овідій інтенсифікує міру абстрактного поняття: Seria cum liquida saepe 

peracta fide. (Ovid. Epist. ex p. I, IX, 10) Серйозні справи часто здійснені з ясною 

вірою. Часто здійснені — містить інтенсему кількісної міри на часовому 

відрізку. 
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 Прислівник semper в аналітичній конструкції фігурує у поезії Горація 

чотири рази (у двох випадках атрибут є субстантивований), у творах Овідія — 

шість, у Верґілія — п’ять. 

 Горацій інтенсифікує міру якості географічного об’єкта: semper udum 

Tibur. (H. Carm. III, 29, 6) Завжди вологий Тібур. Semper, поєднуючись             

з прикметником udum, виражає непряму інтенсивність ознаки з відтінком 

темпоральності. Mожна уявити, що, якщо місто не завжди вологе, то воно може 

також сильніше прогріватись сонцем, тобто бути сухішим, а завжди вологе 

місто  ⎯ це мокре місто, сире, тобто сповнене безперервно великою мірою 

вологості, мокроти та сирості. 

 В наступному реченні інтенсифікується поняття міри людських вад:  Num 

te semper inops agitet vexetque cupido. (H. Epist. I, 18, 98) Чи тепер тебе завжди 

бідна (ненависна) побуджує і тривожить жадібність. Прислівник semper, на 

наш погляд, у цьому контексті вдало підібраний, адже він не тільки 

інтенсифікує поняття жадібності до елативного, а й підкреслює суть цієї вади 

як такої, що шкодить людині впродовж тривалого часу.  

 Наступні два приклади містять субстантивовані атрибути, які позначають 

людські якості: Qui nunc te fruitur credulus aurea, qui semper vacuam, semper 

amabilem sperat. (H. Сarm. I, 5, 9—11) Хто ж тепер, легковірний, 

насолоджується тобою золотою, хто завжди надіється на тебе самотню, 

завжди люб’язну. 

 Semper avarus eget: certum voto pete finem. (H. Epist. I, 2, 56) Постійно 

скупий зазнає злиднів: насправді і в мріях (молитвах) шукай міри.  

 Овідій інтенсифікує міру якості абстрактних понять: Spem iuvat amplecti, 

quae non iuvat inrita semper. (Ovid. Epist.ex p. III, 7, 21) Приємно плекати надію, 

але неприємно ту, яка завжди марна. Конструкція завжди марна інтенсифікує 

поняття надії у темпоральному плані і, таким чином, вдало підкреслює 

небажаність до цього поняття, враховуючи той факт, що довготривалість буття 

у негативному стані збільшує до нього відразу. 
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 Quae fuit Actoridae cum magno semper Achille laudari solita est Hectoris ore 

fides. (Ovid. Trist. I, 9, 29—30) Вірність була завжди звичною (стійкою) 

Акторіда з великим Ахіллом, яку хвалив Гектор. Завжди звичною (стійкою) 

можемо трактувати як дуже звичною (стійкою) у часовому плані. 

 В інших чотирьох прикладах Овідій інтенсифікує міру якості природних 

явищ: Semper nitidissimus annus. (Ovid. Fast. V, 207) Завжди дуже квітуча пора. 

У цьому прикладі інтенсифікатор semper, поєднуючись із superl. absol., виражає 

надмірний ступінь інтенсивності. В уривку йдеться про весну як пору року, для 

якої характерні квітучість, розцвітання та пробудження природи. В цьому 

контексті конструкція дуже квітуча виражає елативний ступінь інтенсивності, 

а поєднуючи з прислівником завжди, Овідій ідеалізує поняття квітучості та 

пишності весни на часовому відтинку. Отже, такий надмірний ступінь 

інтенсивності треба трактувати не плеонастично, а в позитивному розумінні, 

для потреби. Завжди дуже квітуча = надто квітуча, але саме така, яка 

потрібна. 

 Nec quae sulphureis ardet fornacibus Aethne ignea semper erit, neque enim fuit 

ignea semper. (Ovid. Met. XV, 340—341) І Етна, яка палає сірчаними горнами,  

не завжди вогняною буде, бо ж і не завжди вогняною була. В цьому випадку 

висока міра інтенсивності активності вулкана увиразнює той факт, що завжди 

вогняний більш небезпечний для людей протягом тривалого часу, а, наприклад, 

конструкція настільки вогняна — tam ignea не містить цього уточнення,            

а вказує лише на велику міру інтенсивності вулкана. 

 Quaque iacet Zephyro semper apertus Eryx. (Ovid. Fast. V, 478) І лежить на 

заході завжди просторий Ерік. У цьому прикладі спостерігаємо сему великої 

міри інтенсивності просторово-об’ємної якості міста, яка уточнена 

темпоральним відтінком. 

 Mare semper iniquum cogitet. (Ovid. Rem. Amor., 569—570)  Нехай думає 

про завжди вороже море. У цьому випадку негативне ставлення автора до моря 

увиразнюється часовою інтенсифікацією. 
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 У поезії Верґілія трапляється аналітична конструкція з прислівником 

semper, яка інтенсифікує негативну людську ваду: О semper inertes Tyrrheni. (V. 

Aen. XI, 732—733) О завжди ліниві Тірренці. 

 Також у творах поета фігурує інтенсифікація поняття дня: Dies, quem 

semper acerbum, semper honoratum habebo. (V. Aen. V, 49—50) День, який 

вважатиму завжди неприємним, завжди урочистим.  

 У решті прикладів автор використовує конструкцію semper + прикметник 

для інтенсифікації ознак тварин, рослин та природних явищ: Іnfelix o semper 

pecus! (V. Ecl. III, 3) О завжди нещасне стадо. 

 Referam bacas semper frondentis acanthi. (V. Georg. II, 118—119) Розповім 

про ягоди із завжди квітучого аканта. 

 Quarum una corusco semper sole rubens et torrida semper ab igni. (V. Georg. I, 

233—234) Одна з них завжди яра під палючим сонцем і завжди розпечена 

вогнем. 

 Прислівник nimium в аналітичній конструкції засвідчено двічі: по одному 

разу у поезії Горація та Верґілія. Обидва поети інтенсифікують поняття 

надмірності певного людського стану: О fortunatos nimium agricolas! (V. Georg. 

II, 458—459) О надто щасливі селяни!  

 Et voltus nimium lubricus adspici. (H. Carm. I, 19, 8) І погляд надто 

спокусливий, коли дивиться.  

 Прислівник satis в аналітичній конструкції фігурує лише раз у творах 

Верґілія як виразник надмірного ступеня інтенсивності, оскільки атрибутом,     

з яким він поєднується в аналітичній конструкції, є елативний прикметник 

immanis. Отже, враховуючи, що immanis виражає елативнний ступінь 

інтенсивності, то, поєднуючись із satis, ця аналітична конструкція передаватиме 

надмірний ступінь інтенсивності: Іnvertere satis immanis dentibus hydri. (V. 

Georg. II, 458—459) Орали зубами величезної гідри. Дослівно дуже-дуже 

великої. В уривку міститься міра інтенсивності надмірного зросту звіра. 
 Прислівник praecipue в аналітичній конструкції засвідчено лише раз            

у поезії Горація. Така конструкція виражає неповний ступінь інтенсивності 
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якості фізичного стану людини: Praecipue sanus, nisi cum pitvita molesta est. (H. 

Epist. I, 1, 108) Переважно здоровий, якщо б не нежить надокучливий. Слід 

звернути увагу, що атрибут sanus є субстантивованим. 

 Наступний прислівник paulum, який фігурує лише раз у творах Горація, 

також субстантивований: Іntererit satyris paulum pudibunda protervis. (H. Art. 

Poet. 233) Дещо скромною вона промайне між зухвалими сатирами. В цьому 

уривку виражена неповна міра інтенсивності стосовно людської якості. 

 Прислівник mediocriter в аналітичній конструкції трапляється один раз        

у поезії Горація і надає їй сему малої міри якості абстрактного поняття: Num 

pavor et rerum mediocriter utilium spes. (H. Epist. I, 18, 99) Чи страх і надія на 

мало корисні діла.  

 Чотири рази виявлено інтенсифікатор male у конструкції: двічі у творах 

Верґілія, по разу — в Овідія та Горація. Верґілій інтенсифікує міру якості 

предмета: Statio male fida carinis. (V. Aen. II, 23) Мало надійна бухта для 

кораблів. 

 Cumulosque ruit male pinguis harenae. (V. Georg. I, 105) І накидав купи 

погано (мало) щільного піщаного піску. У двох прикладах виражено малий 

ступінь інтенсивності. 

 Овідій та Горацій інтенсифікують міру фізичного стану людини: Quis te, 

male sanum, iubebat invitum nostro ponere membra toro? (Ovid. Amor. III, 7, 77—

78) Хто ж тебе, погано (слабо) здорового, змушував проти волі на ложе 

лягати?  

 Sicui praeterea validus male filius in re praeclara sublatus aletur. (H. Serm. II, 

5, 44—45) Якщо хто-небудь виростить мало здорового (нездорового) сина 

в пишному достатку. 

 Прислівник paene виявлено у творах Овідія двічі в аналітичній конструкції; 

за його допомогою виражається приблизний ступінь інтенсивності: Haec igitur 

regio magni paene ultima mundi. (Ovid. Trist. ІV, 4, 83) Отож цей край майже 

останній у великому світі. Тут передано приблизну міру інтенсивності щодо 

поняття відстані. 
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 Vix sumptae Musa tabellae inponuit pigras paene coacta manus. (Ovid. Epist. ex 

p. IV, 2, 27—28) Знехотя майже змушена муза приклалася повільними руками до 

взятої дошки. В цьому реченні інтенсифікується фізичний стан людини. 

 Приблизний ступінь інтенсивності виражено також аналітичною 

конструкцією з прислівником-інтенсифікатором haud. Така конструкція 

трапляється лише раз у творах Верґілія: genus haud unum. (V. Georg. II, 83) Заледве 

(не тільки) один рід. У цьому контексті автор не передав чіткої кількісної міри. 

 Прислівник ita в аналітичній конструкції фігурує лише раз у поезії Горація. 

За своєю природою він містить сему елативності, але поєднуючись у контексті 

з заперечною часткою non, така аналітична конструкція виражає звичайний 

ступінь інтенсивності: Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus. (H. Serm. II, 

6, 1) Таким був у молитвах: частку поля б, не настільки велику. У цьому 

випадку  інтенсивність можна трактувати як нульову, так і малу, оскільки не 

настільки велика частка поля може інтерпретуватися як звичайна частка поля 

за розмірами або як мала частка поля, враховуючи те, що у контексті 

виражається скромність автора. 

 Прислівник satis як інтенсифікатор достатнього ступеня ознаки виявлено 

лише  раз у поезії Овідія: Et nunc accipter, nulli satis aequus in omnes saevit aves 

aliisque dolens fit causa dolenti. [Ovid. Met. XI, 344—345] Тепер він яструб, до 

нікого достатньо милостивий, лякає усіх птахів і, страждаючи сам, стає 

причиною для страждання інших. У реченні інтенсифікується міра якості 

поведінкового стану персонажа. 
 

Таблиця 4 

Кількісне співвідношення конструкції інтенсифікатор + прикметник 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 
Кількість знайдених 
прикладів конструкції  
інтенсифікатор + 

прикметник 

Горацій Верґілій Овідій 

Інтенсифікатор+прикметник:
187 41 (22%) 65 (35%) 81 (43%) 
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2.5. Лексико-семантичні та структурні особливості елативних    

прикметників  

 Елативні прикметники — adi. elat., які за своєю семантичною природою 

виражають елативний (високий ступінь) інтенсивності, в деяких випадках 

можуть також виражати надмірний ступінь інтенсивності. Схематично це 

можна проілюструвати так: 

 

+2. adi. elat.                                       =                        +2. Ступінь надмірний ↑ 

+1. adi. elat.                                           =                          +1. Ступінь елативний  

                                                                                             (великий, високий) ↑ 

 

 0. Ступінь нульовий (нейтральний)                                    //  ← Ступінь достатній 

                                                                                                          //   ≈ Ступінь приблизний  

 

                                                                                           -1. Ступінь неповний ↓ 

                                                                                          -2. Ступінь  малий ↓ 

 

 

 Структурно зазвичай елативні прикметники поєднуються лише 

з іменником у препозиції: adi. elat. + subst.: Quis tamen exiguos elegos emiserit 

auctor? (H. Art. Poet. 77) Який же автор видав коротенькі елегії? 

 Hic, sterilem exiguus ne deserat  umor harenam. (V. Georg. I, 70) Щоб дуже 

мала волога не покинула тут сухий пісок. 

 Exiguam stabam ante casam. (Ovid. Fast. V, 500) Я стояв перед малесенькою 

хатинкою. 

 Набагато рідше поети поєднують adi. elat. з іменником у постпозиції: 

subst. + adi. elat.: Neglectis flagitium ingens. (H. Serm. II, 4 82) Бути байдужим — 

величезне безчестя. 

 Gemitum ingentem pelagi audimus. (V. Aen. III, 555—556) Ми чуємо 

величезний рев моря. 
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 Iacet Ilion ingens. (Ovid. Met. XIIІ, 505) Лежить величавий Іліон. 

 Окрім цих двох звичайних конструкцій, у досліджуваній поезії  

трапляються складніші типи конструкцій.  

 У творах Горація виявлено дві такі конструкції: 

 1. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника   

у препозиції та двох однорідних іменників, яких означує цей прикметник, та ще 

іншого прикметника у постпозиції:  adi. elat. + 1. subst. + 2. subst. + adi. 

 Non pugnavit ingens Idomeneus Sthenelusve solus. (H. Carm. IV, 9 19—20) Не 

єдині воювали могутній Ідоменей чи Стенел. 

 2. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника 

у препозиції стосовно іменника та узагальнювального об’єкта в препозиції         

у genetivus obiectivus: adi. elat. + obi. + subst. 

 Siquis ad ingentem frumenti semper acervum porrectus vigilet. (H. Serm. II, 

3 111—112) Якщо б хтось на великій купі зерна, розлігшись, постійно не спав. 

 Верґілій використовує такі типи: 

 1. Тричленне словосполучення, яке складається з іменника, елативного 

прикметника у постпозиції та уточнювального присвійного прикметника           

у постпозиції:  subst. + adi. elat. + adi. poss. 

 Mars perdere gentem immanem Lapithum valuit. (V. Aen. VII, 304—305) Марс 

спромігся знищити величезний Лапітський народ. 

 2. Тричленне словосполучення, яке складається з іменника, прикметника    

в звичайному ступені інтенсивності у постпозиції та однорідного йому 

елативного прикметника у постпозиції: subst. + adi. + adi. elat. 

 Tectum angustum, ingens. (V. Aen. VII, 170) Широка будівля, величезна. 

 3. Тричленне словосполучення, що складається з елативного прикметника 

у препозиції та двох однорідних іменників, яких означує цей прикметник: adi. 

elat. + 1. subst. + 2. subst. 

 Hunc circum innumerae gentes populique volabant. (V. Aen. VI, 706) Довкола 

літали незліченні племена і народи.  
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 4. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника 

у препозиції, іменника та уточнювального дієприкметника у постпозиції, 

однорідного з прикметником: adi. elat. + subst. + particip. 

 Ingentem insuper Aetnam impositam. (V. Aen. III, 579—580) Покладену 

зверху могутню Етну.  

 5. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника 

та уточнювального дієприкметника, однорідного з прикметником у  препозиції 

стосовно іменника: adi. elat. + particip.+ subst.  

 Сonlapsa ruunt immania membra. (V. Aen. IX, 708) Падають зламані 

величезні частини тіла. 

 6. Тричленне словосполучення, яке складається із уточнювального 

кількісного числівника, елативного прикметника у препозиції та іменника: 

numer. + adi. elat. + subst. 

 Una ingens Amiterna cohors. (V. Aen. VII, 710) Одна величезна когорта          

з Амітерни. 

 7. Тричленне словосполучення, яке складається із уточнювального 

кількісного числівника, елативного прикметника у постпозиції та іменника: 

subst. + numer. + adi. elat.  

  Templa Iovi centum latis immania regnis. (V. Aen. IV, 199) Сто величезних 

храмів для Зевса у просторому царстві. 

 8. Елативний прикметник в аналітичній конструкції інтенсифікатор + 

прикметник замість атрибута у звичайному ступені інтенсивності: <intensific. 

(adv.) + adi. elat.> + subst. 

 Invertere satis immanis dentibus hydri. (V. Georg. II, 458—459) Орали зубами 

дуже лютої гідри. 

 9. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника 

у препозиції стосовно іменника та узагальнювального об’єкта в препозиції у 

genetivus generis: adi. elat. + obi. + subst. 

 Populatque ingentem farris acervum cucculio. (V. Georg. I, 185—186) Краде 

велику купу зерна хробак. 
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 Овідій використовує такі типи конструкцій:  

 1. Елативний прикметник в абсолютному суперлативі у постпозиції 

стосовно іменника: subst. + adi. elat. (superl. absol.) 

 De fratrum populo pars exiguissima restat. (Ovid. Her. XIV, 115) Надто мала 

частина залишилася з братського народу. 

 2. Тричленне словосполучення, яке складається із вказівного займенника     

у препозиції стосовно іменника та елативного прикметника у постпозиції: pron. 

+ subst. + adi. elat. 

 Hic locus exiguus. (Ovid. Fast. VI, 265) Це малесеньке місце.  

 3. Подібне до попереднього тричленне словосполучення, яке складається 

із вказівного займенника у постпозиції щодо іменника та елативного 

прикметника у препозиції: adi. elat. + subst. + pron. 

 Protinus innumerae caedunt pineta secures illa. (Ovid. Fast. IV, 273—274) Тут 

же падають ті незліченні сосни від сокир. 

 4. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника 

та уточнювального прикметника у постпозиції стосовно іменника:  subst. + adi. 

+ elat. adi. 

 Est opus exiguum vestrisque paratibus inpar. (Ovid. Epist. ex p. III, 4, 5) Твір є 

дуже малий (незначний, скромний), непорівнянний з вашими стараннями.   

 5. Тричленне словосполучення, яке складається з елативного прикметника        

у постпозиції щодо іменника та узагальнювального об’єкта в постпозиції 

у genetivus obiectivus: subst.+ adi. elat. + obi. 

 Me quoque debilitat series inmensa malorum. (Ovid. Epist. ex p. I, 4, 19) Мене 

також послабив ряд безмежний лих. 

 Розглянемо сферу вжитку кожного елативного прикметника окремо            

за ЛСГ.  

 Аdi. elat. ingens використовують усі поети, творчість яких досліджуємо. 

За його допомогою вони інтенсифікують такі поняття: 

 1) міру розміру, сили людей, їхніх частин тіла.  
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 Горацій інтенсифікує міру фізичної сили та розміру одного з героїв 

Троянської війни: Non pugnavit ingens Idomeneus Sthenelusve solus. (H. Carm. IV, 

19—20) Не лише воював могутній Ідоменей чи Стенел. 

 Верґілій інтенсифікує також міру фізичної сили одного з героїв Троянської 

війни: Simul accipit alveo ingentem Aenean. (V. Aen. VI, 412—413) Тут же він 

впускає на човен могутнього Енея. 

 Стосовно частин тіла, то Верґілій інтенсифікує міру розміру ока: Lumen 

terebramus ingens. (V. Aen. III, 635—636) Ми просвердлили величезне око. 

 Овідій інтенсифікує також фізичний розмір одного із персонажів: Hic 

hominum cunctos ingenti corpore praestans. (Ovid. Met. IV, 631) Він величезним 

зростом перевищуючий усіх людей. 

 Стосовно частин тіла, то Овідій інтенсифікує міру розміру плечей: 

Ingentesque umeros vidi. (Ovid. Met. XI, 962) Я побачив велетенські плечі. 

 2) міру розмірів матеріальних об’єктів, предметів (зокрема зброї та 

споруд). 

 Щодо міри фізичних розмірів матеріальних об’єктів та предметів, то             

у творах Горація виявлено один приклад, в якому автор інтенсифікує об’єм 

збіжжя: Siquis ad ingentem frumenti semper acervum porrectus vigilet. (H. Serm. II, 

3, 111—112) Якщо хтось, розлігшись на великій купі зерна, постійно не спить. 

 Верґілій також інтенсифікує об’ємний розмір збіжжя: Populatque ingentem 

farris acervum curculio. (V. Georg. I, 185—186) Вкраде величезну купу зерна 

хробак. 

 Із військової зброї Верґілій інтенсифікує розміри списа та щита: Stabat 

acerba fremens, ingentem nixus in hastam Aeneas. (V. Aen. XII, 398) Стояв, важко 

стогнучи, Еней, спершись на величезний спис. 

 Ingens hasta. (V. Aen. X, 579) Величезний спис. 

 Et clipeum super intonat ingens. (V. Aen. IX, 709) Зверху забряжчав 

величезний щит. 

        Ingentem clipeum informant, unum omnia contra tela Latinōrum. (V. Aen. VIII, 

447—448) Готують великий щит, один проти усіх стріл латинян. 
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 Верґілій застосовує adi. elat. для інтенсифікації фізичного розміру 

різноманітних споруд, а саме:  

 1) палацу — regia: Cаci detecta apparuit ingens regia. (V. Aen. VIII, 241—

242) Відкрившись, з’явився величезний палац Кака; 

 2) брами, воріт — porta: Porta ingens. (V. Aen. VI, 552) Величезна брама. 

 3) жертовника — ara: Ingens ara fuit. (V. Aen. II, 513) Жертовник був 

величезним; 

 4) троянського коня — equum: Pars ingentem formidine turpi scandunt rursus 

equum. (V. Aen. II, 400—401) Частина у ганебному жаху, повернувшись, лізе      

у величезного коня; 

 5) будинку — domus: Si non ingentem foribus domus alta superbis mane 

salutantum totis vomit aedibus undam. (V. Georg. II, 461—462) Якщо високий 

будинок з гордими сінями зранку не вивергне з усіх дверей величезну хвилю 

вітаючих; 

 6)  іменника «будівля» — tectum: Tectum angustum, ingens. (V. Aen. VII, 

170) Широка будівля, величезна. 

 У творах Овідія виявлено лише один приклад інтенсифікації матеріальних 

об’єктів: Аt pater omnipotens ingentia moenia caeli circuit. (Ovid. Met. IІ, 401—

402) А батько всевладний обійшов довкола величезні стіни неба. 

 3) міру розмірів та сили природних явищ (включно з фауною та 

флорою).  

 Горацій вживає елативні прикметники з такими іменниками: pinus — 

сосна, aequor — море, belua — звір, fossa — рів.  

 Saepius ventis agitatur ingens pinus. (H. Carm. II, 10, 9—10) Часто вітрами 

гнеться могутня сосна. 

 Cras ingens iterabimus aequor. (H. Carm. I, 7, 32) Завтра знову попливемо 

безкрайнім морем. 

 Hic fossa est ingens, hic rupes maxima: serva! (H.  Serm. II, 3, 59) Тут рів 

великий, тут скеля величезна: остерігайся!  
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 Верґілій вживає елативні прикметники з такими іменниками: Aetna — 

Етна, mons — гора, Cerberus — Цербер, pyra — багаття, lucus — гай, taurus — 

бик, oleaster — оливник, ramus — гілка, quercus — дуб, ventus — вітер. 

 Nunc nemora ingenti vento plangunt. (V. Georg. I, 334) Тепер гаї стогнуть від 

потужного вітру. 

 Ingentem insuper Aetnam impositam. (V. Aen. III, 579—580) Покладену 

зверху могутню Етну. 

 Ingentem struere pyram. (V. Aen. VI, 215) Вони розклали величезне багаття. 

 Advolvunt ingentibus montibus ornos. (V. Aen. VI, 181—182) Скочують 

з величезних гір ясени. 

 Овідій вживає елативні прикметники з такими іменниками: pontus — море, 

flamen — буря, crater — кратер, moles — скеля. 

 Auster ingenti flamine solvit. (Ovid. Met. XІ, 664) Австер здійнявся 

величезною бурею. 

 Vidimus ingentem glacie consistere pontum. (Ovid. Met. XIIІ, 505) Бачили ми, 

як величезне море вкрилося льодом. 

 Варто зауважити, що у творах Овідія, Горація та Верґілія не повторюються 

іменники на позначення природних явищ, які поєднуються з елативними 

прикметниками.  

 4) міру якості абстрактних понять. 

 Найчастіше поети використовують прикметник ingens для інтенсифікації 

міри якості всіляких абстрактних понять: Neglectis flagitium ingens. (H. Serm. II, 

4, 82) Бути байдужим — величезне безчестя. 

 Olli somnum ingens rumpit pavor. (V. Aen. VIII, 458) Великий страх перервав 

йому сон. 

 Quamquam superest ingens audacia menti. (Ovid. Trist. IIІ, 9, 17) І хоча 

превелика зухвалість духу переповнює. 

 5) вимір шуму. 

 Різноманітними є лексеми, які позначають шум і поєднуються з атрибутом 

ingens. Горацій використовує іменник strepitus — шум, гам; Овідій — fragor — 
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шум, тріск; Верґілій — fragor — шум, тріск, stridor — брязкіт, вищання, 

sonitus — брязкіт, шум, gemitus — шум, виття, рев, гам. 
      Cum subito ingens valvarum strepitus lectis excussit utrumque. (H. Serm. II, 6 

111—112) Коли раптово дуже великий шум почувся від дверей, з-під ліжка то 

тут, то там.  

 Saepe dat ingentem fluctu latus icta fragorem. (Ovid. Met. XІ, 508) Бік від 

удару хвилі видає величезний шум. 

 Ingens fragor aethera complet. (V. Aen. XII, 724) Великий шум сповнює 

повітря. 

 Sonitu ingenti. (V. Aen. XI, 614) З великим шумом. 

 Gemitum ingentem pelagi audimus. (V. Aen. III, 555—556) Ми чуємо 

величезний рев моря. 

 Stridore ingenti liquidum trans aethera vectae. (V. Aen. VII, 65) Промчавши      

з великим шумом крізь прозоре (чисте) повітря. 

 6) міру величі. 

 Щодо інтенсифікації міри величі, то таких прикладів знайдено лише два    

у поезії Овідія. Автор вживає прикметник іngens для позначення персонажів: 

Іbis Dardanias ingens regina per urbes. (Ovid. Her. XVI, 333) Величною царицею 

ти пройдеш дарданськими місцями. 

 Obruit ingentes ista procella viros. (Ovid. Fast. I, 488) Обрушилася ця буря        

на величних мужів. 

 7) міру руху. 

 Прикладів інтенсифікації міри фізичного руху виявлено лише два у творах 

Овідія: Cum domus ingenti subito mea lapsa ruina concidit. (Ovid. Epist. ex p. I, 9, 

13—14) Коли мій дім раптово повалився з величезним падінням (руйнуванням). 

 Et[...]gradiens ingenti litora passu degravat. (Ovid. Met. XIIІ, 776—777)             

І[...]крокуючи (ступаючи), він велетенські кроки на березі міряє. 

 8) міру ваги. 

 Інтенсифікація міри фізичної ваги засвідчена лише раз у творах Верґілія: 

Ingens onus. (V. Aen X, 553) Величезна вага. 
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 9) міру розміру та величі певних понять, процесів одночасно.  

 Цікавими є приклади, коли прикметник ingens містить одночасно дві семи: 

сему «великий фізичний розмір» та сему «велика міра величі». Такі приклади 

фігурують у творах Овідія та Верґілія: Hic vero ingentem pugnam cernimus. (V. 

Aen. II, 438) Тут ми побачили великий бій. Під великим боєм розуміється бій, 

великий масштабно та великий видовищно, великий щодо запеклості. 

 У наступних трьох прикладах автори вживають ingens з іменником Troia / 

Ilion: Іngentem factis fer ad aethera Troiam. (V. Aen. III, 462) Піднеси ділами до 

небес могутню Трою. 

 Quid dubitas ingentem evertere Troiam? (Ovid. Met. XIІІ, 169) Чи вагаєшся 

ти зруйнувати величну Трою? 

 Iacet Ilion ingens. (Ovid. Met. XIIІ, 505) Лежить величавий Іліон. 

 Велична Троя мається на увазі велика площею, з великими міцними стінами 

і велика славою своєї неприступності та подвигів. 

 Аdi. elat. grandis засвідчений у творах Горація та Овідія і використовується 

у двох випадках:  

 1) для інтенсифікації міри розмірів матеріальних об’єктів, предметів.  

 Приклади інтенсифікації міри фізичних розмірів матеріальних об’єктів, 

предметів виявлено лише в поезії Овідія: saepe dedi nostrae grandia vela rati. 

(Ovid. Trist. IІ, 548) Часто я піднімав величезні вітрила нашого корабля.  

 Tellus elementaque grandia traxit. (Ovid. Met. І, 29) Земля притягнула до 

себе величезні частки. 

 2) для інтенсифікації міри якості абстрактних понять. 

 Серед абстрактних понять авторам притаманно інтенсифікувати поняття 

ціни, плати: Bone, quo virtus tua te vocat, i pede fausto, grandia laturus meritorum 

praemia quid stas? (H. Epist. II, 2, 37—38) О добрий щасливцю, йди щасливо, 

куди мужність твоя тебе кличе, превеликі ж бо нагороди дістанеш за заслуги, 

чого стоїш? 

 Grandae morae praetium ritus cognoscere. (Ovid. Amor. ІІІ, 139) Пізнати 

обряд — велика ціна за втому (затримку). 
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 Аdi. elat. im(n)manis застосовують усі поети. З його допомогою вони 

інтенсифікують майже всі такі самі поняття, як і з ingens: 

 1) міру розміру, сили людей, їхніх частин тіла. 

 Приклади інтенсифікації міри фізичного розміру, сили людей, їхніх частин 

тіла знайдено у творах Горація та Верґілія: Quae proelium conmisit immanisque 

Raetos auspiciis pepulit secundis. (H. Carm. IV, 14, 15—16) Вступив у бій і за 

сприятливих знамень переміг могутніх ретів. 

 Верґілій інтенсифікує лише розміри частин людського тіла: Conlapsa ruunt 

immania membra. (V. Aen. IX, 708) Падають зламані величезні частини тіла. 

 Victorem Buten immani corpore perculit. (V. Aen. V, 372—374) Він штовхнув 

переможця Бута з величезним тілом. 

 2) міру розмірів матеріальних об’єктів, предметів (зокрема зброї та 

споруд).  

 Стосовно інтенсифікації міри фізичних розмірів матеріальних об’єктів, 

предметів, то в досліджуваних творах домінують приклади з іменниками, які 

позначають споруди. У поезії  Горація знайдено іменник палац — aula: Cessit 

immanis tibi blandienti ianitor aulae. (H. Carm. III, 11 15—16) Тобі, ласкаючому 

слух, уступив сторож величезного палацу. 

 В поезії Овідія виявлено іменник жертовник — ara: Gryneus inmanem 

sustulit aram. (Ovid. Met. XIІ, 260) Велет підняв величезний жертовник. 

 У творах Верґілія знайдено кілька іменників, які належать до ЛСГ 

«споруди»: 1) колона — columna: immanisque columnas rupibus excidunt. (V. Aen. 

I, 428—429) Тешуть величезні колони зі скель; 

 2) храм — templum: templa Iovi centum latis immania regnis. (V. Aen. IV, 

199) Сто величезних храмів для Зевса у просторому царстві;  

 3) кінь (тобто споруда троянського коня) — equus: Quo molens hanc inmanis 

equi statuere? (V. Aen. II, 150) З якої глиби вони збудували велетенського коня?  

 Крім того, лише у поезії Верґілія трапляється аdi. elat. immanis             

з іменником, який позначає зброю: telum — спис; 

 Immane telum. (V. Aen. XII, 535) Величезний спис. 
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 Telum immane manu quatiens. (V. Aen. XII, 441—442) Трясучи великим 

списом у руці. 

 Telum immane. (V. Aen. XI, 552) Величезний спис. 

 3) міру розмірів та сили природних явищ (включно з фауною). 

 Інтенсифікацію фізичних розмірів, фізичної сили природних явищ та 

тварин чи істот найбільше використовує у своїй поезії Верґілій. Кілька 

прикладів її виявлено у творах Овідія, у поезії Горація її немає. 

 Овідій інтенсифікує розміри скелі до елативного ступеня: Monte revulsum 

inmanem scopulum. (Ovid. Met. XIV, 181—182) Відламавши від гори велетенську 

скелю. 

 Інтенсифікація фізичного розміру тварин представлена у Верґілія, де автор 

підсилює образ величі тигра: Immanem veluti pecora inter inertia tigrim. (V. Aen. 

IX, 730) Наче могутнього тигра кинув серед беззахисної отари. 
 Серед істот у творах Верґілія та Овідія виявлено інтенсифікацію фізичного 

розміру змії: Immanem ante pedes hydrum moritura puella servantem ripas alta non 

vidit in herba. (V. Georg. IV, 458—459) Дівчина, якій суджено було вмерти, не 

побачила біля ніг у високій траві величезної прибережної змії.  

 Scilicet inmanis elisis faucibus hydros infantem. (Ovid. Her. IX, 85—86) Як 

величезні змії здавили горло дитині. 

 Поширеною у поезії Верґілія є інтенсифікація іменників, які позначають 

водойми чи тісно пов’язані з водним середовищем: Saxumque undis immane 

minatur. (V. Aen. X, 196) Величезна скеля звисає над хвилями. 

 Immanisque Gela fluvii cognomine dicta. (V. Aen. III, 702) Гела названа 

іменем довжелезної (величезної) річки. 

 Quae vis immanibus applicat oris? (V. Aen. I, 616) Яка сила тебе прибила     

до безмежного берега? 

 4) міру якості абстрактних понять. 

 Прикладів інтенсифікації якості абстрактних понять знайдено лише два:   

по одному у творах Овідія та Верґілія: Inmanibus actis. (Ovid. Met. IX, 247) 

Величезними заслугами.  
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 Immani concitus ira. (V. Aen. IX, 694) Запалившись величезним гнівом. 

 5) міру кількості суб’єктів. 

 Прикладів інтенсифікації кількості суб’єктів засвідчено два: по одному        

у творах Горація та Верґілія: Scimus, ut inpios Titanas immanemque turbam 

fulmine sustulerit caduco (Iuppiter). (H. Carm. III, 4, 42—44) Знаємо, що 

нечестивих титанів і величезну юрбу летючою блискавкою приборкав (Зевс).  

 Mars perdere gentem immanem Lapithum valuit. (V. Aen. VII, 304—305) Марс 

спромігся знищити величезний Лапітський народ. 

 6) міру ваги. 

 Інтенсифікацію міри фізичної ваги застосував один раз у своїх творах 

Верґілій: Geminos immani pondere caestus proiecit. (V. Aen. V, 401—402) Він 

кидає обидва ремені величезної ваги. 

 Аdi. elat. im(n)mensus використовують Верґілій та Овідій. З ним виявлено 

шість ЛСГ, де інтенсифікуються такі поняття: 

 1) міра розмірів матеріальних об’єктів, предметів.  

 Оскільки для immensus характерна сема «безмірно великий» або 

«неозначено великий», то для нього неприродно поєднуватися з іменниками, 

які позначають окремих людей, істот, тварин, рослин, та інтенсифікувати їхні 

фізичні розміри чи фізичну силу. Також для immensus не характерно 

інтенсифікувати міру величини одиничних об’єктів. Він зазвичай інтенсифікує 

множинну кількість та просторово-об’ємну величину, оскільки його інтенсема 

потребує дещо більшого спектра вираження елативного ступеня. 

 Прикладів міри величини матеріальних предметів та об’єктів виявлено 

лише два у поезії Верґілія: Immensam Calchas attolere molem iussit. (V. Aen. II, 

185) Калхант наказав збудувати величезну споруду. 

 Immensae ruperunt horrea messes. (V. Georg. I, 49) Безмірні урожаї 

ламатимуть (переповнюватимуть) склади. 

 2) міра обсягу природних об’єктів. 

 Поетам властиво поєднувати прикметник immensus з іменниками, які 

позначають море чи близькі за значенням іменники. У творах Овідія таких 
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прикладів виявлено шість, у поезії Верґілія — лише один: Per immensas iactabor 

naufragus undas. (Ovid. Ib. 147) Я, зазнавши аварії, буду блукати безмежними 

водами. 

 Clamque per inmensas puppe feruntur aquas. (Ovid. Epist. ex p. 2, 94) Вони 

таємно пливуть на кораблі  безмежними водами.  

 Nescit in immenso iactari corpora ponto. (Ovid. Trist. I, 239) Не знає він, що 

вкинуті тіла в безкрає море. 

 Сurrit in inmensum panda carina salum. (Ovid. Amor. II, 11, 24) Погнуте дно 

(корабля) біжить безкрайнім морем. 

 Iam maris immensi prolem fluctus proluit. (V. Georg. III, 541) Вже виніс 

прибій мешканців безмежного моря на сушу. 

 Окрім інтенсифікації фізичного розміру моря, автори інтенсифікують 

іменники, які позначають повітряно-небесні поняття. У творах Овідія таких 

прикладів знайдено чотири, у Верґілія — лише один: Lapsa per immensas est 

mea penna vias. (Ovid. Epist. ex p. III, 3, 78) Крилами летіла по безмежних 

просторах. 

       Immensi parva figura poli. (Ovid. Fast. VI, 278) Мала фіґура величезного 

небозводу. 

 Per inmensum aethera. (Ovid. Met. X, 1—2) Через безмежний ефір. 

 Facta est inmensi copia caeli. (Ovid. Met. II, 157) Відкрився простір 

безмежного неба.  

 Immensasque trahi nubes. (V. Georg. IV, 557) Тягнуться дуже великі хмари. 

 Поетам притаманно інтенсифікувати й інші іменники, які стосуються 

природи: Stagna inmensa. (Ovid. Met. I, 38) Безмежні болота. 

 Aspectans silvam immensam. (V. Aen. VII, 186) Дивлячись на безмежний ліс. 

 3) міра якості абстрактних понять. 

 У досліджуваних творах знайдено малу кількість прикладів інтенсифікації 

якості абстрактних понять: Laudumque immensa cupido. (V. Aen. VI, 823) 

Безмежне бажання до слави.  

 Inmensos siste labores. (Ovid. Met. V, 490) Припиняй безмежні труднощі. 
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 4) міра кількості суб’єктів.  

 Прикладів  інтенсифікації фізичної кількості суб’єктів виявлено лише два   

у поезії Овідія: Prima per immensas sparsi nova semina gentes. (Ovid. Fast. V, 221) 

Я першою посіяла нові насіння для незліченних народів. 

 Nostra per inmensas ibunt praeconia gentes. (Ovid. Trist. IV, 9, 19) Наші 

звістки підуть по безкраїх племенах. Безкраї племена варто розуміти як 

племена великі своєю чисельністю і такі, що проживають на великій 

території. Зауважмо, що в обох випадках інтенсифікація стосується того 

самого іменника gens. 

 5) міра абстрактної кількості. 

 Інтенсифікація абстрактної кількості засвідчена лише раз у творах Овідія: 

Me quoque debilitat series inmensa malorum. (Ovid. Epist. ex p. I, 4, 19) Мене 

також ослабив безмежний ряд лих. Завдяки делексикалізованому 

узагальнювальному об’єкту malorum безмежний ряд лих можемо трактувати як 

численні лиха.  

 6) вимір шуму фізичних явищ. 

 Інтенсифікація виміру шуму трапляється двічі у творах Верґілія. В обох 

прикладах інтенсифікація стосується іменника clamor: Tum vero immensus 

surgens ferit aurea clamor. (V. Aen. XI, 832) Тоді одразу величезний крик, 

здійнявшись, понісся до неба.  

 Clamorem immensum tollit. (V. Aen. III, 672—673) Він підняв величезний 

крик. 

 Для аdi. elat. innumerus характерна інтенсема лише кількісної міри. 

Приклади з цим елативним прикметником трапляються у творах Овідія та 

Верґілія. До того ж Верґілій використовує його вкрай рідко. Автори 

інтенсифікують за допомогою innumerus такі поняття: 

 1) міру кількості суб’єктів. 

 Враховуючи те, що елативна кількісна міра збільшує предмет стосовно 

його кількості, то всі іменники, сполучені з атрибутом innumerus, перебувають            

у множині. 



 
 

127

 Стосовно кількісної інтенсифікації суб’єктів, то найпоєднювальнішими       

з innumerus є іменники gens — народ, та miles — воїн.  

 Gentibus innumeris circumque. (Ovid. Met. IV, 668) Довкола незліченних 

народів.  

 Hunc circum innumerae gentes populique volabant. (V. Aen. VI, 706) Довкола 

нього літали незліченні племена і народи.  

 Unus is innumeri militis instar erit. (Ovid. Her. XVI, 38) Один він буде рівним 

безлічі воїнів. 

 Поодинокими є приклади інтенсифікації іменника vir — муж та avus — 

дід: Usque per innumeros inveniemur avos. (Ovid. Epist. ex p. IV, 8, 18) Постійно 

ми приходитимемо під виглядом незліченних дідів. 

 Innumeri circa stantque silentque viri. (Ovid. Fast. III, 360) Стоять незліченні 

мужі довкола і мовчать. 

 2) міру кількості об’єктів, предметів. 

 Наведемо декілька прикладів інтенсифікації кількості матеріальних 

об’єктів та предметів: Latini innumeras struxere pyras. (V. Aen. XI, 203—204) 

Латиняни розклали незліченні багаття. 

 Nec meus innumeris renovatur campus aratris. (Ovid. Amor. I, 3, 9) Щоб 

зорати моє поле, не треба незліченних плугів.  

 Stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis. (Ovid. Met. I, 460) Ми 

повалили незліченними стрілами страшного пітона. 

 3) міру кількості природних явищ (включно з фауною та флорою). 

 Кількісна інтенсифікація природних явищ, рослинності та тварин 

трапляється тільки у творах Овідія. Автор інтенсифікує ландшафти: Іnnumeri 

montes inter me teque. (Ovid. Trist. IV, 7, 21) Незліченні гори між тобою і мною. 

 Також для творів Овідія характерна інтенсифікація кількості дерев: 

Innumerasque mihi longa dat Ida trabes. (Ovid. Her. XVI, 110) Незліченні дерева 

дала мені висока Іда. В контексті дерева розцінюються як матеріальний об’єкт, 

як будівельний матеріал, оскільки згодом із них зроблять кораблі. 
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 Ще у творах Овідія знайдено приклади з кількісною інтенсифікацією 

дрібної рослинності: Et innumeris distinctas floribus herbas. (Ovid. Met. V, 266)      

І трави вкриті незліченними квітами. 

 Стосовно кількісної інтенсифікації фауни, то у поезії Овідія знайдено лише 

один такий приклад: Et innumeris piscibus implet aquas. (Ovid. Fast. IV, 106)          

І наповняє води незліченними рибами. 

 4) міру абстрактної кількості. 

 Інтенсифікація абстрактної кількості представлена двічі у поезії Овідія: 

Innumeris moribus aptus erit. (Ovid. A. Amat.  I, 760) До незліченних звичок він 

буде пристосований. 

 Artibus innumeris mens oppugnatur amantem. (Ovid. Rem. Amor. 691) Душа     

у коханого атакована незліченними мистецтвами. 

 5) кількісну міру віку. 

 Інтенсифікована кількісна міра віку виявлена у поезії Овідія лише раз: 

Protinus innumeris effetus laniger annis attrahitur. (Ovid. Met. VII, 312) Тут же 

був приведений баран, зморений незліченними роками. 

 Adi. elat. impotens та innumerabilis засвідчено по одному разу лише 

в поезії Горація: Non aquilo impotens  possit diruere aut innumerabilis annorum 

series. (H. Carm. III, 30 3—5) (Його) не можуть зруйнувати ані невгамовний 

аквілон, ані незліченний ряд років. Незліченний ряд років за значенням дорівнює 

словосполученню незліченні роки.  

 Adi. elat. omnipotens знайдено в поезії Верґілія та Овідія. Такий атрибут 

інтенсифікує велику могутність влади. Враховуючи той факт, що поет 

переважно вживає його у міфологічному контексті, то очевидно, що omnipotens 

буде сполучуватися з такими іменниками, які в грецькій міфології є 

представниками вищої влади. Мовиться про іменник Juрpiter — Юпітер, 

синонімічний йому pater — батько, іменник Olympus — Олімп як вище місце 

влади; іменник Juno — Юнона, жінка Юпітера, — тому наймогутніша 

управителька серед жінок; та іменник Fortuna — богиня-управителька долі усіх 

людей. 
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 At pater omnipotens ingentia moenia caeli circuit. (Ovid. Met. IІ, 401—402)    

Батько всевладний обійшов довкола величезні стіни неба. Словосполучення 

pater omnipotens використовують як Овідій, так і Верґілій. 

 Решта прикладів засвідчена по одному разу у поезії Верґілія: 

 Juppiter omnipotens. (V. Aen. V, 687) Юпітер всевладний. 

 Fortuna omnipotens. (V. Aen. VIII, 334) Фортуна всевладна. 

 Iuno omnipotens. (V. Aen. IV, 693) Юнона всевладна. 

 Domus omnipotentis Olympi. (V. Aen. X, 1) Дім на всемогутньому Олімпі. 

 Adi. elat. exiguus, якому властива сема «малий вище норми», трапляється    

у поезії трьох авторів. Його використовують для інтенсифікації таких понять:  

 1) розмірів матеріальних об’єктів, предметів. 

 Приклади інтенсифікації розмірів матеріальних об’єктів, предметів 

фігурують у поезії Горація та Овідія. Обом авторам притаманно 

інтенсифікувати іменники, які позначають збірку літературних творів: Quis 

tamen exiguos elegos emiserit auctor? (H. Art. Poet. 77) Який же автор видав 

коротенькі елегії?  

 Est opus exiguum vestrisque paratibus inpar. (Ovid. Epist. ex p. III, 4, 5) Твір є 

дуже малий (незначний, скромний), нерівний з вашими стараннями.  

 Горацію властиво інтенсифікувати фізичний розмір одягу: Et pede nudo 

exiguaeque togae simulet textore Catonem. (H. Epist. I, 19) І босою ногою в дуже 

малій тозі він наслідує ткача Катона. 

 У поезії Овідія двічі трапляється інтенсифікація розміру хижини: Exiguam 

stabam ante casam. (Ovid. Fast. V, 500) Я стояв перед малесенькою хатинкою. 

 Nec exiguae despice tecta casae. (Ovid. Fast. ІV, 526) Не зневажай крівлі 

(даху) маленької хатини. 

 2) вимірів природних явищ. 

 Приблизно однакова кількість прикладів інтенсифікації розмірів 

природних явищ фігурує у творах всіх авторів. Горацій інтенсифікує природні 

речовини:  Pulveris exigui. (H. Carm. I, 28, 3) Жменькою пороху (дослівно 

дрібненьким порохом). 
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 Горацій характеризує і природний ландшафт: Exiguis equitare campis. 

(H. Carm. II, 9, 24) Їхати верхи дуже малим полем. 

 Верґілій інтенсифікує також природні явища: Hic, sterilem exiguus ne 

deserat umor harenam. (V. Georg. I, 70) Щоб дуже мала волога не покинула тут 

сухий пісок. 

 Крім того, поет характеризує поняття природної стихії: Igni exiguo. 

(V. Georg. I, 196) На дуже малому вогні. 

       Єдиний приклад, в якому аdi. elat. exiguus позначає фізичні розміри 

тварини, засвідчений саме у Верґілія: Exiguus mus. (V. Georg. I, 65) Малесенька 

миша.  

 Овідій інтенсифікує поняття водойм: In exiguo lacu. (Ovid. Trist. II, 330)       

У дуже малому озері.  

 Крім того, в поезії Овідія є приклади інтенсифікації повітряних сфер: 

Еxigua cum summum stringitur aura. (Ovid. Met. IV, 136) Коли слабкий вітер 

торкається поверхні (моря). 

 3) міри якості абстрактних понять. 

 Речення з інтенсифікацією міри якості абстрактних понять виявлено 

у творах Горація та Овідія. Наведемо по одному прикладу: Cum fas atque nefas 

exiguo fine libidinum. (H. Carm. I, 18, 10—11) Жадібні не розрізняють дуже 

малої межі пристрасті між злом і добром. 

 Spe trahor exigua. (Ovid. Trist. III, 5, 25) Виношую маленьку надію. 

 4) часової міри. 

 Інтенсифікація міри часу двічі фігурує у творах Овідія: Sua fulmina 

mittat Juppiter, exiguo tempore inermis erit. (Ovid. Trist. II, 33—34)        

Нехай свої блискавки посилає Юпітер, а за дуже короткий час буде 

беззбройним.  

 Si vacat exiguum profugo dare tempus amico. (Ovid. Epist. ex p. I, 1, 3) 

Якщо є можливість присвятити дуже короткотривалий час другові-

вигнанцю.  
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 5) кількісної міри предметів. 

 Прикладів інтенсифікації кількісної міри предметів виявлено лише два        

у поезії Овідія: Exigua prohibemur aqua! (Ovid. Met. III, 450) Дуже малі води 

стоять на перешкоді нам! 

 De fratrum populo pars exiguissima restat. (Ovid. Her. XIV, 115) Надто 

мала частина залишилася з братського народу. Adi. elat. exigua, підсилений 

в цьому контексті абсолютним суперлативом, виражає надмірний ступінь 

інтенсивності. 

 6) міри величини звуку. 

 Елативна міра величини звуку засвідчена лише раз у творах Овідія: Exiguo 

dixi talia verba sono. (Ovid. Her. XIV, 52) Дуже тихим голосом сказала такі 

слова. 

 7) просторово-об’ємних величин. 

 Лише один приклад інтенсифікації міри величини простору знайдено 

у творах Овідія: Hic locus exiguus. (Ovid. Fast. VI, 265) Це малесеньке   

місце. 

 Як уже згадувалося, елативним прикметникам притаманна градаційна 

ознака, яка зростає, а максимальний ступінь градації (у межах елативного 

ступеня) виражається прикметниками immanis, impotens, omnipotens та 

прикметниками immensus, innumerus, innumerabilis. Як наслідок, ступінь 

елативної ознаки цих прикметників може варіюватися у межах елативності 

вверх або вниз. Проте, проаналізувавши твори авторів, які досліджуємо, 

можна констатувати, що ці прикметники, сполучуючись з одним і тим 

самим іменником (або синонімічним до нього словом), не надають ніяких 

варіативних відхилень інтенсивності значення. Тобто, попри те що 

означені прикметники різні за інтенсивністю у межах одного ступеня, 

значення словосполучення залишається однаковим, а прикметники в 

такому випадку відрізняються лише стилістичним забарвленням. Наведемо 

приклади із Верґілієвої «Енеїди», де прикметники вживаються для 

означення зброї: 
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 Immane telum. (V. Aen. XII, 535) Величезний спис. 

 Ingens hasta. (V. Aen. X, 579) Величезний спис. 

 Telum immane manu quatiens. (V. Aen. XII, 441—442) Трясучи великим 

списом у руці. 

 Telum immane. (V. Aen. XI, 552) Величезний спис. 

 Stabat acerba fremens, ingentem nixus in hastam Aeneas. (V. Aen. XII, 398) 

Стояв, важко стогнучи, Еней, спершись на величезний спис.  

 Et clipeum super intonat ingens. (V. Aen. IX, 709) Зверху забряжчав 

величезний щит. 

 Ingentem clipeum informant, unum omnia contra tela Latinorum. (V. Aen. VIII, 

447—448) Готують великий щит, один проти усіх стріл латинян. 

 Отже, щодо зброї Верґілій використовує два прикметники: ingens та 

immanis. Immanis у межах елативності стоїть вище за ingens, проте це не 

означає, що immane telum за фізичними розмірами більший, ніж іngens hasta. 

Відмінність може полягати лише в емотивному та експресивному забарвленні 

контексту. 

 Також можна навести приклади, де елативні прикметники є означенням до 

іменника море: 

 Per immensas iactabor naufragus undas. (Ovid. Ib. 147) Я, що зазнав аварії, 

буду блукати безмежними водами.  

 Cras ingens iterabimus aequor. (H. Carm. I, 7 32) Завтра знову попливемо 

безкрайнім морем. 

Vidimus ingentem glacie consistere pontum. (Ovid. Met. XIIІ, 505) Бачили ми, 

як величезне море вкрилось льодом. 

Отже, в цих прикладах Верґілій також вживає два прикметники: ingens та 

immensus. Immensus у межах елативності стоїть вище за ingens, проте це не 

свідчить, що immensae undae за фізичною площею більші ніж іngens pons / 

aequor. 
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Таблиця 5 

Кількісне співвідношення прикметників з елативним значенням 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 

Кількість 
знайдених прикладів 

прикметників 
з елативним значенням 

Горацій Верґілій Овідій 

Ingens: 176 (36%) 26 (15%) 107 (61%) 43 (34%) 

Grandis: 19 (4%) 7 (38%) 0 (0%) 12 (62%) 
Immanis: 76 (15%) 9 (12%) 53 (70%) 14 (18%) 
Immensus: 76 (15%) 0 (0%) 27 (34%) 49 (66%) 
Innumerabilis: 1 (0,5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 
Innumerus: 48 (10%) 0 (0%) 5 (10%) 43 (90%) 
Omnipotens: 15 (3%) 0 (0%)  5 (33%) 10 (67%) 
Impotens: 1 (0,5%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Exiguus: 78 (16%) 12 (16%) 8 (10%) 58 (74%) 

Сумарно:  491 55 (11%) 205 (42%) 231 (47%) 
 

2.6. Лексико-семантичні та структурні особливості аналітичної 

конструкції  quam + прикметник і підсилювальної конструкції 

quamvis + прикметник у підрядних допустових реченнях  
 Підсилювальна аналітична конструкція прислівник-інтенсифікатор quam + 

прикметник: <intensific. (adv.) + adi.> та підсилювальна конструкція             

зі сполучником-інтенсифікатором quamvis у підрядних допустових реченнях: 

<intensific. (coni.) + adi.>32, які засвідчені лише у творах Овідія та Верґілія, 

виражають зазвичай елативний ступінь інтенсивності атрибутивної ознаки. 

Проте в деяких випадках вони можуть виражати надмірний ступінь 

інтенсивності. Схематично це можна проілюструвати так: 
 
                                                 
32 У цьому розділі вводимо скорочення coni. від coniunctum. 
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 +2. <intensific. (adv. // coni.) + adi.>        =         +2. Ступінь надмірний ↑ 

 

+1.  <intensific. (adv. // coni.) + adi.>          =           +1. Ступінь елативний  

                                                                                     (великий, високий) ↑ 

 

 0. Ступінь нульовий (нейтральний)                             //    ← Ступінь достатній   

                                                                                             //     ≈ Ступінь приблизний  

 

                                                                                    -1. Ступінь неповний ↓ 

                                                                                    -2. Ступінь  малий ↓ 

 

 Структурно зазвичай такі конструкції поєднуються лише з іменником         

у препозиції: <intensific. (adv.) + adi.> + subst.; <intensific. (coni.) + adi.> + 

subst.: Quam multa grandine nimbi culminibus crepitant. (V. Aen. IX, 669) Яким 

великим (численним) градом хмари з верхів шумлять. 

 Quam multas Hybla tuetur apes. (Ovid. Trist. V, 6, 38) Як багато бджіл видно 

на Гіблі. 

 Quamvis multa meis exiret victima saeptis. (V. Ecl. I, 33) І які б численні 

жертви не виходили з моїх загорож. 

 Grande morae pretium ritus cognoscere, quamvis difficilis clivis huc via praebet 

iter. (Ovid. Amor. III, 13, 56) Велика ціна затримки, щоб пізнати ритуал, якою б 

важкою сюди не протягувалася дорога на шляху по підйомах. 

 У постпозиції стосовно іменника засвідчено лише один випадок вживання 

конструкції quamvis + прикметник subst. + <intensific. (coni.) + adi.> у поезії 

Овідія: Ilia cui placuit, quamvis erat horrida cultu. (Ovid. Amor. III, 6, 47) Ілія 

йому полюбилася, хоч і страшною на вигляд вона була. 

 Крім простих, у творах Овідія трапляються і складніші типи конструкцій, 

які не засвідчені у Верґілія. Серед них виділяємо:  
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 1. Чотиричленну конструкцію, яка складається з аналітичної конструкції 

quam + прикметник у постпозиції щодо іменника та вказівного уточнювального 

займенника у постпозиції: subst. + <quam + adi.> + pron. 

 Me miserum, virtus quam brevis illa fuit. (Ovid. Fast. I, 598) О я — нещасний, 

якою короткою була ця мужність.  

 2. Чотиричленна конструкція, яка складається з аналітичної конструкції 

quam + прикметник у препозиції стосовно іменника та присвійного 

уточнювального займенника у постпозиції: <quam + adi.> + subst.+ pron. 

 Quam vasta potentia nostra est. (Ovid. Met. IІ, 520) Якою великою є наша 

могутність. 

 Овідій використовує такі типи складних підсилювальних конструкцій             

зі сполучником quamvis у підрядних допустових реченнях: 

 1. Чотиричленну конструкцію, яка складається з аналітичної конструкції 

quamvis + прикметник у препозиції щодо іменника та вказівного 

уточнювального займенника у препозиції: <quamvis + adi.> + pron. + subst. 

 Ut meminisse iuvat! quamvis brevis illa voluptas fuit… (Ovid. Met. IX, 485) Як 

приємно згадувати! Наскільки короткою б не була ця розкіш… 

 2. Тричленну конструкцію, яка складається з присвійного займенника та 

підсилювальної конструкції quamvis + прикметник у superl. absol. у постпозиції: 

pron + < quamvis + adi. (superl. absol).> 

 At mea sunt, proprio quamvis maestissima casu, pectora processu facta serena 

tuo. (Ovid. Trist. I, 9, 39) Хоч яким я був дуже засмученим від власного падіння, 

але від твого успіху душа зробилася світлою.  

 3. Чотиричленну конструкцію, яка складається з особового 

уточнювального займенника у препозиції стосовно іменника та підсилювальної 

конструкції quamvis + прикметник у постпозиції: pron. + subst. + < quamvis + 

adi.> 

 Te quoque turbatum memorant fugisse, Boote, quamvis tardus eras. (Ovid. Met. 

II, 176—177) Кажуть, що ти, Волопасе, також тікав зворушений, 

незважаючи на те, що настільки повільний був. 
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 4. П’ятичленну конструкцію, яка складається з означального 

уточнювального займенника в препозиції стосовно іменника, підсилювальної 

конструкції quamvis + два однорідні прикметники у постпозиції стосовно 

іменника: pron + subst. + < quamvis + 1. adi. + 2. adi. > 

 Adde quod edictum, quamvis immite minaxque fuit. (Ovid. Trist. IІ, 135) Додай 

той наказ, який би він не був суворий та грізний. 

 Quam в аналітичній конструкції поєднується з такими прикметниками для 

інтенсифікації таких понять: 

 1) з кількісним прикметником multus для інтенсифікації кількості 

природних об’єктів. 

 Прикметник multus в аналітичній конструкції стоїть завжди в множині. 

Такі приклади часто трапляються у поезії Верґілія і лише один — в Овідія. 

 Quam multas Hybla tuetur apes. (Ovid. Trist. V, 6, 38) Як багато бджіл видно 

на Гіблі. В цьому прикладі є велика (елативна) кількісна міра бджіл. 

 Quam multa in silvis autumni frigore prima lapsa cadunt folia. (V. Aen. VI, 

309—310) Як багато листя у лісах восени з першим морозом, зірвавшись, 

падають. Верґілій інтенсифікує кількісну міру листя до великої (елативної). 

 2) з частково-оцінними прикметниками для інтенсифікації міри якості 

абстрактних понять.  

 Інтенсифікація міри якості абстрактних понять засвідчена лише в поезії 

Овідія: quam mala, Sol, exempla moves! (Ovid. A. Amat.  II, 575) Які погані 

приклади, Сонце, ти наводиш! 

 Підсилювальна конструкція зі сполучником quamvis сполучується             

з більшим спектром атрибутів й інтенсифікує більшу сферу різних понять. Вона 

утворює такі інтенсифіковані ЛСГ, як: 

 1) інтенсифікація міри якості абстрактних понять. 

 Найвживанішими є приклади з інтенсифікацією міри якості абстрактних 

понять. Приклади з іншими інтенсифікаціями трапляються по одному разу.  
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 Наведемо приклад інтенсифікації міри якості абстрактних понять: Adde 

quod edictum, quamvis immite minaxque fuit. (Ovid. Trist. IІ, 135) Додай той наказ, 

який би не був він суворий та грізний. 

 2) інтенсифікація міцності предмета. 

 Інтенсифікація міцності предмета представлена атрибутом firmus та 

стосується металевого виробу: Tu tantum quamvis firmis retinebere vinclis. (Ovid. 

Rem. Amor. 730) Які б настільки міцні кайдани не скували тебе. 

 3) інтенсифікація емоційного стану людини. 

 Інтенсифікація емоційного стану людини представлена прикметником 

maestus, тобто в реченні наявна велика міра суму суб’єкта: At mea sunt, proprio 

quamvis maestissima casu, pectora processu facta serena tuo. (Ovid. Trist. I, 9, 39) 

Хоч яким я був дуже засмученим від власного падіння, але від твого успіху душа 

зробилася світлою.  

 4) інтенсифікація часової міри. 

 Часова міра представлена інтенсифікацією абстрактного поняття: 

Ut meminisse iuvat! Quamvis brevis illa voluptas fuit… (Ovid. Met. IX, 485) Як 

приємно згадувати! Наскільки короткою б не була ця розкіш… 

 5) інтенсифікація фізичної краси. 

 Велика міра якості фізичної краси відображена з негативного боку: Ilia cui 

placuit, quamvis erat horrida cultu. (Ovid. Amor. III, 6, 47) Ілія йому полюбилася, 

хоч і страшною на вигляд вона була. 

 6) інтенсифікація швидкості. 

 Інтенсифікація міри швидкості стосується руху сузір’я: Te quoque turbatum 

memorant fugisse, Boote, quamvis tardus eras. (Ovid. Met. II, 176—177) Кажуть, 

що ти, Волопасе, також тікав зворушений, незважаючи на те, що настільки 

повільний був. 

 7) інтенсифікація кількісної міри суб’єктів. 

 Єдиний приклад Верґілія містить велику кількісну міру суб’єктів: Quamvis 

multa meis exiret victima saeptis. (V. Ecl. I, 33) І які б численні жертви не 

виходили з моїх загорож. 
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 Слід зауважити, що 99, 9 відсотка знайдених прикладів належить творам 

Овідія, лише один приклад — поезії Верґілія.  

Таблиця 6 

Кількісне співвідношення підсилювальної аналітичної конструкції       

quam + прикметник та підсилювальної конструкції зі сполучником quamvis 

у підрядних допустових реченнях у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 

Кількість 
знайдених прикладів 

конструкції        
quam + прикметник  

та підсилювальної конструкції зі 
сполучником quamvis у підрядних 

допустових реченнях 

Горацій Верґілій Овідій 

Quam+прикметник: 24 (44%) 0 (0%) 12 (50%) 12 (50%) 

Підрядне допустове речення зі 
сполучником quamvis: 29 (55%)  0 (0%) 5 (17%) 24 (83%) 

 

 2.7. Лексико-семантичні та структурні особливості прикметників 

з гранично-елативним значенням  

 Прикметники з гранично-елативним значенням або гранично-елативні 

прикметники: adi. elat. fin.33, — як уже зазначалось, не належать до системи 

засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки і не належать ні до однієї  

градаційної осі: посилення, послаблення, альтернативної осі. Вони створюють 

паралельну гілку до осі інтенсифікації елативного ступеня у посилювальній 

функції, оскільки ці прикметники мають також нульовий ступінь інтенсифікації 

і можуть лише інтенсифікуватись по осі вверх до елативного ступеня. Інколи, 

вкрай рідко, такі adi. elat. fin. можуть виражати звичайний superl. absol., а також 

можуть відігравати роль релативного (порівняльного) суперлатива. Тобто, крім 

семи «граничність», такі прикметники можуть варіюватися у денотаті і 

виражати інтенсему «підсилювальна безвідносно велика міра» або сему 

                                                 
33 У цьому розділі вводимо термін adiectiva elativa finalia; скорочено adi. elat. fin. 
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«порівняльна міра»: Cubat hic in colle Quirini, hic extremo in Aventino, visendus 

uterque. (H. Epist. II, 2, 68—69) Цей лежить на горбі квирінальськім, а той на 

найвіддаленішому Авентині, треба обох побачити. Горацій не ставить собі за 

мету підкреслювати той факт, що авентинський пагорб крайній, а він 

увиразнює поняття великої відстані від першого пагорба стосовно інших. 

Оскільки в реченні немає порівняльного об’єкта, то такий релятивний 

суперлатив є перехідною формою. 

 Modo summa voce, modo hac, resonat quae chordis quattuor ima. (H. Serm. I, 

3, 7—8) То дуже високим голосом пролунає, то таким, яким звучить найнижча 

струна в тетрахорді. В цьому уривку поет не має наміру порівнювати міру 

висоті голосу чи вказувати на граничність його висоти, а він лише наголошує, 

що у виконавця дуже високий голос. Отже, атрибут summa є абсолютним 

суперлативом. 

 Horrenda late nomen in ultimas extendat oras, qua medius liquor secernit 

Europen ab Afro. (H. Carm. III, 3, 45—47) Нехай лякаючи, ім’я повсюди сягає 

дуже віддалених берегів, де Середземне море відділяє Європу від Африки. 

В цьому уривку також вжито superl. absol., оскільки автор наголошує на дуже 

далекій відстані. Крім того, береги Середземного моря не могли бути гранично 

останніми для свідомості римлянина, оскільки історично вони знали дальші 

землі та моря. 

 Слід наголосити, що як в українській, так і в латинській мовах можна 

сказати: майже остання, майже крайня — paene ultima. Таке словосполучення 

виражає приблизний ступінь інтенсивності ознаки, проте він не належить        

до скалярно-градаційної осі категорії інтенсивності, тобто не стоїть на 

векторній гілці модальності, а належить до скалярно-градаційної осі 

граничного елатива, і, власне, на цій шкалі утворює векторну гілку модальної 

інтенсивності. Такий приклад знайдено лише один в поезії Овідія: Haec igitur 

regio, magni paene ultima mundi. (Ovid. Trist. IV, 4, 83) Отож ця область майже 

крайня у великому світі. 
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 Проаналізуємо структурну позицію гранично-елативних прикметників 

у реченні. Всі поети поєднують adi. elat. fin. лише з іменником. Таке поєднання 

трапляється як в препозиції, так і в постпозиції, лише Горацій не використовує 

постпозиції: adi. elat. fin. + subst.; subst. + adi. elat. fin. 

 Ibimus, ibimus, utсumque praecedes, supremum  carpere iter comites parati (H. 

Сarm. II, 17, 10—12) Йтимемо, йтимемо, якщо тільки ти підеш попереду, щоб   

в найостаннішу  дорогу вирушили готові супутники. 

 Sed licet extremum, sicut sum, missus in orbem. (Ovid. Trist. IV, 9, 9) Якщо б я 

був посланий на край світу, а я таки є тут. 

 Dolor ultime matri. (Ovid. Met. XIII, 494) О останній болю у матері. 

В цьому уривку використана постпозиція прикметника стосовно іменника. 

 Qui supremum comitentur honorem. (V. Aen. XI, 61) Нехай вони віддадуть 

останню шану.  

 Vocat lux ultima victos. (V. Aen. II, 668) Кличе останнє світло 

переможених. У цьому реченні застосована постпозиція прикметника щодо 

іменника. 

 Розглянемо складніші типи конструкцій, які використовують автори. У 

творах Горація таких конструкцій не виявлено. Верґілій застосовує лише одну 

складну конструкцію: вказівний уточнювальний займенник у препозиції 

стосовно іменника та гранично-елативний прикметник у постпозиції: pron. + 

subst. + adi. elat. fin. 

 Hanc vocem extremam cum sanguine fundo. (V. Aen. IV, 621) Цей останній 

голос разом із кров’ю проливаю. 

 Овідій використовує також лише одну складну конструкцію: гранично-

елативний прикметник у препозиції стосовно іменника та вказівний 

уточнювальний займенник у постпозиції: adi. elat. fin. + subst. + pron. 

 Ultima sed iussae nox erat illa fugae. (Ovid. Trist. I, 3, 50) Остання була та  

ніч перед вимушеним вигнанням. 

 Проаналізуємо сферу вжитку кожного із прикметників. 



 
 

141

 Аdi. elat. fin. summus виявлено лише двічі у Верґілія. Поет інтенсифікує 

поняття фізичного розташування того самого природного явища: піску, який    

у тексті представлений лексемою harena: Vix summa vestigia ponat harena. (V. 

Georg. III, 195) І ледве зробила сліди на поверхні піску. 

 Summaque ieiuna sanie infuscatur harena. (V. Georg. III, 493) І поверхня піску 

покривається дрібною цукровицею. В обох прикладах під верхнім піском 

мається на увазі найвищий шар піску. 

 Аdi. elat. fin. extremus у своїх творах використовують Верґілій та Овідій.    

За їхньою допомогою вони інтенсифікують такі поняття: 

 1) міру граничного розташування та гранично-часової якості всіляких 

об’єктів. 

 Інтенсифікацію розташування об’єктів до граничності здебільшого 

здійснює Верґілій, у творах Овідія знайдено лише один приклад: Videritis stellas 

illic, ubi circulus axem ultimus extremum spatioque brevissimus ambit. (Ovid. Met. 

II, 517—518) Ви побачите зорі там, де найостанніший і найкоротший пояс 

крайню вісь овиває відрізком (колом). 

 Cape dona extrema tuorum. (V. Aen. III, 488) Візьми останні дари твоїх 

рідних. 

 2) міру граничності часу. 

 Часова граничність у творах Верґілія стосується поняття календарного 

часу: Еxtremae sub casum hiemis, iam vere sereno. (V. Georg. I, 340) Наприкінці 

зими вже рясніє весна. 

 Cum frigidus olim iam cadit extremoque inrorat Aquaris anno. (V. Georg. III, 

303—304) Коли зайде холодний Водолій і проллється напикінці року дощем.  

 Овідій же інтенсифікує абстрактне поняття часу до граничного: Hic dolor 

ante diem longaeque extrema senectae  tempora Tartareas Pandiona misit ad 

umbras. (Ovid. Met. VII, 662—663) Ця біда в останній час перед днем довгої 

старості послала Пандіона до тартарових тіней. 

 3) міру граничності географічних територій. 
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 Гранична елативність на позначення географічних територій у Верґілія 

стосується іменника patria: Me pulsum patria pelagique extrema sequentem. (V. 

Aen. VIII, 333) Я, вигнаний з крайніх меж батьківщини, вирушив морем. 

 Овідій часто використовує іменник orbs для граничної інтенсифікації 

географічних територій: Sed licet extremum, sicut sum, missus in orbem. (Ovid. 

Trist. IV, 9, 9) Якщо б я був посланий на край світу, а я таки є тут. 

 Orbis in extremi iaceo desertus harenis. (Ovid. Epist. ex p. I, 3, 49) 

Я покинений, перебуваю в пісках на краю світу.  

 Аdi. elat. fin. supremus засвідчено у творах усіх трьох авторів. Цей 

прикметник інтенсифікує такі поняття: 

 1) міру граничності абстрактних понять. 

 Приклади з інтенсифікацією міри граничності абстрактних понять 

трапляються лише у поезії Верґілія: 

 Haec genitor digressu dicta supremo fundebat. (V. Aen. VIII, 583—584) Ці 

слова промовляв батько під час останнього прощання.         

 Turne, in te suprema salus. (V. Aen. XII, 653) Турне, в тобі останній 

порятунок. Останній порятунок слід розуміти як останній шанс на порятунок. 

Відповідно до контексту, після цього шансу вже не буде змоги врятуватися. 

 2) міру гранично-часової якості всіляких об’єктів. 

 Гранично-часову міру якості всіляких об’єктів використовують Горацій та 

Овідій: Іbimus, ibimus, utсumque praecedes, supremum carpere iter comites parati. 

(H. Сarm. II, 17, 10—12) Йтимемо, йтимемо, якщо тільки ти підеш попереду, 

щоб в найостаннішу  дорогу вирушили готові супутники. Треба розуміти, що 

дорога для супутників є останньою у такому значенні, що для них уже нічого 

більше не буде, в тому числі ще якоїсь «більш останньої» дороги за цю. 

 Ergo etiam cum me supremus adederit ignis, vivam… (Ovid. Amor. I, 15, 40—

41) Житиму, навіть коли мене останній вогонь поглине. 

 3) міру граничності часу. 

 Овідій, як і в випадку з extremus, інтенсифікує абстрактне поняття часу 

до граничного: noctis imago, quae mihi supremum tempus in Urbe fuit. (Ovid. Trist. 
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I, 3, 1—2) Образ ночі, яка для мене в Римі була останньою межею (часом). 

Остання межа розуміється як така, що відділяє востаннє поета від вигнанння з 

Риму, і після неї Овідій вже не матиме можливості бачити рідний край. 

 Верґілій інтенсифікує граничність добової пори: Namque ut supremam falsa 

inter gaudacia noctem egerimus. (V. Aen. XII, 653) Бо ми провели останню ніч 

між фальшивими втіхами.  

 Аdi. elat. fin. ultimus (ulterior) використовують Овідій та Верґілій. З його 

допомогою інтенсифікують такі поняття: 

 1) міру граничності абстрактних понять. 

 Абстрактні поняття інтенсифікують як Овідій, так і Верґілій доволі часто: 

dolor ultime matri. (Ovid. Met. XIII, 494) О останній болю у матері. Контекст 

розуміємо так: у матері більше не буде можливості навіть терпіти біль. 

 Vocat lux ultima victos. (V. Aen. II, 668) Кличе останнє світло 

переможених. 

 2) міру гранично-часової якості всіляких об’єктів. 

 Інтенсифікація гранично-часової якості об’єктів представлена лише одним 

прикладом із поезії Овідія: Iam dabis in cineres ultima dona meos. (Ovid. Her. VII, 

192) Вже ти даси останні дари моєму праху. 

 3) міру граничності часу. 

 Інтенсифікація граничності часу спостерігається тільки у творах Овідія. 

Поет інтенсифікує граничність добової пори: Sed scilicet ultima simper 

exspectanda dies hominis. (Ovid. Met. III, 135—136) Але завжди людині слід 

чекати на останній день. Контекст варто трактувати так, що для певної людини 

більше днів після останнього дня не буде.         

 Ultima sed iussae nox erat illa fugae. (Ovid. Trist. I, 3, 50) Остання ота ніч 

була перед вимушеним вигнанням.   

 4) міру граничності географічних територій. 

 Приклади інтенсифікації міри граничності географічних територій 

засвідчені також лише у творах Овідія. В обох випадках елативний прикметник 

поєднується з іменником tellus: Nec me tenet ultima tellus. (Ovid. Epist. ex p. II, 8, 
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11) Мене не тримає крайня земля. Згідно з контекстом, після такої землі вже       

не може бути жодної іншої. 

 Ulterior nulli, quam mihi, terra data est. (Ovid. Trist. II 194) Нікого крім мене 

не було заслано у дуже далекі (найвіддаленіші)  землі. Єдиний випадок, коли 

гранично-елативний прикметник представлений формальним компаративом. 

 Отже, поетам притаманно вживати гранично-елативні прикметники             

з такими емоційними відтінками, як сум, горе, неминучість трагічного. 

 Також знайдено приклад, коли гранична елативність виражається            

не гранично-елативними прикметниками, а аналітичною конструкцією 

інтенсифікатор + прикметник: Latonamque supremo dilectam penitus Iovi. (H. 

Сarm. I, 21, 3—4) І Латону (вславляйте), любиму всевишнім Зевсом  від усього 

серця. Треба розуміти так, що більшої інтенсивності любові, ніж від усього 

серця, в цьому контексті вже не може бути. Від усього серця можна перекладати 

на повну силу, максимально.  

Таблиця 7 

Кількісне співвідношення гранично-елативних прикметників  

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 

Кількість 
знайдених прикладів 
гранично-елативних 

прикметників 

Горацій Верґілій Овідій 

Summus: 2 (6%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Extremus: 12 (33%) 7 (58%) 5 (42%) 0 (0%) 

Supremus: 8 (22%) 5 (62%) 2 (25%) 1 (13%) 

Ultimus 
(ulterior, -ius): 14 (39%) 2 (15%) 12 (85%) 0 (0%) 
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 Висновки до розділу ІI 

 Comparativus absolutus, superlativus absolutus — належать 

до морфологічних засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки і є 

безвідносними (нерелативними) стосовно порівняння, оскільки їх денотатом є 

ознака предмета та його міра. Вони виражають лише посилене перевищення 

міри ознаки предмета стосовно норми і представляють тільки елативний 

(великий, високий) ступінь ознаки.  

 Для повного аналізу абсолютний компаратив та суперлатив розглядається 

у простій конструкції (словосполученні), — тобто у поєднанні з позначуваним 

словом: іменником-суб’єктом або іменником-об’єктом (рідше займенником). 

Compar. absol. та  superl. absol. можуть стояти в препозиції, постпозиції 

стосовно позначуваного слова. Такі прості конструкції виконують передусім 

номінативну функцію. Вибір авторами препозиції чи постпозиції зумовлюється 

вимогами розміру.  

 Окрім простих двочленних конструкцій, поети використовують складніші 

тричленні, чотиричленні. Складні типи конструкцій збагачують зміст контексту 

додатковими атрибутивними якостями, а також, як і двочленні, сприяють 

підсиленню образу вірша, емотивності, експресивності (експресії). 
 Compar. absol. у творах авторів знайдено менше, ніж superl. absol. Верґілій 

не використовує його взагалі. 

 Сompar. absol. та superl. absol., сполучуючись з позначуваними словами, 

стосуються низки лексико-семантичних груп. З-поміж них виділяються дві 

великі групи: 1) ЛСГ з вираженням інтенсивності фізичної величини, кількості, 

ваги, фізично-просторового об’єму; 2) частково-оцінні та оцінні прикметники. 

 Окрім компаративних та суперлативних суфіксів, прикметники             

в нейтральному ступені інтенсивності можуть приєднувати до себе демінутивні 

суфікси, які також є морфологічними інтенсифікаторами. Adiectiva deminutiva, 

як і compar. absol. та superl. absol., можуть виражати лише елативний ступінь 

інтенсивності. Такі прикметники фактично можна називати елативними. 
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 У творах Верґілія, Горація та Овідія виявлено чотири suff. demin.: -сulu,        

-olu, -illu, -ellu. 

 Adi. demin. сполучуються лише з іменником, тобто утворюють просте 

двочленне словосполучення. Вони у таких словосполученнях можуть стояти як 

в препозиції, так і в постпозиції. 

 Поети використовують демінутивні прикметники вкрай рідко. 

 Третій морфологічний засіб вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

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

інтенсивності. Вони також можуть виражати лише елативний (великий, 

високий) ступінь інтенсивності і їх можна називати елативними. Префіксів-

інтенсифікаторів prae-, per- знайдено у творах трохи більше, ніж adi. demin. 

 Четвертим засобом вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

розглядаємо аналітичну конструкцію інтенсифікатор (прислівник) + 

прикметник (дієприкметник). За своєю семантичною природою вона виражає 

всі ступені інтенсивності атрибутивної ознаки, оскільки прислівники             

у латинській мові можуть містити різноманітні інтенсеми стосовно міри.  

 У конструкції інтенсему елативності можуть містити такі прислівники: 

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

ступінь інтенсивності може виражати прислівник nimium. Прислівники multo, 

semper, містячи велику сему інтенсивності, у контексті за певних умов все-таки 

виражають надмірний ступінь інтенсивності. Подібно прислівник satis, який 

містить сему достатньої міри, — 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 — прислівник semper, поєднуючись 

із заперечною часткою non. Достатній ступінь може виражати якісно-

означальний satis. 

 Структурно аналітичні конструкції зазвичай складаються із самої 

аналітичної конструкції та іменника чи займенника як головного члена речення: 
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<intensific. (adv.) + adi.> + subst. (pron.). Вони можуть бути у препозиції або 

у постпозиції стосовно позначуваного слова. Окрім типових конструкцій, поети 

використовують різноманітні тричленні, чотиричленні, п’ятичленні 

конструкції. 

 Завдяки різнотипним прислівникам і їхній різноманітній семантичній 

природі аналітичні конструкції утворюють численні лексико-семантичні групи, 

інтенсифікуючи низку понять. Деякі прислівники інтенсифікують одні і ті самі 

поняття; трапляються поняття, які притаманні лише одному прислівнику. 

 До п’ятої групи засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

належать елативні прикметники, — adiectiva elativa, які за своєю семантичною 

природою виражають елативний (високий ступінь) інтенсивності i в окремих 

випадках можуть виражати надмірний ступінь інтенсивності.  

 Структурно вони зазвичай поєднуються лише з іменником у препозиції. 

Проте трапляються також складніші тричленні конструкції з елативними 

прикметниками. 

 Хоча ступінь елативної ознаки цих прикметників може варіюватися 

у межах елативності вверх або вниз, — ці прикметники, сполучуючись із одним 

і тим самим іменником (або синонімічним до нього словом), не надають ніяких 

варіативних відхилень інтенсивності значення. Тобто, незважаючи на те, що 

означені прикметники є різними за інтенсивністю у межах одного ступеня, 

значення словосполучення залишається однаковим, а прикметники в цьому 

випадку відрізняються лише стилістичним забарвленням. 

 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. Вони можуть 

виражати елативний та надмірний ступені інтенсивності. У поезії Горація таких 

конструкцій не засвідчено взагалі.  
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 Структурно такі конструкції зазвичай поєднуються лише з іменником         

у препозиції. Складніші тричленні конструкції нечасто трапляються у творах 

Овідія.  

 Прислівник-інтенсифікатор quam у конструкції може сполучуватися             

з кількісним прикметником multus для інтенсифікації фізичної кількості 

природних явищ (включно з фауною) та з частково-оцінними прикметниками 

для інтенсифікації міри якості абстрактних понять.  

 Підсилювальна конструкція зі сполучником quamvis сполучується             

з більшим спектром атрибутів й інтенсифікує більшу сферу різних понять, ніж 

конструкція quam + прикметник: міру якості абстрактних понять; міру міцності 

предмета; міру емоційного стану людини; часову міру; міру фізичної краси; 

міру фізичної швидкості; кількісну міру суб’єктів. 

 Окремо поза системою засобів вираження інтенсивності атрибутивної 

ознаки стоять 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 створюють паралельну 

гілку на осі інтенсифікації стосовно елативного ступеня у посилювальній 

функції.  

 Дуже рідко adi. elat. fin. можуть виражати звичайний superl. absol., а також 

можуть відігравати роль релативного (порівняльного) суперлатива. 

 Структурно прикметники з гранично-елативним значенням зазвичай 

поєднуються  у звичайному двочленному словосполученні лише з іменником. 

Таке поєднання трапляється як в препозиції, так і в постпозиції. 

 Враховуючи, що з усіх засобів вираження інтенсивності атрибутивної 

ознаки лише аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник 

(дієприкметник) виражає всі ступені інтенсивності атрибутивної ознаки, 

а решта засобів — переважно тільки елативний ступінь, — то в польовій 

структурі засобів вираження атрибутивної ознаки ця конструкція буде стояти 

в центрі поля, а решта засобів — на периферії. 
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 Попри те що вищевказана аналітична конструкція виражає всі ступені 

інтенсивності, — елативний ступінь вона виражає найчастіше. Навіть якщо 

в решти засобів виявлено інтенсифікацію атрибута не в елативному ступені, —

то все ж таки цих прикладів дуже мало (1—2 відсотки усіх прикладів у межах 

одного засобу). Отже, елативний ступінь інтенсифікації стоїть в центрі польової 

структури ступенів, решта — на периферії. 

 Проаналізувавши шість типів засобів вираження атрибутивної ознаки, 

можна дійти 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 (92, 5 відсотка; див. 

діаграму 1) і, таким чином, стоять в 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 підсилювальної конструкції 

quamvis + прикметник у підрядних допустових реченнях перебувають на 

периферії цього поля. 

Основні результати дослідження цього розділу представлені у таких 

працях автора: [88; 90; 91; 152].  

Діаграма 1 

Кількісне співвідношення  

засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

в творах Горація, Верґілія, Овідія 

29%  (300)

18% (187)46% (476)

2% (17)

0,5% (5)
5% (52)

Абсолютний компаратив та суперлатив

Аналітична конструкція: інтенсифікатор + 
прикметник
Прикметники з елативним значенням

Префіксальні інтенсифікатори prae-, per-.

Демінутивні прикметники

Аналітична конструкція з quam/ quamvis
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РОЗДІЛ ІІІ  

ОБ’ЄКТИВНА ТА СУБ’ЄКТИВНА ІНТЕНСИВНІСТЬ У ТВОРАХ 

ГОРАЦІЯ, ОВІДІЯ, ВЕРҐІЛІЯ 

 

 Атрибутивний інтенсив у поезії Горація, Верґілія та Овідія може виражати 

три види інтенсивності: об’єктивну (об’єктивно-оцінну), суб’єктивно-оцінну, 

суб’єктивно-емотивно-оцінну інтенсивність34. Проаналізувавши твори авторів, 

які досліджуємо, було встановлено, що 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 ООІ. Оцінні та частково-оцінні атрибути зазвичай 

виражають СОІ та СЕІ.  

З функційного боку СОІ 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. Як наслідок, такий факт містить суб’єктивне судження на 

загальноприйнятому рівні.  

 СЕІ відображатиме також такі два види суджень, але, окрім того, автор чи 

мовець висловлюватиме емоційне (емотивне) ставлення до факту дійсності: 

позитивне чи негативне. Така емотивна полярність у поезії Горація, Верґілія, 

Овідія зазвичай відображатиме схвалення / несхвалення; прихильність / відразу, 

неприязнь.  

 У цьому розділі особливості вживання об’єктивної та суб’єктивної 

інтенсивності треба розглядати окремо за кожним засобом її вираження.  

 

 

                                                 
34 У цьому розділі терміни об’єктивно-оцінна, суб’єктивно-оцінна, суб’єктивно-емотивно-оцінна 
інтенсивність скорочуємо ООІ, СОІ, СЕІ.  
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3.1. Вираження об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності абсолютним       

компаративом та суперлативом. 

Superl. absol. та compar. absol. зазвичай виражають ООІ та СОІ. СЕІ 

фігурує досить рідко. 

ООІ переважно трапляється під час інтенсифікації: 

1) міри розміру: Cui plurima cervix. (V. Georg. III, 52) У нього величезна 

шия; 

2) міри кількості фізичних об’єктів і абстрактних понять: Maxima pars 

hominum nec te, pulcherrima, curat. (Ovid. Epist. ex p. I, II, 81) Дуже велика 

частина людей про тебе і не турбується, о найгарніша. 

Maxima pars vatum, pater et iuvenes patre digni, decipimur specie recti… (H. 

Art. poet. 24—25) Величезна частина поетів, батьку, і сини батька гідні, 

обманюємось видимістю правильного; 

 3) міри абстрактної кількості: Vox tamen illa fuit celeberrima. (Ovid. Epist. ex 

p. I, 9, 23) Дуже часто повторюваний був той голос;  

4) міри фізичної відстані: Perflant altissima venti. (Ovid. Rem. Amor. 369) 

Віють дуже високо вітри; 

5) міри абстрактної відстані: Ficta voluptatis causa sint proxima veris. (H. 

Art. poet. 338) Вигадки задля задоволення нехай будуть найближчими до 

правди; 

6) міри віку: At senior stulte flebat ubique pater. (Ovid. Rem. amor., 470) 

І пристарілий батько даремно проливав сльози; 

 7) якості кольору: Unde nigerrimus Auster nascitur. (V. Georg. III, 278—279) 

Звідки дуже народжується чорний австер. 

 СОІ як особистий погляд (судження) автора вживають поети дуже часто: 

Sic ruit ad celebres cultissima femina ludos. (Ovid. A. Amat. І, 97) Так рине на 

ігрища святкові жіноцтво дуже пишне. У цьому випадку Овідій оцінює 

жіночу привабливість.  
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 Tum maximus heros maternas agnovit avis. (V. Aen. VI, 192—193) Тоді 

великий герой упізнав материнських птахів. Верґілій характеризує героя 

з власного погляду. 

 Nam fuit ante Helenam cunnus taeterrima belli causa. (H. Serm. I, 3, 107—108) 

Бо була і до Єлени блудниця дуже страшною причиною війни. Горацій 

висвітлює свою думку про блудниць. 

 Серед суб’єктивного особистого погляду автора трапляється такий 

різновид, як власне уявлення про факт дійсності: Meque loco plecti commodiore 

velit. (Ovid. Epist. ex p. III, 3, 64) Нехай покарає мене в дуже сприятливому 

місці. 

 Et veniet votis mollior aura tuis. (Ovid. Epist. ex p. III, 3, 84) І нехай прийде на 

твої благання дуже м’який вітер. 

Окрім власного погляду автора, СОІ трапляється у прямій мові під час 

особистого судження персонажа-мовця: Hic ego propter aquam, quod erat 

deterrima. (H. Serm. I, 5, 7) Tут я біля води, що була поганючою. 

Aliis violentior aequo visa dea est. (Ovid. Met. IIІ, 253—254) Для одних 

богиня видалася дуже жорстокою. 

Non illum nobis genetrix pulcherrima talem promisit. (V. Aen. IV, 227—228) 

Але не його нам обіцяла дуже красива мати. 

 Бувають випадки із СОІ, де вона виражена як констатація 

загальноприйнятого факту: Tertia post Idus lux est celeberrima Baccho. (Ovid. 

Fast. III, 713) Дуже урочистий третій день після ід присвячений Вакху. Під час 

опису Овідій оцінює святковий день згідно із загальноприйнятою думкою. 

 Досить поширені приклади, коли СОІ застосовують для опису не власних 

суджень, а суспільно визнаної позиції щодо дійсності: Quid tibi visa Chios, 

Bullati, notaque Lesbos, quid concinna Samos, quid Croesi regia Sardis, Zmyrna 

quid et Colophon, maiora minorane fama? (H. Epist. I, 11, 1—2) Як тобі видались 

Хіос, Буллатія, як славний Лесбос, а як красивий Самос, як Крезові Сарди, як 

Смірна, а як Колофон, чи більшої чи меншої слави? 
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 Est in conspectu Tenedos, notissima fama insula. (V. Aen. II, 21—21) 

Видніється Тенедос, дуже відомий острів.  

  У цих двох реченнях поети використовують великий ступінь СОІ. 

Очевидний факт, що острів Тенедос та місто Колофон відомі за заслуги 

літературних митців і воєнні дії. Тобто в контексті немає суб’єктивного 

ставлення автора. 

 В наступних двох прикладах СОІ стосується загальновизнаної слави 

персонажа: Ennius ingenio maximus. (Ovid. Trist. ІI, 424) Енній талантом 

величний. 

 Maximus occubat Hector. (V. Aen. V, 371) Лежить величний Гектор. 

Nata erat huic Chione, quae dotatissima forma. (Ovid. Met. XI, 301) 

Народилася у нього Хіона, надзвичайно обдарована красою.  

У цьому уривку реалізується СОІ, оскільки Овідій висловлє свою думку 

стосовно зовнішнього вигляду персонажа. 

 СЕІ виявлено лише у творах Горація та Овідія. У поезії Овідія фігурує 

п’ять прикладів: Fabula non caelo turpior ulla foret. (Ovid. Amor. I, 13, 34) Будь-

яка байка не була б ганебніша для небес. У контексті наявне емоційне 

несхвалення поета, а прикметник ulla уточнює та увиразнює емосему атрибута 

turpior. 

O Rhodiae ductor pulcherrime classis. (Ovid. Met. XII, 574) О, прекрасний 

поводире родоського флоту. В цьому уривку СЕІ відображена як возвеличення, 

захоплення автора героєм. Увиразнення емосеми відбувається підвищеною 

інтонацією.  

Pessima sit, nulli non sua forma placet. (Ovid. A. Amat. І, 614) Хоч дуже 

погана, але ніколи не гидиться свого вигляду.  

Тут Овідій використовує своєрідне емоційне одобрення-примирення 

стосовно зовнішнього вигляду жінки, яку він описує. Кон’юнктивна форма sit 

реалізує таке ставлення автора і, відповідно, умову для емотивності.  

Nuper erat genitus, modo formosissimus infans. (Ovid. Met. X, 522) Недавно 

народжене, — вже дуже гарне дитя.  
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У цьому уривку міститься емоція радості та  хвальби автора. 

 В наступному прикладі Овідій також виділяє позитивну рису характеру 

персонажа: Dixit, et ut leges captis iustissimus auctor hostibus inposuit. (Ovid. Met. 

VIII, 101—102) Сказав і як дуже справедливий автор видав закони 

переможеним ворогам.  

 Горацій вживає СЕІ лише двічі: Ac non incauto fictum astutumque vocamus, 

simplicior quis et est. (H. Serm. I, 3, 63—64) І легковажно ми називаємо його 

брехливим і хитрим, a він лише є звичайнісіньким. У реченні наявне емоційне 

виправдання поета стосовно риси характеру персонажа.  

Hic ego propter aquam, quod erat deterrima. (H. Serm. I, 5, 7) Tут я є біля 

води, що була поганючою. В цьому прикладі автор виражає власну відразу до 

якості води у водоймі. 

 

3.2. Вираження об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності          

прикметниками з демінутивним значенням 

 Попри те що в теоретичній літературі прикметники з демінутивним 

значенням прийнято вважати засобами вираження власне суб’єктивно-оцінної 

інтенсивності, аналіз творів Горація, Овідія та Верґілія показав, що такі 

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

 Хоч adi. demin. є непродуктивними засобами вираження інтенсивності 

якісної ознаки і прикладів з ними виявлено вкрай мало, однаково 

простежується чітка тенденція для вираження кожного з підвидів інтенсивності. 

ООІ виражається лише прикметниками, які позначають розмір. Така ООІ є         

у творах кожного поета: Sicut parvola — nam exemplo est — magni formica laboris 

ore trahit quodcumque potest atque addit acervo quem struit. (H. Serm. I, 1, 32—35) 

Подібно до того, як, наприклад, крихітна мураха з великим завзяттям тягне  

все, що може, і складає на купу, яку будує…  

 В реченні наявна об’єктивно-оцінна інтенсивність, яка характеризує 

фізичну величину мурахи. 
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Si quis mihi parvulus aula luderet Aeneas. (V. Aen. IV, 328—329) Якщо би 

поряд зі мною бавився в палаці маленький Еней. В цьому прикладі виражена 

об’єктивно-оцінна інтенсивність, характеризуючи велику міру фізичної 

величини та людського віку. 

Infirmis culpa pusilla nocet.  (Ovid. Rem. Amor. 730) Безсилим маленька вада 

шкодить.  

В уривку інтенсивність є об’єктивно-оцінною і стосується міри розміру 

суб’єкта. 

 СОІ фігурує лише раз у поезії Овідія. Вона виражена частково-оцінним 

прикметником: Qui tetigit thalamos praeda novella tuos. (Ovid. A. Amat. III, 560) 

Як тільки новенька жертва увійшла в твою спальню.  

 В контексті виражена суб’єктивно-оцінна інтенсивність як власний погляд 

автора щодо ситуації. 

СЕІ виявлено також один раз, але у поезії Горація: Іndotata mihi soror est, 

paupercula mater.  (H. Epist. I, 17, 46) Без приданого у мене є сестра і бідненька 

мати. Аdi. demin. paupercula супроводжується суб’єктивно-емотивною оцінкою 

автора стосовно матеріального благополуччя персонажа. Незважаючи на те, що 

характеристика суб’єкта виражає об’єктивний факт стосовно його 

матеріального стану, великий (елативний) ступінь інтенсивності частково 

привносить сему суб’єктивної оцінки в контекст, до того ж інтенсивність 

переплітається з емосемою жалю.  

 

3.3. Вираження об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності елативними 

прикметниками з префіксами prae-, per- 

 Виявлена у творах кількість прикметників із префіксом prae-, per- утворює 

дві майже рівні за чисельністю групи стосовно вираження СОІ та ООІ. Трохи 

частіше поети використовують прикметники, які виражають СОІ. Прикладів        

з СЕІ не засвідчено. ООІ виражають такі атрибути:  

 1) validus (в значенні сильний та плодючий): Nec se praevalidam primis 

ostendat aristis! (V. Georg. II, 253) Нехай вона (земля) не виявляє великої сили над 



 
 

156

молодими колосками; Hic tibi praevalidas olim multoque fluentis sufficiet Baccho 

vitis. (V. Georg. II, 190—191) Він (виноградник) колись тобі дуже плодючі лози з 

переповненим Вакхом (вином) подасть. В обох прикладах інтенсив praevalidus 

відображає об’єктивну оцінку якості рослини;   

2) brevis: Paene mihi puero nec digna nec utilis uxor est data, quae tempus 

perbreve nupta fuit. (Ovid. Trist. IV, 10, 69—70) Ще майже хлопцем була мені 

дана пуста й нікчемна дружина, яка дуже короткий час була заміжня за 

мною. Овідій, використовуючи інтесив perbreve, об’єктивно оцінює певний 

часовий проміжок; 

3) fulgens: Quem fulva leonis pellis obit totum praefulgens. (V. Aen. VIII, 552-

553) Всього його (коня) покривала жовта яскраво блискуча шкура; Верґілій 

змальовує шкіру як таку, що з об’єктивного боку досягла великого спектру 

світіння; 

4) magnus: Persius hic permagna negotia dives habebat. (H. Serm. I, 7, 4) 

А цей багач Персій мав дуже великі неприємності. Горацій змальовує 

неприємності, інтенсифікуючи їх до елативного ступеня, водночас не додаючи 

своїх суб’єктивних суджень, а лише достовірно описує ситуацію. 

СОІ виражають такі прикметники: 

1) frigidus: Et sit praefrigidus Auster. (Ovid. Epist. ex p. IV, 12, 35) І подує 

дуже холодний Австер.  

Незважаючи на те, що прикметник frigidus означає природний 

температурний стан фізичного явища і йому властиво виражати ООІ, 

у контексті все-таки наявна СОІ, оскільки людям, які живуть в різних 

кліматичних умовах, є звичним переносити температурні умови рідних країв. 

Для Овідія температура повітря тієї країни, де він відбував заслання, була на 

сприйняття нижчою ніж для місцевих жителів. Тому в контексті виражено 

власне суб’єктивне судження;  

2) clarus: Qui turpi secernis honestam non patre praeclaro, sed vita et pectore 

puro. (H. Serm. I, 6, 63—64) Ти, який відрізняєш чесного від нечесного не за 

славетним батьком, а за способом життя та чистим серцем.  
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СОІ у реченні виражена як власний погляд автора. 

Eumedes proles praeclara Dolonis. (V. Aen. XII, 346—347) Евмед, 

преславний потомок Долона.  

В уривку СОІ виражене як суб’єктивне судження автора про 

загальноприйняту думку. 

 

3.4. Вираження об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності аналітичною 

конструкцією інтенсифікатор (прислівник) + прикметник 

Враховуючи можливість сполучуваності атрибутів із великою кількістю 

прислівників-інтенсифікаторів, які надають конструкції різних семантичних 

відтінків і в такий спосіб виражають різні ступені інтенсивності ознаки, що, як 

наслідок, безпосередньо впливає на вид інтенсивності, — варто розглянути 

можливість вираження трьох типів інтенсивності щодо кожного прислівника 

окремо. Загалом конструкція intensific. (adv.) + adi. (particip.) може виражати 

ООІ, СОІ, СЕІ. Але не всім прислівникам-інтенсифікаторам це притаманно. 

Прислівник tam у конструкції зумовлює вираження усіх трьох типів 

інтенсивності. ООІ переважно реалізується під час інтенсифікації: 

 1) міри фізичної кількості: Tam multis civibus. (V. Aen. VI, 571) У стількох 

численних громадян; 

 2) міри абстрактної кількості: Tam multae scelerum facies. (V. Georg. I, 506) 

Настільки численні (різні) обличчя злочинів; 

 3) кількісної міри часу: Tam sera segnities. (V. Aen. II, 373—374) Настільки 

пізня затримка; 

 4) міри фізичної ваги: Aere subiecto tam grave pendet onus. (Ovid. Fast. 6, 

270) У піднятому повітрі настільки важкий звисає тягар; 

 5) міри фізичної швидкості: Quodque sit a patria tam fuga tarda, queror. 

(Ovid. Trist. I, II, 83) Скаржусь, що настільки повільною є втеча від (з) 

батьківщини. 

 СОІ як власний погляд автора виявлено лише у творах Овідія та Верґілія: 

Tam saevae facies. (V. Aen. VII, 501) Настільки грізний вигляд.  
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 Sed fuit in tenera tam dura superbia. (Ovid. Met. III, 354) Проте була у 

ніжній красі така (дуже) незламна гордість.  

 Приклади із СЕІ виявлено лише чотири: один — у творах Горація, три — 

у Верґілія. 

 Me nec tam patiens  Lacedaemon (percussit). (H. Сarm. I, 7, 10) Mене не 

вражає настільки незламна Спарта. В цьому уривку наявне емоційне 

несхвалення автора. 

 Всі приклади вживання СЕІ у поезії Верґілія містять той самий атрибут 

dira: Quae mens tam dira. (V. Aen. II, 519) Яка настільки жахлива думка. 

В уривку відчувається емоційний подив автора. 

 Прислівник-інтенсифікатор multum, який засвідчено лише раз у творах 

Горація, виражає ООІ стосовно міри швидкості: Hunc medicus multum celer 

atque fidelis excitat hoc pacto. (H. Serm. II, 3, 147—148) Дуже меткий лікар і  

надійний розбудив його у такий спосіб… 

 Multo може виражати ООІ, СЕІ: Danda est ellebori multo pars maxima avaris. 

(H. Serm. II, 3, 82) Скупим слід дати дуже превелику кількість чемериці.            

В реченні виражено загальну об’єктивну характеристику кількості.  

 Цікавий такий приклад із СЕІ. Горацій унаслідок надмірності, стилістичної 

плеонастичності виражає власну радість стосовно природного явища: Postera 

lux oritur multo gratissima. (H. Serm. I, 5, 39) Настав дуже приємний (надто 

приємний) світанок нового дня.  

 Прислівник penitus виражає ООІ та СОІ: Ea diversa penitus. (V. Aen. IX, 1) 

Вони цілком віддалені.  

 Тут відображено об’єктивну характеристику міри відстані. 

 Latonamque supremo dilectam penitus Iovi. (H. Сarm. I, 21, 3—4) Латону 

(вславляйте) любиму всевишнім Зевсом від усього серця. В цьому контексті 

Горацій застосовує суб’єктивну настанову. Крім того, інтенсифікований 

атрибут описує емоції. Слід відрізняти вираження емоцій від їхнього опису. 

Коли описано емоції, — в тексті наявна СОІ.  
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 Інтенсифікатор bene в аналітичній конструкції у засвідчених прикладах 

створює умови лише для вираження СОІ. Таку СОІ представлено як власні 

судження авторів: At non bene culta puella. (Ovid. Amor. III, 7, 1) Хіба не добре 

доглянута дівчина. В цьому уривку, зокрема, виражено суб’єктивний 

риторичний сумнів автора.  

 Інтенсифікатори graviter / grave в поєднанні з атрибутами виражають лише 

ООІ: Hasta sub mentum graviter pressa. (V. Aen. X, 346—347) Спис важко 

притиснутий до горла. Цей уривок містить об’єктивне вираження фізичної 

сили.  

 Один раз засвідчена у поезії Верґілія, аналітична конструкція 

з прислівником late виражає ООІ фізичного об’єму: Haec inter tumidi late maris 

ibat imago aurea. (V. Aen. VIII, 671—672) Між цим золотим образом постало 

широко бурхливе море.  

 У конструкції з прислівником turpiter завжди наявна СЕІ: Et, fateor, medicus 

turpiter aeger eram. (Ovid. Rem. Amor. 314) І зізнаюсь, що як лікар я був 

жахливо хворим. У вірші Овідій змальовує особистий сором мовця. 

 Non tibi parvum ingenium, non incultum est et turpiter hirtum. (H. Epist.  I, 3, 

21—22) Не малий в тебе талант, не запущений він є і не ганебно грубий.             

В цьому реченні Горацій змальовує емоційне виправдання мовця. 

 Прислівник-інтенсифікатор saepe у виявлених прикладах дає можливість 

конструкції виражати лише ООІ: Saepe videntes agricolae. (V. Georg. I, 354—

355) Селяни, які часто спостерігають. В уривку наявна об’єктивна констатація 

часової міри. 

 Аналітична конструкція з прислівником semper виражає усі три типи 

інтенсивності. СЕІ виявлено лише двічі у творах Верґілія: Іnfelix o semper pecus! 

(V. Ecl. III, 3) О завжди  нещасне стадо. Автор виражає власний жаль стосовно 

тварин.  

 O semper inertes Tyrrheni. (V. Aen. XI, 732—733) О завжди ліниві Тірренці. 

В уривку наявне емоційне незадоволення автора. 
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 Враховуючи темпоральну особливість прислівника semper, ООІ 

реалізовується при непрямій інтенсивності як констатація існування / наявності 

певного факту на часовому відрізку (у часовому просторі): Semper udum Tibur. 

(H. Carm. III, 29, 6) Завжди вологий Тібур.  

 Semper nitidissimus annus. (Ovid. Fast. V, 207) Завжди дуже квітуча весна.  

 СОІ виражена як власний погляд автора чи персонажа: Dies, quem semper 

acerbum, semper honoratum habebo. (V. Aen. V, 49—50) День, який завжди 

вважатиму неприємним, завжди урочистим. Верґілій описує власне судження 

емоцій.  

 Num te semper inops agitet vexetque cupido. (H. Epist. I, 18, 98) Чи тебе 

завжди побуджує і тривожить убога жадібність. Горацій описує власне 

суб’єктивне судження стосовно людської вади.  

 Двічі виявлений інтенсифікатор nimium зумовлює вираження СОІ та СЕІ. 

 Et voltus nimium lubricus adspici. (H. Carm. I, 19, 8) І погляд надто 

спокусливий, коли дивиться. В уривку спостерігаємо звичайне суб’єктивне 

судження автора. 

 О fortunatos nimium agricolas! (V. Georg. II, 458—459) О надто щасливі 

селяни! В цьому прикладі виражається поетова радість за селян.  

 Інтенсифікатор satis, який трапляється у аналітичній конструкції лише 

двічі, реалізує вживання СОІ: Іnvertere satis immanis dentibus hydri. (V. Georg. II, 

458—459) Орали зубами дуже лютої гідри. 

 Et nunc accipter, nulli satis aequus in omnes saevit aves aliisque dolens fit 

causa dolenti. (Ovid. Met. XI, 344—345) Тепер він яструб, до жодного 

достатньо милостивий, лякає усіх птахів і, страждаючи сам, стає причиною 

для страждання інших. В обох прикладах автори описують власний 

суб’єктивний погляд.  

 Прислівник-інтенсифікатор praecipue, який фігурує лише раз, виражає СОІ 

як власне судження автора: Praecipue sanus, nisi cum pitvita molesta est. (H. Epist. 

I, 1, 108) Переважно здоровий, якщо б не нежить надокучливий.  
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 Також раз застосований, прислівник paulum створює умови для СОІ як 

власне судження автора: Іntererit satyris paulum pudibunda protervis. (H. Art. 

Poet. 233) Дещо скромною вона промайне між зухвалими сатирами.   

 Інтенсифікатор mediocriter, який вжито лише раз, також зумовлює 

вираження СОІ: Num pavor et rerum mediocriter utilium spes. (H. Epist. I, 18, 99)  

А тепер страх і надія на малокорисні діла. Горацій застосовує особисте 

судження факту дійсності.  

 В усіх випадках використання в аналітичній конструкції прислівника male 

виражено СОІ: Statio male fida carinis. (V. Aen. II, 23) Недостатньо надійна 

бухта для кораблів. 

 Paene також реалізує можливість виразити СОІ: Vix sumptae Musa tabellae 

inponuit pigras paene coacta manus. (Ovid. Epist. ex p. IV, 2, 27—28) Знехотя 

майже змушена муза приклалася повільними руками до взятої дошки. 

 Інтенсифікатор haud в аналітичній конструкції виражає ООІ: Genus haud 

unum. (V. Georg. II, 83) Заледве (не тільки) один рід. В уривку об’єктивність 

стосується кількісної міри.  

 Прислівник-інтенсифікатор ita створює умову для ООІ: Hoc erat in votis: 

modus agri non ita magnus. (H. Serm. II, 6, 1) Це було у молитвах: частку поля б, 

не настільки велику. В уривку об’єктивність стосується міри величини.  

 

3.5. Вираження об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності 

прикметниками з елативним значенням 

 Всі adi. elat. у поезії Горація, Верґілія та Овідія виражають лише два види 

інтенсивності: ООІ, СОІ. Особливості їхнього вжитку варто розглянути 

стосовно кожного прикметника зокрема35.  

 Для аdi. elat. ingens характерна інтенсема «великий вище норми» і така 

міра стосується переважно понять розміру, руху, кількості, ваги, які є 

об’єктивними показниками дійсності, тому цей прикметник зазвичай виражає 

                                                 
35 Гранично-елативних прикметників не розглядатимимемо окремо, оскільки поняття граничної межі стосується 
об’єктивного боку дійсності. Гранична міра не міститиме суб’єктивного супроводу (суджень, припущень), а 
виражатиметься лише ООІ. 



 
 

162

ООІ. СОІ реалізовуватиметься у тому випадку, коли атрибут ingens міститиме 

сему величі. Таких випадків із СОІ знайдено лише 11: два у творах Горація, 

три — у Верґілія, шість — в Овідія. Серед них трапляються приклади із 

власним судженням автора: Tibi ingens virtus atque animus cenis responsat 

opimis? (H. Serm. II, 7, 102—103) A ти, велична доблесте і душо, чи встоїш 

перед розкішними трапезами?  

 Pendent opera ingentes. (V. Aen. IV 88—89) Вони зважують величні діла.  

 Ubi sunt ingentia magni verba viri. (Ovid. Met. XIII, 340—341) Де є величні 

слова великого мужа? 

Також СОІ може бути представлена як загальноприйнятий суб’єктивний 

факт:  

Горацій змальовує славних героїв: Non pugnavit ingens Idomeneus 

Sthenelusve solus. (H. Carm. IV, 9 19—20) Не одні воювали могутні Ідоменей чи 

Стенел.  

Верґілій пише про Енея: Simul accipit alveo ingentem Aenean. (V. Aen. VI, 

412—413) Тут же він впускає на човен могутнього (величного) Енея.  

Овідій зображає Трою: Iacet Ilion ingens. (Ovid. Met. XIII, 505) Лежить 

величний Іліон. 

Як згадувалось вище (п. 2.5.), атрибут grandis, як і ingens, містить сему 

«великий вище норми» і така міра стосується лише понять розміру, кількості, 

ваги, а вони є об’єктивними показниками дійсності. Тому grandis виражає лише 

ООІ. 

Adi. elat. immanis, impotens можуть виражати також ООІ, оскільки вони 

інтенсифікують переважно поняття фізичного розміру, сили, кількості, ваги.  

 Цікавими є приклади з атрибутом omnipotens у плані вираження 

об’єктивності. Цей атрибут відображає загальноприйнятий об’єктивний факт 

дійсності: Juppiter omnipotens. (V. Aen. V, 687) Юпітер всевладний. 

Fortuna omnipotens. (V. Aen. VIII, 334) Фортуна всевладна.   
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Прикметниками immensus, innumerus, innumerabilis, яким притаманно 

інтенсифікувати кількісну міру, що, очевидно, стосується об’єктивного боку 

дійсності, виражається лише ООІ. 

Adi. elat. exiguus, за аналогією до попередніх прикметників, також може 

виражати лише ООІ, оскільки інтенсифікує міру розміру, кількості, просторово-

об’ємних величин.  

 

3.6. Вираження об’єктивної та суб’єктивної інтенсивності з допомогою 

конструкції quam + прикметник та підсилювальної конструкції 

quamvis + прикметник  

 Аналітична конструкція прислівник-інтенсифікатор quam + прикметник 

у поезії авторів, що досліджуємо, виражає переважно ООІ, оскільки у таких 

конструкціях роль атрибутів здебільшого відіграють прикметники на 

позначення кількості та розміру: Quam multa in silvis autumni frigore prima lapsa 

cadunt folia. (V. Aen. VI, 309—310) Як багато листя у лісах восени з першим 

морозом, зірвавшись, падають. 

 Me miserum, virtus quam brevis illa fuit. (Ovid. Fast. I, 598) О, я — нещасний, 

якою короткою була ця мужність. 

 СОІ не виявлено взагалі. 

 СЕІ виявлена лише раз в поезії Овідія: Quam mala, Sol, exempla moves! 

(Ovid. A. Amat. II, 575) Які погані приклади, Сонце, ти наводиш! В уривку 

Овідій виражає власне емоційне обурення. 

 Підсилювальна конструкція quamvis + прикметник у підрядних допустових 

реченнях може виражати ООІ, сполучуючись з прикметниками розміру, 

кількості, руху: Ut meminisse iuvat! Quamvis brevis illa voluptas fuit… (Ovid. Met. 

IX, 485) Як приємно згадувати! Наскільки короткою б не була ця розкіш… 

 Також поширене вираження такою конструкцією СОІ, оскільки вже сама 

«сема допусту» надає змогу авторові (мовцю) виражати власне суб’єктивне 

бачення, судження, припущення: Ilia cui placuit, quamvis erat horrida cultu. 

(Ovid. Amor. III, 6, 47) Ілія йому полюбилася, хоч  і страшною на вигляд вона 
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була. У прикладі виражено власне бачення Овідія стосовно зовнішнього 

вигляду жінки. 

 

 Висновки до розділу ІІІ 

Будь-який атрибутивний інтенсив  у поезії Горація, Верґілія та Овідія може 

виражати три види інтенсивності: об’єктивну (об’єктивно-оцінну), суб’єктивно-

оцінну (модально-оцінну), суб’єктивно-емотивно-оцінну (модально-емотивно-

оцінну) інтенсивність. 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 ООІ. Оцінні та частково-оцінні атрибути зазвичай 

виражають СОІ та СЕІ.  

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

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

наслідок, стосовно 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 відображатиме також такі два види суджень, 

але, крім того, 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.  

 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 перебувають в центрі, а СЕІ — 

на периферії. 

Superlativus absolutus та comparativus absolutus зазвичай виражають ООІ та 

СОІ. СЕІ трапляється досить рідко. 

Аналіз творів Горація, Овідія та Верґілія свідчить, що демінутивні 

прикметники-інтенсиви можуть виражати й об’єктивно-оцінну інтенсивність. 
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ООІ виражається прикметниками, які позначають розмір. У поезії Горація 

виявлено один випадок використання СЕІ. 

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

в однаковій кількості. Прикладів з СЕІ не засвідчено. 

 Конструкція intensific. (adv.) + adi. (particip.) 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 конструкціях автори вживають для 

вираження усіх трьох типів інтенсивності.  

 Adiectiva elativa 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 трапляється лише раз у поезії Овідія. 

 Підсилювальна конструкція quamvis + прикметник у підрядних допустових 

реченнях може виражати ООІ, сполучуючись з прикметниками розміру, 

кількості, руху. Досить поширене вираження СОІ, оскільки вже сама «сема 

допусту» дає змогу авторові (мовцю) виражати власне суб’єктивне бачення, 

судження, припущення. 
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РОЗДІЛ ІV 

КАТЕГОРІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

КАТЕГОРІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ 

 

 Під час розгляду природи суб’єктивної та об’єктивної інтенсивності вже 

згадувалось (п. 1.5.), що інтенсивність — це вимірювач ступеня експресивності, 

образності (як складової частини експресивності), виразності, оцінки.  

 Продовжуючи в цьому розділі аналіз згаданої проблеми, потрібно 

розглянути та описати можливість кожного з трьох видів інтенсивності 

атрибутивної ознаки виражати експресію (включаючи як засоби вираження 

інтенсивності, так і ступені інтенсивності). Тут актуальне дослідження мовних 

рівнів та шляхів (засоби, прийоми), за допомогою яких категорія інтенсивності 

якісної ознаки виражатиме експресію, тобто становитиме одну з її складових 

частин. 

Насамперед варто зазначити, що латинська поезія — це творіння  звукових 

та зорових образів, які є носіями глибокої світоглядної філософської думки, 

а поетичні образи — це єдність звуку та сенсу. Особливо глибоко та 

зворушливо поєднували думку з поетичними образами поети авґустівської 

доби: Верґілій, Горацій та Овідій.  Поетика їхніх творів просякнута ефектами 

милозвучності, підвищеною інтонаційною виразністю [100]. Зазначимо, що 

конкретика їхніх поетичних образів працює на загостреній емоційності36. А де 

наявна загострена емоційність ⎯ там стиль автора збагачений стилістичними 

прийомами, зокрема інтенсивністю, емотивністю, оцінкою. Відображаючи 

у віршах своє об’єктивне чи суб’єктивне ставлення до подій, автори з 

допомогою інтенсифікованих прикметників (дієприкметників) створюють одну 

з формотворчих «цеглин» своїх слухово-зорових образів. Отже, 

інтенсифікований атрибут як художнє слово — це «своєрідний інструмент, 

яким поети створюють справжній образний мікросвіт із метою певного 

                                                 
36 Під загостреною емоційністю розуміємо викликання почуттів, емоцій, загострених, увиразнених образів, 
естетичного ефекту у читача. Варто наголосити, що загострену емоційність треба відрізняти від емотивності 
слова, контексту (з емотивною лексикою), яка виражає емоції читача чи мовця у тексті. 
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естетичного впливу на читача» [55, с. 160]. Тут варто згадати твердження 

Г. М. Загайської, що «важливою в поезії є стилістична роль прикметників, які 

конкретизують предмети, названі іменником, є засобом художнього означення, 

суттєво впливають на емоційно-почуттєву сферу сприйняття читача» [42, с. 15], 

і також твердження С. А. Антонюк, яка слушно вказує, що «якісні прикметники 

в поетичному творі беруть чи не найактивнішу участь у змалюванні певної 

картини та образу, оскільки вони називають ознаку, якість та властивість 

предмета» [5, с. 62]37. 

 Експресивність належить до основних стилістичних понять, оскільки на 

протиставленні (опозиції) експресивного і неекспресивного формуються майже 

всі стилістичні парадигми. Розрізняють інгерентну й адгерентну 

експресивність мовних одиниць. Інгерентна — така експресивність, що 

внутрішньо притаманна мовному знаку, є його постійною і невід’ємною 

ознакою в будь-яких ситуативно-контекстних умовах. Адгерентна 

експресивність — це інтенсивна виразність мовного знака, що сформувалася 

тільки у певному контексті, ситуації, умовах, а не в основному словниковому 

значенні38 [67, с. 190]. Деякі вчені, розуміючи під цими термінами те саме, 

використовують назви «семантична і стилістична експресивність». Так, згідно 

з їхніми визначеннями, семантична експресивність належить мові і має 

визначену систему засобів на різних мовних рівнях, які слугують для реального 

втілення у мовленні експресивної функції мови [60, с. 79]. Стилістична 

експресивність — мовленнєве явище, яке свідомо формує автор за допомогою 

системи експресивних мовних засобів та стилістичних прийомів [124, с. 33]. 

Отже, можемо констатувати, що актуалізація мовних одиниць, відповідно до 

настанови (інтенції) мовця, мети, ситуації, умов, робить їх експресивними, 

                                                 
37 Дослідниця С. А. Антонюк, досліджуючи тактильні атрибути у творах Горація, Верґілія та Овідія, також 
аналізує їхні стилістичні особливості. Більшість тактильних лексем, які вона досліджує, виражають нульовий 
ступінь інтенсивності, та, як правило, виражають експресію у функції епітетів, та у складі порівняльних 
конструкцій [5, с. 62]. 
38 Варто також згадати, що у поезії Горація, Верґілія, Овідія прикметник, а також дієприкметник на нульовому 
ступені інтенсивності ознаки дуже часто може набувати додаткової конотації завдяки філософсько-світоглядній 
позиції автора та контекстуальних стилістичних умов. Формально такі атрибути виражають  нульовий ступінь 
інтенсивності ознаки, а контекстуально — елативний.  Не ставимо за мету розглядати та описувати їх, оскільки 
інтенсифікація їх реалізується не лише через адгерентну експресію, а через поетику тексту, філософські та 
смислові підтексти, певні здогади та візії, що є проблемою літератури. 



 
 

168

реалізуючи їхні інгерентні можливості або й додаючи їм адгерентної 

(контекстної) експресії від себе. 

 Засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки в контекстуальних 

умовах репрезентуватимуть лексичний, граматичний рівень, стилістичні засоби. 

Мовний контекст трактуємо як лексичні та граматичні обставини 

функціонування слова, поєднання мовних одиниць, яких вистачає для 

здійснення емоційних конотацій слова. Власне, стилістичний контекст сприяє 

розширенню конотаційного змісту мовних одиниць (стилістем) унаслідок 

вмілого нагромадження у невеликій частині тексту значної кількості 

стилістичних прийомів [67, с. 184]. 

За допомогою образності як однієї з ознак експресивності можна досягти 

виразності мовної комунікації. Відповідно до цього, образність можна 

трактувати як властивість слів, словосполучень передавати не лише логічну, 

а й конкретно-чуттєву, емоційно-оцінну інформацію39. Слово містить 

експресивність «якщо воно своєю образністю чи якимось іншим способом 

підкреслює та підсилює те, що є в тому самому слові чи в інших, синтаксично 

пов’язаних із ним» [7, с. 128]. Образність завжди має в собі «прирощення» 

значення, яке відбувається через тропи і фігури [67, с. 185—189]. Згідно з цим, 

закономірно розглянути засоби вираження категорії інтенсивності атрибутивної 

ознаки через призму стилістики тексту. 

 

4.1. Стилістична роль засобів вираження інтенсивності атрибутивної 

ознаки 

 Розглядаючи стилістичну роль засобів вираження інтенсивності 

атрибутивної ознаки, для кращого висвітлення проблематики використовуємо 

такий термінологічний апарат: стилістична функція, стилістичне значення, 

стилістичний ефект, стилістичний прийом. 

                                                 
39 Під образністю насамперед розуміємо естетично значущу побудову, зображальність тексту, яка породжує 
естетичне переживання у читача завдяки особливому відбору і вживанню мовних одиниць [162, с. 247—248; 
165, с. 345—346]. 
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Стилістична функція — це призначення мовних засобів, які мають 

стилістичне значення, реалізовувати комунікативні (стилістичні) завдання. 

 Стилістичне значення — це сукупність компонентів значення мовної 

одиниці, які є додатковими до логічних і виражають експресивні та функційні 

властивості мовної одиниці. 

Стилістичний ефект — це результат використання мовних засобів, які 

містять стилістичне значення і виконують певну стилістичну функцію та 

здійснюють враження на адресата [139, с. 27—28].  

 Стилістичний прийом — це «зумисне і свідоме підсилення якої-небудь 

типової, структурної і (або) семантичної риси мовної одиниці (нейтральної чи 

експресивної), яка досягнула узагальнення і типізації та стала, таким чином, 

новоутвореною моделлю» [139, p. 29—30]. Послуговуючись класифікацією 

І. В. Арнольд, поділяємо аналізовані найрегулярніші стилістичні фігури на 

фонетико-смислові, графіко-смислові, семантико-смислові, структурно-

смислові [6; 7]. 

До фонетико-смислових належать: 

1) алітерація — звуковий повтор приголосних; 

2) асонанс — звуковий повтор однотипних голосних. 

До семантико-смислових фігур, найчисленнішої групи, частину якої 

становлять тропи, належать: 

 1) метафора — приховане порівняння, яке здійснюється шляхом 

застосування назви одного предмета до назви іншого і яке виявляє, таким 

чином, яку-небудь важливу рису іншого предмета на основі схожості, аналогії 

чи контрастності; 

2) іронія — вдавана хвальба, вживання слів у значенні, яке протилежне 

буквальному, з метою насмішки; 

3) антитеза — зіставлення протилежних явищ, думок, образів, понять для 

посилення вираження; 
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 4) епітет — підкреслює характерні риси та визначальні якості предметів та 

явищ. Він поєднує експресивність семантики з відповідною синтаксичною 

позицією.  

До структурно-смислових фігур належать: 

1) емфаза — напруженість мови, посилення її емоційної виразності, 

виділення якогось елемента з допомогою інтонації, повторення, звертань, 

запитань; 

2) стилістичний повтор (рефрен) [157; 160; 161; 163]; 

 Більша частина засобів вираження інтенсивності якісної ознаки виражає 

адгерентну експресивність, хоча трапляється і невелика кількість випадків 

із інгерентною інтенсивністю.  

Далі розглянемо, як засоби вираження інтенсивності виражають експресію 

за допомогою різних стилістичних фігур. 

 

4.2. Алітерація. Асонанс 

 Алітерація та асонанс з-поміж усіх стилістичних фігур найчастіше 

застосовані в тексті у поєднанні із засобами вираження інтенсивності40. 

Алітерація, асонанс зазвичай у контексті використовуються разом. Рідко 

трапляються приклади лише з алітерацією. Випадків лише з асонансом 

не засвідчено. Застосування алітерації та асонансу притаманно всім трьом 

поетам. Аналізуючи звукопис в «Одах» Горація, Г. М. Загайська виділяє чотири 

функції, які виконують алітерація та асонанс 1) ритмічну; 2) композиційну; 

3) емоційно-експресивну; 4) змістову [42, с. 10]41. Власне емоційно-експресивна 

функція цих фонетико-смислових фігур спостерігається також і в решті творів 

Горація, а також у творах Верґілія, Овідія. 

 Horrenda late nomen in ultimas extendat oras, qua medius liquor secernit 

Europen ab Afro. (H. Carm. III, 3, 45—47) Нехай лякаючи, ім’я повсюди сягає 

                                                 
40 Враховуючи те, що прикладів поєднання алітерації, асонансу з інтенсифікованими атрибутами виявлено 
досить багато, вважаємо за потрібне не описувати всі, а подати і висвітлити лише найяскравіші та найтиповіші. 
41 Дослідниця також вказує, що алітерація та асонанс може часто створювати ефект милозвучності [42, с. 10], 
який також описуємо у цьому розділі.  
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дуже віддалених берегів, де Середземне море відділяє Європу від Африки. 

Алітерація звуків lt, l, t увиразнює образ сприйняття відстані, далечі. Алітерація 

та асонанс end, en, ern також увиразнюють образ відстані, далечі. Алітерація, 

асонанс or створюють сприйняття образу страху. 

 Ut ingens belua cognatos eliserit. (H. Serm. II, 3, 315—316) Як величезний 

звір топтав рідню. Тут Горацій використовує лише алітерацію ng, gn для 

посилення звукового сприйняття образу великого розміру звіра. 

 Tectum angustum, ingens. (V. Aen. VII, 170) Широка будівля, величезна. 

В цьому випадку у Верґілієвій «Енеїді» алітерація ng увиразнює сприйняття 

образу великого об’єму. 

 Ingentem clipeum informant, unum omnia contra tela Latinōrum. (V. Aen. 

VIII, 447—448) Готують великий щит, один проти усіх стріл латинян. 

Алітерація та асонанс ing, in увиразнюють образ великого щита. Алітерація, 

асонанс or в контексті урізноманітнюють загальну експресію. 

Stabat acerba fremens, ingentem nixus in hastam Aeneas. (V. Aen. XII, 398) 

Стояв, важко стогнучи, Еней, спершись на величезний спис. У цьому уривку 

алітерація, асонанс створюють два увиразнення: 1) увиразнення втоми героя — 

здійснюється з допомогою emen, en, em; 2) увиразнена картина величної постаті 

героя, незважаючи на його втому, — реалізовується з допомогою двічі 

повторювального складу sta. Отже, ці два підсилені образи опонують один 

одному, і, таким чином, ще більше урізноманітнюють експресію уривку. 

 Advolvunt ingentibus montibus ornos. (V. Aen. VI, 181—182) Скочують з 

величезних гір ясени.  

 Алітерація, асонанс unt, ent, ont сприяють загостреному уявленню картини, 

як дерева спадають з гір униз. Голосний u передає певний подив автора; звук e 

увиразнює образ далечі, — тобто великої відстані падіння; повторювальний 

звук о створює образ шуму. Власне, алітерація nt відіграє роль образотворчого 

елемента величі гір та величі цілої картини уривку. 
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Tum vero immensus surgens ferit aurea clamor sidera. (V. Aen. XI, 832) Тоді 

одразу величезний крик, здійнявшись, понісся до золотистих зір. Алітерація, 

асонанс ver, fer, er, ens, ens загострюють сприйняття читачем великого шуму. 

 Трапляються випадки, коли алітерація та асонанс не створюють 

конкретних асоціативних експресивних образів, а лише надають контекстові 

мінімального експресійного забарвлення: Еt pede nudo exiguaeque togae simulet 

textore Catonem. (H. Epist. I, 19) І босою ногою в дуже малій тозі він 

уподібнюється до ткача Катона.  

 Innumeri montes inter me teque. (Ovid. Trist. IV, 7, 21) Незліченні гори між 

тобою і мною. Цей короткий вірш містить великий експресивно-емоційний 

ефект. Основну роль тут відіграє п’ять разів повторювальний асонанс звука е, 

який сприяє чіткому уявленню образу гір, їхньої величі. Зазвичай у поезії цей 

звук відповідає за увиразнення образу далі. 

Enixa est utero pulcherrima pleno infantem nymphe. (Ovid. Met. III, 344—345) 

Прекрасна німфа, завагітнівши, народила дитину. В уривку наявні алітерація, 

асонанс ut, pul, pl; er, er. Звукосполучення pul, pl, які звучать спокійно і м’яко, 

викликають в уяві позитивні образи, що відображені в уривку. 

 Et pressare manu lentissima brachia coepi. (H. Serm. I, 9, 64) Тиснути рукою 

дуже впертий лікоть. Алітерація pr, br створює образ сили, супротиву 

алітерація ss, ss — образ тиску, опору. 

Hic ego propter aquam, quod erat deterrima. (H. Serm. I, 5, 7) Tут я біля води, 

що була поганючою. Алітерація, асонанс ter, ter, er підсилює емосему відрази 

(несхвалення) автора. Експресія в уривку складається з емотивності та 

інтенсивності (елативності). 

 Qui turpi secernis honestum non patre praeclaro, sed vita et pectore puro. (H. 

Serm. I, 6, 63—64) Ти, який відрізняєш чесного від нечесного не за славетним 

батьком, а за способом життя та чистим серцем. Численна алітерація звуків 

t, r, p та алітерація/асонанс on формують посилене сприйняття образу уривку. 

 Sicut parvola — nam exemplo est — magni formica laboris ore trahit 

quodcumque potest atque addit acervo quem struit. (H. Serm. I, 1, 32—35) Подібно 
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до того як, наприклад, крихітна мураха з великим завзяттям тягне  все, що 

може, і складає на купу, що будує… Спокійні та м’які на слухове сприйняття 

алітерація з асонансом p, la, plo підкреслюють образ крихітності комахи. 

Алітерація, асонанс or додають увиразнення картини завзятого вигляду. 

Алітерація, асонанс tr, it, it, str, it створюють образ праці, зокрема процесу 

будівництва.  
 

 4.3. Метафора 

 Вживання метафор у тексті є способом оцінки навколишнього світу за 

допомогою аналогій та асоціацій, котрі є у свідомості автора й основою яких 

слугує пряме значення слова. Метафорична інформація унікальна тим, що за її 

допомогою створюється панорама образу, яка дає змогу вийти за межі 

конкретної ситуації. З допомогою метафор Верґілій та Овідій конкретизують 

уявлення про предмет, про який ідеться, вказуючи на певну його ознаку, що 

висувається на перший план, безпосередньо не називаючи її, а замінивши її 

словом, що містить цю ознаку. Часто у творі метафори створюють враження 

прихованого порівняння. Роль контексту в такому випадку вагома: значення 

метафоричного слова чи висловлювання може бути зрозумілим лише в чітко 

визначеному мовному оточенні. На думку І. Б. Голуб, суть метафори як 

семантичного явища полягає в тому, що вона накладає на пряме значення слова 

додатковий смисловий відтінок, який у контексті твору буде головним для 

цього слова [36]. 

 У творах Верґілія виявлено лише дві метафори з інтенсифікованим 

атрибутом, в Овідія — одну.  

 Extremae sub casum hiemis, iam vere sereno. (V. Georg. I, 340) Наприкінці 

зими, коли рясніє весна. Метафорично вжите слово смерть (падіння) — casum 

стосовно іменника hiems безпосередньо перекладається як перехід, зміна. 

 Troius heros immanem aerato circumfert tegmine silvam. (V. Aen. X, 886—

887) Троянський герой відбиває довкола мідним щитом безмежний ліс (стріл). 
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Безмежний ліс immanis silva, — метафора, під якою розуміємо велику кількість 

стріл. 

 Vos cinis exiguus gelidequae iacebitis umbrae? (Ovid. Met. VIII, 496) А ви 

лежатимите, як дрібненький порох холодної тіні? Сinis exiguus — дрібненький 

порох треба трактувати як малий слід, невелика тінь. 
 

 4.4. Антитеза 

 Антитезу (контраст) у поєднанні з інтенсифікованими атрибутами 

використовує лише Овідій п’ять разів. Вона створює особливу напругу, 

збільшує, підсилює експресійну виразність42. 

 Ingenti prostratum sodalem mole visere. (Ovid. Trist. I, 8, 17—18) Побачили 

поваленого друга під величезною скелею. Образ великої високої скелі 

протиставляється поваленій на землю людині. 

 Immensi parva figura poli. (Ovid. Fast. VI, 278) Мала фіґура величезного 

небозводу. В уривку протиставлено малу частинку великому цілому. 

 Te quoque turbatum memorant fugisse, Boote, quamvis tardus eras. (Ovid. Met. 

II, 176—177) Кажуть, що ти, Волопасе, також тікав занепокоєний, 

незважаючи на те, що настільки повільний був. Антитеза проявляється 

протиставленням швидкого та повільного руху. 

 Pes, modo tam velox, pigris radicibus haeret. (Ovid. Met. І, 620) Нога, хоч і 

така швидка, повільними коріннями сплітається. В цьому уривку антитеза 

також проявляється протиставленням швидкого та повільного рухів. 

 Non facit ad mores tam bona forma malos. (Ovid. Amor. III, 11b, 41) Не 

вдається до поганих звичок настільки гарна краса. В уривку образ гарної, 

взірцевої, краси протиставляється певній ваді як негативному образу. 

 

  

 

                                                 
42 Погоджуємось з висловлюванням Г. М. Загайської, що контраст сприяє чіткому окресленню образів в поезії 
[42, с. 13].  
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 4.5. Епітет 

Хоч епітет у ролі атрибута-інтенсифікатора у поезії Горація, Верґілія, 

Овідія трапляється часто, — його використовують зазвичай для позначення 

характерних рис персонажів (здебільшого прославлених героїв) та 

географічних об’єктів, тому немає потреби наводити багато прикладів з ним.  

 У цих двох прикладах інтенсифікованим епітетом підсилюється сема 

слави, тобто увиразнюється образ героїчності, величності позначуваного слова: 

quid dubitas ingentem evertere Troiam? (Ovid. Met. XIІІ, 169) Чи вагаєшся ти 

зруйнувати величну Трою? 

 Ennius ingenio maximus. (Ovid. Trist. ІI, 424) Енній талантом величний. 

Крім образу слави, героїчності, величі, епітети виступають увиразниками 

семи могутності, сили, тобто увиразнюють образ сили: domus omnipotentis 

Olympi. (V. Aen. X, 1) Домівка (дім) всемогутнього Олімпу. 

 Simul accipit alveo ingentem Aenean. (V. Aen. VI, 412—413) Тут же він 

впускає на човен могутнього Енея. 

 

 4.6. Емфаза 

 Зв’язок категорії інтенсивності з емфазою полягає в тому, що суб’єктивна 

інтенсивність використовує для свого вираження засоби емфатизації 

висловлювання. B. C. Нєвєрова стверджує, що зв’язок між категорією 

інтенсивності й емфазою не безпосередній і  не систематичний. Інтенсивність 

взаємодіє з емфазою лише в тих контекстах, в яких наявна суб’єктивна 

репрезентація ступеня ознаки, якості, стану [72, с. 36]. В поезії Горація, 

Верґілія, Овідія емфаза зазвичай поєднується із суб’єктивною інтенсивністю, 

хоча трапляється і під час використання об’єктивної інтенсивності: Dolor ultime 

matri. (Ovid. Met. III, 494) О останній болю у матері. В цьому уривку 

елативний ступінь інтенсивності виражає ООІ. 

 У цих чотирьох  прикладах емфаза представлена вигуком о: о fama ingens. 

(V. Aen. XI, 124) О велика славо.  
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Vosne, acrior aetas, o iuvenes. (Ovid. Met. III, 540—541) Чи не ви в дужому 

віці, о, юнаки?  

 Infelix o semper pecus! (V. Ecl. III, 3) О завжди нещасне стадо. 

 O fortunatos nimium agricolas! (V. Georg. II, 458—459) О надто щасливі 

селяни!  

 Me miserum, virtus quam brevis illa fuit. (Ovid. Fast. I, 598) О я — нещасний, 

якою короткою була ця мужність. В цьому уривку емфазу утворюють 

вставний зворот me miserum та смислове підсилення конструкції quam brevis 

займенником illa. 

 Ut meminisse iuvat! quamvis brevis illa voluptas fuit… (Ovid. Met. IX, 485) Як 

приємно згадувати! Наскільки короткою б не була ця розкіш… Тут емфаза 

вибудувана за аналогічною схемою до попереднього речення: вставний 

інтонаційний зворот-вигук та підсилювальний займенник illa. 

 Quam mala, Sol, exempla moves! (Ovid. A. Amat. II, 575) Які погані приклади, 

Сонце, ти наводиш! Емфаза в цьому реченні утворена цікаво вибудуваною 

послідовністю слів: конструкція <intensific. (adv.) + adi.> + subst. розділена 

інтонаційним звертанням до сонця, яке представлене кличним відмінком, і 

таким чином, quam mala виділяється на початку речення; дієслово-присудок 

поставлено наприкінці для чіткішого акцентування на дії. 

  

 4.7. Рідковживані стилістичні фігури 

 До рідковживаних стилістичних фігур (вжиті раз або два) належать повтор, 

та іронія. 

 Повтор інтенсифікованих атрибутів виявлено у творах Овідія один раз: Nec 

quae sulphureis ardet fornacibus Aethne ignea semper erit, neque enim fuit ignea 

semper. (Ovid. Met. XV, 340—341) І Етна, яка палає сірчаними горнами,             

не завжди вогняною буде, бо ж і не завжди вогняною була. Повтор тієї самої 

конструкції nec ignea sеmper сприяє посиленню, експресії. Варто зауважити, що 

прислівник sеmper стоїть у постпозиції до атрибута, яка в поезії трапляється 
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рідше, проте така позиція створює кращі умови для експресивного 

навантаження, ніж препозиція. 

 Іронія трапляється лише двічі у творах Овідія. 

 Sim licet extremum, sicut sum, missus in orbem. (Ovid. Trist. IV, 9, 9) Хоч б я 

був, як воно й насправді, посланий на край світу. У цьому уривку Овідій 

застосовує самоіронію.  

 Exiguam ne me praedam sinam esse Getarum. (Ovid. Epist. ex p. II, 2, 65) Я не 

допущу, щоб я був маленькою здобиччю гетів. 

 У цих двох уривках Овідій застосовує самоіронію, яка стосується 

проблеми його заслання. 

 

 4.8. Змішані випадки стилістичних фігур 

 Рідко трапляються випадки, коли декілька стилістичних фігур 

поєднуються довкола інтенсифікованого атрибута. Такі випадки особливо 

цікаві, оскільки вони містять експресивно збагачений контекст. 

 Спостерігаємо такі поєднання стилістичних фігур: 

 1. Алітерація, асонанс, антитеза:  

 Ingentis animos angusto in pectore versant. (V. Georg. IV, 83) Вони 

зворушують великі душі у вузьких грудях. Протиставлення величі духу малому 

фізичному зросту збагачується багатою комбінацією алітерацій, асонансів         

в уривку: іng, an, ang, in // аnt, ent. 

 Immanem veluti pecora inter inertia tigrim. (V. Aen. IX, 730) Наче 

могутнього тигра кинув серед беззахисної отари. В уривку порівнюються 

могутність і слабкість. Варто зауважити полярну позицію звуків im, яка, 

створюючи певний звуковий ритм, поліпшує сприйняття образу. 

 Scilicet inmanis elisis faucibus hydros infantem. (Ovid. Her. IX, 85—86) Як 

величезні змії здавили горло дитині. В уривку вжито низку алітерацій/асонансів: 

ci, ci; li, li; inman, infan. Антитеза полягає у протиставленні великого розміру 

чудовиська з дрібним немовлям. 
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2. Алітерація, асонанс, епітет:           

 Non pugnavit ingens Idomeneus Sthenelusve solus. (H. Carm. IV, 9 19—20) Не 

одні воювали могутні Ідоменей чи Стенел. Уривок пронизаний алітераціями та 

асонансами: gn, ng; ens, ene…s. Образне сприйняття епітета могутній 

підсилюється цими алітераціями та асонансами. Епітет могутній — ingens 

виражає сему сили, хоробрості.  

 Magna paro, quas possit Amor remanere per artes, dicere, tam vasto pervagus 

orbe puer. (Ovid. A. Amat.  II, 17—18) Про велике готуюсь говорити, в який 

спосіб міг би залишитися Амур, хлопець, що мандрує таким широким світом. 

Tam vasto pervagus orbe — мандрує таким широким світом, — епітет, який 

представлений поширеним означенням, складається з аналітичної конструкції  

<intensific. (adv.) + adi.> . 

 3. Алітерація, асонанс, емфаза:  

 Bone, quo virtus tua te vocat, i pede fausto, grandia laturus meritorum praemia 

quid stas? (H. Epist. II, 2, 37—38) О добрий щасливцю, йди щасливо, куди 

мужність твоя тебе кличе, превеликі ж бо нагороди отримаєш за заслуги, 

чого стоїш? 

 4. Алітерація, асонанс, метафора:  

 Sed nos immensum spatiis confecimus aequor. (V. Georg. II, 541) Ми подолали 

неосяжне море відстаней. Immensum aequor — неосяжне море трактуємо як 

велику відстань. 

 Nunc nemora ingenti vento plangunt. (V. Georg. I, 334) Тепер гаї стогнуть 

від потужного вітру. Plangunt — стогнуть треба розуміти як гнуться з 

великою силою та сильним шумом. 

 5. Алітерація, асонанс, емфаза, антитеза:  

 О duram Lachesin, quae tam grave sidus habenti fila dedit vitae non breviora 

meae! (Ovid. Trist. V, 10, 44—45) О грізна Лахесо, яка не дала коротких ниток 

життя тому, хто має над собою таке важке сузір’я. Метафора мати важке 

сузір’я (жити під несприятливою зіркою), — тобто проживати життя, сповнене 

невдач. Метафора не дала коротких ниток, — розуміємо: не посприяла смерті 
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якнайшвидше. Антитеза вірша полягає в протиставленні важкого довгого життя 

швидкій смерті в молодому безтурботному віці. 

 

 4.9. Інгерентна експресивність 

 Інгерентна експресивність трапляється дуже рідко та виражається 

суб’єктивною інтенсивністю: Іnvida vestis eras, quae tam bona crura tegebas. 

(Ovid. Amor. III, 2, 27) Ти заздрісний одягу був, що ховав настільки гарні литки. 

Посилене сприйняття фізичної краси здійснюється тільки з допомогою 

аналітичної конструкції <intensific. (adv.) + adi.>.  

 Eumedes antiqui proles praeclara Dolonis. (V. Aen. XII, 346—347) Евмед, 

преславний потомок Долона. В цьому уривку експресія образу слави 

виражається лише одним прикметником clarus, інтенсифікованим префіксом 

pre-. 

 Проаналізувавши засоби вираження інтенсивності, які виражають 

інгерентну та адгерентну експресивність, доходимо висновку, що всі вони 

представлені елативним ступенем інтенсивності. Таке явище виправдане і 

очевидне, оскільки експресивність потребує посилення, увиразнення, 

загострення, напруги, емоційності, а елативність — це буквально посилення 

атрибутивної ознаки, її увиразнення, якісно-кількісна збільшеність, яка сприяє 

утворенню експресії у тексті. 

 Під час розгляду у поезії прикладів альтернативної інтенсивності (ступінь 

достатній та приблизний) було виявлено, що вони  не можуть виражати 

експресії і не слугують складником категорії експресивності. Малий ступінь 

інтенсивності також не може виражати експресії: Pavor et rerum mediocriter 

utilium spes. (H. Epist. I, 18, 99) Страх і надія на малокорисні справи.  

 Genus haud unum. (V. Georg. II, 83) Заледве (не тільки) один рід. 

 Якщо об’єктивна інтенсивність (ООІ), виражена будь-яким ступенем 

інтенсивності, не поєднується зі стилістичними фігурами, вона також             

не передає експресії: Perflant altissima venti. (Ovid. Rem. Amor. 369) Віють 

дуже високі вітри. Так само суб’єктивна інтенсивність, за винятком 
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поодиноких прикладів інгерентної експресивності, — якщо не поєднується зі 

стилістичними фігурами, то не передає експресії: Аliis violentior aequo visa dea 

est. (Ovid. Met. IIІ, 253—254) Для інших богиня видалася дуже жорстокою. В 

уривку виявлено звичайне суб’єктивне судження.  

 

Висновки до розділу ІV 

 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, з 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. 

 Стилістичні фігури, за допомогою яких можна передати образність, 

експресії засобами вираження інтенсивності атрибутивної ознаки, у творах 

Горація, Верґілія, Овідія виявлено такі: 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.  
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 Трапляються випадки, коли декілька стилістичних фігур поєднується 

довкола інтенсифікованого атрибута. Такі випадки 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.  

 Коли об’єктивна інтенсивність, виражена будь-яким ступенем 

інтенсивності, не поєднується зі стилістичними фігурами, тоді вона не передає 

експресії. Також суб’єктивна інтенсивність не виражатиме експресії, 

за винятком поодиноких прикладів інгерентної експресивності.  

Основні результати дослідження цього розділу представлені у таких 

працях автора: [92; 154].  
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ВИСНОВКИ 

 Категорія інтенсивності атрибутивної ознаки — це насамперед лексико-

семантична граматична категорія, яка передбачає якісно-кількісну 

зміну ступеня атрибута: підсилення (інтенсифікацію), послаблення 

(деінтенсифікацію), альтернативну інтенсифікацію ступеня (нульового ступеня, 

слова-норми) міри атрибута. Під час розгляду категорії інтенсивності 

у функційно-семантичному плані встановлено, що це функційно-семантична 

категорія, яка характеризується різнорівневістю засобів вираження і польовою 

організацією засобів. 

Категорія інтенсивності тісно взаємопов’язана і взаємозалежна 

з категоріями якості, кількості. Вона стоїть на перетині категорії якості 

(невизначеної, недискретної) і кількості (градаційної, підлеглої кількісній 

оцінці) отже, є кількісною мірою оцінки якості.  

 Не всі атрибути підлягають інтенсифікації. Відносні прикметники не 

містять семи інтенсивності, тому їх не можна розглядати у плані кількісних 

змін якості.  

 Зміну ступенів інтенсивності атрибутивної ознаки представляє категорія 

градації, яка є внутрішньою властивістю категорії інтенсивності. Процес 

якісних змін визначається кількісно і виміряється за допомогою градації. Зміна 

інтенсивності зображується у вигляді градаційно-скалярної шкали, де місце 

нуля займає слово-норма. Такий нуль, таку точку рівноваги на шкалі 

інтенсивності можна характеризувати як нейтральний ступінь інтенсивності 

ознаки.  

 Міра як внутрішня характеристика (властивість) ступеня ознаки 

проявляється на градаційній шкалі інтенсивності такою якістю, у якої її 

властивість вибрана у вигляді одиниці (об’єкт розгляду) виміру, тобто 

інтенсеми. Ступінь інтенсивності атрибута — показник міри якісно-кількісних 

відношень певної ознаки, порівняльна величина, яка характеризує інтенсивність 

якісної ознаки. 
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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 ступінь / gradus immodicus, які 

утворюють субкатегорію інтенсивності; неповний / gradus defectivus та малий 

ступінь / gradus minor, які утворюють субкатегорію деінтенсивності; достатній / 

gradus sufficiens та приблизний ступінь / gradus approximativus, які утворюють 

субкатегорію альтернативної інтенсивності. 

 Засоби вираження інтенсивності атрибутивної 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 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: -сulu, -olu, -illu,   
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-ellu. 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 переводить 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 (adiectivum) + 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, 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, містячи велику сему 

інтенсивності, у контексті за певних умов все-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 — прислівник semper, поєднуючись із заперечною часткою non.  



 
 

185

 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 не чітко підкреслена, контекстуально невизначена 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 
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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 пересікається 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, 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, таким чином, 

містяться у центрі польової структури засобів вираження атрибутивної ознаки. 
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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 тільки 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 презентується 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 (власне 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.  



 
 

188

 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 в 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, росту), кількості (чисельності), ваги, кольору, виражають ООІ. 

Оцінні та частково-оцінні атрибути зазвичай виражають СОІ та СЕІ.  

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

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

наслідок, стосовно 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, але, 

окрім того, 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 містяться у центрі, а 

СЕІ — на периферії. 

 Категорія інтенсивності функційно тісно пов’язана з категорією 

експресивності. Експресивність містить сему інтенсивності як кількісну 

характеристику експресивності, яка призначена для показу її міри. 

Інтенсивність не завжди може виражати експресію, тому не правомірно ставити 

знак рівності між експресивністю і будь-якою інтенсифікацією. 

 Стилістичні фігури, які сприяють здійсненню вираження образності, 

експресії засобами вираження інтенсивності атрибутивної ознаки, у творах 

Горація, Верґілія, Овідія виявлено такі: алітерація, асонанс, метафора, іронія, 

антитеза, епітет, емфаза, стилістичний повтор (рефрен). 

 Лише елативний ступінь може виражати експресію.  
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 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 інших 

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 (особливо актуальна проблема, чи буде велика різниця 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. 

 Завершуючи підсумки, наведемо кількісне співвідношення засобів 

вираження інтенсивності у діаграмі.  

 

Кількісне співвідношення  

засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

29%  (300)

18% (187)
46% (476)

2% (17)

0,5% (5)
5% (52) Абсолютний компаратив та 

суперлатив

Аналітична конструкція: 
інтенсифікатор + прикметник

Прикметники з елативним 
значенням

Префіксальні 
інтенсифікатори prae-, per-.

Демінутивні прикметники
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Додаток 2.1. 

 

 

Система градації  

засобів вираження атрибутивної ознаки  

в латинській мові 

 

 

 

 

 

      +2. Ступінь надмірний ↑  
            (Gradus immodicus) 
 
      +1. Ступінь елативний (великий, високий) ↑  
            (Gradus elativus) 
                 
        

               0. Ступінь нульовий (нейтральний)  //    ← Ступінь достатній 
                   (Gradus positivus)                                        (Gradus sufficiens) 
 

                                                                       //     ≈  Ступінь приблизний  
                                                                               (Gradus approximativus) 
 

       -1. Ступінь неповний ↓ 
            (Gradus defectivus) 
 
       -2. Ступінь  малий ↓ 
             (Gradus minor) 
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Додаток 2.2. 

 

 

Градаційно-скалярна шкала 

 засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки  

в латинській мові 
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← Альтернативна  
вісь інтенсифікації 0. Шкальний нуль / Слово-норма 

≈. Альтернативна вісь інтенсифікації 
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Додаток 3 

 

 

Потенціал градації 

засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки  

в творах Горація, Верґілія, Овідія 
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Comparativus absolutus, 
superlativus absolutus - + - - - - 

Adiectiva deminutiva - + - - - - 

Intensificator+adiectivum + + + + + + 

Prae¬+, per¬+adiectivum - + - - - - 

Adiectiva elativa - + - - - - 

Quam+adiectivum, 
quamvis+adiectivum - + - - - - 
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Додаток 4 

 

Кількісне співвідношення  

засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 

Кількість  
знайдених прикладів  
засобів-інтенсивів 

Горацій Верґілій Овідій У відсотках 

Абсолютний компаратив: 60 14  0  46  

Абсолютний суперлатив: 240 24  72  144  
29% 

Демінутивні прикметники: 5 2  1  2  0,5% 

Prae+прикметник: 14 5  8  1  

Per+прикметник: 3 2  0  1  
2% 

Інтенсифікатор+прикметник: 
187 41  65  81  18% 

Прикметники з елативним 
значенням:  491 55  205  231  46% 

Quam+прикметник: 24  0  12  12 

Підрядне допустове речення зі 
сполучником quamvis: 29  0 5  24  

5% 

Всього: 1037 
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satis + superlativus absolutus / adiectivum elativum          gradus immodicus; 
multo 
semper 

Додаток 5 

 

 

Випадки вторинної інтенсифікації атрибутивної ознаки 

у творах Горація, Верґілія, Овідія 

 

 
1.  
 
 
 
2. non + semper + adiectivum          gradus approximativus; 
3. haud + unus, a, um + substantivum          gradus approximativus; 
4. tam + adverbium (intensificator) + participium          gradus elativus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


