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АНОТАЦІЯ 

 

Чекарева Є. С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній 

системі давньогрецької мови. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти 

і науки України, Харків, 2017; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017. 

У роботі досліджено проблему системної організації концептуальних 

сфер простору й часу як фрагментів загальної концептуальної системи еллінів; 

виявлено лінгвальні стратегії й механізми, що трансформують чуттєві дані про 

простір і час у структуровану систему в давньогрецькій мовній свідомості, яка 

забезпечує породження і сприйняття повідомлень про фізичний простір і 

процеси в ньому в актах комунікації; описано функційно-семантичні 

особливості лексем, що виступають мовними репрезентантами концептосфер 

простору й часу і характеризуються етноспецифічними рисами давньогрецької 

мовної моделі світу. 

 Актуальність дослідження зумовлюється тим, що за наявності достатньо 

великого доробку у вивченні системи засобів репрезентації категорій простору 

й часу в давньогрецькій мові вбачається певна фрагментарність у висвітленні 

їх. Незважаючи на великий потенціал у відображенні особливостей мовної 

картини світу, лексика давньогрецької мови в цілому залишається 

малодослідженою. Саме стосовно цього мовного рівня спостерігається брак 

єдиного структурного й функційно-семантичного опису, невизначеність 

принципів і методики групування лексики у лексико-семантичні групи, 

насамперед, у зв’язку з ментальними структурами, особливостями сприйняття 

світу давніми греками, що стали основою для формування й організації лексем 

у відповідні групи. Тому аналіз системи лексем просторово-часової семантики 
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та визначення їхньої ролі у формуванні давньогрецької мовної картини світу 

видається цілком актуальним. 

 Матеріалом дослідження є лексика просторової й часової семантики, 

розглянута  в різних контекстах уживання в літературних пам’ятках 

давньогрецької мови, що репрезентують різножанрові прозові й поетичні твори 

VIII ст. до н. е. – ІV ст. н. е. 

Методологічним вектором дослідження є інтегральний підхід, який 

поєднав у собі класичні методи лінгвістичного аналізу (описовий метод для 

інвентаризації й інтерпретації мовних одиниць; структурний метод для 

синхронного аналізу й систематизації мовних явищ у їхніх лінгвальних 

відношеннях і функціях; порівняльно-історичний метод для зіставлення 

мовних фактів у різні періоди) з новими методиками концептуального аналізу 

для моделювання й опису концептів як інформаційних структур свідомості, 

концептуально-таксономічного аналізу для дослідження ієрархічної організації 

мовних одиниць залежно від ієрархії концептів, що вербалізуються цими 

мовними одиницями. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше на матеріалі давньогрецької 

мови застосовано комплексний системно-структурний підхід до вивчення 

функційно-семантичних особливостей одиниць різних лексико-граматичних 

класів як репрезентантів просторово-часових концептуальних сфер. 

Установлено залежність формування корпусу лексем просторово-часової 

семантики від специфіки сприйняття довкілля носіями давньогрецької мови. 

Описано специфіку вербалізації макро- й мікроконцептів концептосфер 

простору й часу в лексико-семантичних групах різних частин мови (іменників, 

прикметників, займенників, прислівників), проаналізовано специфіку їх 

об’єктивації в прийменникових конструкціях. Зафіксовано кореляції в 

позначенні базових для мовної свідомості еллінів концептів за допомогою 

одиниць різних лексико-граматичних класів.  

Основний зміст і результати дослідження. У ході дослідження виявлено, 

що просторово-часова лексика ґрунтується на базових концептах, даних людині 
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від народження, є  антропоцентричною за своєю сутністю і виявляє як 

універсальні, так і етноспецифічні риси, зумовлені особливостями 

психофізичного та культурного осмислення світу носіями певної етномовної 

свідомості. 

Аналіз концептосфер простору й часу як частини загальної 

концептуальної системи виявив, що вони є складними, структурованими 

цілісностями, спроектованими на різні мовленнєві шари. Польовий спосіб 

організації концептокорпусу просторово-часових концептосфер з опорою на 

спільність когнітивної семантики їхніх елементів корелює з польовим 

принципом організації лексико-семантичної системи мови, згідно з яким група 

мовних одиниць формується за спільністю значення.  

Проведений аналіз лексики просторово-часової семантики засвідчив, що 

цей мовний шар сформований за системним принципом, виявляє багаторівневу 

ієрархічну організацію, подібну до організації  концептуальних полів усередині 

концептосфер простору й часу із можливістю виділення ядерних та 

периферійних зон, встановлення відношень і взаємозв’язків певного характеру 

між одиницями цієї системи.  

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу, що семантична структура 

слова інкорпорує дані про сприйняття й перцептуальні характеристики 

позначуваного і його зв’язки з іншими об’єктами й явищами у світі, найбільш 

точно виявляє специфіку картини світу, зафіксованої в давньогрецькій мові, 

даючи можливість для реконструкції її базових фрагментів – простору й часу. 

Встановлено, що об’єктивація концептуальних сфер простору й часу 

засобами лексико-семантичної системи давньогрецької мови виявляє як 

універсальні риси, зумовлені спільними для людського мислення процесами 

пізнання простору і часу, так і специфічні, спричинені особливостями 

формування національно-мовної картини світу. До універсальних рис слід 

віднести загальну тенденцію до організації і групування як просторової, так і 

часової лексики за антропоцентричним принципом, формування лексики за 

аналогією та метафоричним переносом (назви географічних об’єктів через 
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назви людського тіла, номінація природних явищ, часових реалій, емоційних 

станів, соціального стану та ін. у термінах і поняттях концептуального поля 

простору). 

До етноспецифічних рис, що знайшли втілення в одиницях різних лексико-

граматичних класів, належить гостре відчуття внутрішнього і зовнішнього 

простору, що виявляється як у конкретних просторових опозиціях 

«внутрішній/зовнішній», так і в емоційно-особистісному протиставленні 

«свій/чужий». Усвідомлення зовнішньої межі, зумовлене специфічною 

організацією географічного простору, реалізоване насамперед в опозиціях 

«верх/низ», «перед/тил»,  а також у загальному протиставленні 

«близько/далеко». 

У лексико-семантичній системі давньогрецької мови вербалізовано всі 

основні характеристики часових моментів, періоди та етапи становлення й 

розвитку людини, змін істот та неістот, причому чітко й конкретно позначені 

періоди й етапи, досяжні для безпосереднього спостереження. Це, насамперед, 

стосується аспектів одночасної дії, а також часових проміжків відносно певної 

межі. Специфікою в оформленні темпоральних уявлень є особливий акцент на 

позначення невизначеної часової тривалості, а також ітеративності, що 

пояснюється циклічним характером сприйняття часу, гострим відчуттям 

повторюваності явищ і подій.  

Представлене наукове дослідження специфіки стратегій концептуалізації 

простору й часу в давньогрецькій мовній свідомості поглиблює уявлення про 

фіксацію базових концептів простору й часу і їхнє функціонування в мові. 

Інтерпретація концептуалізації простору й часу в давньогрецькій мові відкриває 

перспективи для розуміння організації всієї будови даної мови в цілому.  

 

Ключові слова: концепт, концептуальна система, концептуальна сфера, 

категорії простору й часу, лексема, лексична семантика, лексико-граматичний 

клас, лексико-семантична група, мовна картина світу, антропоцентричний 

принцип. 
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SUMMARY 

 

Chekareva Ye. Conceptual Spheres of Space and Time in Lexico-semantic System of 

Ancient Greek. – Qualification research work printed as a manuscript. 

A thesis for Doctoral degree in Philology, speciality 10.02.14. – Classic 

Languages. Some Indo-European Languages. V. N. Karazin Kharkiv National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017; Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, Kyiv, 2017. 

The work studies the problem of system organization of conceptual sphere of 

space and time as a fragment of general conceptual system of Hellene; lingual 

strategies and mechanisms that transfer sensitive data about space and time into 

structured system of Ancient Greek language consciences that ensure creation and 

perception of messages about physical space and its processes in the 

communicational acts is discovered; functional-semantic peculiarities of lexemes that 

act as language representatives of concept sphere of space and time is characterized 

by ethno-specific features of Ancient Greek model of word are described.  

The research actuality is determined by some fragmentariness in presentation 

of quite numerous studies in the system of representation of category of space and 

time in Ancient Greek. Despite a great potential in language picture of word 

representation, lexis of Ancient Greek is a scantily investigated question. This 

particular language level is lack of unified structural and functional-semantic 

description, has uncertainty in principals and methods of dividing lexis into lexical-

semantic groups, first of all because of mental structure, peculiarities of Ancient 

Greeks’ perception of the world, which formed the basis for formation and 

organization of lexemes into appropriate groups. That is why the analysis of the 

system of lexemes of space-time semantics and defining of their role in formation of 

Ancient Greek picture of the world is appeared to be quite actual.  

The material is lexis of space and time semantics that is studied in different 

contexts of usage in the pieces of literature of Ancient Greek that represents prose 

and poetry of different genres in the period of VIII century B. C. – ІV century A. D. 
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Methodological vector of the research is an integral approach that unite 

classical methods of lingual analysis (descriptive method for inventory and 

interpretation of language units; structural method for synchronic analysis and 

language phenomena in their lingual connections and functions; comparative-

historical method for comparison of language facts in different periods) with new 

methods of conceptual analysis for modelling and description of concepts as 

informational structures of conciseness, conceptual-taxonomic analyses for studying 

of hierarchical organisation of language unites depending on hierarchy of concepts 

that are verbalized by these unites.  

The novelty of scientific results is defined by the fact that it was the first time 

when a complex system approach was used on the material of Ancient Greek to study 

functional-semantic peculiarities of unites of different lexical-grammar classes as 

representatives of space-time conceptual sphere. The dependence of formation of 

corpus of lexemes of space-time semantics from peculiarities of perception of 

environment by Ancient Greeks was determined. The peculiarities of macro- and 

micro-concepts of space and time in lexico-semantic groups of different parts of 

speech (nouns, adjectives, pronouns, adverbs) is described, the peculiarities of their 

objectification in constructions with prepositions is analysed. With the help of unites 

of different lexical- grammatical class the correlation in designation of basic for the 

language consciousness of Hellenes concepts was noted. 

The main content and the results of the research. The research discovered that 

space-time lexis is founded on the base concepts, which are given to a human from 

the very birth, is essentially anthropocentric and shows both universal and ethno-

specific features that are caused by peculiarities of psychophysical and cultural 

comprehension of the world by representatives of a certain ethno-lingual conciseness.  

The analysis of conceptosphere of space and time as a part of the general 

conceptual system has shown that they are complex, structured unities that are 

adjusted to different speech levels. Field way of organization of concept corpus of 

sphere supported by unity of cognitive semantics correlates with the field principle of 
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organisation of the lexico-semantic system of language due to which the group of 

language units is formed according to the commonality of meaning. 

The fulfilled analysis of lexis of space-time semantics proves that this 

language level layer is formed due to a system principle and appears to have multi-

layers hierarchical organization, which is similar to organization of conceptual fields 

inside conceptual sphere of space and time with the possibility of highlighting of core 

and peripheral zones, determination of connections and interconnections of particular 

nature between unites of this system.  

Lexico-grammatical class of nouns includes units of both concrete-subjective 

and abstract meaning, of different semantic deepness and impletion. In semantic 

structure of nouns of ancient Greek the concepts of the border in space and time, 

definite and indefinite longevity of the processes, specific of their realization 

according to objects and loci are represented in the most vivid way. The principle of 

naming of space and time realities through the names of parts of body, periods of 

formation and developing of a human being is widespread.  

The adjectives of Ancient Greek represent in a most full and varied way such 

space-time characteristics as the size of an object (length, width, height, depth, etc.), 

exterior features that are sensed by vision; characteristics of the static localization 

according to different types of the border; connection with the micro-space, time 

longevity. Such data shows the priority of verbalization of the features that are 

directly accessible for sensitive perception by a human being, come into their private 

space.  

Common for nouns and adjectives tendency for prime expression of concrete 

space features and positions is traced in the semantics of space adjectives as well. For 

example, the indication of static placing and the outer border (mainly, upper and 

front) are verbalized the first. In the system of adverbs of temporal semantics the idea 

of simultaneity has the fullest actualization. These facts are explained by the 

peculiarities of human consciousness, as a human being can easier percept and 

evaluate actions that contemporize, have definite boarders that are accessible for 

direct analysis and categorization.  
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Full fixation of space-time relationship in Ancient Greek realized with the 

participation of demonstrative and personal pronouns that are united into a 

complicated system of types of indication of level of remoteness from the speaker as 

well as in construction of content words with prepositions that take a special place in 

lexical-semantic system of Ancient Greek, is characterized by complicated semantics, 

collocability with the units of different lexico-semantic groups, dynamic of its 

development from early till late stages of language status.  

The fulfilled research approved the hypothesis that semantic structure of the 

word incorporates data about sensation and perceptual characteristics of denotatum 

and its connection with another objects and phenomena in the world, can identify the 

specifics of picture of the word fixed in Ancient Greek as precisely as possible, it 

gives an opportunity for reconstruction of its base fragments – that is space and time.  

It was established that objectivation of conceptual spheres of space and time 

by means of lexico-semantic system of Ancient Greek reveals both universal features 

specified by common for human mentality processes of cogitation of space and time 

and specific, those ones that are caused by peculiarities of formation of national-

language picture of word. The general tendency for organization and grouping of 

both space and time lexis due to anthropocentric principle, formation of lexis basing 

on analogy and metaphorical transformation (naming geographical objects through 

the names of human body, nature phenomenon, time realities, emotional states, social 

states, etc. in terms of conceptual field of space) should be seen as universal features.  

The ethnospecific features that find their realization in unites of different 

lexico-grammatical classes include sharp feeling of inner and outer space that is 

realized in concrete space opposition “inner/outer”, as well as in emotionally-

personal opposition “self/not self”. Recognition of the outer boarder that is caused by 

specific organization of the geographical space, realized mainly in the opposition 

“top/bottom”, “front/back”, as well as in the general opposition “near/far”. 

All the main characteristics of time moments, periods and stages of human 

development, changes of being and not-being, while the periods and stages are 

clearly marked, are available for indirect observation and verbalized in lexico-
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semantical system of Ancient Greek. The specific feature of formation of temporal 

visions is a special accent that denotes unidentified time duration, as well as 

iterativeness, which is explained by cycle nature of time perception, sharp filling of 

repetitiveness of phenomena and events.  

The proposed scientific research that is devoted to specificity of strategies of 

conceptualization of space and time in Ancient Greek language consciousness 

deepens the vision of fixation of the base concepts of space and time and their 

functioning in the language. The interpretation of conceptualization of space and time 

in Ancient Greek opens the perspective for understanding the organization of all the 

structure of the language as a whole. 

Key words: concept, concept system, concept sphere, category of space and 

time, lexeme, lexical semantics, lexico-grammatical class, lexico-semantic group, 

word picture of world, anthropocentric principle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія: 

1. Чекарева Є. С. Мовна картина світу в лексико-семантичній системі 

давньогрецької мови (просторово-часовий аспект) : монографія / Є. С. Чекарева. 

– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 416 с. (Рецензії: Самохіна В. О. Рецензія 

на монографію Є. С. Чекаревої «Мовна картина світу в лексико-семантичній 

системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)» // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2017. – серія : Філологія. – 

Вип. 29. –  С. 161–162; Глущенко В. А. Рецензія на монографію Є. С. Чекаревої 

«Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови 

(просторово-часовий аспект)» // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2017. – 

серія : Філологія. – Вип. 32. –  С. 214–215). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

2. Чекарева Є. С. Лексико-семантична група дієслів руху у грецькій мові / 

Є. С. Чекарева  // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. – 2005. – № 647. – серія : Філологія. – Вип. 43. – С. 11–15. 

3. Чекарева Є. С. Прийменникова префіксація в системі словотвору 

давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – 2005.  – № 707. – серія : Філологія. – Вип. 

46. – С. 35–40. 

4. Чекарева Є. С. Функції та семантика префіксальних дієслів грецької мови 

періоду койне / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 836. – серія : Філологія. – Вип. 

54. – С. 39–42. 

5. Чекарева Є. С. Специфіка вираження «прямого часу» в прийменникових 

конструкціях давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 901. – серія : 

Філологія. – Вип. 59. –   С. 7–13. 

6. Чекарева Є. С. Прийменникові конструкції на позначення «відносного 



12 

  

 часу» (на матеріалі давньогрецької мови) / Є. С. Чекарева // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 910. 

– серія : Філологія. – Вип. 60. –  Ч. 1. –  С. 597–603. 

7. Чекарева Є. С. Функціонально-семантичний аналіз конструкцій з 

прийменниками та префіксальними дієсловами у грецькій мові / Є. С. Чекарева 

// Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 2010. – Вип. 122. – С. 39–43. 

8. Чекарева Є. С. Каузальні прийменники в давньогрецькій мові / 

Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1048. – серія : Філологія. – Вип. 67. –  С. 27–30. 

9. Чекарева Є. С.  Прислівники зі значенням «прямого часу» в давньогрецькій 

мові / Є. С. Чекарева // Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво 

національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013. – 290 с. – 

С. 113–115. 

10. Чекарева Є. С.  Параметричні прикметники в давньогрецькій мові / 

Є. С. Чекарева // Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного 

університету «Острозька академія». – Вип. 43. – 2014. – 318 с. – С. 298–300. 

11. Чекарева Є. С. Відносні прикметники просторової семантики в 

давньогрецькій мові / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1107. – серія : Філологія. – Вип. 

70. –  С. 98–102. 

12. Чекарева Є. С. Перцептуальний час в системі прикметників 

давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1127. – серія : Філологія. – Вип. 

71. –  С. 87–92. 

13. Чекарева Є. С. Синтаксичні функції артикля в давньогрецькій мові 

класичного періоду / Є. С. Чекарева // Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Острог : 



13 

  

Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 49. – 

2014. – 356 с. – С. 126–131. 

14. Чекарева Є. С. Концепт часу в системі якісно-темпоральних прикметників 

давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1152. – серія : Філологія. – Вип. 

72. –  С. 139–144. 

15. Чекарева Є. С. Антропоцентричність назв географічних об’єктів у 

давньогрецькій мові / Є. С. Чекарева // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – серія : Філологія. – Вип. 73. –  С. 

154–158.  

16. Чекарева Є. С. Антропоцентричний принцип організації групи іменників 

просторової семантики в давньогрецькій мові / Є. С. Чекарева // Studia 

Linguistica. – К. : Київський університет : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – Vol. 

IX. – С. 30–40. 

17. Чекарева Є. С. Репрезентація зорового сприйняття простору лексичними 

засобами давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – 

Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – 

Вип. 67. – 2017. – 356 с. – С. 280–284. 

18. Чекарева Є. С. Концептуально-функційний підхід до вивчення лексики 

просторової й часової семантики в давньогрецькій мові / Є. С. Чекарева // 

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXI. – 

Херсон : ХДУ, 2017. – 196 с. – С. 140–143. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

19. Чекарева Є. С. Прислівники просторової семантики в давньогрецькій мові 

/ Є. С. Чекарева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

– Одеса, 2017. – серія : Філологія. – Вип. 27. – Т. 2. –  С. 143–146.  



14 

  

20. Чекарева Є. С. Репрезентація перцептуального простору в системі 

іменників давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2017. – серія : Філологія. – 

Вип. 28. – Т. 2. –  С. 147–150.  

 

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав: 

21. Chekareva Y. Temporal Adjectives in Ancient Greek / Y. Chekareva // Phasis: 

Greek and Roman Studies. – Tbilisi : Institute of Classical, Byzantine and Modern 

Greek Studies, 2014. – № 17. – P. 34–52.  

22. Чекарева Е. С. Прилагательные пространственной ориентации в 

древнегреческом языке [электронный ресурс] / Е. С. Чекарева // Universum : 

Филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2014. № 2 (4). URL: 

http://www.7universum.com/ru/philology/archive/item/1009 

23. Chekareva Y. Nomination of Processes and Actions in the System of Nouns 

and Adjectives in Ancient Greek / Y. Chekareva // Austrian Journal of Humanities 

and Social Sciences. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies, 

2017. – № 5–6. – P. 33–38.    

24. Chekareva Y. Verbalization of Conceptual Sphere of Time in the System of 

Nouns of Ancient Greek / Y. Chekareva // European Journal of Literature and 

Linguistics. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies, 2017. – № 3. 

– P. 48–53.  

25. Чекарева Є. С. Репрезентація концептуальних сфер простору й часу в 

системі іменників і прикметників давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // 

Scienсe and Education a New Dimension. – Budapest, 2017. – Philology, V (38), 

Issue : 138. – S. 22–25. 

26. Чекарева Є. С. Засоби репрезентації концептуальної сфери простору в 

лексико-семантичній системі давньогрецької мови [електронний ресурс] / 

Є. С. Чекарева // Traektoriâ Nauki : International Electronic Scientific Journal. 

2017. Vol. 3. № 12(29). URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/ view/422 

 

http://www.7universum.com/ru/philology/archive/item/1009
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/%20view/422


15 

  

Матеріали наукових конференцій та тези наукових доповідей: 

27. Чекарева Є. С. Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у 

грецькій мові / Є. С. Чекарева // Studia Linguistica. – К. : Київський університет, 

2009. – Вип. 2. – С. 363–369. 

28. Чекарева Є. С. Морфологічні типи прислівників темпоральної семантики 

у давньогрецькій мові / Є. С. Чекарева // Функциональная лингвистика : сб. 

науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного 

педагогического образования; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 5. – Симферополь, 

2013. – С. 425–428.  

29. Чекарева Е. С. Наречия со значеним «относительного» времени в 

древнегреческом языке / Е. С. Чекарева // В мире науки и искусства: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологи. № 11(30) : сборник статей по 

материалам ХХХ международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – 228 с. – С. 70–78.  

30. Чекарева Е. С. К вопросу об анафорической функции артикля в 

древнегреческом языке / Е. С. Чекарева // В мире науки и искусства: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологи. № 5 (36) : сборник статей по 

материалам ХХХVI международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. – 174 с. – С. 65–74. 

31. Чекарева Е. С., Шелудкевич Д. В. Особенности репрезентации категории 

времени в субстантивных лексемах древнегреческого и латинского языков / 

Е. С. Чекарева, Д. В. Шелудкевич // В мире науки и искусства: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологи. № 7 (50) : сборник статей по 

материалам  L международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск : Изд. «СибАК», 2015. – 140 с. – С. 54–69. (Особистий внесок 

здобувача: дібрано лексеми часової семантики давньогрецької мови, вивчено 

їхні структурно-семантичні особливості залежно від контексту вживання). 

32. Chekareva Y. Functions of Ancient Greek pronouns in space-time deixis 

organization / Y. Chekareva // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji 

Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. 



16 

  

Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 

31.03.2017  Czestohowa). – Warszawa: Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading 

tour», 2017. – 156 str. – S. 76–83. 

33. Чекарева Є. С. Локативно-темпоральні концептосфери в системі 

прикметників давньогрецької мови / Є. С. Чекарева // Zbiór artykułów 

naukowych. Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, 

socjologia i kulturoznawstwo. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» 

(30.05.2017-31.05.2017 Gdańsk). – Warszawa: Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2017. – 116 str. – S. 41–48. 

34. Чекарева Е.С. Причинные предлоги древнегреческого языка в диахронии 

/ Е. С. Чекарева // VII Международная конференция, посвященная проблемам 

общественных наук: Международная научно-практическая конференция: сб. 

тезисов / Центр гуманитарных исследований «Социум». – Москва, 27 апреля 

2013 г. – 132 с. – С.74–77. 

35. Чекарева Є. С. Процесуальна лексика в давньогрецькій мові / 

Є. С. Чекарева // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Структура і 

семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських 

мовах (15 грудня 2016 р.) / Ред. колегія: М. Г. Сенів (відп. ред.), М. Я. Оленяк, 

О. В. Білецька, О. О. Залужна, Д. Є. Ігнатенко. ДонНУ імені Василя Стуса. – 

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 110 с. – С. 96–99. с. – С. 96–99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

  

ЗМІСТ 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 20 

ВСТУП 22 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

СВІТОГЛЯДНИХ КАТЕГОРІЙ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В МОВІ 

 

1.1. Мова – свідомість – культура: традиційне і нове у висвітленні 

проблеми 

 

38 

1.2. Простір як світоглядна категорія: специфіка мовної об’єктивації 47 

1.3. Час як світоглядна категорія: специфіка мовної об’єктивації 64 

Висновки до розділу 1 84 

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ СФЕР ПРОСТОРУ Й ЧАСУ 

 

2.1. Лінгвоконцептологічний підхід до вивчення мовної об’єктивації 

когнітивних структур 

      2.1.1. Параметричні й типологічні характеристики концепта як 

складника національно-мовної картини світу 

      2.1.2. Структурна організація концептосфери як сегмента 

концептуальної системи носіїв мови 

2.2. Функційно-семантичний підхід до вивчення мовної об’єктивації 

когнітивних структур 

87 

 

 

87 

 

95 

 

100 

     2.2.1. Теоретичні засади вивчення семантичної структури слова як 

оперативної одиниці мовної категоризації й концептуалізації світу 

 

100 

     2.2.2. Частини мови як результат вербалізації концептуальних 

структур 

107 

      2.2.3. Лексико-семантичні групи і принципи компонентного аналізу 

семантики слова 

 

115 

2.3. Методологія дослідження репрезентації концептуальних сфер 

простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови 

 

121 

Висновки до розділу 2 131 



18 

  

РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

В СИСТЕМІ ІМЕННИКІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

3.1. Когнітивні засади формування лексико-граматичного класу 

іменників у мові 

 

136 

3.2. Іменники просторової семантики давньогрецької мови 143 

     3.2.1. Власне просторові іменники 145 

     3.2.2. Невласне просторові іменники 166 

3.3. Іменники темпоральної семантики давньогрецької мови 192 

     3.3.1. Власне темпоральні іменники 194 

     3.3.2. Невласне темпоральні іменники 205 

Висновки до розділу 3 235 

РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

В СИСТЕМІ ПРИКМЕТНИКІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

4.1. Когнітивні засади формування лексико-граматичного класу 

прикметників у мові 

 

241 

4.2. Прикметники просторової семантики давньогрецької мови 

    4.2.1. Параметричні прикметники 

    4.2.2. Орієнтаційні прикметники 

    4.2.3. Релятивні прикметники 

244 

248 

256 

264 

4.3. Прикметники темпоральної семантики давньогрецької мови 271 

     4.3.1. Обставинно-темпоральні прикметники 273 

     4.3.2. Якісно-темпоральні прикметники 281 

Висновки до розділу 4 295 

РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

В СИСТЕМІ ДЕЙКТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

5.1. Категорія дейксису в лінгвістиці 302 

5.2. Прислівники як засіб об’єктивації концептосфер простору й часу в  

давньогрецькій мові 

 

306 

     5.2.1. Прислівники просторової семантики 308 

     5.2.2. Прислівники темпоральної семантики 317 



19 

  

5.3.  Займенники як засіб оформлення просторово-часового дейксису в 

давньогрецькій мові 

 

324 

     5.3.1. Особові та вказівні займенники в системі дейктичних засобів 328 

     5.3.2. Дейктичні функції артикля давньогрецької мови 336 

5.4. Прийменники просторової і часової семантики в давньогрецькій 

мові 

 

343 

     5.4.1. Прийменниково-відмінкові конструкції як конкретизатори 

просторово-часових відношень у давньогрецькій мові 

 

345 

     5.4.2. Префіксальні дієслова й прийменниково-відмінкові 

конструкції просторово-часової семантики 

 

363 

Висновки до розділу 5 372 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 380 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 392 

ДОДАТКИ 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

  

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Aeschin.⃰ Aeschines Lucill. Lucillius 

Ael. NA. Aelianus De natura 

animalium 
Lys. Lysias 

Ael. VH. Aelianus Varia Historia NT. Act. ap. Novum Testamentum Acta 

apostolica 

Ael. Ar. Orat. Aelius Aristides Orationes NT. Cor. І Novum Testamentum Epistula ad 

Corinthios I 

Aes. Fab. Aesopus Fabulae NT. Cor II. Novum Testamentum Epistula ad 

Corinthios II 

Aesch. Ag. Aeschylus Agamemnon NT. Hebr. Novum Testamentum Epistula ad 

Hebraeos 

Aesch. Eum. Aeschylus Eumenides NT. In. Novum Testamentum Euangelium 

Ioannem 

Aesch. Prom. 

Desm. 

Aeschylus Prometheus 

Desmotes 
NT. Lc. Novum Testamentum Euangelium 

Lucam 

Aesch. Supp. Aeschylus Supplices NT. Mrc. Novum Testamentum Euangelium 

Marcum 

Anth. Gr. Anthologia Graeca NT. Mth. Novum Testamentum Euangelium 

Matthaeum 

Apoll. Rhod. Apollonius Rhodius NT. Apoc. Novum Testamentum Apocalypsis 

Ioannis 

Apollod. Bibl. Apollodorus Bibliotheca NT. Rom. Novum Testamentum Epistula ad 

Romanos 

Arist. Ath. 

Polit. 

Aristoteles Athenaion 

Politeia 
Paus. Descr. 

Graec. 

Pausanias Damascenus Descripcio 

Graeciae 

Arist. De 

Animal.  

Aristoteles De Animalium Pind. Pyth. Pindarus Odae Pythicae 

Arist. De sens.  Aristoteles De sensu Plat. Apol. Plato Apologia Socratis 

Arist. Eud. 

Eth. 

Aristoteles Ethica Eudemia Plat. Leg. Plato De Legibus 

Arist. Nic. Eth.  Aristoteles Ethica 

Nicomachea 
Plat. Men. Plato Menon 

Arist. Pol. Aristoteles Politica Plat. Soph. Plato Sophista 

Arist. Rhet. Aristoteles Ars Rhethorica Plat. Symp.  Plato Symposium 

Arph. Av. Aristophanes Aves Plat. Theaet. Plato Theaetetus 

Arph. Equit. Aristophanes Equites Plat. Tim. Plato Timaeus 

Arph. Lys. Aristophanes Lysistrate Plb. Hist. Polibius Historiae 

Arph. Nub. Aristophanes Nubes Plut. Ages. Plutarchus Agesilaus 

Arph. Vesp. Aristophanes Vespae Plut. Ant. Plutarchus Antonius 

Athaen. Deipn. Athenaeus Deipnosophistae Plut. Caes. Plutarchus Caesar 

Basil. Ep. Basilius Epistulae Plut. Cat. Plutarchus Cato Minor 

Call. Epigr. Callimachus Epigrammata Plut. CG. Plutarchus Caius Gracchus 

D. C. Hist. 

Rom.  

Dio Cassius Historia 

Romana 
Plut. Conj. Plutarchus Conjugalia Praecepta 

D. Chr. Dio Chrysostomus  Plut. Cor. Plutarchus Caius Marcius Coriolanus 

Dem.  Demosthenes Plut. Cons. Ap. Plutarchus Consolatio ad Apollonium 

Dion. Halic. 

Hist. 

Dionysius Halicarnassius 

Historiae 
Plut. Crass. Plutarchus Caius Crassus 

D. S. Hist. Diodorus Sicilius Bibl. 

Historica 
Plut. De Alex. Plutarchus De Alexandri magni 

fortuna  

D. L. V. Ph. Diogenes Laertius Vitae 

Philosoph. 
Plut. De Isid. Plutarchus De Iside et Osiride 



21 

  

Eur. Alc. Euripides Alcestis Plut. De frig. Plutarchus De primo frigido 

Eur. Andr. Euripides Andromache Plut. Demetr. Plutarchus Demetrius 

Eur. Bacch. Euripides Bacchae Plut. Galb. Plutarchus Galba 

Eur. Cycl. Euripides Cyclops Plut. Luc. Plutarchus Lucullus 

Eur. Hel. Euripides Helena Plut. Mar. Plutarchus Marcellus 

Eur. Fragm. Euripides Fragmenta Plut. Moral. Plutarchus Moralia 

Eur. Her. Euripides Heracles Plut. Nic. Plutarchus Nicias 

Eur. Hipp. Euripides Hippolytus Plut. Num. Plutarchus Numa 

Eur. Iph. 

Aulid. 

Euripides Iphigenia 

Aulidensis 
Plut. Oth. Plutarchus Otho 

Eur. Iph. Taur. Euripides Iphigenia 

Tauridensis 
Plut. Pelop. Plutarchus Pelopidas 

Eur. Med. Euripides Medea Plut. Per. Plutarchus Pericles 

Eur. Orest. Euripides Orestes Plut. Pyrrh. Plutarchus Pyrrhus 

Eur. Phoen. Euripides Phoenissae Plut. Quaes. 

Conv. 

Plutarchus Quaestiones Convivales 

Eur. Suppl. Euripides Supplices Plut. Quaes. 

Gr. 

Plutarchus Quaestiones Graecae 

J. AJ   Flavius Josephus 

Antiquitates Judaicae 
Plut. Quaes. 

Rom. 

Plutarchus Quaestiones Romanae 

Jo. Dam. Joannes Damascenus Plut. Rom. Plutarchus Romulus 

Hdt. Hist. Herodotus Historiae  Plut. Sol. Plutarchus Solon 

Hes. OD. Hesiodus Opera et Dies Plut. Tiber. Plutarchus Tiberius Gracchus 

Hes. Th. Hesiodus Theogonia Plut. Tit. Plutarchus Titus Flaminius 

Hp. De aer. Hippocrates De aere aquis 

et locis 
  

Hp. Praec. Hippocrates Praeceptiones Soph. Ant. Sophocles Antigone 

Hom. Hymn. 

in Vener. 

Homerus Hymnus in 

Venere 
Strab. Geogr. Strabo Geographia  

Hom. Od. Homerus Odyssea Theocr. Theocritus  

Hom. Il.  Homerus Ilias Theophr. Hist. 

Plant. 

Theophrastus Historia Plantarum 

Luc. Anach. Lucianus Anacharsis Thuc. Hist. Thucydides Historia 

Luc. Im. Lucianus Imagines Xen. Anab. Xenophon Anabasis 

Luc. Lex. Lucianus Lexiphanes Xen. Cyrop. Xenophon Cyropaedia 

Luc. Salt. Lucianus De saltatione Xen. Mem. Xenophon Memorabilia 

 

_____________________________________________________ 

⃰    Тексти авторів наводяться як джерела ілюстративного матеріалу за корпусом 

давньогрецьких текстів електронної бази даних Perseus. Режим доступу 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-

Roman 



22 

  

ВСТУП 

 

 Формування нової парадигми наукового знання, тенденції до вивчення 

мовних явищ у зв’язку з когнітивними та комунікативними завданнями мови 

вимагають переосмислення наявного досвіду дослідження її елементів, 

поглибленого, системного опису їх. До ключових проблем сучасної лінгвістики 

належать проблеми категоризації й концептуалізації світу, встановлення 

системи базових концептів та універсальних категорій, що формуються в 

людини у процесі освоєння довкілля, специфіка фіксації результатів 

когнітивної діяльності в мовних одиницях різних рівнів,  формування мовної і 

національно-мовної картин світу, визначення в них універсальних та 

етноспецифічних рис.   

На сьогодні одночасно існують і доповнюють один одного системно-

структурний, функційний і когнітивний підходи до опису мови, що виступають 

потужним стимулом подальшого розвитку методологій і методик 

лінгвістичного дослідження. Однак мовознавство потребує створення цілісної 

інтегральної концепції природної мови, яка б суміщала всі ці аспекти. Пошуки 

такої концепції тривають і є надзвичайно актуальними, зокрема, для вивчення 

класичних мов, які потребують застосування новітніх підходів у дослідженні 

їхніх системно-структурних, функційних особливостей, когнітивних засад 

формування тощо.  

Багата лексика давньогрецької мови містить значну інформацію про 

спосіб сприйняття світу загалом і простору й часу зокрема в історично 

віддалені часи. Для розуміння закодованої в мовних одиницях інформації 

необхідний глибокий аналіз лексем із погляду їхньої семантики, кількісних 

показників, наповнення окремих лексико-семантичних груп, словотвірної 

структури тощо. Узагальнення отриманих результатів дозволить зрозуміти 

принципи й механізми номінації просторових і часових реалій носіями 

давньогрецької мови, визначити домінантні складники просторово-часового 
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континууму, розкрити специфіку організації мовної картини світу еллінів у її 

багатовимірності.  

Національна картина світу, відображена в давньогрецькій мові, 

залишається малодослідженою науковою темою. Це стосується як цілісного її 

конструювання, так і вивчення окремих фрагментів, особливо простору й часу, 

що подібно до всієї моделі світу в цілому мають антропоцентричний характер і 

зорієнтовані на людину як представника та носія певного етнокультурного 

коду. 

Означена тема має важливе значення для пізнання специфіки людського 

мислення і сприйняття дійсності. Концептуальні сфери простору й часу 

відіграють значну роль у формуванні структури самої мови. Це зумовлено тим, 

що в ході концептуалізації й категоризації простору й часу відбираються й 

відображаються у свідомості людини базові концепти конструювання світу 

(особа, об’єкт, місце, стан, подія, напрям, діяльність) у їхній взаємодії і 

взаємозв’язку. Усе це слугує джерелом  і підґрунтям формування системи мови. 

Таким чином, опис специфіки об’єктивації концептуальних сфер простору й 

часу в мові багато в чому допомагає глибше поглянути на сутність мови в 

цілому. 

Відзначимо, що загальні питання мовної об’єктивації категорії простору 

розглядалися у працях А. Вежбицької, В. В. Виноградова, В. Г. Гака, 

А. Я. Гуревича, М. Джонсона, І. М. Кобозєвої, О. С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, 

Р. Лангакера, Е. М. Медникової, О. В. Подосинова, Л. Телмі, В. М. Топорова, 

А. Херсковича, Т. В. Цив’ян, К. С. Яковлєвої. Специфіка вираження 

просторових відношень на матеріалі різних мов представлена науковими 

розвідками В. М. Богуцького, Р. О. Будагова, І. Р. Вихованця, 

Є. Ю. Владимирського, М. В. Всеволодової, П. М. Денисова, О. В. Євтушенко, 

З. І. Іваненко, О. Є. Кібріка, Ф. Кінаста, Н. Ф. Клименко, М. Лоймана, 

М. М. Пещак, І. М. Путової, І. І. Ревзіна, П. О. Редіна, Ф. І. Рожанського, 

І. Ф. Савченко, Ж. П. Соколовської, В. В. Тарасової, Фр. Штольца та ін. 

 Окремих аспектів вираження категорії простору в класичних мовах 
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торкались у своїх роботах С. А. Антонюк, Я. Вакернагель, А. Добіаш, 

Л. Л. Звонська, Х. І. Куйбіда, Е. Лефстедт, І. С. Макар, М. Т. Мокрівська, 

Д. Норберг, М. Й. Петришин, О. А. Реферовська, М. Г. Сенів, С. К. Смирнов, 

С. І. Соболевський, О. С. Солопов, Й. М. Тронський, С. Я. Шарипкін, 

О. С. Широков.  

Дослідженню питань мовної об’єктивації категорії часу присвячені праці 

таких лінгвістів, як Е. Бенвеніст, О. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, В. Г. Гак, 

Г. Гійом, Н. Г. Закамуліна, І. І. Мещанінов, В’яч. Вс. Іванов, О. О. Потебня, 

О. А. Реферовська, К. І. Ходова, А. М. Шаранда, Д. М. Шмельов, Р. О. Якобсон. 

Останнім часом вивчення часу все частіше пов’язується з генеративною і 

когнітивною лінгвістикою (О. О. Андрєєва, М. Ю. Девіс, В. О. Круглякова, 

О. О. Мітіна, В. В. Мішланов, Н. С. Сергієва, Н. Р. Чернова, С. О. Чугунова). 

На матеріалі класичних мов проблемами вираження категорії часу 

займалися А. Добіаш, Л. Л. Звонська, Ф. І. Кнауер, В. М. Ліндсей, 

І. А. Перельмутер, М. Г. Сенів, М. М. Славятинська, С. І. Соболевський, 

І. М. Тронський, П. Шантрен. 

Досвід попередників у вивченні специфіки вираження світоглядних 

категорій простору і часу на матеріалі різних мов, поява нових підходів до 

аналізу мовних явищ у контексті когнітивно-дискурсивних властивостей мови  

спонукають до уважного розгляду системи лексем просторово-темпоральної 

семантики у класичних мовах, зокрема давньогрецькій. Це відкриває широкі 

можливості для з’ясування особливостей пізнання реалій навколишнього світу 

та їхньої фіксації в конкретних мовних одиницях носіями мови, що стала 

підґрунтям і заклала певну модель розвитку сучасних індоєвропейських мов. 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що за наявності 

достатньо великого доробку у вивченні системи засобів репрезентації категорій 

простору й часу в давньогрецькій мові все ж таки вбачається певна 

фрагментарність у висвітленні їх. У першу чергу, це стосується вивчення 

лексичної семантики. Незважаючи на великий потенціал у відображенні 

особливостей мовної картини світу, лексика давньогрецької мови в цілому 
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залишається малодослідженою. Саме стосовно цього мовного рівня 

спостерігається брак єдиного структурного й функційно-семантичного опису, 

невизначеність принципів і методики групування лексики у лексико-семантичні 

групи, насамперед, у зв’язку з ментальними структурами, особливостями 

сприйняття світу давніми греками, що стали основою для формування й 

організації лексем у відповідні групи.  

Семантичний рівень мови виявляється найбільш вразливим і чутливим до 

моделі світу, найбільш відкритим для «тиску дійсності». Відмінність 

семантичних мотивувань одного й того самого поняття в різних мовах є 

найбільш прямим відбиттям семантичного образу моделі світу. 

Переосмислення різнорівневих явищ класичних мов з позицій сучасної 

лінгвістичної думки, вивчення їх з урахуванням  антропоцентричного 

спрямування досліджень структурно-семантичної та концептуальної організації 

лексичної системи мови, лінгвокультурологічного аспекту, встановлення 

універсальних й етноспецифічних формально-семантичних рис сьогодні як 

ніколи необхідне. Дослідження такого типу формують шляхи перспективного 

вирішення теоретичних і практичних питань реконструкції як окремих 

фрагментів, так і цілісної картини світу архаїчних народів, специфіки її 

об’єктивації в давніх мовах. Тому аналіз системи лексем просторово-часової 

семантики та визначення їхньої ролі у формуванні давньогрецької мовної 

картини світу видається цілком актуальним. 

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

дисертації відповідає профілю науково-дослідних робіт кафедри історії 

зарубіжної літератури і класичної філології філологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в межах наукової 

теми «Світова література і класичні мови в сучасному науковому дискурсі» 

(номер державної реєстрації 0115U004052). 

Метою роботи є дослідження системної організації концептуальних сфер 

простору й часу як фрагментів загальної концептуальної системи еллінів; 

виявлення лінгвальних стратегій і механізмів, що трансформують чуттєві дані 
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про простір і час у структуровану систему в давньогрецькій мовній свідомості, 

яка забезпечує породження і сприйняття повідомлень про фізичний простір і 

процеси в ньому в актах комунікації; опис функційно-семантичних 

особливостей лексем, що виступають мовними репрезентантами концептосфер 

простору і часу й характеризуються етноспецифічними рисами мовної моделі 

світу давніх греків. 

Для досягнення поставленої мети необхідним є розв’язання таких 

завдань: 

– розглянути основні лінгвофілософські концепції щодо статусу категорій 

простору й часу як базових світоглядних категорій, які отримали специфічне 

вираження на різних мовних рівнях;  

– з’ясувати проблемні питання дослідження специфіки мовної 

репрезентації категорій простору й часу на матеріалі класичних мов; 

– встановити теоретичні й методологічні засади вивчення концепта як 

оперативної одиниці когнітивної діяльності людини, принципів системної 

організації концептокорпуса, специфіки його репрезентації в мові; 

– розробити принципи й методи класифікації лексики просторової й 

часової семантики з урахуванням антропоцентричного принципу її 

формування, структурно-семантичної моделі лексем із виділенням їхніх 

семантичних компонентів і встановленням належності до певних сегментів 

концептосфер простору й часу;  

– сформувати лексичний корпус одиниць давньогрецької мови, що 

репрезентують різні ділянки концептуальних сфер простору й часу, дослідити 

їх у різних контекстах уживання; 

– проаналізувати специфіку мовної об’єктивації концептуальних сфер 

простору й часу в системі іменників давньогрецької мови; 

– дослідити особливості вербалізації елементів концептуальних сфер 

простору й часу в системі прикметників давньогрецької мови; 

– виявити механізми реалізації концептуальних сфер простору й часу в 

системі дейктичних елементів давньогрецької мови; 
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– здійснити кількісний і якісний аналіз одиниць у класифікаційних 

лексико-семантичних групах, що потребує встановлення  функційності і 

продуктивності просторово-часових лексем через вивчення практики вживання 

їх як засобу вираження певного концепту з подальшим формуванням моделі 

сприйняття простору й часу, зафіксованої в лексико-семантичній системі 

давньогрецької мови. 

Об’єкт дослідження – лексико-семантична система давньогрецької мови. 

Предмет дослідження – особливості системно-структурної та функційно-

семантичної організації лексики давньогрецької мови як засобу репрезентації 

концептуальних сфер простору й часу. 

Гіпотеза дисертаційної роботи: функційно-семантичні особливості 

лексики давньогрецької мови зумовлені когнітивними засадами її формування; 

семантична структура слова інкорпорує дані про сприйняття й перцептуальні 

характеристики позначуваного, його зв’язки з іншими об’єктами й явищами у 

світі, виявляє специфіку картини світу, зафіксованої в давньогрецькій мові, 

даючи можливість для реконструкції її базових фрагментів – простору й часу. 

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять такі фундаментальні 

концепції, принципи й положення: 

– загальнонауковий підхід до визначення мови в її всеохопному зв’язку з 

пізнавальною діяльністю людини як окремого індивіда і водночас представника 

певної культурної спільноти, який був закладений В. фон Гумбольдтом, 

О. О. Потебнею й отримав розвиток у працях Р. Якобсона, Е. Бенвеніста, 

Д. Болінджера, Дж. Грінберга, Дж. Хаймана, А. Вежбицької, О. С. Кубрякової, 

О. О. Селіванової, І. О. Голубовської та ін.; 

– теорія мовної картини світу як матеріального втілення в мовній 

субстанції результатів пізнавальної діяльності людини (Л. Вайсгербер, 

Д. Герартс, Р. Джекендофф, Р. Дірвен, Дж. Ейтчисон, О. О. Корнілов, 

Дж. Лакофф, Б. Рудзка-Остін, І. Світсер, Л. Талмі, Ж. Фоконьє); специфіка 

вияву етнічної ментальності в окремих національно-мовних картинах світу в 

наукових концепціях Н. Д. Арутюнової, Є. Бартмінського, Т. В. Бєлошапкової, 
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Ф. Боаса, А. Вежбицької, І. О. Голубовської, В. П. Нерознака, С. Є. Нікітіної, 

Е. Сепіра, М. І. Толстого, С. М. Толстої, Б. Уорфа, Г. Хойера, О. В. Урисон, 

Т. В. Цив’ян та ін.; 

– сучасні підходи до визначення світоглядного й лінгвістичного статусу 

категорій і концептів як базових поняттєвих структур (А. П. Бабушкін, 

А. Вежбицька, Л. фон Вітгенштейн, Г. А. Волохіна, Б. Горайська, 

Т. А. ван Дейк, Р. Джеккендофф, М. Джонсон, Л. В. Ковальова, 

О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Р. І. Павільоніс, З. Д. Попова, А. М. Приходько, 

Е. Рош, О. О. Селіванова, Дж. Тейлор); теоретичні й практичні пошуки 

когнітивних засад формування концептуальних систем та специфіки 

вербалізації їх в окремих мовах (M. Азнарес, M. Амбербер, Ф. Амека, 

Р. Бугенхаген, А. Вежбицька, P. Газада, A. Гладкова, P. Гонзалес, H. Енфілд, 

M. Оніші, Б. Пітерс, K. Тревіс, Г. Чапел, Дж. Юна, M. Юнкер); 

– положення про структурну організацію функційно-семантичного поля як 

системи концептуально інтегрованих мовних одиниць, представлені в роботах 

О. В. Бондарка, Л. Вайсгербера, С. О. Карцевського, М. С. Трубецького, 

Р. О. Якобсона;  

– положення про статус частин мови як особливих класів слів, що 

передають досвід людини в осмисленні світу, являють собою певні структури 

знання про нього і ґрунтуються на універсальних елементарних уявленнях про 

організацію довкілля й функціонування об’єктів у ньому (В. М. Алпатов, 

Ю. Брошарт, Т. В. Булигіна, В. В. Виноградов, І. Р. Вихованець, О. Х. Востоков, 

Т. Гівон, Р. Діксон, В. В. Каракулаков, С. Д. Кацнельсон, Й. У. Кобів, 

О. С. Кубрякова, Є. Курилович, Дж. Лайонз, Р. Лангакр, М. В. Ломоносов, 

І. І. Мещанінов, М. В. Панов, О. М. Пєшковський, М. С. Поспєлов, 

О. О. Потебня, Г. Сассе, О. П. Суник, Л. Теньєр, Ф. Ф. Фортунатов, Ч. Фріз, 

Ч. Ф. Хоккетт, П. Шахтер, Л. В. Щерба). 

 Методи дослідження. Зміст і характер дослідження зумовили 

використання таких методів: описовий метод для інвентаризації й 

інтерпретації мовних одиниць, що передбачає застосування таких методик і 
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прийомів, як методика суцільної вибірки зі словника, аналіз словникових 

дефініцій, логіко-психологічний прийом зовнішньої інтерпретації для 

дослідження і зіставлення змісту мовних одиниць з категоріями мислення, 

зокрема  для виявлення поняттєвого субстрату концептів, вербалізованих у 

лексемах давньогрецької мови; парадигматична методика як прийом 

внутрішньої інтерпретації для зіставлення і протиставлення лексем з метою 

встановлення їхніх спільних і відмінних ознак з подальшим формуванням 

парадигматичних груп, зокрема семантичних полів, лексико-семантичних груп, 

встановлення всередині лексикону семантичних, когнітивних, поняттєвих сфер; 

методика синтагматичного аналізу для розкриття закономірностей 

сполучуваності лексем на позначення просторово-часових концептів різного 

поняттєвого рівня й обсягу; структурний метод передбачає синхронний 

аналіз і систематизацію мовних явищ у їхніх лінгвальних відношеннях і 

функціях із застосуванням таких прийомів, як компонентний аналіз для 

розкриття семантичної структури досліджуваних одиниць; дистрибутивно-

статистичний аналіз для встановлення частотності вживання лексичних 

одиниць у певному значенні; концептуальний аналіз для моделювання й опису 

концептів як інформаційних структур свідомості, концептуально-

таксономічний аналіз для дослідження ієрархічної організації мовних одиниць 

залежно від ієрархії концептів, що вербалізуються цими мовними одиницями; 

порівняльно-історичний метод для зіставлення мовних фактів у різні періоди. 

Матеріалом дослідження є літературні пам’ятки давньогрецької мови 

VIII ст. до н. е. – ІV ст. н. е. (загалом 121 текст), що репрезентують 

різножанрові прозові й поетичні твори таких авторів, як Аполлодор, Аполлоній 

Родоський, Аристотель, Аристофан, Атеней, Василій Великий, Геродот, Гесіод, 

Гіппократ, Гомер, Демосфен, Діоген Лаертський, Діодор Сицилійський, Діон 

Кассій, Діон Хрисостом, Еліан, Елій Аристід, Езоп, Есхіл, Еврипід, Йосип 

Флафій, Каллімах, Ксенофонт, Лукіан, Лукіллій, Лісій, Павсаній, Піндар, 

Платон, Плутарх, Полібій, Софокл, Страбон, Феокрит, Феофраст, Фукідід. 

Такий матеріал дозволив якнайповніше виявити специфіку вживання 
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просторово-часової лексики в різних контекстах (обсяг вибірки за словником 

І. Х. Дворецького становить понад 25 тис. лексем; кількість проаналізованих 

прийменниково-відмінкових конструкцій становить 30 тис. синтагм). 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше на матеріалі давньогрецької 

мови застосовано комплексний системно-структурний підхід до вивчення 

функційно-семантичних особливостей одиниць різних лексико-граматичних 

класів як репрезентантів просторово-часових концептуальних сфер. 

Установлено залежність формування корпусу лексем просторово-часової 

семантики від специфіки сприйняття довкілля носіями давньогрецької мови. 

Виявлено значний вплив на формування мовної свідомості еллінів таких 

екстралінгвальних чинників, як географічний, історичний, культурний, 

релігійно-філософський, соціо-політичний. На підставі положень про 

когнітивні засади формування мовної картини світу й виняткову роль лексико-

семантичної системи в репрезентації концептуальної системи носіїв мови, а 

також теорії функційно-семантичного поля розроблено методику дослідження 

просторово-часової лексики давньогрецької мови, що поєднує принципи 

компонентного й концептуального аналізу. Описано специфіку вербалізації 

макро- й мікроконцептів концептосфер простору й часу в лексико-семантичних 

групах різних частин мови (іменників, прикметників, займенників, 

прислівників), проаналізовано специфіку їх об’єктивації в прийменникових 

конструкціях. Зафіксовано кореляції в позначенні базових для мовної 

свідомості еллінів концептів за допомогою одиниць різних лексико-

граматичних класів. Обґрунтовано потребу глибокого лінгвістичного аналізу 

матеріалу давньогрецької мови для реконструкції як окремих фрагментів, так і 

цілісної картини світу еллінів. 

Положення, винесені на захист: 

1. Просторово-часова лексика ґрунтується на базових концептах, даних 

людині від народження, є  антропоцентричною за своєю сутністю і виявляє як 

універсальні, так і етноспецифічні риси, зумовлені особливостями 
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психофізичного та культурного осмислення світу носіями певної етномовної 

свідомості. 

2. Семантичний рівень мови виявляється найбільш вразливим і чутливим 

до моделі світу. Опис семантичних полів, представлених у лексичній системі 

мови, є описом фрагментів мовної картини світу. Поєднання методологічних 

прийомів лексичної семантики і лінгвоконцептології дозволяє максимально 

повно висвітлити проблеми мовної об’єктивації результатів пізнавальної 

діяльності людини і є підґрунтям для дослідження принципів і стратегій 

формування й функціонування лексико-граматичних класів слів як особливих 

угруповань, що передають досвід людини в осмисленні світу, представляють 

певні структури знання про нього й ґрунтуються на універсальних 

елементарних, базових уявленнях про організацію довкілля й функціонування 

об’єктів у ньому.  

3. Концептосфери простору й часу як частини загальної концептуальної 

системи є складними, структурованими цілісностями, спроектованими на різні 

мовленнєві шари. Польовий спосіб організації концептокорпусу просторово-

часових концептосфер з опорою на спільність когнітивної семантики їхніх 

елементів корелює з польовим принципом організації лексико-семантичної 

системи мови, за яким група мовних одиниць формується за спільністю 

значення.  

4. Просторово-часова лексика в давньогрецькій мові представлена такими 

кардинальними частинами мови, як іменник, прикметник і прислівник, що 

репрезентують сутнісні особливості об’єктів та явищ, їхні стабільні та нестійкі 

характеристики в просторі й часі відповідно. Лексико-граматичні класи 

займенників і прийменників виступають як дейктичні елементи особливого 

типу, оформлюють й уточнюють типи просторово-часових відношень між 

об’єктами. 

5. Лексика просторово-часової семантики в давньогрецькій мові 

сформована за системним принципом, виявляє ієрархічну організацію 

всередині відповідних рівнів, груп і підгруп із можливістю виділення ядерних 



32 

  

та периферійних зон, встановлення відношень і взаємозв’язків певного 

характеру між одиницями цієї системи. Це цілком відповідає ієрархічній 

організації концептуальних полів усередині концептосфер простору й часу. 

6. Об’єктивація концептуальних сфер простору й часу засобами лексико-

семантичної системи давньогрецької мови виявляє як універсальні риси, 

зумовлені спільними для людського мислення процесами пізнання простору й 

часу, так і специфічні, спричинені особливостями формування національно-

мовної картини світу. До універсальних рис слід віднести загальну тенденцію 

до організації і групування як просторової, так і часової лексики за 

антропоцентричним принципом, формування лексики за аналогією та 

метафоричним переносом, витоки яких полягають у семантичних кореляціях 

між явищами, фіксованими в досвіді людини, і ґрунтуються на можливості 

часткового розуміння одного виду досвіду на базі іншого (назви географічних 

об’єктів через назви людського тіла, номінація природних явищ, часових 

реалій, емоційних станів, соціального стану та ін. у термінах і поняттях 

концептуального поля простору). 

7. До етноспецифічних рис, що знайшли втілення в одиницях різних 

лексико-граматичних класів, належить гостре відчуття внутрішнього і 

зовнішнього простору, що виявляється як у конкретних просторових опозиціях 

«внутрішній/зовнішній», так і в емоційно-особистісному протиставленні 

«свій/чужий». Усвідомлення зовнішньої межі, зумовлене специфічною 

організацією географічного простору, реалізоване насамперед в опозиціях 

«верх/низ», «перед/тил»,  а також у загальному протиставленні 

«близько/далеко».  

У лексико-семантичній системі давньогрецької мови вербалізовано всі 

основні характеристики часових моментів, періоди та етапи становлення й 

розвитку людини, змін істот та неістот, причому чітко й конкретно позначені 

періоди й етапи, досяжні для безпосереднього спостереження. Це насамперед 

стосується аспектів одночасної дії, а також часових проміжків відносно певної 

межі. Специфікою в оформленні темпоральних уявлень є особливий акцент на 



33 

  

позначення невизначеної часової тривалості, а також ітеративності, що 

пояснюється переважно циклічним характером сприйняття часу, гострим 

відчуттям повторюваності явищ і подій. 

8. Лексико-граматичний клас іменників включає в себе одиниці як 

конкретно-предметного, так і абстрактного значення, різної семантичної 

глибини й наповнення. У семантичній структурі давньогрецьких іменників 

найбільш яскраво представлено поняття межі у просторі й часі, визначеної й 

невизначеної тривалості процесів, специфіки їх здійснення відносно об’єктів і 

локусів. Поширеним є принцип найменування просторових і часових реалій 

через назви частин тіла, періоди становлення й розвитку людини. 

9. Серед просторово-часових ознак, що отримують найбільш повне й 

різноманітне вираження прикметниками давньогрецької мови, відзначаються 

позначення розміру об’єктів (довжина, товщина, висота, глибина і под.), 

зовнішніх ознак, які сприймаються зором; характеристики статичної локалізації 

щодо різних типів межі; позначення відношення до мікропростору, значення 

тривалості в часі. Такі дані свідчать про пріоритетний характер вербалізації тих 

ознак, які є безпосередньо досяжними для чуттєвого сприйняття людиною, 

входять до її особистого простору. 

10. Система просторових прислівників виявляє спільні з іменниками та 

прикметниками тенденції до пріоритетного вираження конкретних просторових 

ознак і позицій. Так, у першу чергу, вербалізуються ознаки  статичного 

місцеперебування та зовнішньої межі (насамперед верхньої і передньої). 

Найбільш повно в системі прислівників темпоральної семантики актуалізується 

ідея одночасності. Цей факт пояснюється специфікою людської свідомості, 

оскільки людина краще сприймає й оцінює події, що збігаються в часі, мають 

визначені межі, доступні безпосередньому аналізу й категоризації. 

11. Особовим займенникам, як і вказівним, властива вказівка з орієнтацією 

на мовця. Вказівні та особові займенники об’єднуються в складну систему 

типів указівки на ступінь віддаленості від мовця. 
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12. Повне оформлення просторово-часових відношень у давньогрецькій 

мові відбувається в конструкціях повнозначних частин мови з прийменниками. 

Прийменники посідають особливе місце в лексико-семантичній системі 

давньогрецької мови. Вони характеризуються складною семантикою, 

сполучуваністю з одиницями різних лексико-семантичних груп, динамікою 

свого розвитку, як кількісного, так і якісного, від ранніх до більш пізніх 

періодів мовного стану. 

13. Опис специфіки стратегій концептуалізації простору й часу в 

давньогрецькій мовній свідомості та аналіз першопричин такої специфіки 

доповнює і поглиблює уявлення про фіксацію базових концептів простору й 

часу і їхнє функціонування в мові. Інтерпретація концептуалізації простору й 

часу в давньогрецькій мові є відправним пунктом для розуміння організації 

всієї будови даної мови в цілому.  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що опрацьовані в 

дисертації принципи аналізу просторово-часової лексики давньогрецької мови є 

зразком системно-структурного, функційно-семантичного й концептуального 

аналізу мовних одиниць і можуть стати основою для теоретичної, практичної й 

історичної граматик грецької мови, зіставно-порівняльної типології 

індоєвропейських мов, практичних розробок у галузі лінгвоконцептології.  

Застосування до вивчення лексико-семантичної системи давньогрецької мови 

антропоцентричних принципів когнітивної науки дає змогу оцінити мовні 

явища з погляду пізнавальної діяльності людини, що уможливлює  

запровадження подібної методики аналізу мовних одиниць для встановлення як 

універсальних, так і етноспецифічних рис окремих національних мовних 

картин світу. 

Практичне значення наукової роботи виявляється в тому, що її 

положення можуть знайти застосування в лексикографічній практиці 

дослідження як давніх, так і сучасних мов. Результати розвідки мають 

поглибити курси з лексикології, словотвору, синтаксису, історичної граматики 

давньогрецької мови, сприяти більш системному засвоєнню лексики, 
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формуванню мовної, перекладацької, соціокультурної компетенцій майбутніх 

філологів. Наукові спостереження над специфікою організації лексико-

семантичної системи давньогрецької мови у просторово-часовому аспекті 

можуть стати основою для укладання підручників, навчальних посібників з 

відповідної проблематики, бути корисними під час написання наукових робіт 

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

роботи висвітлено в доповідях на  27 всеукраїнських, міжнародних наукових 

конференціях: Міжнародна наукова конференція «Класична філологія на 

сучасному етапі» (Львів, 2008); Міжнародна наукова конференція «Рецепція 

наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича в сучасній філології» (Київ, 

2009); Філологічні читання «До 80-річчя від дня народження професора 

Н. Г. Корж» (Харків, 2009); Міжнародна наукова конференція «Наукова 

спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки 

XIX – XXI ст.» (до 175–річчя від дня народження О. О. Потебні) (Харків, 2010); 

V Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (Ялта, 

2013); II Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні 

та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2013); ХХХ Международная 

научно-практическая конференция «В мире науки и искусства: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологии» (Новосибирск, 2013); 

Підсумкова конференція викладачів та співробітників філологічного 

факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (Харків, 2013); VII Международная 

научно-практическая конференция, посвященная проблемам общественных 

наук (Москва, 2013); II Міжнародна науково-практична заочна конференція 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2013); VIII 

Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова 

– культура – особистість» (Острог, 2014); Наукові читання «Античний світ і 

сучасність», присвячені 20-річчю відновлення спеціальності «Мова і література 

(класичні)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(Київ, 2014); International Conference Topical Issues of Ancient Culture and Its 
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Heritage (Georgia, Tbilisi, 2014); ІII Міжнародна науково-практична конференція 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2014); ІІ 

Філологічні читання пам’яті професорів кафедри історії зарубіжної літератури і 

класичної філології Н. Г. Корж та Ф. Й. Луцької (Харків, 2014); Міжнародна 

наукова конференція «Концептосфера національної мови: когнітивний, 

історико-культурний та дискурсивний аспекти» (Харків, 2014);  ХХХVI 

Международная научно-практическая конференция «В мире науки и искусства: 

вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» (Новосибирск, 2014); 

L Международная научно-практическая конференция «В мире науки и 

искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» 

(Новосибирск, 2015); Всеукраїнська наукова конференція «Слово – текст – мова 

у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики» (Харків, 2015); 

Всеукраїнська наукова конференція «Слово – текст – мовна картина світу»,  

присвячена 180-річчю від дня народження О. О. Потебні (Харків, 2015); 

Міжнародна наукова конференція «Пріоритети мовознавчої науки у контексті 

глобалізаційних процесів», присвячена 60-річному ювілею кафедри загального 

мовознавства та класичної філології (Київ, 2015); Всеукраїнська наукова 

конференція «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, 

романських та германських мовах» (Вінниця, 2016); Konferencja 

Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. 

Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (Czestohowa, 2017); 

Konferencja Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna «Filologia, socjologia i 

kulturoznawstwo. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» (Gdańsk, 

2017); Scientific and Professional Conference “Science without boundaries – 

development in 21
st
 century (Budapest, 2017); Міжнародна науково-

практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації» (Острог, 2017); Міжнародна наукова конференція «Ідеї 

Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: 

традиції і новаторство» (Харків, 2017). 
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Публікації. Основний зміст і результати дисертаційного дослідження 

викладено в 35 публікаціях: монографії «Мовна картина світу в лексико-

семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)» (18,21 

др. арк.), у 34 статтях (19,46 д. а., з них 18,53 д. а. – авторські), з яких 19 

надруковано у фахових виданнях України (2 статті у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних, – загалом 10,61 др. арк.) і 6 – в іноземних наукових 

періодичних виданнях (4,07 др. арк.); 9 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях (4,77 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 37,67 др. 

арк. Монографія та статті, опубліковані у фахових і зарубіжних періодичних 

виданнях, написані автором одноосібно. Одна стаття в матеріалах наукової 

конференції опублікована у співавторстві з Д. В. Шелудкевич. Особистий 

внесок здобувача полягає у відборі лексем часової семантики давньогрецької 

мови, вивченні їхніх структурно-семантичних особливостей залежно від 

контексту вживання. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти  

розділів, висновків, списку використаних джерел (537 позицій, з яких 142 –

іноземними мовами), додатків. Загальний обсяг дисертації – 457, з яких обсяг 

основного тексту – 370 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СВІТОГЛЯДНИХ 

КАТЕГОРІЙ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В МОВІ 

 

1.1. Мова – свідомість – культура: традиційне і нове у висвітленні 

проблеми  

 

Закономірним наслідком наукових революцій та методологічних 

переворотів попереднього століття став еклектичний симбіоз різних 

методологій та наукових парадигм у лінгвістиці початку ХХІ століття. Сфера 

мовознавчих досліджень значно розширилася за рахунок залучення 

теоретичного потенціалу різних галузей науки, перетворивши мовознавство на 

макронауку, яка «прагне до всеєдності цілісного знання» [253, с. 3]. Науковий 

пошук та прогресивні зрушення в лінгвістиці завжди поєднуються з 

поверненням до концепцій попередників. І це дає свої плідні результати, адже, 

як слушно зазначає О. О. Селіванова, «справжній прогрес лінгвістики полягає 

не в революціях і не в упередженості щодо нових теорій, <…> а в прагненні до 

неупередженого пізнання і «свого», і «чужого», намаганні віднайти в цьому 

раціональне зерно істини, повазі до чужого розуму й наукового пошуку» [253, 

с. 3–4]. Саме такого підходу потребують сьогодні дослідження класичних 

давніх мов – давньогрецької і латинської.  

Дати відповідь на нерозв’язані питання граматичної будови і лексичного 

складу цих мов дозволить поєднання накопиченого досвіду з новітнім, 

інтеграції традиційного й нового в сучасній лінгвістиці. Поступальний розвиток 

мовознавчої науки підтримується не лише наслідуванням певної традиції 

минулого або певного способу мислення, але й зверненням до її одвічних 

проблем на новому етапі розвитку. Метою такого звернення стає перегляд та 

інтерпретація накопичених даних із сучасних позицій [162, с. 33]. Такого 

переосмислення й реінтерпретації потребують і, здавалося б, добре вивчені 
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світоглядні категорії простору й часу та специфіка їхньої репрезентації в мові. 

Новий погляд на мову, її роль та функції у пізнавальній діяльності людини 

зумовлюють необхідність звернення до проблем мовної об’єктивації 

просторово-часової моделі світу, зокрема, у давньогрецькій мові, яка в цьому 

плані досі глибоко та всебічно не вивчалася. 

 Побудова теоретико-методологічної бази, необхідної для вивчення 

лексико-семантичної системи давньогрецької мови, потребує виокремлення 

головних принципів аналізу та визначення підходів до розуміння й вивчення 

мови загалом, її окремих рівнів з урахуванням традиційного й новаторського в 

лінгвістичних дослідженнях. О. С. Кубрякова з цього приводу слушно вказує на 

те, що людський досвід, у тому числі й науковий, набуває сенсу тоді, коли він 

включається до певної традиції. Усе це правильно й для лінгвістики, адже з 

утвердженням нових парадигм знання ми змушені звертатися знову до її 

базових концептів, усвідомлюючи їхню роль у фіксації певних горизонтів буття 

та свідомості й необхідність нового розуміння основоположних понять 

унаслідок зміни фону й традиції їхнього розгляду [162, с. 493]. 

 Останнім часом лінгвісти все частіше звертаються до класичних праць 

В. фон Гумбольдта у зв’язку з визначенням ролі мови у формуванні моделі 

світу людини. У багатьох твердженнях дослідника знаходимо підвалини для 

подальшого осмислення мовознавцями принципів взаємодії мови й мислення, 

мови й культури, мови і всесвіту в процесах пізнавальної діяльності людини: 

«Ретельне вивчення мови має включати в себе все, що історія й філософія 

поєднують із внутрішнім світом людини. <…> Розглядати мову не як засіб 

спілкування, а як мету в собі самій, як знаряддя думок і почуттів народу є 

основою істинного мовного дослідження. Людина думає, відчуває й живе 

тільки в мові, вона має спочатку сформуватися за допомогою мови. Але людина 

відчуває і знає, що мова для неї – тільки засіб, що поза мовою є невидимий світ, 

в якому людина прагне освоїтися тільки за її допомогою» [83, с. 377–378]. 

Проблема співвідношення мови й мислення, поставлена німецьким 

мовознавцем, стала предметом наукових розвідок і вітчизняних лінгвістів, 
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зокрема О. О. Потебні та його послідовників. Здатність сприймати світ крізь 

призму мови, упевненість у тому, що мова формує думку, дали змогу бачити в 

міфі, фольклорі, літературі конструктивні системи, похідні щодо мови. Для 

О. О. Потебні мова не є ізольованим явищем, вона неподільно пов’язана з 

культурою народу. Услід за В. фон Гумбольдтом, дослідник бачить у ній 

механізм, що породжує думку, оскільки в мові від самого початку закладений 

творчий потенціал. Думка виявляється через мову, причому кожен акт 

мовлення є творчим процесом, в якому не повторюється вже готова істина, але 

народжується нова [239, с. 155–156].  

Міркування О. О. Потебні часто випереджають час і окреслюють коло 

питань, що хвилюватимуть наступні покоління лінгвістів. Одним із таких 

проблемних питань є феномен національної мовної картини світу. Крім 

категорій мови й мислення, для О. О. Потебні завжди першочергове значення 

мали категорії «народ» і «народність». Саме народ є творцем мови, разом із тим 

саме мова зумовлює національну специфіку народу – народність. 

Сформульована мовознавцем проблема «мова і нація» отримала розвиток в 

роботах В. І. Харцієва [332; 333], М. С. Трубецького [310], Г. Г. Шпета [386], 

О. Л. Погодіна [225] та ін. 

Гумбольдтіанська ідея творчої енергії мови чітко простежується в теоріях 

Е. Сепіра й Е. Кассірера, для яких мова конструює, а не лише відбиває 

реальність. При цьому сама реальність постає не як дана, а як засвоєна 

парадигма, де життя людини слід розглядати «у дзеркалі культури», 

враховуючи і вивчаючи культурні контексти. Мова як невід’ємний елемент 

культури є водночас і знаряддям, і результатом осмислення й засвоєння 

людиною світу [336, с. 33–34; 399; 410; 499; 500]. Подібну думку висловлює й 

Е. Бенвеніст, говорячи про «присвоєння людиною мови», що передбачає 

освоєння людиною світу, пошуку свого місця в ньому. При цьому йдеться як 

про людину взагалі, так і про конкретного індивіда. Поєднання цих двох 

параметрів має чіткіше висвітлити сплав індивідуального й загального, який і 
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«змушує говорити про складні відношення у комплексі мова – мислення – світ» 

[24, с. 105; 336, с. 34]. 

 Як зазначає Дж. Хайман, багато видатних лінгвістів сучасності 

(Р. Якобсон, Е. Бенвеніст, Д. Болінджер, Дж. Грінберг) з усією очевидністю 

розуміли, що мова й мовні універсалії відбивають загальні результати 

перцепції, тобто чуттєвого пізнання об’єктів навколишнього світу [449, с. 3–4]. 

Часто мову уподібнювали дзеркалу, яке відбиває світ. Таке твердження 

потребує деякого уточнення, адже мова відбиває насамперед уяву й фантазії, 

емоції й оцінки, життєві потреби людини [162, с. 90]. Проблема співвідношення 

об’єктивного і суб’єктивного, реального і перцептивного у свідомості та мові 

людини залишається дискусійним питанням сучасної лінгвістики.  

 Спосіб, у який сприймається мова, нерозривно пов’язаний із тим, як 

сприймається світ, із самою технікою мислення. Комплекс мова – мислення – 

світ в антропоцентричній перспективі подається через почуття людини і в 

основному орієнтований на зір та слух, над якими постійно домінує шосте 

відчуття (інтуїція), яке перекриває інші [15, с. 114]. Тривалий час сприйняття 

вважалося достатньо автономною ланкою між відчуттям та уявленням. Під 

сприйняттям розуміли образ, який формується за допомогою відчуттів і є 

основою уявлення [141, с. 92–93, 429, 475].  

Сучасне бачення взаємозв’язку між відчуттям, сприйняттям і уявленням 

полягає в тому, що співвідношення відчуття і сприйняття виглядає 

просторовим, розташованим по вертикалі, де сприйняття стоїть вище відчуттів. 

Однак відмінність сприйняття від уявлення не є просторовою, а відтак, 

розташованою вертикально – це розрізнення часове: уявлення спостерігається 

пізніше від сприйняття і ґрунтується на ньому [56, с. 7; 230, с. 83]. 

 Р. І. Павільоніс слушно зауважує щодо цього: «Ще до знайомства з 

мовою людина певною мірою знайомиться зі світом, пізнає його; завдяки 

відомим каналам чуттєвого сприйняття світу вона має в розпорядженні певну 

(правильну чи неправильну) інформацію про нього, розрізняє чи ототожнює 

об’єкти свого пізнання. Засвоєння будь-якої нової інформації про світ 
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здійснюється кожним індивідом на основі вже наявної. Система інформації про 

світ, яка утворилася таким чином, і є сконструйованою ним концептуальною 

системою як системою визначення уявлень людини» [211, с. 101]. 

 Багато дослідників указували на особливу роль органів чуття, і в першу 

чергу зору, у процесах сприйняття й формування на його основі уявлень про 

світ [6, с. 72–73; 69, с. 347; 147, с. 65; 236, с. 62; 508]. Л. С. Виготський серед 

когнітивних особливостей зорового сприйняття називає його вибірковість, 

оскільки досвід людини немов замкнений між двома порогами з доступом до  

невеликого відрізку світу. За таких умов психіка обирає стійкі точки дійсності 

серед загального руху, вона є органом відбору, решетом, що просіює світ і 

змінює його так, щоб можна було діяти [69, с. 347]. Про вибірковість 

сприйняття людиною зовнішніх об’єктів писав і Г. Гельмгольц, вказуючи, що 

людина звертає увагу на свої відчуття настільки, наскільки вони корисні для 

пізнання зовнішніх об’єктів, і відволікається від несуттєвих для цього завдання 

деталей [76, с. 25]. О. Р. Лурія з цього приводу зазначає, що кількість реалій, які 

фіксує людський зір, значно перевищує кількість відповідних номінацій. Зорові 

уявлення при цьому відібрані за принципом значущості, людина ж виражає їх 

відносно незначною кількістю лексем [182, с. 34]. 

 Не менш важливою складовою пізнання світу є звукове сприйняття. 

Людина живе в оточенні звуків, які є іманентною ознакою життя. Як зазначає 

Т. В. Цив’ян, людина не байдужа до звуків світу: засвоюючи його і освоюючись 

у ньому, вона виконує семіотизацію звукового пейзажу, тобто відбір і змістову 

інтерпретацію почутого [336, с. 28].  

У давньогрецькій картині світу слухове сприйняття відіграє особливу 

роль. На думку Ж. Вернана, уся грецька культура була орієнтована насамперед 

на усне мовлення (і тим самим на слух). Поширений спосіб спілкування зі 

світом богів через словесні мовленнєві формули узгоджується з глибинним 

усним характером цивілізації, де писемність не тільки відносно недавнє 

(порівняно з Близьким Сходом та Китаєм) явище, але й унаслідок свого цілком 
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фонетичного характеру є органічним продовженням розмовної мови [527, p. 

18]. 

 Специфіка зорового і слухового сприйняття людиною довкілля зумовлює 

оцінку й інтерпретацію нею світу. На цьому наголошує Дж. Андерсон: 

«Сприйняття передбачає більше, ніж просто реєстрацію інформації, яка 

доходить до наших очей та вух. Головна проблема пов’язана з інтерпретацією 

цієї інформації» [7, с. 44]. Подібним чином висловлюється і Дж. Лакофф, 

стверджуючи, що виділені людиною фрагменти світу та позначені ним сутності 

«залежать не від самих об’єктів, а від способу, за допомогою якого люди 

взаємодіють з об’єктами: від того, як вони їх сприймають, уявляють, 

організують інформацію про них, і від того, якою є поведінка людей стосовно 

цих об’єктів» [473, p. 51]. 

 Увага дослідників до особливостей сприйняття людиною світу, оцінка 

сприйняття як процесу категоризації, розпізнання акустичних і зорових 

конфігурацій і, врешті-решт, їх пізнання сформували нове розуміння сутності й 

функцій мови у процесах когнітивної діяльності людини.  У цьому сенсі думка 

Л. фон Вітгенштейна, наведена Т. В. Цив’ян, про те, що «кордони моєї мови 

означають кордони мого світу», може бути продовжена і розгорнута до ідеї 

ізоморфізму логічної структури світу і структури мови, гармонії між мовою й 

реальністю і метафізичної відповідності між ними. На сучасному етапі розвитку 

лінгвістики мова трактується як особливий код моделі світу певного народу і 

водночас розглядається як елемент, знаряддя, яке представляє таку модель у її 

цілісності й описує її [336, с. 31; 49]. 

Роз’яснюючи ідею В. фон Гумбольдта про те, що людина живе із тими 

сутностями, до яких приводить її мова. У. ван Слагле наголошує на тому, що за 

зовнішнім розмаїттям мов стоять певні когнітивні універсалії, які є певним 

базисом для пізнання світу [511, s. 12]. І сьогодні в центрі уваги лінгвістів 

перебуває мова у розмаїтті її екстеріоризованих та інтеріоризованих виявів, у 

здатності об’єктивувати (вербалізувати) людський досвід і людські знання з 

урахуванням специфіки сприйняття й пізнання світу як окремим індивідом, так 
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і етнокультурною спільнотою. Центральною проблемою постає питання про те, 

яку роль відіграють усі мовні одиниці, категорії, моделі й механізми мови для 

нормального здійснення мисленнєвих і мовленнєвих процесів, а також 

ментальних, внутрішніх процесів людської свідомості.   

Сьогодні стає абсолютно зрозумілим, що саме мова відкриває найбільш 

природний шлях до свідомості. Це очевидно, оскільки ми знаємо про структури 

свідомості людини лише завдяки мові, яка дозволяє повідомити про них та 

описати їх. Хоча з інформацією про світ ми стикаємося постійно, а її отримання 

здійснюється всіма органами чуття, проте всі пояснення і про об’єкти, і про 

почуття ми отримуємо завдяки мові. О. С. Кубрякова щодо цього зазначає: 

«Переважну більшість знань про світ ми отримуємо не під час нашої чуттєвої, 

предметної, практичної діяльності, якою б важливою і базовою в нашому житті 

вона не була, а під час діяльності, опосередкованої мовою» [162, с. 43]. 

Таким чином, у центрі уваги лінгвістів перебуває мова як певна  

«упакова» знання, яка вміщує і особливим чином називає окремі фрагменти 

світу, фіксує, зберігає й передає знання про його складники, специфіку 

категоризації тощо [23, с. 89; 220, с. 6; 338, с. 39]. 

Ю. С. Степанов, розмірковуючи над засадами національних культур і ролі 

мови в їхній організації, називає мову осередком духу, логіки, знання і 

філософування [285, с. 7–8]. Розвиваючи цю думку, лінгвісти-когнітологи 

ставлять головне питання для розкриття сутності й функцій мови: як пов’язані 

між собою мовні форми з будь-якими структурами людських знань і досвіду. 

На думку О. С. Кубрякової, першочерговими є проблеми співвідношення 

концептуальних систем із мовними, наукової і наївної картин світу – з мовною, 

концептуальних структур людської свідомості – з одиницями мови, які їх 

об’єктивують, ролі мови у здійсненні процесів пізнання й осмислення світу 

[162, с. 478]. 

Як ми намагалися показати, початок такого підходу до визначення мови в 

її всеохопному зв’язку з пізнавальною діяльністю людини як окремого індивіда 

і водночас представника певної культурної спільноти був закладений ще 
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В. фон Гумбольдтом, потім продовжений його послідовниками у вітчизняному 

й зарубіжному мовознавстві, а згодом розширений у сучасних дослідженнях, 

що набули когнітивного характеру. У результаті нового осмислення ролі й 

завдань мови очевидним і закономірним є висновок, згідно з яким внутрішній 

лексикон (мовна здатність) має бути не лише статичною системою для 

швидкого й простого пошуку структур знання, не тільки їх інвентарем і 

складом, але й активною системою опрацювання всієї інформації, – системою, 

яка призначена для оперування наявними структурами знання і створення 

нових [488, p. 6–7].  

Для сучасної лінгвістики ключовою стала проблема категоризації й 

концептуалізації світу з подальшою об’єктивацією свідомості за допомогою 

мови, оскільки здатність до впорядкування численних фрагментів дійсності й 

закріплення результатів пізнання у конкретних мовних знаках позначається для 

людини винятковою значущістю, відіграє основоположну роль у розумових 

процесах, стає у певному сенсі передумовою людського існування. 

У центрі означеної проблеми стоїть питання про формування ментального 

лексикону людини, де головну функцію виконує слово як одиниця зберігання 

знання не лише про предмет, явище, процес, але й про зв’язок цієї одиниці з 

іншими в системі мови, в якій слово являє собою і певну категорію, і певний 

концепт [162, с. 306]. 

Вивчення основних категорій людського буття має давні традиції в різних 

галузях наукового знання – філософії, логіці, епістемології, психології. 

Осмислення проблем виділення базових категорій людської свідомості та їх 

зв’язку з внутрішнім лексиконом та мовленнєво-розумовою діяльністю в 

сучасній лінгвістиці пов’язуються з іменами Л. фон Вітгенштейна [536], 

А. Вежбицької [42; 43], Б. Горайської [445], М. Джонсона [468], 

О. С. Кубрякової [162], Дж. Лакоффа [473], Е. Рош [496], Дж. Тейлора [522; 

524]. 

У повсякденному житті людина задовольняється категоріями базового 

рівня. Вони, як правило, високочастотні, структурно прості й надзвичайно 
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інформативні, оскільки в одиницях цієї категорії зосереджено максимальну 

кількість ознак, достатню для ототожнення цієї категорії та її протиставлення 

іншим категоріям цього ж рівня [473, р. 297–301]. 

Надзвичайно важливим етапом людського пізнання стало осмислення 

основних властивостей реального простору і часу, з якими пов’язані всі наші 

повсякденні уявлення. Е. М. Медникова з цього приводу зазначає: «Категорії 

простору і часу являють собою універсальні, поліструктурні, цілісні утворення 

культури. Вони мають загальнокультурний характер не лише в плані їх 

генезису, детермінації та функцій (соціокультурна обумовленість та 

поліфункціональність), але й у плані їхнього актуального буття, яке ніби 

“розлито” по всій культурі» [192, с. 16]. Макропростір і макрочас позначаються 

як аспектом відносності, що виражається в тому, що вони є формами існування 

фундаментальних явищ, так і аспектом абсолютності, який виражається в тому, 

що вони слугують необхідною умовою існування макроявищ. Простір є 

первинним щодо реальних об’єктів, які його наповнюють. Він абсолютний і є 

необхідною умовою існування світу явищ [191, с. 41]. 

На значущість категорій простору й часу, їхню важливу роль в організації 

життя людини на всіх етапах її еволюції, диференціацію мовними засобами й 

основоположне місце у формуванні багатьох типів номінації неодноразово 

вказували у своїх працях В. В. Виноградов [46], А. Вежбицька [42], В. Г. Гак 

[73; 74], А. Я. Гуревич [84], І. М. Кобозєва [134], О. С. Кубрякова [160], 

Дж. Лакофф та М. Джонсон [168], О. В. Подосинов [226], М. Г. Сенів [260], 

В. М. Топоров [302], Т. В. Цив’ян [336], К. С. Яковлєва [394]. 

Завдання і проблеми новітнього мовознавства стимулюють появу 

оригінальних методів і способів їх розв’язання, вимагають перегляду й 

уточнення попередніх висновків щодо окремих мовних форм, які особливим 

чином об’єктивують і репрезентують структуру знання людини. 

 Переосмислення потребують і, здавалося б, добре вивчені категорії 

простору й часу в їх філософському, культурному осмисленні, а також у плані 

об’єктивації в мовних формах. Виявлення важливої інформації, закодованої в 
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мовних одиницях, дозволить встановити особливості організації просторово-

часової моделі світу, відтворити картину сприйняття довкілля у найвіддаленіші 

періоди історії в умовах, коли мова залишається одним із небагатьох способів і 

засобів розкриття сутності розуміння й осмислення світу носієм мови в 

результаті його предметно-пізнавальної діяльності. За мовними одиницями 

стоять концептуальні структури – структури знань і оцінок. Розкриття значення 

мовної одиниці веде до розуміння знань, сформованих на підставі людського 

досвіду, обробки інформації, що надходить всіма чуттєвими каналами і 

спирається на тілесний досвід спілкування людини зі світом [162, с. 490]. 

 Простір і час є базовими категоріями, якими людина оперує у своєму 

житті. Вони в першу чергу отримують специфічне вираження на всіх рівнях 

будь-якої національної мови. І через встановлення специфіки мовної 

об’єктивації цих категорій стає можливим відтворити особливості національної 

картини світу в цілому.  

 Таким чином, необхідним видається визначення основоположних 

характеристик цих значущих світоглядних категорій, специфіки їх реалізації в 

мові загалом і в давньогрецькій зокрема. 

 

1.2. Простір як світоглядна категорія: специфіка мовної об’єктивації 

 

Категорія простору має тривалу історію досліджень від античності до 

сучасності. На кожному етапі формування наукового знання мислителі 

відкривали нові грані цього багатоаспектного явища. Загальним напрямом 

зміни уявлень про простір є шлях від конкретного до абстрактного, осмислення 

явищ та об’єктів через метафоричні перенесення назв і увага до самої людини, 

яка безпосередньо пізнає простір як такий. 

Дж. Лакофф і М. Джонсон слушно зауважили, що «зовсім незначна 

кількість інстинктів людини може претендувати на більшу укоріненість у 

людській свідомості, ніж відчуття простору» [168, с. 55]. 
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О. С. Кубрякова називає простір цілісністю, найбільшою за своїми 

масштабами, найважливішою для сприйняття світу і всієї життєдіяльності 

людини, а тому найсуттєвішою за своїми наслідками, що вміщує й саму 

людину, і те, що вона усвідомлює навколо себе, і те, що бачить у перспективі 

перед собою. Дослідниця зазначає, що «простір – це середовище всього 

існуючого, коло, в якому все відбувається, певна заповнена людьми і об’єктами 

“порожнеча”» [162, с. 465]. 

Відбиття фізичного простору в свідомості виникло з повсякденного 

досвіду людей як узагальнення поняття місця (локусу), в межах якого 

здійснюється як біологічне, так і соціальне буття людини [260, с. 83]. 

Просторові відношення в загальному  вигляді є співіснуванням у просторі будь-

якого предмета, явища, ознаки і певного просторового орієнтира – локусу, який 

розуміється як простір або предмет, відносно якого визначається 

місцезнаходження предмета і характер їх взаємовідношень (статичний, 

динамічний) [67, с. 6].  

Наголошуючи на належності категорії простору до базових універсальних 

категорій людської свідомості, слід, проте, враховувати специфіку 

світобачення, зумовлену певним середовищем та епохою.  У різні часи простір 

сприймався людьми по-різному. Спочатку він мислився як проміжок між небом 

та землею або те, що простягається перед людиною. Згодом простір набув 

більш складної концептуальної структури, яка включала в себе концепти 

протяжності та обсягу, вимірності, середовища існування людини та ін. Таким 

чином, в ньому самому містилася як ідея середовища для всього існуючого, так 

і обмеженість цього середовища межами того, що потрапляло до поля зору. 

Одночасно простір сприймався як ціле, щодо якого і сама людина, і речі 

довкола неї сприймались як його частини [162, с. 482]. Як указує 

О. В. Подосинов, «осмислення людиною навколишнього земного простору 

протягом усієї історії людства йшло поряд із процесом поступового 

виокремлення людини з природного рослинно-тваринного середовища, його 

відчуження та віддалення від впливу природних циклів руху. <…> Картина 
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світу давньої людини складалася з тісної взаємодії людини і Космосу, вплив 

якого на людське життя був таким суттєвим» [226, с. 460].  

 А. Я. Гуревич з цього приводу зазначав: «Відштовхуючись від численних 

свідчень культури певного періоду, від того, що було закарбовано в мові, ми 

маємо реконструювати в минулому інше розуміння світу стосовно сучасного» 

[89, с. 29]. Автор наголошує на тому, що в людей архаїчних стадій розвитку 

мислення було здебільшого «конкретним, предметно-чуттєвим», оскільки 

людина ще не відокремлювала себе повністю від природи чи середовища, 

відчуваючи себе її частиною [84, с. 29, 31, 35].  

Архаїчне розуміння простору як складника міфопоетичної картини світу 

підкреслює такі його ознаки: 1) невідокремленість від часу; 2) нерозривний 

зв’язок із речами, які констатують простір та організовують його структурно 

(боги, люди, сакралізовані і міфологізовані об’єкти); 3) відокремленість 

простору від того, що не сприймається як простір; 4) складність простору 

(розчленування і з’єднання) [304, с. 227–284]. 

В. М. Богуцький вказує на особливість міфологічної моделі простору – чітко 

виражену соціо- й антропоморфність (явище екстеріоризації – переходу 

внутрішньо-тілесного у сферу зовнішнього, належного всесвіту, його 

«олюднення», та феномен інтеріоризації – переведення зовнішнього у 

внутрішнє, тілесно-людське) [26, с. 9]. Дійсно, важливим фактором упливу на 

формування цілісного сприйняття довкілля і світу є організація системи 

реальних просторових орієнтирів, а також визначення людиною свого місця 

серед них і щодо них. 

О. В. Подосинов вказує на центральне місце людини в осмисленні 

навколишнього простору та виробленні принципів найменування просторових 

об’єктів: «Орієнтація в просторі передбачає існування як мінімум двох точок – 

точки відліку, з якої людина орієнтується (центр), та певної точки на периферії, 

в напрямі якої ця орієнтація здійснюється. Так народжується система 

орієнтирів, щодо якої людина, що розглядає себе як центр навколишнього світу, 

фіксує той чи інший напрямок від центру до периферії» [226, с. 66]. На думку 
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дослідника, всі системи орієнтирів мають своєю основою психо-біологічну 

природу людини, сама будова тіла якої передбачає наявність у свідомості 

вихідних психофізичних категорій «переднє/заднє», «праве/ліве», «верх/низ». 

Такі категорії неодмінно мають накладатися на ознаки довкілля [226, с. 467].  

Подібним чином висловлюється і психолог Ф. М. Шемякін, вказуючи, що 

чуттєва система відліку в просторі, що оточує людину і включає в себе поняття 

«вверх», «вниз», «вправо», «вліво», «назад», «вперед», є спільною для всіх 

людей, оскільки відображає тривимірність простору і зумовлює найпростішу 

діяльність людини – переміщення й орієнтацію в ньому [383, с. 41]. 

В. М. Топоров, у свою чергу, твердить, що «частини тіла Першолюдини були 

джерелом складної і розгалуженої системи просторової орієнтації» [303, с. 302].  

На думку В. Купера та Дж. Росса, сукупність знань про прототипового 

представника певної культури визначає орієнтацію концептів у поняттєвій 

системі людини. Сама людина постає як точка відліку, і більшість концептів її 

поняттєвої системи ієрархічно організовуються стосовно один до одного з 

урахуванням подібності чи неподібності до прототипового члена соціуму [420]. 

Досліджуючи специфіку сприйняття простору на різних культурно- 

історичних, а відтак і світоглядних, етапах розвитку людства, В. М. Богуцький 

вказує, що, крім особливого сприйняття людини як центра всіх просторових 

відношень, важливою у процесі формування універсального, базового коду 

людської культури у зв’язку з просторовими уявленнями на ранніх етапах 

розвитку людського колективу є ідея руху – переміщення у просторі, що 

становить «внутрішню характеристику простору». У контексті архаїко-

міфологічної моделі світу рух означає не просто зміну локалізації, але 

осмислюється як подолання і підкорення простору, виявом якого є досягнення 

центру як кінцевої мети подорожі. 

З розвитком наукового знання в інтелектуальній практиці так званої 

«логосної» доби історично сформувалися два основні підходи до осмислення 

категорій простору і часу: субстанціональний (Демокрит, І. Ньютон) і 

релятивістський (Платон, Аристотель, Г. Лейбніц, В. Вернадський) [26, с. 9]. 
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Епохальним за своїм значенням стало вчення А. Ейнштейна з його ідеєю 

органічної єдності простору й часу, які об’єднувалися  ним у чотиривимірний 

«просторово-часовий континуум» [26, с. 9]. 

Так, Аристотель обґрунтовує новий принцип структурної організації 

всесвіту і намагається побудувати детально структурований ієрархічний 

космос. В ієрархічному космосі  різні його сфери мають неоднаковий статус. У 

зв’язку з цим велику увагу філософ приділяє аналізу такої топологічної 

характеристики простору,  як «місце» (τόπος). Поняття «місця» Аристотель 

розглядає через  взаємозв’язок із такими поняттями, як тіло, форма, матерія, 

межа, осяжне і об’ємне тіло, внутрішнє і зовнішнє, частина і ціле і т. п. Для 

аристотелівської концепції місця суттєво важливим є те, що місце охоплює той 

предмет, місцем якого воно є, будь-яке місце має верх і низ, кожне тіло за 

природою переміщується і залишається у властивому для нього місці [210, с. 

123, 124]. 

У концепції І. Ньютона простір – первинна самодостатня категорія; він 

розуміється як нескінченна протяжність, яка вміщує в собі всю матерію, але не 

залежна від неї, не визначена матеріальними об’єктами. Цій концепції 

«порожнього» простору протистоїть концепція «об’єктно-заповненого» 

простору Г. Лейбніца, який розумів простір як дещо відносне, що залежить від 

об’єктів, які в ньому знаходяться, і що визначено порядком співіснування 

предметів [134, с. 152–162]. 

Як коментує це положення К. С. Яковлєва, «ньютонівський простір є 

об’єктивацією ідеї простору, принциповим відволіканням від фактора 

сприйняття простору людиною; у Г. Лейбніца простір «одухотворюється» 

людською присутністю, він трактується, прочитується людиною. 

Ньютонівський простір належить фізиці та геометрії; лейбніцівське визначення 

відноситься, швидше, до сфери людських уявлень про світ, так би мовити, 

«наївної філософії» світу» [394, с. 18–19]. 

Таким чином, у науковому розумінні простір: 1) нерозривно пов’язаний із 

часом і рухом матерії; 2) залежить від структурних відношень і процесів 
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розвитку в матеріальних схемах; 3) протяжний; 4) зв’язаний; 5) відносно 

безперервний; 6) тривимірний. Специфічними властивостями простору є 

метричні – розміри, відстані між тілами і т. ін. та типологічні – зв’язаність, 

симетрія/асиметрія і т. п. [320, с. 541–542]. 

У сучасній філософії простір мислиться як форма й необхідна умова 

існування фундаментальних матеріальних явищ і процесів. Властивостями 

простору традиційно вважають тривимірність, безперервність, однорідність, 

ізотропність, кривизну, кінечність/безкінечність. При цьому постулювання саме 

такої кількості просторових вимірів залишається одним із найбільш 

суперечливих питань [26, с. 9]. 

Згідно з сучасним трактуванням простору, людина не може відійти ані від 

почуттєвих елементів його сприйняття, ані від геометричної концептуалізації 

простору. Саме в такому дусі виконані дослідження Л. Телмі [518], 

А. Херсковича [454], Р. Лангакера [475; 476] та багатьох інших науковців. 

Отже, орієнтація в просторі завжди була для людини однією з передумов 

її виживання та існування. Дослідження орієнтаційних принципів різних 

народів у синхронному та порівняльно-історичному плані видається 

надзвичайно важливим для здійснення реконструкції менталітету людей різних 

епох, виявлення можливостей впливу й запозичень цих принципів 

представниками різних етносів і культур. Така робота вимагає залучення 

великого емпіричного матеріалу когнітивного, антропологічного та 

етнографічного характеру [162, с. 465–472; 226, c. 19–20, 40]. У вирішенні 

означеної проблеми важливу роль відіграє аналіз відповідного мовного 

матеріалу, який містить значну за обсягом інформацію про особливості 

просторових уявлень носіїв певної мови.  

Менталітет давніх греків почав формуватися в глибокій давнині на ґрунті 

різноманітних, часто не відомих нам кодів, які можуть не співвідноситися з 

сучасними. Проте існують й об’єктивні чинники, які необхідно враховувати під 

час вивчення відповідної моделі світу. Одним із таких чинників, що впливали 

на формування світоглядних позицій еллінів, є географічний. 
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Р. Віппер ставить питання про вплив географічного розташування 

держави на формування різних сфер життя суспільства, посилаючись на подібні 

спостереження античних мислителів та дослідників – Геродота, Гіппократа, 

Аристотеля. Дійсно, якщо умови природи є майже незмінними протягом 

тривалого періоду, то цілі покоління мають пристосовуватися до них, будувати 

за ними своє життя, що веде до формування сталих звичок, особливостей 

суспільного устрою. Дослідник пропонує розглядати географічні умови як 

середовище, в якому діяло певне суспільство, межі, що спрямовували й 

обмежували його діяльність, а також матеріал для неї [48, с. 17–20].  

Давня Греція, займаючи приблизно чверть Балканського півострова, є 

дуже відокремленою й мало пов’язаною з іншими частинами материка. 

Територія її вкрита гірськими хребтами, подолання яких можливе лише через 

вузькі ущелини та гірські стежки. Такі проходи легко захищаються невеликими 

загонами, здатними стримувати навіть великі сили противника. Природний 

захист від ворогів зумовлював і внутрішню роздробленість на невеликі області, 

повністю роз’єднані між собою. Невеликі групи населення могли легко 

утримувати незалежність на невеликих територіях, обмежених з усіх боків 

горами з єдиним виходом до моря. Підкреслена вертикальність природних 

кордонів  (гір, ущелин і проходів, мілких річок, що течуть згори донизу, 

формуючи вузькі долини) унеможливлювала зв’язок між сусідніми областями й 

суходолом.  

Такі фізичні умови сприяли розвитку особливого партикуляризму, тобто 

«виняткового інтересу до своїх вузьких місцевих справ» [48, с. 22]. Кожна 

община прагнула повної самостійності, і підкорення її більш великому союзу 

сприймалося греками як втрата власної самостійності. Подібні міркування 

знаходимо і в Т. Моммзена: «Елліни завжди віддавали перевагу особистому, а 

не суспільному, нацією жертвували для громад, а громадами – для окремих 

осіб. Політичний розвиток у них полягав у посиленні партикуляризму окремих 

племен, а потім у руйнуванні суспільних зв’язків і в окремих громадах» [201, с. 

12]. 
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 Важливу роль у формуванні світогляду давніх греків відіграють й 

особливості берегової лінії, дуже розвиненої, довгої, з великою кількістю заток 

і бухт. Із будь-якого пункту узбережжя можна побачити протилежний бік або 

кілька островів, які утворюють безперервні ланцюжки від європейського до 

азійського берегів. Переїзди між ними короткі, із частими зупинками. Отже, все 

море можна легко окинути зором, встановити пункти-орієнтири. Специфіка 

морських течій та руху повітряних мас, у свою чергу, зумовлювали організацію 

пересування водним простором різними маршрутами в різні пори року, 

формували етапи мандрівок та колонізації давніх греків [48, с. 23–24]. 

Р. Віппер указує і на необхідність врахування кліматичних особливостей 

Давньої Греції у формуванні побуту, національних рис греків. Можливість 

майже постійного перебування на відкритому повітрі протягом цілого року в 

доволі простому й однотипному одязі зумовлювала відкритий характер греків, 

широку публічність їх суспільного життя. Відповідно до клімату складалися 

житлові умови еллінів, смакові вподобання, фізичний та психічний стан [48, с. 

30]. 

Отже, розташування певної території, її конфігурація дають цінну 

інформацію для дослідження картини світу. За словами Р. Віппера, «це свого 

роду археологічні документи, сама історія, що відклалася в площині 

мальовничою перспективою» [48, с. 267]. 

Ж. Дельоз наводить особливості сприйняття й організації простору давніх 

греків у межах міста-поліса, що також становить важливий складник їхньої 

моделі світу. Дослідник вказує, що людські зв’язки починаються з метрики, 

організації простору, що формує місто. Це, у першу чергу, встановлення певних 

дистанцій між людьми, не ієрархічних, а геометричних, щоб перебувати не 

дуже близько, але й не дуже далеко один від одного. Греки не прив’язують себе 

до певного фіксованого центру, але «набувають здатності переміщувати центр 

за собою, щоб утворити безліч симетричних і зворотних стосунків, породжених 

вільними людьми» [89, с. 271–272]. Таким чином, грецьке місто організоване не 

через новий простір, але через людський зв’язок, де вільна людина не може 
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розпоряджатися іншими так, як вона здатна розпоряджатися собою, поєднуючи 

раціональне з суб’єктивним [89, с. 273]. 

Глибокі спостереження щодо особливостей менталітету античної людини, 

зокрема у зв’язку з суспільно-політичною організацією життя, знаходимо в 

О. Ф. Лосєва. Специфікою античного мислення дослідник називає те, що давні 

греки в усьому бачили чіткі й вигострені форми, все розглядали як організоване 

й оформлене тіло й саме в таких уявленнях знаходили найбільшу точність, 

логічність і реалізм [181, с. 462]. Властиві живому тілу характеристики й 

процеси (вага, розмір, рівновага, обсяг, рухомість, швидкість і т. ін.) 

виступають мірилом усього довкілля [181, с. 69–70]. Навіть абстрактні поняття 

існують для греків як тіла, виокремлюються з цілісної картини світу і 

набувають предметності [181, с. 516]. Отже, будь-який предмет уявляється як 

тривимірно-тілесний, і будь-яка річ у всесвіті розглядається за параметрами 

тривимірного тіла чи принаймні у певному відношенні до нього. Звідси й 

характерна для грецької свідомості геометричність мислення, коли будь-яка 

сутність і навіть тип відчуття усвідомлюються геометрично, тривимірно-

тілесно, пластично й пропорційно [181, с. 308–309, 545–546].  

«Примат чуттєвої інтуїції» в оцінці довкілля формує характерне для 

греків матеріально-чуттєве й математично-інтуїтивне сприйняття світу, витоки 

якого полягають у баченні об’єктів на близькій відстані, відсутності далекої 

перспективи, можливості вивчення  речей як цілісно, так і в найдрібніших 

деталях. О. Ф. Лосєв із цього приводу вказує на значну зіркість і розвиненість 

античного ока [181, с. 545, 528].  

Тривимірно-тілесне сприйняття дійсності зумовлює специфічне уявлення 

давніми греками простору в цілому. Він постає як результат перетворення 

одних видів матерії на інші, неоднорідний за своєю структурою і залежний від 

речей, що його наповнюють. Навіть космос розуміється як тіло зі своїми 

параметричними характеристиками. З такого тілесного сприйняття світу 

випливає його неодмінна просторова скінченність, мало зрозуміла сучасній 

свідомості, натомість абсолютно природна для античної людини. 
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Таким чином, в античному світогляді на передньому плані завжди 

перебувають речі в їхньому реальному баченні та відчутті. Антична класика 

розуміє буття в цілому як тіло, речовинну сутність, матеріальну й стихійну, яку 

можна  бачити, чути, відчувати. Воно постає як матеріально-чуттєвий і живий 

космос із постійним обертом речовини, що може виникати з хаосу і вражати 

своєю гармонією, симетрією та гармонійним устроєм, і в той же час йде до 

загибелі, перетворюючи сам себе на хаос [181, с. 45, 50]. 

Специфіка сприйняття простору давніми греками, яке поєднувало 

універсальний та архаїчний спосіб мислення й оцінки довкілля, особливостей 

відображення цього сприйняття в мовній картині світу цього народу становить 

надзвичайний інтерес. Слушним видається припущення, що цілісність 

сприйняття світу давніми греками не означає розуміння його як гомогенного й 

нерозчленованого утворення. Погодимося тут із О. С. Кубряковою, що для 

архаїчної людини «асоціації цілого з його окремими частинами завдяки 

відчуттю єднання зі світом були особливо сильними» [162, с. 467].  

Аналіз окремих фрагментів просторової картини світу передбачає 

розуміння того, що в давньогрецькій мові, як і в будь-якій іншій, зафіксовано 

найбільш суттєві атрибути речей і об’єктів, які ґрунтуються на інтуїтивному 

уявленні про них у носіїв мови. Такі уявлення можуть точно відповідати 

сучасним, але досі не експлікованим реаліям, або відрізнятися від наукового 

знання, яке сучасна людина зазвичай мислить як «еталон правильних уявлень» 

[314, с. 12]. В усвідомленні простору й відтворенні його найсуттєвіших рис у 

мові поєднуються як об’єктивні фактори, так і суб’єктивні чинники, пов’язані з 

особливостями людського мислення. 

Отже, уявлення про простір сформувалися на основі практичного досвіду 

людства, міфологічного мислення, різних за часом наукових студій. Ці знання в 

процесі історичної еволюції людства вербалізувалися і набули етнокультурної 

специфіки завдяки мовним семантичним системам. Проте людська свідомість і 

мова відображають реальний фізичний простір специфічно.  
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На підставі аналізу способів мовного відображення реального фізичного 

простору припустимо вважати, що він знайшов у людській  свідомості певною 

мірою спрощене  відображення у вигляді перцептуального простору, тобто 

чогось, що стосується сфери сприйняття навколишнього світу окремим 

індивідумом – «мовною особистістю», і який відрізняється в метричному 

аспекті від реального фізичного простору [260, с. 82, 83]. Як зазначає  

А. І. Осипов, перцептуальне бачення простору в людській свідомості  

поєднується  з концептуальним [210, с. 56], яке є засобом глибокого пізнання і 

відображення реально існуючого світу [376, с. 49]. Необхідно відзначити і таку 

рису концептуально-перцептуального бачення, як наївно-стихійна 

реалістичність, яка сприймає речі такими, якими вони є [210, с. 56]. 

Специфіка конкретної мовної картини світу виявляється шляхом 

системного семантичного аналізу лексики і значущих граматичних категорій 

певної мови. Як зауважила О. В. Урисон, сама мова, точніше її семантична 

система, є особливим об’єктом, який може бути протиставлений не лише 

науковій картині світу, але й нашим життєвим, побутовим уявленням, оскільки 

організується й розвивається за своїми особливими внутрішніми законами [314, 

с. 12].  

Просторові уявлення в мові передусім представлені одиницями, які 

дозволяють виразити відношення просторової локалізації предметів і явищ, 

тобто «прив’язанність» до певного просторового орієнтира, що мислиться як 

«локус». Мовне вираження просторової локалізації являє собою певного роду 

граматичну абстракцію просторових уявлень людини [260, с. 83]. 

Мовні засоби вираження навколишнього простору різноманітні, але 

тільки сукупно вони здатні відбити результати пізнання людиною довкілля та 

усі можливі деталі взаємовідношень між предметами матеріального світу [67, с. 

15]. 

Шлях створення мовних засобів, які відображають навколишній простір, 

складний і тривалий. Кожна мова виробила свої лексичні й граматичні засоби 

для об’єктивації просторових понять. Однак розподіл цих засобів і прийомів 
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виявляється відмінним в окремих мовах, кожна з яких характеризується 

специфічною системою позначення просторових реалій [276, с. 11]. Так, часто в 

різних мовах не збігаються морфологічні засоби вираження просторових 

відношень між предметами за допомогою форм імені – відмінків у флективних 

формах (наприклад, у давньогрецькій чи латинській) і прийменників у сучасній 

англійській мові, хоча в цілому в більшості індоєвропейських мов простір 

морфологізовано у парадигмах імені [376, с. 50]. 

Проблема мовної об’єктивації категорії простору привертала увагу багатьох 

мовознавців і розроблялася на матеріалі різних мов (здебільшого нових, значно 

менше – класичних), зокрема, у працях В. М. Богуцького [26], Р. О. Будагова 

[33], О. В. Євтушенко [97], О. Є. Кібріка [130], І. М. Путової [243], І. І. Ревзіна 

[245], П. О. Редіна [247], Ф. І. Рожанського [250], Ж. П. Соколовської [281], 

В. В. Тарасової [292] та ін. 

У наукових дослідженнях ХІХ–ХХ ст. особлива увага приділялась 

проблемі редукції відмінкових форм у класичних мовах (Я. Вакернагель [530], 

Е. Лефстедт [483; 484], Д. Норберг [491], О. А. Реферовська [249], М. Г. Сенів 

[256; 260], С. К. Смирнов [278; 279], Й. М. Тронський [309], С. Я. Шарипкін 

[377; 378], та ін.), аналізу вживання окремих груп іменників і дієслів у 

прийменникових конструкціях просторової семантики (Ф. Кінаст [472], 

М. Г. Сенів [260], Є. С. Харитонова [325; 326; 327; 328; 343], Фр. Штольц, 

М. Лойман [514] та ін.). На матеріалі латинської мови М. Г. Сенівим проведено 

ґрунтовний функційно-семантичний аналіз системи просторових і часових 

відношень [257; 258; 259; 260]. На матеріалі української (І. Р. Вихованець [50; 

51], З. І. Іваненко [116; 117], Н. Ф. Клименко [131]) та російської мов 

(М. В. Всеволодова, Е. Ю. Владимирский [67], П. Н. Денисов [92]) створено 

формалізовані основи семантичної класифікації просторової лексики. Окремих 

аспектів вираження категорії простору в межах лексико-семантичних груп з 

урахуванням словотвірних аспектів у класичних мовах торкались А. Добіаш 

[93; 94], Х. І. Куйбіда [163], М. Г. Сенів [260], С. І. Соболевський [280], 

М. Й. Петришин [218], О. С. Солопов [283], Й. М. Тронський [309], 
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О. С. Широков [384]. Ідіоетнічні особливості вираження просторових реляцій у 

сучасних і класичних мовах також ставали предметом науково-лінгвістичних 

студій (В. М. Богуцький [26], О. В. Євтушенко [97], І. С. Макар [184], 

В. П. Нерознак [205], І. М. Путова [243], П. О. Редін [247], Ж. П. Соколовська 

[281]).  

Проведені дослідження на матеріалі давньогрецької мови свідчать про 

наявність у ній добре сформованого цілісного комплексу засобів вираження 

просторових відношень. 

Різноманітні просторові відношення реальних фізичних об’єктів можуть 

узагальнюватися в мовній свідомості людей у двох типах відношень: 

а) статичної локалізованості, коли простір виступає місцем перебування 

предмета; б) динамічної локалізованості одних об’єктів щодо інших, коли 

простір виступає напрямом переміщення предмета, його початковим або 

кінцевим пунктом.  

Провідна роль у вираженні статичної і динамічної локалізованості 

просторових відношень у давньогрецькій мові належить дієслівній лексиці. 

Свідомість людини ідентифікує просторове відношення як спрямоване від 

одного об’єкта до іншого, тобто як односпрямоване. Ця обставина  імплікована 

в семантиці дієслів у вигляді синтагматичних сем, що визначають їх 

синтаксичні потенції, і адекватно виражаються у прийменниковій або 

безприйменниковій конструкції, яка репрезентує ситуацію просторового 

відношення. Предметні учасники вказаної ситуації, координати яких 

фіксуються людською свідомістю, відображаються у синтаксичній конструкції 

{V – Prp – N} як суб’єктні актанти [260, с. 84, 111]: ἵκανον ἐν ποταμῷ (Hom.) – 

(вони) прийшли до річки; ἐν δεσμῷ δῆσαι (Hom.) – замкнути в кайдани; λαβεῖν 

ἐν  χείρεσσι (Hom.) – взяти в руки. 

Оскільки логічну операцію співвіднесення предмета з локусом ми 

називаємо локалізацією, то, таким чином, локус – це простір, названий 

іменником як лексемою (γῆ – земля, ὕλη – ліс, πόλις – місто). Отже, просторові 

відношення знаходять своє лексичне вираження передусім у локативно-
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характеризованих іменниках [67, с. 6]. Це іменники узагальнено-просторової 

семантики, в яких просторовий компонент представлений у їхньому 

лексичному значенні: τόπος – місце, простір: κατὰ τὸν τόπον (Thuc.) – на місці, 

тут; πλάτος – ширина:  ἐν μήκει καὶ βάθει καὶ πλάτει (Plat.) – у довжину, в 

глибину і в ширину.  

Такі іменники утворюють ядро функційно-семантичного поля 

просторовості. Система просторових іменників на матеріалі латинської мови в 

її ієрархічній будові повно представлена в роботі М. Г. Сеніва. Дослідник подає 

детальну класифікацію іменників просторової семантики в латинській мові, 

встановлює специфіку вживання їх у прийменникових конструкціях, що 

фіксують і відтворюють відповідні фрагменти просторової картини світу. 

Загальні принципи класифікації просторових іменників ураховуються і в нашій 

роботі під час аналізу лексики давньогрецької мови [260]. 

Аналіз топонімів греко-римського світу в їхньому зв’язку з 

географічними назвами здійснений у праці О. С. Солопова, в якій вивчено 

греко-латинську географічну номенклатуру як систему, досліджено її зовнішні 

(фонетичні, морфологічні, синтаксичні) та внутрішні (семантичні) складові,  

представлено їх у вигляді узагальненої картини [283]. 

Особливої уваги в системі засобів вираження просторових відношень у 

давньогрецькій мові заслуговує категорія відмінка. Просторові значення, що 

виражаються відмінком, організовані в систему за двома основними 

параметрами – руховим і орієнтаційним. Серед орієнтаційних виділяються 

значення внутрішнього/зовнішнього розташування, верху/низу, 

вертикальності/горизонтальності, переднього/заднього боку, 

близькості/віддаленості і т. п. Серед рухових значень виділяються 

спрямованість (наближення і віддалення)/неспрямованість, 

контактність/неконтактність, обмеженість/необмеженість руху [260, с. 92]. 

Система значень давньогрецьких відмінків досить добре вивчена, особливо у 

зіставленні з загальним станом індоєвропейської відмінкової системи 

(Ф. І. Кнауер [132], М. М. Славятинська [269], С. І. Соболевський [280], 
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Й. М. Тронський [307; 309], П. Шантрен [375], С. Я. Шарипкін [377; 378], 

О. С. Широков [384]). 

С. Я. Шарипкін, досліджуючи вираження просторових відношень за 

допомогою відмінків на матеріалі гомерівського епосу, відзначає, що система 

просторових відношень у семантичному плані базується на опозиції чотирьох 

основних понять: а) місцезнаходження; б) рух від чого-небудь; в) рух до чого-

небудь; г) рух через що-небудь. Ці семантичні позиції ототожнюються з такими 

морфологічними відмінками індоєвропейської прамови: а) локатив;  б) аблатив; 

в) акузатив; г) інструменталіс. У давньогрецькій мові локатив і аблатив 

з’єднались, відповідно, з дативом  і генетивом ще під час переходу від 

найдавнішого грецького до мікенського стану. Однак давня підсистема 

семантичних опозицій локальних відмінків збереглась у гомерівському діалекті 

в трансформованому вигляді: a) датив;  б) генетив; в) акузатив; г) 

акузатив/датив. Це чітко простежується як у безприйменникових уживаннях: 

τόξ᾽ ὤμοισιν ἔχων (Hom. Il. 1.45) – лук на плечах маючи; αἰθέρι ναίων (Hom. Il. 

4.166) – той, що живе на небі;  ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς (Hom. Il. 1.359) – піднялась із 

пінистого моря; так і у вживаннях із прийменниками: ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο 

(Hom. Il. 18.558) – під деревом готували вечерю; σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα 

μεταφρένου ἐξυπανέστη σκήπτρου ὕπο χρυσέου (Hom. Il. 2.267-268) – кров 

з’явилася під посохом золотим; ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε (Hom. Il. 2.216) – під Іліон 

прийшов. Автор визнає три ідеальні локальні відмінки – локатив, аблатив і 

адлатив, – які становлять реліктову підсистему в загальній структурі 

відмінкової системи. Кожен із цих ідеальних відмінків являв собою ядро 

прийменниково-відмінкового семантичного поля вираження просторових 

відношень, займаючи позицію нейтралізації змістової опозиції прийменників, 

які утворювали відповідне поле [377, с. 64–71].  

Система відмінкових форм у давньогрецькій мові класичного періоду 

багато в чому зберігає принципи праіндоєвропейської і більш пізньої системи. 

Наприклад, індоєвропейський знахідний відмінок позначав кінцевий пункт і 

мету діяльності,  які досягаються в результаті його дії в часі та просторі. Тому 
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він первісно вживався для позначення протяжності (у просторі, часі). У 

давньогрецькій мові знахідний відмінок на позначення протяжності або 

пройденого простору/відстані (accusativus extensionis) вживається, зокрема, при 

дієсловах ἀπέχω, διέχω – бути на відстані: ἀπεῖχον δὲ ὡς τετταράκοντα σταδίους 

(Xen. Anab. 6.3.20) – вони [вороги] були на відстані тридцяти стадій один від 

одного; καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίκα 

ἐπαιάνιζόν τε οἱ Ἕλληνες (Xen. Anab. 1.8.17) – відстань між двома фалангами 

була вже менше трьох чи чотирьох стадій, коли елліни заспівали пеан. 

Родовий відмінок уживається для позначення об’єкта при дієсловах, які 

виражають різні типи контактної або дистантної дії (genetivus separationis): 

ἐπιθυμέω – прагнути, ἅπτω – торкатися, μετέχω – брати участь, ἀπαλλάσσω – 

віддалятися: ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο (Hom. Il. 8.67) – стріли досягали тих та 

інших. Для вираження просторових відношень родовий відмінок уживається на 

позначення місця (genetivus loci): πεδίοιο – рівниною, πάσης γαίης – по всій 

землі. Родовий виступає і як уточнення, конкретизація місця при прислівниках: 

πολλαχοῦ τῆς γῆς – у багатьох місцях на землі. 

Найбільш загальним виявляється значення давального відмінка – 

вираження близькості, визначеність, точність у просторі і часі. Давальний 

відмінок уживається для позначення близько розташованого об’єкта, який 

входить у сферу дії:  πλησιάζω τινί – наближаюсь до когось; ἕπομαί τινι – йду 

слідом за кимось; κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ (Hom. Il. 3.375) – 

порожній шолом залишився в широкій руці; ὃ δ᾽ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ (Hom. Il. 

12.395) – він упав, потягнувшись за списом [273, с. 539–543]. 

У репрезентації категорії простору безпосередню й активну участь беруть 

також прикметники, семантичним змістом яких є: параметричні 

характеристики (пов’язані з вимірами) – розміри, форми; локалізація; 

співіснування предметів у просторі відносно один одного, відношення частин, 

сторін об’єкта до самого об’єкта (внутрішність, поверхня, верх, низ, сторона, 

бік тощо). Окремі аспекти функціонування та семантики прикметників на 

матеріалі різних мов розглядали у своїх працях Р. В. Алімпієва [3], 
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М. Ю. Бабенко [17], В. І. Бездєтко [21], А. Вежбицька [42], Н. А. Векуа [44], 

Р. Діксон [425], О. С. Кубрякова [157], Т. Г. Линник [176], Г. Сассе [501], 

Ж. П. Соколовська [281], П. Шахтер [503], А. М. Шрамм [387]. Деякі питання 

щодо статусу прикметників у класичних мовах було висвітлено в працях 

С. А. Антонюк [11], А. Добіаша [93], Д. В. Кейєра [127], Х. І. Куйбіди [163], 

М. Й. Петришин [218], М. М. Славятинської [269], М. Г. Сеніва [260], 

С. І. Соболевського [280], Й. М. Тронського [309], П. Шантрена [375]. Проте 

ґрунтовне вивчення прикметників у давньогрецькій мові ще не проведене. 

Натомість опрацювання й розв’язання питань функціонування цього лексико-

граматичного класу слів забезпечить глибше розуміння специфіки організації й 

мовної об’єктивації концептосфер простору й часу як частини моделі світу 

давніх греків.  

Просторова локалізація виражається і системою дейктичних елементів. 

Сюди слід віднести широко розгалужену в давньогрецькій мові систему 

займенників, прислівників, прийменників. Дослідження цієї групи лексем тісно 

пов’язане з поняттям дейксису, яке вводиться в граматичній теорії для опису 

орієнтаційних властивостей мови відповідно до місця виголошення 

висловлювання. Відзначимо, що до сьогодні це актуальне для багатьох мов 

питання не знайшло висвітлення на матеріалі давньогрецької мови, а відповідні 

дейктичні елементи не отримали чіткого визначення й опису. У попередніх 

роботах [325; 326; 327; 328; 343; 347; 353; 363; 364; 365], присвячених аналізу 

системи просторових прийменників давньогрецької мови, висвітлено проблемні 

питання ролі прийменників в оформленні конструкцій просторової семантики, 

встановлено їхні функційні, семантичні, дискурсивні характеристики в різні 

періоди становлення давньогрецької мови. Проте темпоральні вживання 

прийменників, а також роль і функції прислівників та займенників у системі 

просторово-часових відношень ще потребують глибокого й детального 

вивчення. 

Отже, за наявності достатньо великого доробку у вивченні системи 

засобів репрезентації категорії простору в давньогрецькій мові слід відзначити 
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певну фрагментарність у її висвітленні. Насамперед це стосується вивчення 

лексичної семантики. На сьогодні в лінгвістиці відсутній єдиний структурний і 

функційно-семантичний опис лексичної системи давньогрецької мови, не 

вивчено принципи й не розроблено методику групування лексики в лексико-

семантичні групи, не розроблено теоретичні передумови такої семантичної 

класифікації в контексті формування нової парадигми наукового знання. 

Вивчення давніх мов потребує застосування методів семантико-когнітивного 

аналізу, когнітивно-дискурсивного аналізу, встановлення зв’язку із 

ментальними структурами, особливостями сприйняття світу давніми греками, 

що стали підґрунтям для формування й організації лексем у відповідні групи. 

 

1.3. Час як світоглядна категорія: специфіка мовної об’єктивації 

 

Категорія часу є важливим елементом картини світу будь-якого індивіда. 

Усі об’єкти, процеси, явища як складники життя людини позначені просторово-

часовими характеристиками [277, с. 3–16]. На відміну від простору, час 

позначений меншою конкретністю й предметністю. Він сприймається як 

певного роду абстракція, до того ж доволі суб’єктивного характеру. Часові 

відношення залежать від характеру взаємодії різних матеріальних об’єктів. 

Абсолютність та відносність часу перебувають у діалектичній єдності. 

Абсолютність виявляється в тому, що час є загальним атрибутом матерії, 

розкриває єдність матерії, руху та часу. У свою чергу, розмаїття часових 

процесів і різне відчуття їх людиною свідчать про його відносність [266, с. 148–

152]. 

У результаті осмислення двоїстості часу виникли поняття реального і 

перцептуального часу. Перцептуальний час, пов’язаний з індивідуальним 

відчуттям і сприйняттям, не завжди відповідає реальному часу, який підлягає 

точному виміру та оцінці й корелює зі змінами стану реальних об’єктів та явищ 

[203, с. 5–14]. Перцептуальний час визначається як внутрішня емпірична 
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організація сприйняття людини, в якій відбивається об’єктивна темпоральна 

реальність [107, с. 11]. 

За всієї специфіки перцептуальний час в основному відповідає реальному. 

Незважаючи на суб’єктивний характер сприйняття темпоральних явищ, зміна 

індивідуальних відчуттів все ж таки відбиває порядок змін реальних подій. 

Поняття перцептуального часу можна застосувати не тільки щодо окремої 

людини з її суб’єктивним сприйняттям часу, а й щодо групи людей, спільноти 

носіїв певної мови в конкретний історико-культурний період. 

Оскільки світоглядна картина трансформується в напрямку її оптимізації 

відповідно до фундаментальних потреб людини, то й розуміння категорії часу 

змінюється з урахуванням ментальних властивостей людини в певну історичну 

епоху [30, с. 22]. Фактор часу при цьому відіграє важливу роль у створенні 

моделі людини, а людина – в моделюванні часу [2, с. 52]. 

Категорія часу активно розроблялася в руслі філософських досліджень як 

особливий феномен людської свідомості. Складною й актуальною проблемою, 

у вирішенні якої зроблені лише перші кроки, є проблема співвідношення та 

взаємодії філософської категорії часу з категоріями культури, оскільки 

філософія пізнає й освоює в поняттєво-логічній формі суттєві й загальні 

характеристики реальності саме через культуру, тобто опосередковано. 

Філософські категорії в процесі свого конституювання спираються на 

певний наочний матеріал, усталені структури свідомості, універсальні духовно-

розумові форми. Вони, за термінологією М. С. Козлової, є своєрідними 

«філософемами» [137, с. 47], які зріють і шліфуються в культурі й відбивають 

проблеми доби. Вони є первинним матеріалом для наступної, власне 

філософської, рефлексії. «У процесі філософської експлікації й аналізу, – 

підкреслює В. С. Степін, – відбувається певне спрощення й схематизація 

категорій культури. Коли вони виражаються за допомогою філософських 

категорій, то в останніх акцентується поняттєво-логічний спосіб осягнення 

світу, але при цьому переважно елімінуються аспекти його переживання» [189, 

с. 116]. Таким чином, філософські категорії, генетично й функційно пов’язані з 
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категоріями культури, набувають відносно самостійного статусу, не зводяться 

до останніх і відіграють важливу роль у пізнанні й практиці. 

Слушними в цьому плані видаються твердження О. І. Осипова, який 

зауважує, що за своїм генезисом, детермінацією, функціями філософська 

категорія часу виходить за межі філософії, має загальнокультурний характер. 

Як форма теоретичного осягнення реальності вона є не просто формою 

пізнання. Її значущість і всеосяжність має не формально-кількісний, а 

змістовно-якісний характер, розкриває в теоретичній формі загальні й суттєві 

характеристики суперечливих часових відношень (змінність/незмінність, 

однорідність/неоднорідність, перервність/безперервність, кінечність/ 

безкінечність,  тривалість/послідовність тощо) і розглядає їх крізь призму 

об’єктивного співвідношення з людиною, наповнення фундаментальним 

людським змістом, утілення в ціннісні орієнтації свідомості й схеми 

цілеспрямованої діяльності суб’єкта з перетворення світу. Отже, на думку 

дослідника, філософська категорія часу є фундаментальною пізнавально-

світоглядною формою самосвідомості людини як суб’єкта діяльності. Вона в 

теоретичній формі задає часову архітектоніку категорійної моделі світу, 

виступає як один зі світоглядних, сенсобуттєвих орієнтирів, що визначають 

межі, спрямованість, перспективи людської діяльності як цілісного способу 

буття людини. Ціннісний потенціал філософської категорії часу виражається в 

теоретико-світоглядній формі. Емоційно-ціннісні моменти відношення людини 

до часового аспекту природного й соціального буття, а також особистісні 

смисли здебільшого елімінуються зі змісту категорії часу, оскільки вона не 

може бути адекватно вираженою в поняттєво-теоретичній формі [210, с. 38–40]. 

Проблема співвідношення об’єктивного, онтологічного, фізичного часу та 

індивідуального, перцептивного, психологічного часу порушувалася вже 

античними філософами. Давні мислителі, намагаючись систематизувати знання 

про світ, прагнучи встановити зв’язок між індивідуальним та об’єктивним 

сприйняттям часу й простору, спиралися на ідею загальної, природної, 

необхідної, гармонійної структурованості світу. Такі категорії, як стійкість і 
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мінливість, періодичність і постійність, форма і зміст, частина і ціле, причина і 

наслідок, необхідність і випадковість, якість і кількість, симетрія, міра, 

гармонія і т. ін., допомогли розкрити й розвинути нову філософську модель 

світу. Відносно часу ця ідея трансформувалася в уявлення про закономірну, 

необхідну причинно-наслідкову послідовність подій [210, с. 111]. 

Л. Л. Звонська, вивчаючи специфіку репрезентації категорії часу в 

давньогрецькій мові, вказує на характерні риси його об’єктивації в різних 

античних авторів і наводить, зокрема, міркування Г. Штайнталя, згідно з якими 

в міфологічному та епічному розумінні часу акцент робиться не на 

послідовності подій, а на їх тривалості. У міфології час позбавлений двох із 

трьох своїх основних модусів: минулого і майбутнього, використовується 

тільки модус сьогодення, νῦν – nunc – тепер [110, с. 26; 512, s. 119]. Так, час у 

Гомера завжди позначає певну тривалість подій і явищ, що відбуваються, де 

день виступає головною точкою відліку.   

О. Ф. Лосєв також указував на абсолютне домінування в Гомера 

теперішньої миті, коли зв’язок оповіді спирається не стільки на часові 

відношення «до/після/одночасно», скільки на сутнісну поєднаність самих подій. 

Навіть у тих випадках, коли подається передісторія епічних подій сьогодення, 

вона сприймається лише як сьогодення до теперішньої миті. Якщо спробувати 

відновити хронологію, то в Гомера все буде нашаровуватися одне на одне [180, 

с. 57]. У результаті час в епічних творах, по суті, застиглий у вічності, 

нерухомий, грані між його вимірами стерті, усі події одновимірні [180, с. 11–

15]. 

Спостереження за постійними змінами у всесвіті сформували й таку 

характерну рису давньогрецького мислення, як відчуття безперервного 

становлення, разом із яким усвідомлюється й певна стійкість буття та якості 

речей незалежно від будь-яких змін. Отже, стверджується ідея «загально-

матеріального континууму, тобто такої космічної безперервності, де окремі речі 

вічно зберігаються й вічно виникають» [181, с. 417]. 
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Не тільки окремі речі, але й увесь космос розглядався греками в 

постійному становленні й вічному русі по колу, без ідеї розвитку, але з 

глибоким відчуттям постійного повернення. Звідси випливає особливе 

сприйняття давніми греками часу. Він, як і простір, не є порожнечею, а 

наповнюється певного роду матерією, яка може максимально стискатися, тоді 

йдеться про мить, або бути розрідженою до нескінченності, тоді йдеться про 

відсутність часу, або вічність. Ідея вічного повернення зумовлювала загальне 

сприйняття античною людиною часу й історичного процесу. Майбутнє 

уявлялося як повернення або теперішнього, або минулого. Постійна зміна речей 

у природі, зміни пір року, рух небесних тіл у космосі – все це було справжнім 

плином часу й справжньою історією для грека [181, с. 554, 559]. 

У творах Гесіода час виступає як упорядкований цикл природних подій, з 

якими люди повинні були співвідносити події свого повсякденного життя: від 

землеробських подій до поклоніння богам. «Це дихотомічне уявлення про час: 

одне – циклічний час недосконалого світу, інше – вищий час, у якому йде відлік 

глобальних моментів в історії світу» [110, с. 27; 510, s. 120]. 

На зміну неструктурованому епічному часу приходить ідея безупинного 

часу, що включає в себе цілу послідовність подій. Ця ідея кульмінувала 

у трагічному часі Есхіла [179, с. 85]. Думка про невідворотність покарання за 

скоєний злочин виявляється в ідеї чіткої послідовності причиново-наслідкових 

зв’язків подій у часі.  

Ідеї часу отримали розвиток і концептуальну абстракцію в античній 

філософії, зокрема в Платона й Аристотеля. Платон визначає час як рухому 

подобу вічності: μένοντος αἰῶνος ἐν ἑνὶ κατ᾽ ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, 

τοῦτον ὃν δὴ χρόνον ὠνομάκαμεν (Plat. Tim. 37 d.) – вічний образ, який рухається 

і який ми назвали часом. 

На думку О. І. Осипова, намагання Платона, що жив у період  глибокої 

кризи поліса, протистояти плинності й марноті буття знаходить загострене 

вираження в його тлумаченні часу, в протиставленні часу й вічності. Вічність у 

Платона – це не міфологічна вічність, як щось таке, яке вічно повертається до 
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самого себе, вічно обертається в собі самому, абсолютно повне, завершене в 

собі й досконале актуальне буття, виведене з потоку часу. 

На відміну від Платона, Аристотель не співвідносив час із позачасовою 

вічністю. Він не погоджувався з ученням Платона про виникнення часу разом із 

життям космосу, натомість стверджував, що час існував завжди так само, як і 

рух. На думку Аристотеля, час є безперервним, але має межу. Межею між 

минулим і майбутнім є момент νῦν («зараз»). Час уявляється безкінечним в 

обидва боки – і в минуле, і в майбутнє, тому його «кінцем» є момент 

теперішнього, νῦν, що є одночасно початком майбутнього й кінцем минулого, 

забезпечуючи  безперервність часу.  

 Як зазначав Аристотель, час уявляється передусім якимось рухом і зміною. 

Проте його не слід ототожнювати з рухом, бо рух може бути швидшим і 

повільнішим, а час – ні. Час не є рухом, але він не існує без руху. Рухається не 

час, а νῦν, яке відноситься до часу так, як предмет, що рухається, до руху. 

Специфіка часу полягає в неможливості сприймати час як безпосередньо 

наявний, який дається нашому сприйняттю, як даються йому певні частини 

простору або предмети, які рухаються в просторі. Відчуття плинності часу 

створюється в індивіда, оскільки він рухається разом із νῦν, яке відкриває для 

нього в цей момент певні події. Оскільки час є безперервним, Аристотель дає 

визначення часу як міри руху [210, с. 107–124].  

Філософ так описує топологічні властивості часу: він є єдиним, 

безперервним; безкінечно подільним, однорідним, не поділяється на різновиди 

й не може рухатися з різною швидкістю. У зв’язку зі сказаним, варто виділити 

таку характеристику часу, як його подієва наповненість, що свідчить про 

сприйняття античними людьми часу як семантично та ідеологічно 

неіндиферентного явища. Як зазначав Пліній Старший, «не рахувати треба дні, 

а зважувати» [199, с. 656]. 

Отже, на відміну від міфологічної свідомості, класична античність надає 

теперішньому часу самодостатності. Вона орієнтується на теперішнє, 

де знаходить реалізацію своїх потреб саме в гармонійності, врівноваженості, 
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завершеності, досконалості та повноті актуального буття. Антична свідомість 

більше зосереджується на тому, що набуто й добре досліджено, натомість 

таємне й невідоме залишає поза увагою [210, с. 110–111]. У цьому плані можна 

виділити два види часу, представлені в античній традиції: χρόνος та ἐόν. 

«Χρόνος є циклічним, виражає процесуальність і зміну подій, тоді як ἐόν – це 

чиста безтілесна форма часу, лінія, спрямована у майбутнє, місце безтілесних 

подій» [107, с. 14]. Тобто χρόνος являє собою подієву наповненість ἐόν як 

об’єктивного атрибуту тотального буття. Таким чином, можна припустити, що 

ἐόν – це і є абсолютний час у розумінні давніх греків, тоді як χρόνος – це 

соціальний або колективний перцептуальний час, наповнений подіями, що 

відображалися в давньогрецькій колективній свідомості. 

На зміну міфологічній свідомості приходить глибше осмислення 

навколишнього світу, де людина самостійно аналізує свої дії та наявні 

обставини. Така еволюція часових орієнтирів стала сходинкою до сучасного 

нам світогляду, спрямованого на майбутнє, прийдешнє існування, що бере 

початок від часів становлення християнства. Саме тоді циклічне буття античної 

людини перетворилося на чітко спрямований вектор життя земного як утілення 

вчинків, що визначають, яким після смерті людини буде життя вічне. 

Мова як інтерпретатор, утілення культури нації в усіх її світоглядних 

трансформаціях, вбираючи весь досвід і знання, ментальні здібності й тип 

світогляду, набуті народом за час його існування, дає змогу впорядкувати й 

систематизувати всю сукупність знань для створення характерної для певного 

етнокультурного колективу мовної картини світу [140, с. 24; 189, с. 11; 208, с. 

72]. Оскільки час є об’єктивною категорією, то система часових значень має 

відбивати загальну модель часових відношень, яка передає сприйняття 

існування й дії в часі, що сформувалися в людини у процесі її розвитку й 

пізнання навколишнього світу [66, с. 6]. 

Таким чином, як слушно вказує Л. Л. Звонська, «універсально-буттєва 

категорія часу відображається як ментальна репрезентація і як мовна 

репрезентація. Процес відображення категорії часу в мові від перцептивного 
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сприйняття до існуючих у свідомості людини онтогносеологічних уявлень про 

час впливає на вибір конкретної часової моделі. Вихідним пунктом формування 

мовного вираження часових відношень є певне ментальне уявлення про час, 

якому відповідає мовний корелят. А формування в свідомості певних уявлень 

про час і вираження цих уявлень на різних мовних рівнях у різні періоди її 

розвитку залежать від виду і способу перцепції об’єктивних властивостей часу» 

[110, с. 32–33]. 

Отже, завдяки тісній взаємодії структур людської свідомості з мовою, 

результати сприйняття часу людиною відбиваються в часовій мовній картині 

світу [189, с. 73]. Дослідженню питань мовної об’єктивації категорії часу 

присвячено численні праці лінгвістів: Е. Бенвеніста [24], О. В. Бондарка [28], 

В. Г. Гака [74], Г. Гійома [447; 448], Н. Г. Закамуліної [105], В’яч. Вс. Іванова 

[114], І. І. Мещанінова [194], О. О. Потебні [239], О. А. Реферовської [249], 

Д. М. Шмельова [385], Р. О. Якобсона [391]. Сьогодні час все частіше стає 

об’єктом аналізу генеративної та когнітивної лінгвістик (О. О. Андрєєва [9], 

Є. В. Бондаренко [27], М. Ю. Девіс [87], В. О. Круглякова [156], О. О. Мітіна 

[196], В. В. Мішланов [198], Н. С. Сергієва [262], Н. Р. Чернова [371], 

С. О. Чугунова [373]). 

Пошук нових методів і форм мовознавчого аналізу питань часу в сучасних 

дослідженнях пов’язаний із проблемами часової референції, часової 

дискурсивної репрезентації, взаємозв’язку дієслівної і недієслівної 

темпоральності, граматичного і синтаксичного часу. Окрім власне 

лінгвістичного аспекту, питання часу також пов’язані з логічним, фізичним і 

філософським його осмисленням. 

 На матеріалі класичних мов проблемами репрезентації категорії часу 

граматичними засобами, зокрема системою граматичних форм дієслова, 

займалися А. Добіаш [93], Л. Л. Звонська [107; 108; 110], І. А. Перельмутер 

[216; 217], М. М. Славятинська [271; 272], С. І. Соболевський [280]. Історичні 

аспекти дієслівних форм давньогрецької мови досліджували Ф. І. Кнауер [132], 

В. М. Ліндсей [482], Й. М. Тронський [308; 309], П. Шантрен [375]. Специфіку 
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вияву категорії часу в лексико-семантичній системі латинської мови, зокрема в 

препозитивно-субстантивних конструкціях, з’ясовано й детально розглянуто 

М. Г. Сенівим [260]. 

У працях дослідників наголошується, що оскільки фізичний час є 

об’єктивною категорією, то система часових значень має бути більш або менш 

редукованим відображенням загальної моделі часових відношень, яка передає 

специфіку сприйняття людиною стану і руху об’єктів у часі [65, с. 6]. При 

цьому «у практичній діяльності людини членування часу відбувається за двома 

шкалами: “суб’єктивною”, коли всі процеси розподіляються на одночасні, 

попередні й наступні за процесом сприйняття, і “об’єктивною”, коли всі 

процеси співвідносяться з будь-яким іншим процесом, що використовується як 

часовий еталон, і також поділяються на одночасні, попередні й наступні» [39, с. 

10].   

Лінгвісти по-різному розуміють і тлумачать час як мовну категорію. Ідея 

часу, що трактується дуже широко, знаходить відображення в кількох 

семантичних категоріях (темпоральності, таксису, аспектуальності й часової 

локалізованості), що передаються різними мовними засобами. Об’єднання цих 

категорій зумовлене їхнім комплексним вираженням за допомогою часових 

дієслівних форм, не завжди конкретно співвідносних зі вказаними категоріями, 

які необхідно чітко розрізняти, виділяючи при цьому спеціальні засоби 

вираження [111, с. 138–139].  

Аспектуальність, як правило, трактується як інтерпретаційна (суб’єктивна) 

категорія дієслова, яка є певним тлумаченням темпоральної структури події 

адресантом [188, с. 83]. Точка зору адресанта може збігатися або не збігатися з 

об’єктивною реальністю. Від виду як граматичної категорії необхідно 

відрізняти аспектуальність як поняттєву (функційно-семантичну, граматико-

лексичну) категорію, що описується  як поле з граматичними  засобами 

передачі видового значення в центрі й досить розвиненою периферією, яку 

складають перш за все різноманітні сполучення аспектуальної семантики й 

багато прислівників, що характеризують перебіг тієї чи іншої події [111, с. 139].  
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Р. О. Якобсон запропонував розрізняти, крім відомих граматичних 

категорій, що виражаються дієслівними формами, ще одну, яку він назвав 

«таксисом» (taxis). «Час, – пише Р. О. Якобсон, – характеризує подію, про яку 

повідомлялося, із  посиланням на акт мовлення. Таксис характеризує цю подію 

у її відношенні до іншої події без посилання на акт мовлення» [392, с. 101].   

Категорія темпоральності, яку традиційно називають також абсолютним 

часом, відображає відношення між фактом, про який повідомляється, подією і 

моментом мовлення [392, с. 100] і в цьому смислі є дійсно дейктичною 

категорією, безпосередньо пов’язаною з умовами комунікативного акту. Ядром 

темпоральності є граматичний час. Максимально збігаючись у плані змісту, 

граматичний час і поле темпоральності розрізняються в плані вираження. 

Граматичний час закріплений за морфологічними (словозмінними) формами 

дієслів. Темпоральність у цілому включає в себе усю сукупність виражених 

засобами мови часових відношень об’єктивного світу (у цьому плані 

темпоральність є комплексною) [260, с. 157–159].  

 Докладний і розгорнутий аналіз системи видо-часових форм дієслова в 

давньогрецькій мові як граматичного засобу вираження категорії 

темпоральності подано в розвідках Л. Л. Звонської. Дослідниця  представляє 

розвиток граматичних засобів референції часу як еволюцію мовної стратегії 

відображення характеристик феномену часу крізь призму перцептивно-

ментального образу часу у свідомості носіїв давньогрецької мови [110, с. 15]. 

Згідно з традиційним поглядом  часові форми дієслів є часто недостатнім 

засобом вираження часової співвіднесеності моменту породження 

висловлювання і часу перебігу  події. Значну роль тут відіграють лексичні 

засоби, що вказують на часову співвіднесеність. М. А. Кронгауз не надає 

більшої значущості одним засобам порівняно з іншими, а дотримується думки, 

що граматичні (дієслівні) і неграматичні (іменні) показники часу, по суті, 

семантично тотожні: вони орієнтують подію, дію в часі відносно якоїсь часової 

точки, так званої точки відліку [155, с. 5]. У мовленні всі ці засоби взаємодіють, 

уточнюючи й доповнюючи один одного.  
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До граматичних засобів вираження категорії часу в давньогрецькій мові 

слід також віднести відмінкові форми іменників. Темпоральні функції грецьких 

відмінків детально розглянуто в роботах С. І. Соболевського [280], 

П. Шантрена [375], С. Я. Шарипкіна [378], Л. Л. Звонської [110], 

М. М. Славятинської [273]. Вкажемо на загальні функції відмінків іменників у 

часовому значенні.  

У давньогрецькій мові виділяють три відмінки на позначення часу: 

Genetivus temporis, Dativus temporis та Accusativus temporis. 

 Genetivus temporis може трактуватися по-різному: без артикля форма 

набуває адвербіального значення й позначає момент дії в часі: ἡμέρας – вдень, 

νυκτός – вночі, ἑσπέρας – ввечері, θέρους – влітку, χειμώνος – взимку: Δημήτηρ 

δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει 

(Apollod. Bibl. 1.5.1) – Деметра вдень і вночі зі світильниками обходила всю 

землю, розшукуючи її. Уживання артикля надає Genetivus temporis ітеративного 

значення: τῆς ἡμέρας – щоденно, τοῦ μηνός – щомісяця: ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται 

ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς 

τῷ στρατιώτῃ  (Xen. Anab. 1.3.21) – Кір обіцяє щомісяця давати  кожному воїну 

по три з половиною дарики, що в півтора рази більше, ніж вони отримували 

раніше.  

Dativus temporis також позначає момент дії в часі. У поєднанні з 

означенням вказує  на конкретний час: ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ – у той день, τῇ προτεραίᾳ 

– попереднього дня: ἥδ᾽ ἡμέρα, ᾗ διοίσει ψῆφον Ἀργείων πόλις (Eur. Orest. 47–48) 

– у той день зміниться доля  аргівян. Без означення давальний відмінок 

виступає з прийменником ἐν: ἐν ἡμέρᾳ – вдень, ἐν καιρῷ – вчасно: Ἐγένετο δὲ ἐν 

σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων (NT. Lc. 6.1) – і сталося так, що в 

суботу Він йшов через засіяні лани. 

Accusativus temporis означає певну часову тривалість: μῆνας μὲν οὖν ἴσως 

τέτταρας διέμεινεν ἡ τῶν τετρακοσίων πολιτεία (Arist. Ath. Polit. 33.1) – рівно 

чотири місяці тривала влада чотирьохсот. 

У працях, присвячених категорії часу, все частіше аналізується семантична 
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взаємодія дієслівних часових форм та інших засобів вираження часових 

відношень. Питання про диференційованість двох мовних парадигм 

«граматичного» і «лексичного» часу є досить актуальним й інтенсивно 

розробляється у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці.  

Традиційно питання про лексичний час вивчалося в контексті дослідження 

категорії темпуса. До цієї категорії (часова співвіднесеність часу перебігу події 

відносно часу породження висловлювання) належать як граматичні, так і 

лексичні засоби мови.  

Поряд із названими граматичними субкатегоріями темпоральності в мові 

формуються особливі лексичні засоби, які складають лексико-семантичні поля, 

вказуючи на специфіку усвідомлення певним етносом світу в часовому вимірі. 

Одним із важливих полів темпоральності є поле природної циклічності, яке 

відображає, відповідно до суб’єктивних уявлень суспільства, об’єктивну 

циклічність природних явищ. Іншими важливими полями є поле фізіологічної 

циклічності в житті людини й поле циклічності діяльності людей. Протягом 

доби або року в природі, у фізіології або в суспільному (громадському) житті 

людей регулярно відбуваються ті чи інші події. Регулярність цих подій 

дозволяє людині використовувати їх як часові орієнтири, а відповідні назви – як 

особливі лексичні одиниці, що характеризуються ознаками  загальнолюдської 

орієнтації в часі, а також специфікою національних мов [39, с. 10].  

Лексичний компонент темпоральності включає в себе сукупність засобів 

вираження часових відношень за допомогою спеціальної часової лексики: 

іменників, прикметників, прислівників, прийменників. 

На думку А. Н. Шаранди, в основі вираження часової послідовності (або 

часової осі) лежать прийменники [376]. Дослідник наводить міркування 

А. А. Хадєєвої-Бикової та Л. М. Черкашиної щодо органічного зв’язку всієї 

темпоральної семантики в мові з поняттям процесу і можливості виділення 

двох основних груп значень: а) темпоральні значення як внутрішній компонент 

значення; б) темпоральні значення як зовнішні умови перебігу процесу. До того 

ж, перша група значень передбачає включення другої групи значень, а 
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семантична структура темпоральних обставинних значень – відношення 

процесу до темпоральної межі. Між цими типами темпоральних значень існує 

тісний зв’язок і взаємодія як синтагматична, так і парадигматична. У плані 

синтагматики це виявляється в наявності певної вибірковості  темпоральних 

прийменників на вживання з деякими групами дієслів (наприклад, несумісними 

є дієслова зі значенням процесу й прийменники зі значенням часової точки). У 

плані парадигматики цей взаємозв’язок між темпоральною прийменниковою 

семантикою і «процесуальністю» дієслова виявляється в наявності великого 

набору синонімічних прийменниково-іменних зворотів [376, с. 108–109].  

Найбільша точність часової орієнтації досягається за допомогою групи 

іменників, які безпосередньо вказують на вимір часу й датування: νῦν γὰρ ἴσως 

καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς 

φυλακάς: ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς 

δέοι εἴτε καὶ ἡμέρας (Xen. Anab. 3.1.40) – ви ж також, мабуть, помітили, з яким 

небажанням вони сьогодні йшли в табір і ставали на пости; і, перебуваючи у 

такому настрої, вони навряд чи були б на щось здатні, якби довелося послати їх 

на справу вночі або вдень.  

Прикметники зі значенням часу виражають часову ознаку предметів. 

Наявність часових лексичних показників сприяє локалізації дії в часовому 

континуумі, створюючи необхідний контекст для граматичних форм. Іншими 

словами, за допомогою ад’єктивів, які містять часові конкретизатори, 

відбувається уточнення (абсолютне або відносне) події або дії в часі: ὕστερος –  

пізній, παλαιός –  давній, старовинний [8, с. 257– 258]. 

 Прислівники уточнюють часову орієнтацію іноді загально, іноді більш 

конкретно, поділяючи абстрактний часовий континуум відносно моменту 

мовлення на три великі площини (минулого, теперішнього, майбутнього), 

наприклад, грецьк.: νῦν – тепер, ἐνταῦθα – тоді, ἀεί – завжди. Прислівники іноді 

можуть виявитися семантично сильнішими за часову форму, нейтралізуючи її 

значення й переводячи її з однієї часової сфери в іншу (презенс у сферу 

майбутнього або минулого тощо): χθὲς βαδίζω – приходжу вчора; αὔριον βαίνω – 
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завтра йду. Прислівники розширюють сферу часових значень, виражаючи вимір 

часу й кратність дій.  

Окрім лексичних і морфологічних (граматичних) засобів вираження часу, 

виділяють контекстуальні та синтаксичні. Синтаксичний компонент 

темпоральності включає в себе сукупність засобів вираження часових 

відношень за допомогою певних синтаксичних конструкцій темпорального 

значення, напр., genetivus absolutus: καὶ πρῶτον μὲν τοῦ ἵππου προσαχθέντος αὐτῷ 

σπασάμενος τὸ ξίφος καὶ εἰπών ὅτι νικῶν μὲν ἔχοι πολλοὺς ἵππους καὶ καλοὺς τῶν 

πολεμίων, ἡττώμενος δὲ οὐ δεῖται, κατέσφαξε τὸν ἵππον (Plut. Crass. 11.6) – коли до 

нього спочатку підвели коня, він витягнув меч і сказав, що, перемігши, буде 

мати багато красивих коней ворогів, а якщо його здолають, не буде 

потребувати цього, і вбив коня; або підрядне речення часу:  

Ξέρξης δέ, ἐπεὶ ἤρεσε τὰ ὑπέσχετο ὁ Ἐπιάλτης κατεργάσασθαι, αὐτίκα 

περιχαρὴς γενόμενος ἔπεμπε Ὑδάρνεα καὶ τῶν ἐστρατήγεε Ὑδάρνης (Hdt. Hist. 

7.215.1) – Ксеркс, після того як йому сподобалося те, що пообіцяв зробити 

Ефіальт, одразу дуже зрадів і відправив Гідарна й тих, ким Гідарн командував. 

 Контекстуальний засіб є сукупністю способів вираження часу за 

допомогою лексики, яка має часове значення лише в певному контексті й 

включається до сфери часових уявлень за принципом аналогії та 

метафоричного переносу [260, с. 157–159], напр.: ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρέων 

τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος στρατεύματος ἀπώλοντο: οἱ μὲν ἔφασαν 

ἁρπάζοντάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ ὑπολειφθέντας καὶ οὐ 

δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα πλανωμένους ἀπολέσθαι 

(Xen. Anab. 1.2.25) –  під час переходу через гори в долину загинули два лохи 

Менона. Одні розповідали, начебто їх зарубали кілікійці під час якогось 

пограбування, інші – що вони відстали від своїх, не змогли знайти ані 

товаришів, ані дороги і, зрештою, заблукали і загинули. 

Таким чином, категорія темпоральності в давньогрецькій мові реалізується 

через систему лексичних, граматичних, контекстуальних та синтаксичних 

засобів. Як і система мовних засобів вираження категорії простору, вона 
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потребує більш глибокого вивчення, зокрема в плані дослідження лексичної 

семантики мовних одиниць. Важливим видається й  визначення когнітивних 

засад формування категорій простору й часу, виявлення специфіки їхньої 

мовної об’єктивації у зв’язку зі специфікою менталітету носіїв давньогрецької 

мови. 

Із наведених особливостей сприйняття довкілля, оцінок перетворень 

речей у просторово-часовому вимірі формуються конститутивні опозиції, 

властиві світогляду давніх греків: 1) одиничне й численне, що передбачає 

єдність світу, який складається з багатьох частин;  2) кінцеве й безкінечне, яке 

відбиває пізнання межі через усвідомлення її можливої відсутності й, навпаки, 

уявлення безкінечного як протилежності межі; 3) усе в усьому, що репрезентує 

ідею віддзеркалення єдиного в усій його цілісності в найменшому з елементів; 

4) взаємоперетворення елементів, що є одним з основоположних принципів 

античного світогляду, який стверджує вічне перетворення одного в інше; 5) 

згущення й розрідження матерії від нуля до безкінечності, що відбиває ідею 

про різний ступінь напруги матерії, залежно від якого формується уявлення про 

тип простору чи характер часового відрізка [181, с. 549–553]. 

 Розглянуті конститутивні протилежності дотичні до перцептивних, які 

ґрунтуються на чуттєвому сприйнятті людиною довкілля і включають у себе 

такі головні опозиції, як загальне/одиничне; внутрішнє/зовнішнє; форма/зміст; 

синтез/роз’єднання тощо [181, с. 552–553].  

Емпіричність уявлень про світ, спричинені ще недостатнім рівнем 

розвитку наукового знання в античності, зумовлює формування особливого 

типу світобачення, однією з головних характеристик якого є фінітизм. 

С. Л. Попов, досліджуючи проблему кінечного/безкінечного в історії наукового 

знання, зазначає, що причиною фінітизму є неможливість пізнання ідеї 

безкінечного на буденному рівні пізнання, який співвідноситься і з мовною 

свідомістю. Фінітистські положення чітко простежуються в концепціях 

давньогрецьких філолософів (Зенон, Піфагор, Левкіпп, Демокрит)  [231, с. 12–



79 

  

19]. Образ світу, в якому ідея межі, кінця, завершення відіграє важливу роль, 

зайшов утілення в системі різнорівневих одиниць давньогрецької мови. 

Таким чином, антична свідомість уявляє буття як вічний рух по колу й 

постулює світ як кінцевий у часі й просторі, чуттєво осяжний, правильний у 

своїх формах, нерухомий у своїй основі, хоча й рухомий усередині себе [181, с. 

547]. 

Ключові світоглядні позиції давніх греків дуже близькі до загально-

балканського менталітету. З огляду на географічне розташування, такі паралелі 

заслуговують на особливу увагу. Зв’язок географічного розташування, рельєфу, 

природи з історією, соціо- та етнокультурним розвитком, менталітетом 

балканських народів  є відомою й дискусійною темою в науці. Одним із 

ключових питань у комплексі проблем балканістики є питання про 

«балканський простір» і «балканський час», необхідність опису їх за 

допомогою семіотичних опозицій для визначення їхньої ролі у формуванні й 

перетворенні балканської моделі світу в цілому. Як стверджує А. Ілієва, 

балканський простір може бути описаний як система нестабільних 

протиставлень, які варіюють свій екстенсіонал аж до нейтралізації або заміни 

знака [460, с. 233]. В. Н. Топоров з цього приводу відзначає, що 

розчленування/роз’єднання і зв’язок/з’єднання, розкиданість на морі і 

компактність/зібраність на материку, горизонтальність і вертикальність, 

рівність і нерівність,  внутрішня і зовнішня орієнтація, центр і периферія, 

відкритість і закритість є тим, що визначає балканський простір і «чого не 

можуть ігнорувати люди цього простору, які змушені ставитися до цих 

категорій в їх антитетичному роздвоєнні як до суті свого існування, до життєвої 

теми» [302, с. 9–10].  

Т. В. Цив’ян указує на гармонійне включення просторових і часових 

категорій у структурі балканської моделі світу в антропоцентричну 

класифікацію. Сутність цих категорій яскраво й повно розкривається в тому 

випадку, якщо за точку відліку береться не іманентний простір і час, а 

розташування людини в просторі й часі: «Людина пересувається в просторі, час 
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плине, але в різних моделях світу це сприймається й трактується по-різному. 

Одна з основних опозицій, а для балканської моделі світу, можливо, й головна, 

– опозиція внутрішній/зовнішній, яка відбивається в інших опозиціях – 

закритий/відкритий, близький/далекий, тут/там, верх/низ, 

вертикальний/горизонтальний, цей світ/інший світ» [336, с. 75].  

Принципи осмислення дійсності часто виявляються метафоричними за 

своєю природою й передбачають розуміння одного виду досвіду в термінах 

іншого, що знаходить свою об’єктивацію в кожній конкретній мові. 

Просторово-часові показники виражаються не тільки у вигляді 

безпосередньої вказівки на час і простір, а й опосередковано. Йдеться про такі 

елементи оточення людини, які прямо не пов’язані з простором та часом, тим 

не менше функційно виявляються рівноправними членами просторово-часової 

класифікаційної системи, як-от: одяг, посуд, знаряддя праці, рослини, тварини і 

под. Т. В. Цив’ян зазначає, що такий персонажний і предметний набір «має свої 

просторово-часові характеристики – час і місце появи, перебування, 

виготовлення, зберігання, використання. Сама назва відповідної словникової 

одиниці містить багату інформацію за різними параметрами моделі світу і, 

зокрема, просторово-часовими. Отже, в будь-якій точці існування людина 

виявляється включеною до багаторівневої системи регламентації майже кожної 

своєї дії. Ці дії орієнтовані як на реальний, так і на міфологічний простір і час, а 

через це – на вищі рівні моделі світу» [336, с. 13]. 

Осмислення життєвого досвіду та освоєння довкілля в термінах простору, 

часу, навколишніх об’єктів та речей насправді мають універсальний характер. 

Дж. Лакофф та М. Джонсон зауважують, що структура наших просторових 

категорій виникає з повсякденного досвіду взаємодії людини з простором, із 

матеріальним світом. Поняття, які виникають у результаті такої взаємодії, 

стають фундаментальними й зумовлюють увесь характер світобачення. Мова 

при цьому постає як джерело даних, за якими можна виявити загальні 

принципи розуміння світу представниками певних етнокультурних кодів, що 

пройшли становлення в різних просторових системах. Дослідники вважають, 
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що загальна картина світу, що знаходить утілення в національно-мовній картині 

світу, спирається на базову систему досвіду людини, яка породжена природою 

самої людини, а саме: особливостями будови людського тіла; взаємодією з 

матеріальним оточенням; взаємодією з іншими людьми в культурному оточенні 

[168, с.  93, 148–150]. У результаті «наші уявлення про об’єкти, так само, як і 

наші уявлення про події та діяльність, – це багатовимірні гештальти, виміри 

яких природно виникають із досвіду функціонування у світі» [168, с. 152]. 

Дослідники давньогрецької мови традиційно більшу увагу приділяють 

розробці граматичних засобів репрезентації категорій часу і простору. Група 

лексичних засобів залишається маловивченою й не описаною достатньою 

мірою. У той час як саме ця група мовних елементів містить найбільшу 

інформацію про світоглядні засади осмислення простору і часу носіями 

давньогрецької мови, а її аналіз дає підґрунтя для висвітлення значущих 

фрагментів національно-мовної картини світу, відтворення на її основі 

загальної картини світу, як його бачили й сприймали люди античної доби. 

Спроби такого осмислення лексики давньогрецької мови знаходимо в 

роботах М. М. Покровського, який, за слушним зауваженням 

В. Г. Костомарова, «перший в Росії й задовго до подібних робіт на Заході подав 

струнку систему поглядів на розвиток лексики, поставив важливі питання 

історичної лексикології, пов’язав їх з історією словотвору і з історією народу та 

його побуту, культури» [148, с. 33]. В. В. Виноградов, оцінюючи роботу 

М. М. Покровського у передмові до видання його вибраних творів, наголошує, 

що він, «стверджуючи закономірність семантичних змін слів і наполягаючи на 

необхідності дослідження історії значень цілих семантичних груп або систем 

слів у їх залежності від об’єктивних причин, випередив сучасну йому 

західноєвропейську науку» [228, с. 10].  

Насправді, численні твердження М. М. Покровського виявилися 

суголосними сучасним підходам до вивчення мови в цілому й лексики зокрема. 

Головними серед них є висновки про те, що семантичні зміни, яких зазнають 

слова в певній мові, пояснюються як внутрішньомовними, так і 
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екстралінгвальними чинниками, тобто «тиском» системи мови з одного боку, і 

культурно-історичними чинниками – з другого. Семантична історія кожного 

слова потребує не ізольованого його вивчення, а розгляду в межах семантично 

пов’язаних груп, рядів, спільнот слів: «Історія значень буде для нас тільки тоді 

зрозумілою, коли ми вивчатимемо це слово у зв’язку з іншими словами, 

синонімічними з ним і, головне, такими, що належать до одного кола уявлень» 

[229, с. 7]. Оскільки слова прямо й безпосередньо пов’язані з явищами 

об’єктивного світу, а не тільки між собою як елементи мовної системи, «для 

розуміння семасіологічних явищ необхідно постійно мати на увазі і 

психологію, і історію народу» [229, с. 7]. М. М. Покровський неодноразово 

наголошував, що саме в лексиці під час уважного вивчення виявляються 

унікальні риси національної мовної картини світу, яка поєднує в собі як 

універсальні принципи сприйняття й відображення дійсності мовцем, так і 

національно-індивідуальні риси, зумовлені численними екстралінгвальними 

чинниками. 

Спираючись на принципи семантичних досліджень мови, викладені  

М. М. Покровським, суголосні й твердженням В. фон Гумбольдта, 

О. О. Потебні та їх послідовників, вважаємо цілком слушним продовжити 

дослідження особливості реалізації в мові просторово-часових уявлень її носіїв 

з урахуванням специфіки давньогрецької мовної картини світу. Такий підхід до 

вивчення просторово-часової лексики давньогрецької мови зумовлюється й 

загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень, згідно з яким мова 

визначається як «когнітивний процес, який здійснюється в комунікації» [162, с. 

391; 533]. Як зазначає О. С. Кубрякова, «все, що існує в системі мови або 

утворює цю систему, – всі її одиниці й категорії, – все це слугує врешті-решт 

нормальному здійсненню вказаного процесу й має відповідати одночасно як 

когнітивним, так і комунікативним вимогам» [162, с. 391]. Отже, мова 

розглядається не як унікальний ізольований об’єкт, а як засіб доступу до всіх 

ментальних процесів, що відбуваються у свідомості людини й визначають її 

«власне буття і місце в суспільстві» [162, с. 9]. Багато лінгвістів відзначають, 
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що саме мова відкриває найбільш природний доступ до свідомості, оскільки 

люди знають про структури свідомості лише завдяки мові, отримуючи 

переважну більшість знань про світ не в результаті чуттєвої, практичної, 

предметної діяльності, а під час діяльності, опосередкованої мовою [406, р. 1; 

411, р. 109; 419, р. 4; 450, р. 259]. Відтак, мова постає як проекція пізнаного 

людиною, рефлекс її роздумів про світ. 

Погодимося тут із міркуваннями О. С. Кубрякової, що «кожна природна 

мова створює свою мовну картину світу, <…> власний образ ментального світу 

людей, який диктує, у свою чергу, мовцям певний спосіб або стиль 

світосприйняття. Як результат, у кожній мові складається своя система впливу 

на людину, особливо помітна в царині концептуалізації й категоризації світу» 

[162, с. 531].  

Проблеми мовної об’єктивації результатів пізнавальної діяльності 

людини в останні десятиліття стали предметом дослідження нової галузі 

мовознавства – лінгвоконцептології, яка, за словами А. М. Приходька, «прагне 

переосмислити структуру й семантику мовних одиниць у вимірах етно-, соціо- 

й (суб)культурних категорій» [241, с. 7]. Методологічним базисом 

лінгвоконцептології залишається тріада «форма – зміст – функція» в 

мультидисциплінарній перспективі, що передбачає аналіз мовного матеріалу на 

перетині лінгвосеміотики, лінгвокультурології, лінгвопрагматики. Але 

найбільш тісно взаємодіє лінгвоконцептологія з лексичною семантикою.  

Закріплення й вираження моделі світу в цілому та таких її фрагментів, як 

простір і час, відбувається в мові на рівні лексики й у системі значущих 

граматичних елементів. Узагальнення результатів ретельного семантичного 

аналізу семем і грамем, що належать до обраного семантичного поля, дозволяє 

досліднику дійти висновків про те, як віддзеркалюється в мові обраний 

фрагмент дійсності, які атрибути речей та ситуацій трактуються мовою як 

суттєві, а які ігноруються нею [314, с. 12]. Таким чином, опис семантичних 

полів, представлених у лексичній системі мови, є, по суті, описом фрагментів 

мовної картини світу. 
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Семантичний рівень мови виявляється найбільш вразливим і чутливим до 

моделі світу, найбільш відкритим для «тиску дійсності». Відмінність 

семантичних мотивувань одного й того самого поняття в різних мовах є 

найбільш прямим відображенням моделі світу. Т. В. Цив’ян із цього приводу 

слушно зауважує, що дія найменування характерузує того, хто називає, 

більшою мірою, ніж об’єкт називання. При цьому суб’єкт номінації не стільки 

передає власні враження, скільки мимоволі висвітлює свою модель світу. І не 

тільки свою власну, а й ту, носієм якої він є [336, с. 53–54]. 

Отже, дослідження лексичної семантики певної мови дає цінну 

інформацію не тільки про специфіку організації цього рівня мовних одиниць, а 

й дозволяє реконструювати характер мовної свідомості, що виводить 

дослідника на інший рівень осмислення проблем, пов’язаних з уявленням 

людини про світ. 

Розробка поняттєво-теоретичного апарату й методики аналізу мовного 

матеріалу з науково-дослідних позицій лінгвоконцептології й лексичної 

семантики видається важливим завданням, вирішення якого дозволить глибоко 

й повноцінно проаналізувати особливості репрезентації просторово-часових 

уявлень лексичними засобами давньогрецької мови. Дослідження за таким 

принципом передбачатиме обопільний процес, коли встановлення складових 

концептуальної системи еллінів допомагає пояснити мовні факти, а вони, у 

свою чергу, сприяють доповненню й уточненню окремих фрагментів картини 

світу носіїв давньогрецької мови. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Для реалізації в конкретній мовній формі явище має бути осмислене 

людиною крізь призму її індивідуальної картини світу, а також у соціо-

культурному, історичному контексті носіїв мови. Номінативний простір мови 

виконує доволі складні функції, однією з яких є функція служити мовною 

картиною світу, що  формується у результаті сприйняття й пізнання світу 
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людиною та закріплення набутих знань у мовних одиницях і включає 

величезний корпус одиниць номінації, а також правил їх утворення та 

функціонування. Проблемні питання про те, які саме об’єкти та явища 

привертають увагу людини в першу чергу, як формуються поняття об’єкта, 

руху, простору, часу, різновиди й деталі яких стають згодом предметом 

номінації вирішуються в контексті сучасної парадигми наукового знання, що 

передбачає когнітивний підхід до вивчення мовних явищ, який пояснює 

причини й умови специфічного сприйняття й осмислення довкілля в різних 

етнокультурах. 

2. Серед базових категорій пізнання зовнішнього світу, перенесених у сферу 

сприйняття й мовної репрезентації, особливе місце посідають категорії 

простору й часу, адже поняття про них є головними категоріями буття, при 

цьому простір розглядається як основна форма існування матерії.  

Концепція простору, властива давнім грекам, ґрунтується на своєрідному 

поєднанні неоднорідних, локально пов’язаних між собою фрагментів простору 

з такими важливими опозиціями, як внутрішнє/зовнішнє, закрите/відкрите, 

близьке/далеке, тут/там, верх/низ, вертикаль/горизонталь, цей світ/інший світ. 

Важливою особливістю моделі простору є також яскрава антропо- й 

соціоморфність з можливістю переходу внутрішньо-тілесного у сферу 

зовнішнього, приналежного всесвіту, і навпаки, переведення зовнішнього у 

внутрішнє, тілесно-людське. 

3. Специфічними для давньогрецької світоглядної системи були й уявлення 

про час як феномен циклічного характеру. Циклічна концепція часу як 

позбавлена відхилень періодичність значною мірою зумовлена залежністю 

людини й людського суспільства від довкілля й ритму життя, зміни пір року. З 

іншого боку, швидкоплинність індивідуального буття сприяла появі 

фундаментальної для того часу ідеї позачасового «абсолютного» буття.  

Архаїчне мислення повністю атемпоральне й виражає, в першу чергу, 

емоційно-оцінне ставлення до світу, оскільки людина того часу жила з 

відчуттям повної належності до космосу та уявляла себе як частину вічності. 
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Звідси ігнорування фізичного часу як однорідного та незворотного й 

сприйняття його як багатовимірного й зворотного. З розвитком цивілізації, 

переходом до державності змінювалося й уявлення про час. Статичне, циклічне 

осмислення часу змінилося лінійним сприйняттям часових відношень.  

4. Найбільш значущі для людини категорії простору й часу, сформовані у 

свідомості відповідно до певної моделі світу, кодуються в мові на лексичному і 

граматичному рівнях, причому лексико-семантичний рівень найбільш чітко й 

повно репрезентує характер мовної свідомості й дозволяє реконструювати  

окремі фрагменти загальної картини світу. Етноспецифічні засоби 

лексикалізації категорій простору й часу в давньогрецькій мові спричинені 

особливими географічними, культурно-історичними, соціально-економічними, 

релігійно-ідеологічними, філософськими умовами буття  етносу, на підставі 

яких формується модель світоглядних уявлень, покладена в основу 

національно-мовної картини світу. 

11. Повноцінний аналіз особливостей репрезентації просторово-часових 

уявлень лексичними засобами давньогрецької мови вимагає розробки 

поняттєво-теоретичного апарату й методики аналізу мовного матеріалу із 

поєднанням принципів наукового дослідження в межах лінгвоконцептології й 

лексичної семантики. Такий підхід дозволяє встановити складники 

концептуальної системи еллінів й застосувати отримані дані для пояснення 

мовних фактів, які, у свою чергу, сприяють доповненню й уточненню окремих 

фрагментів картини світу носіїв давньогрецької мови. 

 Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [325; 326; 327; 328; 

342; 345; 351; 361; 362; 363]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

КОНЦЕПТУАЛЬНИХ СФЕР ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

 

2.1. Лінгвоконцептологічний підхід до вивчення мовної об’єктивації 

когнітивних структур 

2.1.1. Параметричні й типологічні характеристики концепта як складника 

національно-мовної картини світу 

 

На сьогодні загальноприйнятою є думка про те, що кожна мова по-своєму 

членує світ, має свій специфічний спосіб його концептуалізації. Як указує 

О. В. Урисон, «це означає, що в основі кожної конкретної мови лежить 

особлива модель, або картина світу, і кожен мовець зобов’язаний організувати 

зміст висловлювання відповідно до цієї моделі (зрозуміло, що всі національно-

специфічні моделі мають і загальні, універсальні риси)» [314, с. 9]. 

Подібну думку висловлює й І. О. Голубовська, вказуючи на надзвичайну 

важливість і актуальність розкриття ідеї матеріального втілення в мовній 

субстанції такого «важкого для безпосереднього споглядання феномену, яким є 

етнічна ментальність, тобто спосіб народного сприйняття, відчуття, 

переживання, осмислення, уявлення і оцінювання реальної дійсності» [80, с. 2]. 

При цьому, як стверджує дослідниця, «культурно-специфічне не існує поза 

універсальним», тобто тією універсальною логіко-поняттєвою базою людства, 

сукупністю ментальних універсалій поза національним мисленнєвим кодом, 

який розвиває і деталізує крізь властиві йому мовні та культурні форми кожний 

етнос, визначаючи своє «національне обличчя». І. О. Голубовська називає 

чинники, які детермінують самобутність національно-мовних картин світу: 1) 

фрагмент реального світу, який впливає на колективну свідомість етносу; 

2) особливості колективної етнічної свідомості, які виявляються у специфіці 
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логічного оперування реаліями світу, різноманітності виявів компонентів 

«наївної» свідомості [80, с. 2]. 

 За визначенням О. О. Селіванової, мовна картина світу є «поданням 

предметів, явищ, фактів ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих 

стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, 

що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в 

етносвідомості» [253, с. 365].  

Вивчення національно-мовних картин світу часто не обмежується їхнім 

описом та зіставленням. Вони стають об’єктом інтерпретацій у межах цілого 

комплексу наук про людину, розглядаються у широкому контексті фольклору, 

міфології, культури, психології народу (Н. Д. Арутюнова [15], Є. Бартміньский 

[20], Ф. Боас [400; 401], А. Вежбицька [42; 43], С. Є. Нікітіна [207], Е. Сепір 

[500], М. І. Толстой [301], С. М. Толстая [298; 299], Б. Уорф [533], Х. Хойер 

[457; 458], Т. В. Цив’ян [336] та ін. 

Особливим пошуковим напрямом дослідження мовної картини світу є 

встановлення її фрагментів у давніх мовах або прамові. Здебільшого це 

фрагменти, що стосуються матеріальної культури народів, але робляться 

спроби реконструкції цілісних архаїчних уявлень людей про світ 

(Т. В. Гамкрелідзе, В’яч. Вс. Іванов [75], В’яч. Вс. Іванов [112], В’яч. Вс. Іванов, 

В. М. Топоров [113], М. М. Маковський [186]). О. В. Урисон наводить влучне в 

цьому сенсі висловлювання В. М. Ілліча-Світича про те, що лінгвістика – це 

«лопата для історика» [314, с. 10]. 

Ще Т. Моммзен указував на важливість поглибленого вивчення мови, 

зокрема її лексичного складу, для встановлення ключових понять, якими 

оперували люди античної доби, та рівня культури, якої вони досягли в 

найдавніші періоди історії. Дослідник зазначає, що саме мовний матеріал надає 

важливу інформацію про встановлення в еллінів важливих принципів 

землеробства, способів вимірювання земель, організації побуту, деталей 

озброєння та ін. [201, с. 11]. 
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Національна картина світу, відображена в давньогрецькій мові, 

залишається малодослідженою. Це стосується як цілісного конструювання 

такої мовної картини світу, так і вивчення окремих її фрагментів – простору й 

часу, які, подібно до всієї моделі світу в цілому, мають антропоцентричний 

характер і зорієнтовані на кожну конкретну людину, представника й носія 

певного етнокультурного коду. 

Сучасна наука досліджує феномен мовної картини світу в її зв’язку з 

концептуальною картиною світу, яка є певною системою понять, що 

відображають універсальні характеристики дійсності в різноманітності її 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків. При цьому людська свідомість розглядається 

як цілісна функційна система, в якій мова є однією з підсистем, що 

організується за спільними когнітивними законами й обробляє інформацію 

різних рівнів та обсягу, отриману з різних джерел [253, с. 365]. Таку думку 

обстоюють у своїх роботах Д. Герартс [439; 440], Р. Джекендофф [462; 463], 

Р. Дірвен [423], Дж. Ейтчисон [395], Дж. Лакофф [473], Б. Рудзка-Остін [497; 

498], І. Світсер [515], Л. Талмі [521], Ж. Фоконьє [429; 430; 431] та ін. 

Опис національно-мовної картини світу та окремих її фрагментів 

здійснюється в різних дослідницьких напрямах та сферах лінгвістичного 

знання. О. О. Селіванова виділяє, зокрема, такі: 1) лінгвоконцептологія, що 

аналізує різні типи концептів і їх репрезентації у природних мовах; 2) 

прототипна семантика, що встановлює рубрики досвіду людини та їхні ознаки 

на підставі мисленнєвих корелятів найкращих представників цих категорій 

(примітивів); 3) етноцентрична концепція семантичних примітивів, яка 

уможливлює опис семантики природних мов у проекції на наївні елементарні 

універсалії людського досвіду; 4) системно-лексикографічні дослідження 

національно-специфічних наївних моделей світу; 5) етнопсихолінгвістичні й 

культурологічні розвідки, які проектують мовну картину світу на особливості 

етносвідомості, етнічної психології та культури, виявляють етнічні стереотипи 

та їхнє мовне втілення [253, с. 366–367].  
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Оперативною одиницею мовної свідомості, яка, з одного боку, є 

частиною мовної картини світу, а з іншого – інструментом її утворення, є 

концепт. За визначенням О. С. Кубрякової, мовна картина світу – це «проекція 

концептуальної системи нашої свідомості, до якої, можливо, входять як певні 

дані від народження концепти, так і концепти, які сформувалися під час 

предметно-пізнавальної діяльності, і, нарешті, концепти, виділені з 

повторюваних у семантичних структурах слів об’єднаних значень» [162, с. 65]. 

Проблемі визначення концепту як одиниці ментальних та психологічних 

ресурсів свідомості й певної структури, яка відображає знання і досвід людини, 

присвячено численні праці мовознавців  (А. П. Бабушкін [18], А. Вежбицька 

[42] Г. А. Волохіна, З. Д. Попова [57], Т. А. ван Дейк [88], Р. Джекендофф [465], 

С. А. Жаботинська [100], Л. В. Ковальова [135], В. І. Кононенко [143; 144], 

О. С. Кубрякова [162], Дж. Лакофф [166; 167], Р. Павільоніс [211], 

А. М. Приходько [240; 241], О. О. Селіванова [252] та ін.). 

С. Г. Воркачов підкреслює в концепті органічну єдність таких начал, як 

«знання» й «етнокультура»: «концепт – це культурно маркований 

вербалізований зміст, представлений у плані вираження цілою низкою своїх 

мовних реалізацій, що утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму; 

одиниця культурної свідомості, що має мовне втілення й позначається 

етнокультурною специфікою» [61, с. 47–48]. 

Точне визначення концепту дає О. С. Кубрякова: «Концепт – це певний 

окремий смисл, певна ідея, яка міститься в нашій свідомості <…> як 

оперативна одиниця розумових процесів, причому одиниця, що виступає як 

гештальт – цілком самостійна та чітко відокремлена від інших сутність» [162, с. 

316]. 

Слід наголосити, що до сьогодні дослідники не встановили єдиних критеріїв 

визначення концептів. Думки мовознавців з цього питання можна звести до 

трьох груп: 1) як найпростіші слід розглядати концепти, представлені одним 

словом, а як складні – ті, що представлені словосполученнями та реченнями; 

2) найпростіші концепти містяться в семантичних ознаках або маркерах, що 
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визначаються під час компонентного аналізу лексики; 3) свідомість оперує 

невеликою кількістю «примітивів», тобто найпростіших концептів, 

комбінацією яких можна описати весь словниковий склад мови [154, с. 90]. 

Крім того, концепти різняться обсягом інформації, що міститься в них, залежно 

від індивідуальної чи етнічно-колективної репрезентації, наукової чи наївної 

картини світу [253, с. 257].  

Різні погляди науковців щодо базових ознак  і структурних особливостей 

концепта сприяють формуванню цілісного уявлення про цей феномен людської 

свідомості. За будь-яких підходів у центрі уваги лінгвістів опиняється проблема 

розрізнення концепта й поняття, яке також має ментальну гносеологічну 

природу. 

Так, зокрема, О. О. Селіванова зазначає, що в лінгвістиці увага до концепту 

була зумовлена потребою нового тлумачення терміна «поняття», яке 

традиційно розглядалося як абстракція окремих чуттєвих ознак, а згодом 

розширило свій обсяг до рівня позначення всього обсягу інформації про певний 

об’єкт або клас об’єктів. На позначення другого тлумачення почав 

використовуватися термін «концепт». Поняття виступає ядром концепту, 

фіксується у вигляді пропозиційних структур і позначається певною 

номінативною одиницею. Засобом доступу до концептуального знання є слово, 

яке може представляти різні концепти, тому мова постає як доволі компактний і 

зручний інструмент концептуалізації [253, с. 256–257]. 

На думку В. В. Колесова, поняття й концепт співвідносяться між собою у 

гіперо-гіпонімічний спосіб: основою концепта є поняття, але основою поняття 

не є концепт: «Концепт – не поняття, а сутність поняття, представлена у 

змістовних формах – в образі, в понятті, в символі. Поняття є наближенням до 

концепта. Концепт – це і ментальний генотип, й атом генної пам’яті, й архетип, 

й першообраз» [138, с. 19]. 

Вдалим видається вирішення питання визначення концепта, встановлення 

співвідношення феноменів концепта й поняття, а також виявлення структури 

концепта, запропоновані А. М. Приходьком. Дослідник визначає концепт як 



92 

  

складноструктурований феномен, поняттєвий базис якого проходить крізь 

призму етнопсихологічної оцінки й органічно поєднується з лінгвокультурним. 

Концепт як багатовимірне ментальне утворення складається з поняттєвого, 

образно-перцептивного й ціннісного шарів, які співвідносяться між собою як 

субстрат, адстрат й епістрат відповідно. При цьому «поняттєвий субстрат 

концепта відбиває його денотативну співвіднесеність з концептуальним 

референтом – мінімальним самодостатнім учасником ментального простору, 

своєрідним когнітивним “згустком”. У такому сенсі поняття й концепт 

корелюють між собою в гіперо-гіпонімічний спосіб: в основі будь-якого 

концепта лежить поняття – феномен логічного, а тому й наднаціонального 

порядка» [241, с. 21]. Перцептивно-образний адстрат концепта включає ті 

знання, образи й асоціації, що виникають у свідомості у зв’язку з тим чи іншим 

денотатом, формуючись у результаті індивідуального досвіду й колективного 

знання. Ціннісний (або валоративний епістрат), на думку дослідника, є 

найголовнішим складником концепта, оскільки зумовлюється ставленням до 

нього представниками певного етно- й лінгвокультурного колективу знання 

[241, с. 23–27]. 

Поділяючи в цілому наведене А. М. Приходьком визначення концепта й 

виділення його структурних складників, вважаємо доцільним у межах нашої 

роботи акцентувати увагу на вивченні поняттєвого субстрата концептів, що 

складають підґрунтя для формування світоглядних категорій простору й часу. 

Увага до цього структурного елемента концепта дозволить вивчити базовий 

рівень перетину свідомості й мови, оскільки поняття як раціонально-логічний 

феномен когнітивно-семантичного характеру, відбиваючи певні сторони 

позамовних об’єктів і явищ, постає як загальновідомий і комунікативно 

значущий складник концепта, мінімум його змістового обсягу, що зазвичай 

фіксується лексиграфічними джерелами і здебільшого збігається зі змістом 

лексичної одиниці, що його втілює. 

Проблемним питанням лінгвоконцептології є встановлення таксономії 

концептів, що передбачає їх упорядкування залежно від типу й обсягу 
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закладеної в концепті інформації. Класифікація концептокорпуса необхідна й 

важлива для системного розуміння концептуального устрою певної 

лінгвокультури. 

Залежно від способів мовної репрезентації обираються різні підходи до 

типологізації концептів: тематико-ідеографічний [297], дискурсивно-текстовий 

[121; 275; 382], аксіологічний [121]. 

Актуальним для нашого дослідження є поділ концептів на типи з погляду 

когнітивної семантики. Згідно з таким підходом концептокорпус поділяється на 

універсальні й специфічні концепти. На думку А. М. Приходька, універсальні 

концепти позначаються загальним та наднаціональним характером, мають 

загальнолюдське значення. Окремі представники цього типу трактуються як 

«гіперконцепти», оскільки «в певних дискурсах вони здатні утворювати свого 

роду замкнене коло» [241, c. 48]. Разом із тим універсальні концепти 

неоднорідні й включають як категорійні, так і повсякденні ментальні 

утворення. На відміну від універсальних, специфічні концепти належать до 

певної субкультури (соціальної, етнічної,професійної і под.) [241, c. 49]. 

Концепти, які належать до сфери просторових і часових уявлень, без 

сумніву, належать до групи універсальних і мають статус категорійних, 

оскільки відбивають єдиний для всіх людей когнітивний процес й несуть 

інформацію про реальні об’єкти, їх положення у просторі й часі. Універсальний 

статус категорійних концептів ПРОСТІР і ЧАС підкреслювали у своїх роботах 

М. В. Всеволодова [68], І. О. Голубовська [79; 80, c. 20], О. М. Євтушенко [98], 

М. Шварц [505, s. 88].  

А. Вежбицька  розглядає концепти, які є підґрунтям для формування 

світоглядних категорій простору і часу, як базові семантичні примітиви й 

включає до цієї групи, зокрема, такі концепти-примітиви: дія, подія, рух, 

контакт, місцеперебування, існування, життя і смерть, час тощо [42, с. 306]. На 

думку дослідниці, характерними властивостями й ознаками цих елементів 

мовної свідомості є існування у вигляді значення лексичних одиниць; 

можливість виражатися словами, зв’язаними морфемами або 
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словосполученнями, мати складну форму; наявність різних морфосинтаксичних 

властивостей та належність до різних частин мови в різних мовах; 

припустимість комбінаторних варіантів; добре визначені синтаксичні 

властивості; можливість у двох і більше примітивів одного лексичного 

вираження за різних синтаксичних властивостей [42, с. 306–307].  

Такий погляд на семантичні концепти-примітиви підтверджується 

численними розвідками на матеріалі різних мов, на які покликається 

дослідниця, наприклад: M. Амбербер (амхарська) [396], Ф. Амекa (ю) [397], 

Р. Бугенхаген (мбула) [408], А. Вежбицькa (польська) [534], P. Газадa, M. Оніші 

(японська) [451; 492], A. Гладковa (російська) [443], P. Гонзалес, M. Азнарес 

(іспанська) [444], H. Енфілд (лао) [428], Б. Пітерс (французька) [494], K. Тревіс 

(іспанська) [527], Г. Чапел (китайська) [412], Дж. Юн (корейська) [537], 

M. Юнкер (східна крі) [469] [42, c. 305]. 

Основоположними для нас є твердження А. Вежбицької, що елементарні 

концепти можна визначити шляхом ретельного аналізу будь-якої мови. 

Ідентифіковані подібним чином набори примітивів будуть  збігатися, оскільки 

кожне таке угруповання постає «лінгвоспецифічною маніфестацією 

універсального набору фундаментальних людських концептів» [42, c. 33]. Такі 

концепти є частиною генетичної спадщини людини, фундаментом, на якому 

будується семантична система певної мови. Оскільки досвід людства виявляє 

як відмінні, так і подібні принципи концептуалізації світу, то в основі всіх мов, 

навіть достатньо різних, лежать «ізоморфні множинності семантичних 

елементів» [42, c. 34]. Такої ж думки дотримується й Г. Зейлер, який зазначає, 

що «універсальні концепти являють собою необхідну передумову всієї мовної 

діяльності. Вони є tertium comparationis, необхідним для зіставлення мов, для 

перекладу; необхідні також і для збирання лінгвальних даних» [507, p. 13].  

Разом із тим дослідники наголошують на тому, що попри свою 

універсальність категорійні концепти, зокрема ПРОСТІР і ЧАС, все ж таки 

мають національно-культурні особливості й «переживаються в різних 

культурах по-різному» [241, c. 49; 242, c. 158]. На думку А. Вежбицької, 
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підґрунтям людської комунікації й мислення є певна множинність примітивів-

універсалій, набір семантичних примітивів, який збігається з набором 

лексичних універсалій. Специфічні для мов конфігурації цих примітивів 

відбивають розмаїття культур [42, c. 60]. Встановлення балансу універсального 

й етноспецифічного, без сумніву, становить особливий інтерес для досліджень 

певного концептокурпусу і його мовної репрезентації. 

 

 2.1.2. Структурна організація концептосфери як сегмента 

концептуальної системи носіїв мови 

 

У мовній свідомості концепти певним чином організовані в систему. 

Концептуальна система «являє собою певні смисли, якими оперує й маніпулює 

людина в процесах розумово-мовленнєвої діяльності як певними окремими 

ідеальними сутностями (концептами)» [162, c. 380].  

За визначенням О. О. Селіванової, концептуальна система – це «система 

концептів у свідомості людини, яка відтворює у вигляді структурованих й 

упорядкованих знань уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього 

рефлексивного досвіду людини, фіксуючи інформацію, яка поступає до неї в 

мовній і невербальній формі різним шляхом: від органів чуття, у результаті 

осмислення, на підставі інтуїції, позасвідомих процесів або у функціональному 

континуумі взаємодії різних пізнавальних механізмів» [253, c. 261]. 

Р. І. Павільоніс розглядає концептуальну систему як систему інформації 

індивіда про реальний і уявний світ, яка безперервно конструюється. Вона 

передає пізнавальний досвід людини, але сам цей досвід не пов’язується 

виключно з мовою, адже людина знайомиться зі світом до знайомства з мовою, 

інтерпретує побачене й почуте. Унікальна роль мови в такому процесі 

мислення й осмислення світу полягає в тому, що, «маніпулюючи вербальними 

символами», людина отримує можливість «маніпулювати концептами системи» 

й будувати нові концептуальні структури [211, c. 113–114, 263–280]. 
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Важливим є розрізнення індивідуального й колективного характеру 

концептуальної системи. Як зазначає О. О. Селіванова, «колективна 

концептуальна система представлена в етносвідомості як узагальнення 

колективного досвіду певного етносу, що дає змогу його представникам 

ідентифікувати себе та взаємодіяти» [253, c. 261]. 

Д. С. Лихачов для позначення такого типу концептуальної системи увів до 

поняттєвого апарату лінгвістики термін «концептосфера», який розуміють як 

сукупність концептів нації. Дослідник розглядає концепт як «результат 

зіткнення словникового значення слова з особистим і народним досвідом 

людини» [177, c. 8]. При цьому він указує на залежність потенції концепту від 

культурного досвіду людини, оскільки і слово, і його значення, і концепти 

значень існують не відокремлено, а в певній людській «ідіосфері», зумовленій 

індивідуальним культурним досвідом, знаннями, навичками, із чого випливає 

багатство або бідність концептів [177, c. 3–9].  

Таким чином, Д. С. Лихачов уживає термін «концептосфера» як синонім до 

терміна «концептуальна картина світу», тобто репрезентації у свідомості 

осмисленого людиною світу. Подібний погляд на поняття концептосфери як 

упорядковану сукупність концептів народу, цілісну інформаційну базу 

мислення демонструють С. Г. Воркачов [62, c. 39], В. А. Маслова [190, c. 34], 

З. Д. Попова і Й. А. Стернін [234, с. 9], А. М. Приходько [240, с. 209]. 

 Ряд представників когнітивної семантики пропонують інше тлумачення 

концептуальної сфери. Так, на думку О. О. Селіванової, концептосферу слід 

виокремлювати в межах концептуальної системи як окремий її фрагмент і 

репрезентант певної предметної галузі. Співвідношення концептуальної сфери 

та концепту в концептуальній системі залежить від настанов дослідника, 

оскільки чимало концептів входять до різних сфер, або концептуальна сфера 

повністю може ототожнюватися з певним концептом [253, с. 261]. Подібне 

розуміння концептосфери простежуємо в працях Т. А. Космеди та 

Н. В. Плотнікової, які називають концептосферою фрагмент концептуальної 

картини світу, сформований на основі уявлень людини та репрезентований 
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сукупністю одиниць пам’яті (концептів), що групуються за тематичною 

ознакою [146, с. 31–32].   

Т. В. Глазкова, підсумовуючи досвід вивчення різних підходів до поняття 

«концептосфера», відзначає, що свою концептосферу має кожний окремий 

концепт залежно від суб’єктивного досвіду людини, яка його використовує. 

Водночас концептосферу має й окрема культура. Тоді концептосфера 

представлена сукупністю концептів, позначених етноспецифічними рисами, 

врахування яких необхідне для характеристики як мовних, так і позамовних 

феноменів [78, с. 56–57]. 

Із наведених альтернативних тлумачень поняття концептосфери 

ієрархічно більш упорядкованими та ефективними для аналізу когнітивних 

структур у мовних одиницях різних рівнів видаються термінологічні 

визначення О. О. Селіванової. Отже, в нашому дослідженні пропонуємо 

розглядати концептуальну систему давньогрецької мови як усю сукупність 

структурованих і упорядкованих знань про світ і місце людини в ньому, що 

сформувалися в еллінів у результаті освоєння довкілля. Окремі фрагменти такої 

системи, які включають у себе комплексні уявлення греків про організацію 

простору й часу, становлять локативно-темпоральні концептосфери. 

Концептуальні сфери простору й часу в науковому плані потребують 

осмислення як дискретні сутності, які складаються з підсистем, сформованих за 

принципом структури, зв’язку, ієрархії. Оскільки концепт як елемент 

концептосфери входить до її складу не самостійно, а завдяки взаємодії з 

іншими концептами, доцільно встановити спосіб такої взаємодії між 

складниками концептосфери. На думку А. М. Приходька, паттерн взаємозв’язку 

між концептами формується «двома системорелевантними способами – 

польовим і конфігуративним: перший спеціалізується на організації когнітивно-

семантичних, другий – соціодискурсивних просторів» [241, с. 176]. 

Польовий спосіб організації концептокорпусу просторово-часових 

концептосфер з опорою на спільність когнітивної семантики їхніх елементів 

перебуває в центрі уваги нашого дослідження, корелюючи з польовим 
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принципом організації лексико-семантичної системи мови, за яким група 

мовних одиниць формується за спільністю значення. Головними 

методологічними принципами теорії поля є системність, структурованість, 

множинність й національна детермінованість реалізації семантичних категорій 

[68, с. 77]. За такими принципами досліджуються концептуальні поля в 

лінгвоконцептології й семантичні поля в лексичній семантиці. По суті, два 

названі напрями дослідження діють обопільно, оскільки лінгвоконцептуальний 

аналіз потребує виявлення специфіки мовної репрезентації концепта в системі 

лексичних одиниць, а семантичний аналіз передбачає з’ясування когнітивної 

структури знання, поняттєвого ядра концепта, закладеного в семантиці лексеми 

й зафіксованого в її словниковій статті. Погодимося тут зі словами 

М. О. Красавського, що аналіз концептів із застосуванням польового принципу 

є «описом семантично однопорядкових мовних одиниць, які формують той чи 

інший фрагмент вербального світу» [153, c. 18]. 

Отже, певним фрагментом концептосфери є концептополе, що являє собою 

стійке групування типологічно й семантично однорідних й ієрархічно 

впорядкованих концептів, які спеціалізуються на організації когнітивно-

семантичних просторів [241, с. 182]. Концептуальне поле характеризується 

багаторівневою системною організацією з можливістю виокремлення ядра, 

приядерної зони, ближньої й дальньої периферії.  

Визначення ядерної й периферійної зони концептуального поля залежить від 

ієрархії концептів у його складі, а також когнітивно-семантичного характеру 

інформації, закладеної в поняттєвому субстраті концепта. 

У спрощеному вигляді для розрізнення концептів, відмінних за обсягом та 

складністю поняттєвої структури, вводять терміни «макроконцепт» та 

«мікроконцепт». Під мікроконцептом розуміють концепт більш вузького 

значення, який може повністю або частково ставати складником концепту 

більшого за обсягом значення. Під макроконцептом розуміють концепт 

максимально широкого значення, який може включати до своєї структури інші 

концепти, повністю або частково [261, с. 24]. 
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Завданням нашої роботи є дослідження концептуальних сфер, що 

формуються довкола макроконцептів ПРОСТІР і ЧАС і є фрагментами 

загальної концептуальної системи давніх греків. Сегментами концептосфер 

простору й часу є концептуальні поля, які є стійкою групою типологічно й 

семантично однорідних та ієрархічно впорядкованих концептів, що 

спеціалізуються на організації певних когнітивно-семантичних просторів, які 

містяться в поняттєвому субстраті концептів. До ядерної зони концептополя 

включаються концепти високого рівня абстракції, які відображають 

максимально узагальнені знання про світ, а також концепти, поняттєвий 

субстрат яких містить знання, безпосередньо включене до певного когнітивно-

семантичного простору. Приядерна зона, ближня й дальня периферія 

формуються концептами за принципом зменшення рівня абстракції й 

наближення до повсякденного життя людини, а також концептами, які можуть 

осмислюватися як складники концептополя за певних контекстуальних умов, як 

результат дії аналогії чи метафоричного переносу. 

Репрезентація концептів різних рівнів відбувається з залученням ресурсів 

мови, найчастіше лексичних. Лексична об’єктивація концепта є основним і 

найбільш продуктивним способом його реалізації й полягає в присвоєнні 

концепту певного імені, втіленого в слові. Слово може містити узагальнений 

зміст численних форм вираження позамовного референта. Концептуальний 

інваріант існує у загальному словниковому фонді й, відповідно, в тезаурусі 

окремих індивідуумів. Таким чином, лексична об’єктивація концепта є сферою 

засобів, які формують певні когнітивно-семантичні простори, тобто тим 

смисловим субстратом, який виступає посередником між планом змісту й 

планом вираження концепта [241, с. 82]. Основною одиницею цього рівня є 

лексичний знак. 

Оскільки репрезентація концептів здійснюється головним чином лексичними 

засобами мови й словникова стаття окремої лексеми містить інформацію про 

поняттєве ядро концепта, його когнітивно-семантичний простір, доцільним 

видається розглянути питання про статус слова як оперативної мовної одиниці 



100 

  

й засіб відображення концептуальної системи представників певної 

лінгвокультури. 

 

2.2. Функційно-семантичний підхід до вивчення мовної об’єктивації 

когнітивних структур 

2.2.1. Теоретичні засади вивчення семантичної структури слова як 

оперативної одиниці мовної категоризації й концептуалізації світу 

 

О. С. Кубрякова слушно зауважує, що для того, хто описує окрему мову, 

першочерговим є питання про те, як мова передає інформацію про світ та як 

вона розподіляє її за своїми одиницями та категоріями для вираження 

мисленнєвих процесів окремої людини, а також досвіду людства в цілому. Без 

визначення когнітивної сутності кожної одиниці мови, мовної категорії, 

класифікації не можна дати їм розумного пояснення, охарактеризувати їхню 

природу та функції [162, с. 235–236]. 

Р. Лангакер розглядає граматику й лексику як один континуум, в якому 

визначальні позиції має саме лексика, і всю мову описує з фонетичного, 

семантичного і символічного погляду. Автор стверджує, що символічні, тобто 

знакові одиниці, об’єднують певну фонетичну структуру з семантичною, 

утворюючи слова. Семантичні одиниці можуть встановлюватися лише щодо 

певної ділянки знання, когнітивної або концептуальної сфери. Уся категорія 

значення прирівнюється дослідником до результатів осмислення людиною 

довкілля, причому базовими когнітивними сферами вважаються, зокрема, 

простір і час [475, р. 280]. 

Вивчення лексичної семантики мови має свою тривалу історію, 

поняттєво-теоретичний апарат, методологічну базу, яка дозволяє виявити як 

універсальні, так і етноспецифічні риси лексичних одиниць. Свого часу 

У. Вайнрайх наполягав на тому, що головною метою семантики є отримання 

«експліцитних, виражених словами, обґрунтованих описів і пошуки відповідної 

методології для отримання й верифікації таких описів значення» [532, р. 389]. 
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Дослідник також стверджував, що подібні описи мають бути зрозумілими 

звичайним носіям мови й підлягати верифікації за допомогою консультацій із 

цими носіями. Знання про мову і знання мови передбачає виділення різних 

одиниць і категорій як складників системи. Вони визначають її роль у розумінні 

світу й фіксації структур досвіду й знання, думок і оцінок, у їх  збереженні й 

можливості оперування ними у свідомості людини. 

У центрі уваги в нашому дослідженні перебуває слово як значуща 

оперативна одиниця й знак особливого типу. У мовознавстві не існує 

визначення слова, яке можна було б точно застосувати для всіх мов, особливо 

типологічно різних. Тут даються взнаки як об’єктивні фактори, що 

перешкоджають загальній кваліфікації слова, так і суб’єктивні, що 

пов’язуються з неоднаковим розумінням його статусу та модусу існування.  

За традиційним визначенням, у слові діалектично поєднуються, 

перетинаються, взаємодіють фонетичні, фонологічні, семантичні та граматичні 

мовні реальності, інакше кажучи, воно становить їх діалектичну єдність з її 

специфічним виявленням у кожній конкретній мові [101, с. 7; 187, с. 105; 388, с. 

43]. 

Слово виникає на основі суб’єктивного сприйняття дійсності. Так, В. фон 

Гумбольдт наголошує на тому, що «слово – не еквівалент чуттєво-сприйнятого 

предмета, а еквівалент того, як він був осмислений мовотворчим актом у 

конкретний момент винаходу слова» [82, с. 103]. Більшість лінгвістів 

розглядають слово як образ предмета, із чого випливає, що значення слів 

поняттєве. Саме з поняттєвим характером значення слова пов’язується його 

синтаксична самостійність. Функція найменування (або вираження поняття) 

характерна для слова й не властива морфемі [282, с. 256–257].  

Із погляду фонетики, слово – це послідовність фонем, звуковий комплекс, за 

яким закріплене певне значення; із погляду словотвору воно є реалізацією 

певного словотворчого типу і моделі у зв’язку з індивідуальним значенням; у 

граматиці вивчаються граматичні значення певних мовних одиниць і засоби їх 



102 

  

зв’язку в словосполученні й реченні; у семасіології аналізується лексичне 

значення й т. ін.  

Тривалі пошуки відповідей на питання про специфіку категоризації світу, 

опису й пояснення розумових процесів і способів, що формують 

індивідуальний і етнокультурний менталітет, фіксації результатів пізнавальної 

діяльності людини в системі мови, кореляцій і зв’язків між структурами знання 

й структурами мови  представлено в роботах А. Андерсона [398], Дж. Брунера 

[407], А. Гарднера [438], Р. Джекендоффа [462; 463; 464; 465], Дж. Катца [470], 

Дж. Лакоффа, М. Джонсона [168], Р. Лангакера [475], Ф. Лібермана [479], 

Е. МакКормака [185], Дж. Міллера [195], У. Найсера [204], А. Ньюелла [489], 

Ж. Піаже [495], Г. Саймона [509], Ч. Філлмора [433], Дж. Фодора [434], 

Н. Хомського [417; 418], Г. Хармана [450], У. Чейфа [339; 340], Р. Шепарда 

[508]. В українському й російському мовознавстві становлення й розвиток 

когнітивної лінгвістики пов’язані з такими іменами, як В. З. Дем’янков [90; 91], 

С. А. Жаботинська [100], В. І. Кононенко [143; 144], О. С. Кубрякова [162], 

O. O. Леонтьєв [174; 175], Ю. Г. Панкрац [213], В. В. Петров [219; 220], 

З. Д. Попова, Й. А. Стернін [232; 233], А. М. Приходько [240; 241], 

О. О. Селіванова [252], Р. М. Фрумкіна [323]. 

Згідно з новими теоретичними настановами когнітивно-дискурсивного 

аналізу кожного мовного явища слід враховувати дві його функції – когнітивну 

(за участю в процесах пізнання) та комунікативно-дискурсивну (за участю в 

актах мовленнєвого спілкування) [162, с. 391]. Відповідно до цього 

сформувалося і нове тлумачення такого структурного елемента мови, як слово. 

Когнітивний підхід дозволяє стверджувати, що слово є головною 

одиницею мовної картини світу, внутрішнього лексикону, причому зв’язок 

мовної картини світу з концептуальною здійснюється саме через слово. 

Ч. Філлмор слушно вказав на те, що «численні слова з тих, які ми вживаємо, 

подібні до імен речей і мають такі значення, про які реально не можна говорити 

без вказівки на знання про ці речі» [433, р. 89]. Взагалі, «ословлювання» світу 

веде до більш чіткої впорядкованості й фіксації ідей у свідомості людини. 
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Невербалізовані знання становлять роз’єднані та розпливчасті уявлення й, 

тільки отримавши мовне тіло знака, стають зручними оперативними одиницями 

процесів мислення. Як зазначає Н. В. Бардіна, «позначення як особливі 

предметні форми мови замінюють собою в ментальній та дискурсивній 

діяльності  найскладніші фрагменти наших думок про світ та підсумки його 

осмислення» [19, с. 53]. 

Підґрунтям до сучасного тлумачення сутності й статусу слова в межах 

когнітивного підходу стали розробки лінгвістів кін. 70-х – поч. 80-х рр. ХХ ст., 

які розвивали ономасіологічний напрямок досліджень у контексті теорії 

номінації (В. Г. Гак, Ю. С. Степанов, В. Н. Телія, О. С. Кубрякова, М. Докуліл). 

Поняттєво-теоретичний і методологічний апарат теорії номінації включає в 

себе такі основні поняття, як внутрішня форма знака, мотивованість знака, 

ономасіологічна модель, ономасіологічна структура. В. Г. Гак свого часу писав: 

«В аспекті змісту ми трактуємо поняття номінації в широкому плані, як 

позначення всього, що відображає й пізнає людська свідомість, усього сущого 

або уявного: предметів, осіб, дій, якостей, відношень та подій» [71, с. 234]. 

В. М. Телія вказувала на унікальну властивість словесних знаків 

опосередковано відображати дійсність, «зберігати й передавати поняттєвий 

зміст, що історично закріплюється за певним словом у вигляді його лексичного 

значення, задовольняючи відображально-класифікаційні та розумово-

комунікативні процеси в усіх сферах людської діяльності» [293, с. 83–84]. 

Розвиток і нове обґрунтування цих думок у новому когнітивному аспекті 

реалізовано в роботах із когнітивної лексикології та когнітивної ономасіології 

С. А. Жаботинської [100], О. С. Кубрякової [162], О. М. Позднякової [227], 

О. О. Селіванової [252]. Якщо раніше в центрі уваги ономасіологів перебувало 

питання про пошук оптимальних мовних форм для вираження необхідного 

змісту та встановлення відповідних номінативних компонентів у їх зв’язку й 

взаємодії [158], то сьогодні ця проблема вирішується в більш складній системі 

координат, в якій одиниці номінації розглядаються в їх тісному зв’язку з тим 

комунікативним процесом, складниками якого вони є. Кожна мовна одиниця 
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повинна відповідати новим вимогам, головною з яких є здатність передавати 

результат пізнання й осмислення світу, сприяти виділенню тих фрагментів, які 

залучаються до різних типів діяльності людини й зумовлюють структурацію 

цієї діяльності. При цьому «явище, яке має бути названим, – пише М. Докуліл, 

–  завжди входить до складу певного поняттєвого класу, що має в певній мові 

свій категорійний вияв, а потім у межах цього класу воно визначається певною 

ознакою» [426, p. 196]. 

Отже, слово постає як репрезентація в нашій свідомості певної сутності 

реальної дійсності і є знаком особливого типу. Слово як знак-репрезентація 

використовується в процесах мислення, замінюючи реальні об’єкти й сутності, і 

формує поле ментального лексикону [162, с. 347]. Одиниці внутрішнього, 

ментального лексикону людини містять відомості не тільки про самих себе, а й 

про цілісні системи, складниками яких вони є. Значущість внутрішнього 

лексикону полягає не лише в тому, що пам’ять людини зберігає різноманітні за 

формою та змістом одиниці, які забезпечують нормальну мовленнєву 

діяльність, а й у тому, що серед них є така унікальна одиниця, як слово, що 

активізує найскладніші структури нашого мозку, індукує комплекси 

різнопланової інформації, може розкладатися на складові частини або 

слугувати базою для формування комплексних комбінацій, що дозволяє вийти 

через слово до різних структур знання, як вербалізованих, так і 

невербалізованих [162, с. 388–389]. 

Змістова сторона слова, його значення, що відкриває доступ до 

«енциклопедичної інформації» людської пам’яті, привертали увагу мовознавців 

на всіх етапах розвитку лінгвістичної думки. На сучасному етапі розвитку 

мовознавства методи розкриття значення лексичних одиниць, розроблені в 

межах лексичної семантики, допомагають вирішити проблемні питання 

лінгвоконцептології, зокрема встановити зв’язок між поняттєвим ядром 

концепта та його мовною репрезентацією. 

А. Вежбицька, наголошуючи на винятковій важливості вивчення змістової 

сторони слова, вказує, що лексичні дані є надзвичайно важливими для 
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встановлення ключових понять певної культури. Без глибинного семантичного 

аналізу лексичні дані легко можуть отримати неправильну інтерпретацію [42, с. 

79]. Поняття, що містяться в словах природної мови, в певному сенсі розмиті, 

тож завдання лінгвістики полягає в тому, щоб дати точний опис «розмитості, 

властивої природній мові» [453, р. 273]. 

У сучасній лінгвістиці немає більш широкого й менш певного поняття, ніж 

«семантика»: цим терміном однаково визначається як сам об’єкт дослідження – 

змістова, значеннєва сторона мовних одиниць та категорій, які обумовлені, у 

свою чергу, категоріями мислення та об’єктивного світу, так і самі наукові 

дисципліни й напрями, що різнопланово вивчають змістову сторону мови. 

Жодна інша лінгвістична дисципліна не має таких відмінностей у поняттях і 

термінах, як семантика. 

Розвиток науки останнім часом змусив по-новому оцінити проблему 

значення. На сьогодні існує велика кількість різних експериментальних 

методик, спрямованих на дослідження значення слова, вивчення його 

семантичної й ономасіологічної структури, експлікацію всього, що пов’язується 

та асоціюється зі словом. 

Семантика була першим із трьох напрямів, якими йшли філософи мови ще за 

часів античності. Значною мірою цим шляхом пішла й філософія взагалі.  В 

основу багатьох філософських питань було покладено роздуми про імена та їх 

відношення до речей, а отже, з сучасного погляду – роздуми про семантику. На 

думку Ю. С. Степанова, філософія імені – це пік вивчення «чистої семантики», 

майже цілком вільної (абстрагованої) від синтактики й прагматики (дектики) 

[290, с. 9]. 

В українському й російському мовознавстві теоретичні й практичні 

проблеми семантики висвітлювалися в роботах О. С. Ахманової [16], 

І. К. Білодіда [25], В. В. Виноградова [45], А. П. Євгенієвої [96], 

М. А. Жовтобрюха [103], М. П. Кочергана [150], Л. А. Новикова [209], 

С. В. Семчинського [255], Ю. С. Степанова [284], Н. Ю. Шведової [378], 

А. А. Уфімцевої [316; 317], Д. М. Шмельова [385].  
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Як відомо, серед лінгвістів склалися два принципово різні погляди на те, чи є 

значення властивістю слова або чимось, що не належить мові.  

Ще О. О. Потебня вказував: «Під значенням слова взагалі розуміють дві різні 

речі, з яких одну, що належить сфері мовознавства, назвемо ближчим, другу, 

яка становить предмет інших наук, – віддаленим значенням слова» [238, с. 19]. 

Розрізнення ближчого і віддаленого значення в слові важливе для 

формалізованого вивчення лексичної семантики. Окреслення меж у значенні 

слова як лінгвістичного явища є актуальним і для інших галузей сучасної 

мовознавчої науки.  

Для лексикоцентричної семасіології семантика, зміст, значення входить у 

слово як його внутрішня властивість, звідси природно виникає питання про 

принципи й методи їх виявлення [193, с. 43]. 

Дж. Міллер та Ф. Джонсон-Лерд, узагальнюючи знання про семантичну 

структуру слова, вказують, що значення слова визначає коло об’єктів і явищ, до 

яких це слово може бути віднесене; інкорпорує дані про сприйняття та 

перцептуальні характеристики позначеного і його зв’язки з іншими об’єктами 

та явищами у світі; фіксує дані про функції й призначення того, що 

позначається словом [488, р. 702]. Аналогічно висловлюється й Н. Ю. Шведова, 

визначаючи слово як оперативну одиницю граматичної і лексичної системи, 

значення якої можуть сягати як минулого, так і сьогодення, передавати зміни в 

структурі знання про позначуване і зберігати досвід попередніх поколінь [381, 

с. 7]. Подібні твердження знаходимо і в О. С. Кубрякової. На думку дослідниці, 

слово виникає для того, щоб утримати в пам’яті й зафіксувати певну структуру 

знання, і в акті семіозису стає її матеріальним замінником. Після апробації 

слова суспільством воно зазнає трансформації внаслідок розвитку самої 

структури знання та особливостей розуміння цієї структури окремими 

мовцями. Тож значення слова-знака змінюється (розширюється, уточнюється) 

разом із розширенням знань про предмет, структуру знання, що асоціюється зі 

знаком. Результатом такого розвитку слова з семантичного погляду стає його 

багатозначність [162, с. 283–284]. 
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Отже, для вирішення актуальної проблеми значення слова як знака 

необхідно встановити певний тип концептуального або когнітивного базису, що 

підводиться під цей знак, особливий квант інформації, який виділяється тілом 

знака із загального потоку знань про світ [206, с. 70].  

Концепти, які слугують для організації людського досвіду в усьому його 

розмаїтті, потребують закріплення за системою мови в її граматичних 

категоріях та лексичних одиницях. Проблема позначення фрагментів світу, 

класифікації процесів номінації, використання назви в актах комунікації 

пов’язується з питанням про когнітивні засади формування й виділення частин 

мови, які мотивуються водночас тим, який елемент дійсності обирається для 

номінації, а також тим, як ця назва буде використана для побудови 

висловлювання.  

 

2.2.2. Частини мови як результат вербалізації концептуальних структур 

 

Як зазначав І. Р. Вихованець, «найбільш продуктивним засобом 

систематизації “океану” слів, найвищим виявом системної організації слів 

(незважаючи на їх «відкритий» характер) виступають частини мови. Цей спосіб 

класифікації словника, звичайний з давніх-давен, враховує як лексико-

категорійну семантику слів, так і їхні морфологічні та синтаксичні показники» 

[51, c. 10]. 

Частини мови завжди входили до фундаментальних понять лінгвістики. 

Залежно від різних практичних і теоретичних завдань підкреслювалися різні їх 

властивості. Основні морфологічні, синтаксичні й змістові характеристики цих 

класів слів на сьогодні достатньо добре відомі. Хоча треба зазначити, що, 

незважаючи на тривалу історію дослідження частин мови, відомості про них не 

набули узагальнення й зведення до єдиної системи. 

Сьогодні в центрі уваги дослідників перебувають важливі питання про те, 

яка саме частина знань про об’єкт фіксується в його назві, який концепт або 

група концептів отримують окреме найменування словом певної частини мови, 
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які ознаки, властивості, атрибути необхідно враховувати, щоб людина 

позначила певну реалію словом тієї чи іншої частини мови. Кожна мова 

продукує особливі знаки, які фіксують предметні значення й використовуються 

для номінації предметного світу. Вони відрізняються від знаків, що передають 

ознакові значення – динамічні, процесуальні, подієві, а також значення 

відносно стабільних атрибутів. Як твердить О. С. Кубрякова, «знання, які 

належать до світу дійсності, формують повнозначні одиниці, тоді як знання, що 

належать до оформлення висловлювання та їх зв’язку в дискурсі – службові, з 

особливими “тілами” подібних знаків» [162, c. 332]. 

Традиційно вважається, що частини мови з’явились як результат величезної 

абстрагуючої роботи людського мислення й виражають як лексичні,  так і 

синтаксичні властивості слова, характеризуються певним оформленням, яке 

виявляє ці властивості й дозволяє відокремити конкретну лексичну групу з її 

синтаксичними ознаками від інших аналогічних груп  (В. М. Алпатов [4; 5], 

O. Х. Востоков [64], М. В. Ломоносов [178], І. І. Мещанінов [194], 

О. М. Пєшковський  [222], M. С. Поспєлов [237], О. О. Потебня [238], 

О. П. Суник [291], Ф. Ф. Фортунатов [322]). Це означає, що частини мови є 

лексико-граматичними розрядами слів, які визначаються і розрізняються за 

такими ознаками: 1) лексичне значення у зв’язку з граматичним; 2) синтаксична 

функція; 3) будова слова; 4) форми словозміни.  

На таких засадах побудована класифікація частин мови, запропонована 

В. В. Виноградовим [46; 47]. Подібним чином обґрунтовує виділення лексико-

граматичних класів слів й І. Р. Вихованець [52; 53]. Послідовно застосовуючи 

різнорідні критерії класифікації (семантичний, синтаксичний, морфологічний 

та допоміжні – логічний і словотвірний), дослідник виділяє чотири базові 

частини мови – іменник, дієслово, прикметник і прислівник – і вказує, що така 

чотирикомпонентна система частин мови дістала обґрунтування у роботах 

більшості лінгвістів, зокрема, О. С. Кубрякової [161; 162], Є. Куриловича [164], 

О. М. Пєшковського [222], М. В. Панова [214; 215], О. П. Суника [291], 

Л. Теньєра [526], Ч. Фріза [435; 436] та ін.  
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Часто лінгвістами інтуїтивно вказувалося на можливість «природної» 

класифікації слів. Значний прогрес у методології мовознавчих досліджень, 

пов’язаний із загальними досягненнями науки нашого часу, дає підстави для 

успішного вирішення такої проблеми. Зокрема, О. С. Кубрякова вказує, що 

визначення В. В. Виноградовим частин мови як називних класів слів, 

трактування їх як ономасіологічних розрядів і, нарешті, «концептуальна 

інтерпретація – все це ланки одного ланцюга міркувань про частини мови» 

[162, с. 129]. Дослідниця відзначає новаторські для свого часу ідеї Л. Щерби, 

який першим дав пояснення того, що можна вважати мовним осмисленням 

категорії: «Якщо в мовній системі певна категорія знайшла собі повне 

вираження, то вже один смисл змушує нас підводити те чи інше слово під цю 

категорію» [388, с. 80]. 

 Головне питання для сучасних дослідників частин мови полягає в тому, які 

фрагменти світу й онтологічні сутності позначаються ними, які ноетичні 

простори покриваються словами різних частин мови. Важлива роль при цьому 

відводиться номінативній діяльності людини, антропоцентричній природі такої 

діяльності, її мовленнєво-розумовим особливостям.  Представники 

ономасіологічного підходу намагалися пояснити причини розмаїття лексичних 

значень, які підводяться під певні загальні категорії, з’ясовували обсяг і 

сутність знань про об’єкти у відповідних позначеннях, можливість поєднання 

групи концептів у межах одного слова [161; 294; 330; 331]. Когнітивний напрям 

досліджень надав цим питанням більшої глибини й конкретності, пов’язавши 

відповіді на них із репрезентацією набутого людиною досвіду, будовою 

ментального лексикону й пам’яті, різними структурами знань і їхнього буття у 

свідомості людини, принципами сприйняття світу [162, с. 140–141].   

Нова теорія про частини мови представляє генезу частин мови як сплетіння 

завдань із первісного найменування явищ світу із завданнями опису та 

повідомлень про нього. У такому процесі важливу роль відіграють різноманітні 

фактори – біологічні, соціальні, екологічні, культурологічні [162, с. 184–185]. У 

межах когнітивного підходу вирішується питання про специфіку формування 
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знання про світ, яке потім виражається й узагальнюється в окремих частинах 

мови, а також природа і зміст цього знання. 

Спостереження за властивостями й обсягом концептів (або груп концептів), 

на яких ґрунтуються окремі частини мови, дозволило дійти висновків, що ці 

класи слів є природними категоріями, багатими поєднанням різнорідних ознак, 

до того ж, гомогенними категоріями завдяки скорельованості таких ознак. У 

межах нової концепції частин мови, яка ґрунтується на особливостях 

ментальної й комунікативної діяльності людини, сформувалися різні теорії 

частин мови. 

С. Д. Кацнельсон, розглядаючи функціонування граматичних форм частин 

мови з традиційного погляду, по-новому оцінює їх змістову форму, 

реконструює універсальний компонент мовної структури як розумового ядра 

граматичних форм або обов’язкового для всіх мов «категорійного мінімуму» 

[125, с. 14]. Такий мінімум дослідник пов’язує з частинами мови. У розумово-

мовленнєвій діяльності головну роль він відводить протиставленню імен та не-

імен, або ж предметних і ознакових значень, та їх подальшій класифікації [125, 

с. 133]. Важливою ознакою цієї концепції є прагнення охарактеризувати 

універсальні, базові значення, які збігаються в граматичних класах усіх мов. 

Ще до появи теорії прототипів С. Д. Кацнельсон говорить про базові для 

субстанціональних слів лексичні значення, які позначають предмети, для 

атрибутивних слів – відносно стабільні кількісні та якісні ознаки, для 

предикативних слів – змінювані ознаки дії та стану [125, с. 175]. 

Аналогічні проблеми висвітлюються і в роботі Дж. Лайонза [485]. На думку 

дослідника, поняттєві визначення частин мови заслуговують глибокого 

вивчення, оскільки навіть за наявності фактів очевидного поверхового 

варіювання мов їхні глибинні структури достатньо схожі, саме в них 

реалізується категорійна нетотожність слів та приналежність їх до різних 

частин мови. Тому для класифікації слів необхідно спочатку виділити класи на 

формальних засадах, а далі визначити в цих класах спільні поняттєві 
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властивості, що ґрунтуються на екстралінгвальних, універсальних категоріях 

[485, р. 111]. 

Т. Гівон протиставляє чотири кардинальні частини мови (іменник, дієслово, 

прикметник, прислівник), диференціюючи їхні сутнісні характеристики за 

новим параметром – ознакою стійкості в часі. «Те, з чим ми стикаємося в 

мовах, – пише він, – це континуум стабільності в часі. Найбільш стабільні в часі 

ті об’єкти, що повільно змінюються. Вони лексикалізуються у вигляді 

іменників. Найменш стійкі в часі сутності – дії та події, пов’язані у світі зі 

швидкою зміною, – лексикалізуються як дієслова, які врешті-решт і 

характеризують перехід від одного стану до іншого» [441, р. 321]. Проміжне 

місце на осі часової стабільності, на думку Т. Гівона, займають прикметники, 

наближаючись за своїми властивостями і до дієслів, і до іменників залежно від 

того, які властивості ними фіксуються. У переважній більшості випадків вони 

позначають тривалі в часі, тобто стабільні ознаки об’єктів. Прислівники 

виділяються дослідником за змішаними характеристиками. 

Подібні міркування знаходимо й у Т. В. Булигіної, яка для диференціації 

класів слів використовує поняття позачасової й часової локалізованості 

величин, які позначають онтологічні властивості об’єктів і специфіку 

концептуалізації світу людиною. Дослідниця вказує, що типовим для вживання 

дієслівних предикатів є уявлення про динамічність, а для вживання 

недієслівних предикатів – уявлення про статичність, причому «змістовна 

відмінність між дієслівними й іменними предикатами зводиться до різного 

характеру їх відношення до часу» [35, с. 13]. 

А. Вежбицька розробляє теорію частин мови в контексті концепції 

лексичних прототипів. Дослідниця вказує на поширену традицію встановлення 

класів слів для певної мови на основі лінгвоспецифічних формальних 

(морфосинтаксичних) критеріїв. При цьому такі класи певною мірою 

відповідають один одному в різних мовах [403; 404; 456; 502]. На думку 

А. Вежбицької, міжмовні відповідності між класами слів такого типу мають 

встановлюватися не на формальних засадах, а на семантичних [503, р. 7]. 
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Підґрунтям для подібного зіставлення мають бути емпірично виявлені мовні 

універсалії, тобто поняття, які виявляються в тій чи іншій формі в усіх мовах і 

можуть уважатися інтуїтивно осмислюваними концептуальними елементами 

[42, с. 219]. Аналогічно висловлюється і Р. Діксон: «Граматика існує для того, 

щоб кодувати смисл <…> Слова будь-якої мови можуть бути згруповані в 

певну кількість семантичних класів, які називаються семантичними типами, на 

основі наявності спільного семантичного компонента й деяких спільних 

граматичних властивостей. Кожен семантичний тип у конкретній мові буде 

асоціюватися з окремим класом слів» [424, р. 175]. А. Вежбицька з цього 

приводу наголошує на тому, що сама ідея семантичного типу передбачає певне 

семантичне узагальнення. Воно має бути точно сформульоване для можливості 

використання його як інструмента аналізу. Отже, для зіставлення класів слів 

пропонується емпірично встановлений список лексичних універсалій, що 

позначають прості, інтуїтивно зрозумілі елементарні концепти, які є 

самоочевидними [42, с. 222–223]. Такий підхід близький до теорії прототипів у 

встановленні частин мови, яка маніфестується в працях Т. Гівона [442], 

В. Крофта [421], Дж. Лайонза [486], П. Хоппера і С. Томпсона [459]. 

Як бачимо, багатьма дослідниками визнається важливість для класифікації 

мовних одиниць того концепту, уявлення, яке формується в людини і виражає 

досвід її діяльності з репрезентованими об’єктами. Р. Лангакер, вбачаючи за 

кожною мовною одиницею концептуальну структуру, слушно вказав, що кожна 

така структура відповідає тому, як позначуване було осмислене людиною, і 

підкреслював важливість власне лінгвістичного представлення цього 

позначуваного, його мовної форми. На думку дослідника, розрізнення мовних 

форм у передачі близького змісту неодмінно свідчить про різні нюанси 

репрезентованого і зумовлює різні образи й уявлення про нього [475, р. 12, 60]. 

Однією з універсальних властивостей частин мови є їхня подільність, що 

пов’язується, зокрема, з формальним протиставленням відкритих і закритих 

класів слів, тобто з можливістю/неможливістю представити відповідний клас 

слів вичерпним списком [503, р. 4]. Зазвичай дієслова, іменники, прикметники, 
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прислівники та числівники існують у мові як відкритий клас слів, а 

прийменники, займенники, сполучники – у вигляді закритих. Концептуально 

такий розподіл слів означає протиставлення називних класів слів, тобто слів із 

яскраво вираженою номінативною функцією, не-називним, службовим. На 

думку О. С. Кубрякової, інтуїтивне уявлення про те, що одні слова називають, а 

інші – служать, одні позначають світ речей, а інші – світ мови, одні мають 

підґрунтя в дійсності, а інші – не мають, а тому не можуть самостійно 

побудувати висловлювання, загалом відповідає відмінностям структур знання, 

що втілюються в таких класах, і самому типу інформації, яка виражається в цих 

структурах [162, с. 211–213]. 

Відзначимо також, що дослідники неодноразово підкреслювали вплив на 

мову різних культурно-суспільних, географічних, біологічних або 

антропологічних чинників, які зумовлюють її індивідуальність. Можливо, що 

морфологічні, синтаксичні й семантичні особливості конкретної мови, а відтак і 

закономірності виділення частин мови, також зумовлюються подібними 

чинниками. Зокрема, мови з розвинутою системою морфології пов’язуються з 

еволюцією за семантичною або ономасіологічною ознакою. Мови з 

нефлективною морфологією становлять собою системи, організовані за 

функційним або синтаксичним типом. Частини мови виступають у цих мовах за 

функційно-семантичними розрядами, тоді як у мовах першого типу панує 

семантичний принцип їхньої диференціації. У мовах з розвинутою 

морфологією переважає тенденція до закріплення в окремих частинах мови 

їхньої ономасіологічної значущості, їхньої предметної або ознакової сутності, 

що підкреслюється й експліцитно виражається морфологічними маркерами. 

Морфологічні категорії тут дозволяють позначити й представити в рельєфній, 

наочній формі основні ономасіологічні або номінативні категорії – 

предметність, процесуальність, ознаковість [161, с. 40]. Прикладом і яскравим 

представником мов такого типу є, зокрема, і давньогрецька, в якій 

морфологічні категорії виявляють і об’єктивують сутність предметних, 
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процесуальних та ознакових значень у їх розмаїтті. Синтетичні маркери 

позначають і синтаксичну роль слова як члена судження. 

Отже, наведене розуміння частин мови як особливих класів слів, що 

передають досвід людини в осмисленні світу, являють собою певні структури 

знання про нього й ґрунтуються на універсальних елементарних, базових 

уявленнях про організацію довкілля й функціонування об’єктів у ньому, стає 

підґрунтям для аналізу просторово-часової лексики давньогрецької мови в 

нашому дослідженні. Розподіл масиву лексики за частинами мови видається 

доцільним для виявлення груп слів, що містять інформацію про простір і час, 

встановлення специфіки кодування такої інформації в лексико-граматичних 

класах різного типу.  

У нашому дослідженні в центрі уваги перебувають три повнозначні частини 

мови – іменник як відкритий клас слів, що називає різні типи об’єктів, явищ і 

понять концептосфер простору і часу; прикметник, який позначає відносно 

стабільні ознаки об’єктів і явищ у просторі й часі; прислівник, позначений 

змішаними характеристиками, вказує на ознаку дії чи стану. У рамках цієї 

роботи дієслово не є об’єктом спеціального глибокого вивчення, оскільки його 

номінативні характеристики в просторовій системі координат на матеріалі 

давньогрецької мови достатньо повно було проаналізовано нами раніше [343]. 

Становлення й розвиток парадигми видо-часових значень цього класу слів 

глибоко досліджено в працях Л. Л. Звонської [107; 108; 109; 110]. Хоча, 

безперечно, семантика дієслівної складової береться до уваги під час 

встановлення й аналізу когнітивних і дискурсивних характеристик лексем 

інших класів слів. 

Група закритих класів представлена в нашій роботі прийменниками, 

займенниками та артиклем, які відіграють значну роль у можливості реалізації, 

вияву конкретного значення, типу інформації, закладеній у повнозначних 

частинах мови. Артиклі давньогрецької мови наділені широкими 

можливостями для оформлення відношень різних типів, зокрема й просторово-

часових. Детермінантні характеристики займенників доповнюють загальну 
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картину специфіки вираження категорії простору й часу в лексико-семантичній 

системі давньогрецької мови.  

Аналіз семантичної структури одиниць однієї частини мови доцільно 

проводити в межах лексико-семантичних груп, які представляють об’єднання 

слів за семантичною спільністю зі встановленими парадигматичними 

відношеннями.  

 

2.2.3. Лексико-семантичні групи і принципи компонентного аналізу 

семантики слова 

 

Лексичний склад мови, як відомо, найбільш тісно пов’язаний з позамовною 

дійсністю. За значної стійкості й традиційності він безпосередньо реагує на 

найменші зміни в природі та суспільстві. Зі змінами в позамовній дійсності 

пов’язане виникнення нових, зникнення, відхід на периферію лексичної 

системи застарілих слів і значень. Виходячи з тісної взаємодії лексичної 

системи з позамовною дійсністю, лексичний склад розглядають як відкриту 

незамкнену систему, особливості якої можна визначити так: 1) лексичні 

одиниці взаємодіють із зовнішнім середовищем, характер цієї взаємодії 

визначає її власну сутність; 2) із вказаною особливістю лексики внутрішньо 

пов’язана друга суттєва особливість – рухомість [385, с. 19]. Цією специфікою 

пояснюється не тільки поява нових і зникнення застарілих слів, а й глибинні 

семантичні зрушення, що приводять до зміни лексичної і синтаксичної 

сполучуваності слів. 

Членування лексики вимагає усвідомлення принципів об’єднання її за 

певними ознаками в ті чи інші групи, що називаються по-різному – 

семантичними полями, лексико-семантичними, тематичними групами, 

синонімічними рядами тощо. Здебільшого лінгвісти надають перевагу терміну 

«поле». Проте й він багатозначний і зустрічається в понад ста різних 

найменуваннях [131, с. 99]. 



116 

  

Як відомо, поняття поля (семантичного) набуло найбільшого поширення 

після виходу праці Г. Іпсена, в якій воно визначалось як сукупність слів, що 

мають загальне значення [461, р. 225]. Однак «польовий» підхід, в основі якого 

лежить дослідження груп слів, близьких за значенням, на думку Й. Тріра та 

Е. А. Найди, простежується вже у працях В. Гумбольдта й Г. Остгофа. Цей 

підхід був також представлений у роботах Б. Снелля та інших [389, c. 22–23]. 

П. М. Денисов під терміном «поле» розуміє перш за все широту й атракцію 

(тяжіння один до одного) абстрактних (елементарних) семантичних елементів. 

При цьому не слова входять до семантичного поля, а їх лексико-семантичні 

варіанти [92, с. 119–125]. 

Б. Ю. Городецький подає таке визначення поля: «Семантичне поле – це 

сукупність семантичних одиниць, які мають зафіксовану подібність у будь-

якому семантичному шарі й які пов’язані специфічними семантичними 

відношеннями. Для сигніфікативного шару ця подібність трактується як зв’язок 

із певним набором понять, для денотативного шару – як зв’язок з одним і тим 

самим набором об’єктів зовнішнього світу, для експресивного шару – як зв’язок 

з одним і тим самим набором умов мовного спілкування, для синтаксичного 

шару – як зв’язок із певним набором синтаксичних відношень між частинами 

мовних відрізків. Таким чином, у кожному семантичному шарі присутні 

семантичні поля» [81, с. 172]. 

Більшість лінгвістів визнає об’єктивне існування об’єднань слів, які умовно 

називають полями, і намагається розробити відповідні методи їхнього 

вивчення. Розгляд лексико-семантичних полів можливий, наприклад, у 

парадигматичному аспекті, коли наголошується на інваріантності семантики 

складників поля, у синтагматичному, якщо вивчаються контексти його 

елементів, у психолінгвістичному, коли аналізуються ситуації використання 

тих чи інших понять носіями мови. Мовознавці виділяють парадигматичну 

(групи, класи, субполя у полі) та синтагматичну (комбінаторика складників) 

структури поля [131, с. 99–100].  
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У сучасному мовознавстві поширеним способом систематизації словника є 

виділення в ньому й вивчення лексико-семантичних груп. Дослідники 

сходяться на тому, що лексико-семантичні групи являють собою такі групи 

слів, які в змістовому відношенні тісно пов’язані між собою і, як взаємозалежні, 

зумовлюють значення одне одного [260, с. 106–111]. 

Вивчаючи лексико-семантичні групи слів, І. Л. Кодухов відзначає: «Лексичні 

значення об’єднують слова в лексико-семантичні групи (або розряди) слів за 

цілком певними правилами. Групування слів за їх лексичним значенням 

ґрунтується на тому чи іншому зв’язку понять, що виражаються словами й які 

виражають зв’язки предметів і явищ дійсності» [136, с.  4–5]. 

Лексико-семантична група є об’єднанням лексико-семантичних варіантів з 

однорідними значеннями, які не зводяться до поняття синонімічного ряду. «Під 

лексико-семантичними групами розуміються об’єднання слів на 

парадигматичній осі з урахуванням їх змістової близькості» [274, с. 80]. 

П. М. Денисов припускає, що ділянки семантичних полів – це лексико-

семантичні групи, тобто семантичне поле – родове поняття стосовно лексико-

семантичних груп [92, с. 127]. 

Ф. П. Філін розглядав лексико-семантичну групу як явище мовне, продукт 

історичного розвитку конкретної мови. Різновидами лексико-семантичних груп 

дослідник уважав синонімічні, антонімічні пари, які одночасно являють собою 

частини більших лексико-семантичних угруповань. Ширшими лексико-

семантичними об’єднаннями слів у межах свого словника є тематичні групи. 

Проте Ф. П. Філін виключав із лексико-семантичних груп тематичну лексику, 

оскільки таке об’єднання, на його думку, ґрунтується не на лексико-

семантичних зв’язках, а на класифікації самих предметів і явищ дійсності [321, 

с. 227–239]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що семантичне поле – це сукупність 

семантичних одиниць, які мають зафіксовану подібність у будь-якому 

семантичному шарі й які зв’язані специфічними семантичними відношеннями. 
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Під лексико-семантичною групою розуміється група слів, яка об’єднується 

спільною семантичною ознакою, наявною в значенні кожного з них. 

Вивчення слів у межах лексико-семантичних груп передбачає різні методики 

дослідження. О. С. Кубрякова зіставляє семантичний аналіз слова з 

концептуальним і розрізняє їх, вказуючи, що семантичний аналіз окремого 

слова виявляє точки дотику з концептуальним, але їх кінцеві цілі нетотожні. 

Перший спрямований на експлікацію семантичної структури слова, уточнення 

денотативних, сигніфікативних та конотативних значень. Другий – це пошук 

тих спільних концептів, які підведені під один знак і визначають 

функціонування знака як когнітивної структури. «Семантичний аналіз 

пов’язаний із поясненням слова, концептуальний аналіз – іде до знань про світ» 

[162, с. 372].  

Аналіз семантичної структури слова також можливий у термінах і поняттях 

прототипової теорії. Враховуючи розподіл лексем просторово-часової 

семантики за різними частинами мови з різним потенціалом вираження 

відповідних структур знання про простір і час, деякі постулати такої теорії 

можуть бути застосовані й у нашій роботі: 1) кожна природна категорія має 

певну структуру, в якій члени множинності не обов’язково повторюють весь 

набір ідентичних рис; категорія організується навколо прототипу (фокусу, 

ядра); 2) статус прототипа має найкращий представник свого класу, що 

найбільш повно репрезентує цей клас; 3) члени однієї множинності не є 

рівними – ступінь їхньої значущості відповідає близькості до фокусу, ядра 

категорії або прототипу; 4) категорії прототипового характеру, об’єднуючи 

одиниці з різними наборами ознак і частково нетотожними характеристиками, 

часто виявляються категоріями з невизначеними, розмитими межами [162, с. 

106–107].  

Семантичний аналіз природним чином пов’язаний із цілою низкою 

труднощів та ускладнень. А. Вежбицька пояснює це прийнятим і поширеним 

«біхевіористським припущенням, що всі необхідні й достатні ознаки мають 

відповідати таким аспектам зовнішньої реальності, які можна об’єктивно 
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встановити й виміряти» [42, с. 117]. Насправді ж теорію тлумачення змістового 

складника слова важко розробити з необхідною мірою деталізації і мало хто з 

дослідників успішно виявив  усе розмаїття явних та прихованих елементарних 

смислів, універсальних семантичних примітивів, за якими будуються думки й 

складні поняття, що реалізуються у формі слова. 

Як зазначає Т. А. Чубур, виходячи з теорії польової організації концепта 

(наявність ядра, ближньої і дальної периферії), можемо вважати, що кожна 

лексична одиниця в складі номінативного поля концепта може бути розглянута 

як «репрезентант самостійного мікроконцепта у складі макроконцепта зі своєю 

польовою організацією. Виявивши максимально повний набір компонентів 

структури значення кожної лексичної одиниці у складі номінативного поля 

концепта (не тільки ядерні, зафіксовані у словникових дефініціях, але й 

додаткові, периферійні компоненти), можна найбільш повно та адекватно 

змоделювати макроконцепт з урахуванням усіх ядерних та периферійних 

компонентів у структурі значення кожної лексичної одиниці, що входить у 

номінативне поле концепта» [372, с. 436]. 

Для виявлення додаткових, периферійних компонентів у структурі значення 

лексичної одиниці як доповнення до його лексикографічного варіанта 

необхідно проводити спеціальні дослідження. На сьогодні основними методами 

виявлення периферійних (але не менш значущих для комунікації) компонентів 

у структурі значення досліджуваних мовних знаків, тобто значень, реальних 

для свідомості носіїв мови в їх максимально можливій повноті, є 

психолінгвістичні методи (різні варіанти асоціативного експерименту, 

інтерв’ювання носіїв мови). Такі методи через різні об’єктивні причини не 

можуть бути застосовані в нашому дослідженні на матеріалі давньогрецької 

мови. Усю можливу інформацію щодо номінативного простору концептів, які 

входять до функційно-семантичного поля простору і часу, необхідно вивчати 

шляхом розкриття змісту значення ключових лексем, які репрезентують ці 

концепти, з подальшою інтерпретацією отриманих результатів. 
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 Поширеним методом дослідження семантичної структури слова є 

дистрибутивний, або компонентний, аналіз, що передбачає виділення в 

лексемах елементарних диференційних та інтегральних ознак значення, які, за 

словами Ю. С.  Степанова, відповідають змістовому ядру поняття й тому 

відіграють найважливішу, нерідко – визначну роль у семантиці знака  [287].  

Процес диференціації ознак безпосередньо пов’язується з особливостями 

сприйняття й трактується як «перехід малорозчленованих цілісних утворень у 

більш розчленовані» [374, с. 72]. С. Л. Попов залежно від розвитку 

перцептивно-логічної і граматичної здатностей людини розрізняє синкретичне 

сприйняття, що характеризується нерозчленованістю, а пізнавана сутність 

виглядає недиференційованою; поверхове сприйняття, позначене орієнтацією 

на найбільш помітну й не завжди суттєву ознаку; альтернативне сприйняття, 

яке виявляє всі ознаки сутності, але віддає перевагу певним із них [230, с. 90]. 

Врахування таких особливостей людського сприйняття видається важливим і 

для з’ясування семантичної структури окремих лексем, специфіки їх 

формування та особливостей вибору альтернативних засобів вираження 

певного змісту.  

Компонентному аналізу й проблемам його застосування в семантичних 

дослідженнях присвячено багато досліджень. Теорія і методика компонентного 

аналізу розробляється в працях Ю. Д. Апресяна [12], І. В. Арнольд [13], 

М. В. Всеволодової [66; 67], Ю. Н. Караулова [122], Т. Г. Линник [176], 

Е. М. Медникової [193], М. Г. Сеніва [260], А. Н. Шрамм [387] та ін. 

Компонентний аналіз застосовується в різних галузях лінгвістики, але 

найбільшого поширення він абув в аналізі семантики слова. Під час такого 

аналізу в значенні слова виділяються його окремі структурні компоненти, які 

найчастіше називають семами, хоча існують й інші назви – семантичні 

множинники, семантичні ознаки, семантичні диференційні елементи та ін. 

М. Г. Варіна серед характерних рис сучасного підходу до вивчення 

семантики називає таку – розкладання мовного змісту на його складові 

компоненти [40, с. 233–244]. Компонентами значення виступають численні 
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ознаки номінації, що дає привід для їхньої класифікації. Класифікація ознак 

номінації дуже важлива для вивчення семантики різних мов, у плані як 

загальних, так і розпізнавальних рис.  

В. Г. Гак указує на те, що надзвичайно ефективною в таких дослідженнях є 

мікролінгвістична методика, яка ґрунтується на компонентному аналізі: «За 

мікролінгвістичної методики дослідження йде вглиб мовних форм, завдяки 

чому виявляються характерні особливості мови в цілому» [72, с. 13]. 

Т. А. Чубур наводить три принципи, що лежать в основі компонентного 

аналізу за трактовкою американських лінгвістів Дж. Катца, Дж. Фодора та ін.: 

1) опис значень словникового складу природних мов через кінцевий добір 

елементарних семантичних одиниць, їх компонентів; 2) представлення цих 

компонентів як незалежних від конкретних мов універсальних репрезентацій; 

3) інтерпретація їх як компонентів концептуальної системи, що входить до 

пізнавальної структури людського інтелекту [372, с. 436]. 

Можна сказати, що на сьогодні компонентний аналіз залишається одним з 

основних методів дослідження семантики слова, хоча й потребує подальшої 

розробки прийомів дослідження значення лексичних одиниць із метою 

глибшого розуміння їх семантичної організації [372, с. 436]. Як слушно 

зазначає І. В. Арнольд, «удосконалення методики виявлення й опису сем 

сприятиме проникненню в семантичну природу слова, яке передає знання, 

набуті людиною в процесі суспільної практики  її осмислення» [13, с. 55]. 

Компонентний аналіз є важливим складником методології вивчення 

репрезентації концептуальних сфер простору й часу в лексичній системі 

давньогрецької мови. 

 

2.3. Методологія дослідження репрезентації концептуальних сфер простору 

й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови 

 

Аналіз обраних нами фрагментів давньогрецької мовної картини світу – 

простору й часу – доцільно проводити, з одного боку, як лінгвоконцептуальне 
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дослідження в напрямі пошуку тих структур знання, які сформувалися в еллінів 

у процесі осягнення простору й осмислення часу і отримали свою 

репрезентацію в мовних засобах. А з іншого, – як системно-лексикографічне 

дослідження, яке передбачає виділення, систематизацію й класифікацію всього 

масиву просторово-часової лексики давньогрецької мови. Реалізація такого 

виду роботи й отримання відповіді на питання про характерні риси просторово-

часової моделі світу, відображеної в лексичній системі давньогрецької мови, 

потребує комплексного підходу. Це природно, оскільки сама класифікація 

лексики визначається специфікою її проекції на концептуальну картину світу, а 

якісні та кількісні показники на окремих ділянках побудованої класифікації 

мають своє етнопсихічне й етнокультурне підґрунтя. 

Мовна репрезентація концепта здійснюється завдяки розгалуженому, 

багаторівневому вербальному ресурсу. Як зазначає А. М. Приходько, концепт 

може апелювати до цілого ряду синонімів, лексико-семантичних полів, паремій, 

витворів мистецтва, об’єктів матеріальної й духовної культури. Широка 

семіотична гама концепта безпосередньо пов’язана з його значущістю для 

певного лінгвокультурного колективу. При цьому лінгвіст, аналізуючи концепт, 

має можливість лише максимально наблизитися до його повного опису, 

застосовуючи суб’єктивний дослідницький підхід (аналіз словникових 

дефініцій, паремій, опис дискурсів різних типів). Вичерпного опису концептів 

важко досягти [241, с. 267]. 

Ключовим для нашої роботи є розуміння лінгвокогнітивної моделі 

концепта як єдності трьох складників – поняття, образу й оцінки. Поняттєвий 

субстрат концепта, який відображає його денотативну основу, має когнітивно-

семантичний характер й позначається комунікативною значущістю, перебуває в 

центрі уваги нашого дослідження. 

Реалізація концепта як продукта когнітивної й духовної діяльності певної 

лінгвокультурної спільноти відбувається, в першу чергу, в мові й мовленні, 

причому головним і найбільш продуктивним прийомом  є лексична 

об’єктивація концепта. Основна оперативна одиниця цього способу 
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репрезентації концепта – лексичний знак – вбирає в себе узагальнений зміст 

численних форм його позамовного референта, оформлює когнітивно-

семантичний простір концепта, виступає вербалізатором поняттєвого субстрата. 

На думку В. С. Дорменєва, поняттєвий субстрат концепта виявляється на 

основі дослідження словникових дефініцій лексеми, яка його об’єктивує. 

Словникова стаття є джерелом отримання не лише лінгвістичних даних 

(фонологічних, лексико-семантичних, фразеологічних, граматичних), а й 

загальнокультурної інформації. У дефініційній частині словникової статті 

лексеми міститься інформація про обсяг, зміст і межі поняття, що дозволяє 

вивчити специфіку поняттєвого субстрата концепта. За ілюстративною 

частиною встановлюються дискурсивні властивості мовної одиниці, в 

результаті чого вивчається образно-перцептивнний та оцінний складники 

концепта. Усе це дає підстави вважати словникові статті культурологічно 

релевантним матеріалом для вивчення лінгвоконцептів різних типів  [95, с. 75]. 

Оскільки метою нашої роботи є вивчення загального концептокорпусу, 

що сформувався в еллінів як результат осмислення феноменів простору й часу в 

їх багатовимірності, необхідним є дослідження усього лексичного корпусу, що 

репрезентує відповідні концептуальні сфери. Аналіз словникових дефініцій, які 

містять інформацію про поняттєве ядро концептів, дає змогу класифікувати 

лексичні одиниці за лексико-семантичними групами й підгрупами і дослідити 

специфіку вербалізації різних сегментів концептуальних сфер простору й часу 

лексичними засобами давньогрецької мови. 

Можливість комплексного вивчення як концептуального, так і 

лексичного корпусу в когнітивно-семантичній площині простору й часу, 

встановлення в них універсальних й етноспецифічних рис, необхідність 

отримання достовірних результатів вимагають осмислення системної 

організації означених комплексів ментальних і мовних одиниць. Наукові 

розвідки за різними дослідницькими напрямами підтверджують наявність 

польового устрою як лексико-семантичної системи мови, так і концептуального 

корпусу її носіїв. Вивчення концептуальних сфер простору й часу і корпусу 
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лексем відповідної семантики як ієрархічних структур упорядкованих 

елементів дає змогу поєднувати принципи концептуального аналізу й 

семантичного, виявляючи, з одного боку, специфіку репрезентації знання про 

довкілля в різних знаках, а з іншого, – розкриваючи зміст знака, що може 

містити інформацію про різні типи знання. Робота такого двобічного характеру 

дозволить комплексно й повноцінно представити специфіку мовної картини 

світу давніх греків. 

Отже, в основу нашого дослідження покладено теорію функційно-

семантичного поля як «двобічну (змістово-формальну) єдність, що формується 

граматичними (морфологічними й синтаксичними) засобами певної мови разом 

із лексичними, лексико-граматичними та словотворчими елементами, які 

належать до тієї ж семантичної зони» [29, с. 40] й теорію концептуального поля 

як «ментально й семантично розроблену царину когнітивно-семантичного 

простору, яка є таким інтегрованим цілим, суттєві ознаки якого формуються 

взаємозв’язком частин за моделлю центра й периферії» [241, с. 271]. Обидві 

теорії ґрунтуються на теорії поняттєвої категорії, яка сформувалася в роботах 

таких дослідників, як О. Єсперсен, І. І. Мещанінов, С. Д. Кацнельсон, 

В. Н. Ярцева, і повноцінно представлена  у працях О. В. Бондарка. Дослідник 

виділяє, зокрема, рівень універсальних поняттєвих категорій, які становлять 

універсальний базис розумових категорій, і рівень поняттєвих категорій, що 

реалізуються в семантичних функціях певної мови й включають у себе, поряд із 

реалізацією універсальних варіантів, і не універсальні поняттєві варіанти [22, с. 

18–19]. Представлена О. В. Бондарком структура поняттєвої категорії в 

поєднанні з ідеями семантичного поля Л. Вайсгербера та лінгвістичного 

функціоналізму Р. О. Якобсона, М. С. Трубецького і С. О. Карцевського стала 

підґрунтям ідеї функційно-семантичного поля і є актуальною для розвідок у 

руслі лінгвоконцептології. 

 Функційно-семантичне поле формується як об’єднання мовних одиниць, 

спільних за значенням (лексико-семантичне поле) й функціями (лексико-

граматичне поле). Традиційно в ієрархічній структурі функційно-семантичного 



125 

  

поля першочерговим є розподіл одиниць за групами залежно від їхніх 

граматичних функцій (лексико-граматичні класи). Класифікація за 

семантичним принципом з визначенням лексико-семантичних груп і підгруп є 

наступним етапом аналізу мовних одиниць і відбувається в межах певних 

частин мови. 

Класичний підхід до вивчення мовних одиниць за функційно-семантичними 

полями, по суті, спирається на постулати, базові для сучасної когнітивної 

лінгвістики й лінгвоконцептології. Зокрема, це стосується твердження про те, 

що в граматичних категоріях й лексичних одиницях мови закріплюються 

концепти, які слугують для організації людського досвіду в усьому його 

розмаїтті. Відповідно, формування й виділення частин мови має когнітивні 

засади, які мотивуються водночас тим, який елемент дійсності обирається для 

номінації, а також тим, як ця назва буде використана для побудови 

висловлювання. Ієрархічна структура концептуального поля передбачає 

виділення в ньому елементів різного поняттєвого обсягу, що взаємодіють між 

собою як частина й ціле. Макроконцепти як категорійні ментальні одиниці 

високого ступеня абстракції виконують системотвірну функцію й формують 

ядро концептуального поля. Концепти меншого ступеня абстракції як «таксони, 

наближені до життєвого світу людини» [241, с. 184], позначаються 

етнокультурною специфікою й формують периферійну зону концептуального 

поля. Ядерна й периферійна зони концептуального поля як плану змісту 

відповідають аналогічним зонам функційно-семантичного поля як плану 

вираження, мовної репрезентації певного когнітивно-семантичного простору. 

Моделювання й опис концептів у межах концептосфер як особливого роду 

інформаційних структур здійснюється через концептуальний аналіз – головний 

метод логічного аналізу мови в когнітивній лінгвістиці. Часто концептуальний 

аналіз розглядають як продовження семантичного, однак перший ґрунтується 

на вербалізації певної частини інформації і може представляти конкретні 

структури знань, а другий може мати характер нелінійного моделювання. Тому 

відмінність між концептуальним і семантичним аналізом насамперед полягає у 
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напрямі моделювання: від знань до знаків для концептуального і від знака до 

знань для семантичного. Проблемним питанням концептуального аналізу є 

пошук відповідної метамови опису концептів. У пошуках такої метамови 

дослідники часто звертаються до методик, добре розроблених у межах 

семантичного аналізу: дистрибутивного, контекстуального, компонентного 

аналізу, етимологічної реконструкції внутрішньої форми знаків концептів, 

архетипного аналізу, асоціативного експеримента, польового моделювання, 

зіставного аналізу тощо [253, с. 262–264].  

У нашій роботі ми застосовуємо метод компонентного аналізу лексики в 

межах лексико-семантичних груп, які визначаються для кожної частини мови 

окремо. Дистрибуція лексем за групами й підгрупами здійснюється шляхом 

виділення семантичних диференційних ознак, які відповідають концептам 

певного поняттєвого обсягу. Такі ознаки встановлюються з урахуванням 

принципу універсальності й прототиповості категорій простору і часу як 

базових світоглядних категорій буття людини.  

Означений підхід до вивчення лексем просторово-часової семантики 

уможливлює накладання ієрархічно структурованих полів концептосфер 

простору й часу на відповідні структурно організовані групи лексем у 

функційно-семантичних полях. У результаті такого поєднання поняттєвих і 

мовних ієрархічних структур маємо змогу дослідити особливості репрезентації 

різних ділянок концептосфери простору й часу лексичними засобами 

давньогрецької мови, виявити універсальні й етноспецифічні риси осмислення 

простору й часу еллінами через встановлення функційності й частотності 

вживання лексем, які вербалізують окремі сегменти досліджуваних когнітивно-

семантичних просторів. Статистичний аналіз в межах лексико-семантичних 

груп дозволяє встановити ціннісний потенціал досліджуваних концептів для 

давньогрецької лінгвокультури, оскільки ступінь різноманіття знакової 

репрезентації певного концепта безпосередньо вказує на його актуальність і 

значущість для етносоціума. 
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Важливо також указати, що кожний концепт, включений первісно до 

когнітивної структури певного знака, починає низку перетворень 

екстенсіоналів слова, стаючи джерелом і висхідним пунктом нових уживань 

слова, стимулом для введення в дію законів регулярної полісемії з усіма її 

семантичними зрушеннями (метафорами, метоніміями) [162, с. 376].  Кожна з 

досліджуваних лексико-семантичних груп має у своєму складі знаки такого 

типу, розташовані на її периферії. Розглядати їх необхідно з урахуванням 

принципів аналогії й метафоричного переносу, зумовлених загальним 

антропоцентричним характером організації мови. 

Аналіз просторово-часової лексики давньогрецької мови ґрунтується на 

розумінні центральної позиції людини у просторі, оцінці людиною себе й 

довкілля через уявлення про будову свого тіла, його сенсорні властивості, 

розташування об’єктів щодо нього та їх зміни в часі, які спостерігаються й 

оцінюються також самою людиною.  

 Просторово-часова лексика позначається специфічними ознаками як 

психофізичного, так і культурного осмислення світу носіями певної етномовної 

свідомості і є антропоцентричною за своєю сутністю, оскільки ґрунтується на 

базових концептах, даних людині від народження. Т. В. Топорова, вивчаючи 

семантичні мотивування концептуально-значущої лексики давніх народів, 

доводить, що давня свідомість характеризується навіть не окремим уявленнями 

категорій простору та часу, а ідеєю хронотопу, тобто єдності простору і часу. В 

основі уявлень про простір і час лежать елементарні ознаки, що мають 

очевидну перцептуальну природу. Лише на пізніх етапах на формування понять 

простору і часу впливає мова  [307, с. 11]. 

 Характерною рисою організації системи просторово-часової лексики в 

цілому та окремих її лексико-семантичних груп є формування та включення до 

семантичних груп численних одиниць за принципом аналогії та метафоричного 

переносу, підґрунтям до чого виступають перцептивні уявлення людини. Такий 

процес є одним із способів вербалізації когнітивних структур у дискурсах 
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різного типу [241, с. 110]. Причому найбільш релевантні в комунікативному 

плані концепти отримують множинне метафоричне осмислення [471, с. 109]. 

 У лінгвістичних дослідженнях виділяють два підходи до вивчення 

метафори: семантичний (традиційний), за яким у центрі уваги опиняється 

концепція значення, і когнітивний, що ґрунтується на домінантній ролі знання. 

Спільність семантичного й когнітивного підходів простежується в розвитку 

положення про креативну функцію метафори як такої, що організує й регулює 

наше світосприйняття, висвітлюючи одні риси й приховуючи інші. Основою 

метафоризації є аналогія, оскільки вона є одним із способів креативного 

мислення [251, с. 365]. 

Пояснюючи механізм дії аналогії в мові, О. В. Урисон зазначає, що, 

виявляючи значення слова, лінгвіст експлікує свою мовну свідомість. Власне 

відчуття й розуміння слова лінгвіст верифікує спеціальними методами [314, с. 

114], а також за допомогою мовного експерименту. У результаті можна виявити 

мовну свідомість «середнього» носія мови. Це одна з аксіом як теоретичної 

семантики, так і практичної лексикології [248]. Проте, як стверджує 

дослідниця, семантика лексеми може не відповідати ані нашим повсякденним 

уявленням, ані мовній свідомості мовця. Мова розвивається за своїми власними 

системними законами, серед яких важливе місце посідає дія аналогії [314, с. 

115]. 

Альтернативність як необхідність вибору між можливостями існує в 

соціальному середовищі і є дієвою нормою свідомості, характерною для 

людського буття. Охоплюючи всі сфери повсякденного життя, вона отримує 

вираження різнорівневими одиницями мови [267, с. 377]. Більш складні й 

значущі для людського мислення концепти виражаються більш складною 

системою мовних засобів і форм, розмаїття яких будується, зокрема, у процесах 

аналогії і, на її підґрунті, метафори. Причому, як твердить Дж. Лакофф, 

метафори не руйнують, а розвивають категорії, відносно яких вони діють [169, 

с. 32]. 
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На думку дослідників, метафори пронизують усю поняттєву систему 

людини. Оскільки велика кількість понять (емоції, ідеї, час і под.) отримують 

абстрактне або нечітке визначення в досвіді, виникає необхідність 

використовувати для їх розуміння інші концепти, які усвідомлюються більш 

чітко (просторова орієнтація, конкретні об’єкти). Мова є джерелом даних, за 

допомогою яких можна виявити загальні принципи розуміння. Такі принципи 

часто спираються на цілі системи концептів, а не на окремі слова чи окремі 

поняття, і є за своєю природою метафоричними, передбачаючи розуміння 

одного виду досвіду в термінах іншого  [168, с. 147–148]. Як стверджують 

Дж. Лакофф та М. Джонсон, головною функцією метафори є забезпечення 

часткового розуміння одного виду досвіду на базі іншого. Це передбачає 

наявність уже існуючих ізольованих характеристик схожості або створення 

нових рис схожості. Досвід людини відрізняється залежно від культури й 

визначає категорії поняттєвої системи людини, відносно яких і встановлюються 

подібності чи відмінності як підґрунтя для формування концептуальних 

метафор [168, с. 182–183, 187]. 

Отже, численні компоненти досвіду людини не можуть бути чітко 

позначені в термінах природних категорій. Це, як правило, властиво емоціям, 

абстрактним поняттям, розумовій діяльності, визначенням часу, соціальній 

практиці, а також матеріальним об’єктам, які не мають властивих їм природних 

меж чи способів орієнтації. Хоча більшість із цих компонентів сприймається 

людиною безпосередньо й відіграє важливу роль в осмисленні світу, жоден із 

них не може бути осмислений сам по собі. Їх треба розуміти в термінах інших 

сутностей і подій за допомогою метафор, що ґрунтуються на ресурсах 

безпосереднього розуміння [168, с. 203]. 

Принцип метафори й аналогії є важливим складником методології аналізу 

просторово-часової лексики в нашому дослідженні. Він стає підґрунтям для 

включення до периферійної зони відповідних лексико-семантичних груп 

одиниць із різною  концептуальною базою. Деякі ділянки функційно-

семантичного поля простору й часу характеризуються високим ступенем 
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метафоризації, що має універсальний характер і фіксується в багатьох мовах, 

зокрема, в назвах географічних об’єктів через назви людського тіла, природних 

явищ, позначення часових реалій, емоційних станів, соціального стану та ін. у 

термінах і поняттях концептуального поля простору. 

Численні семантичні ознаки слова, не зафіксовані в словникових дефініціях, 

можуть виявлятися в певних контекстах уживання слова, усних 

висловлюваннях, а також у письмових текстах різних жанрів. Врахування 

контекстуального складника у виявленні й розкритті семантичної структури 

окремого слова є необхідним для аналізу мовного матеріалу різної культурно-

історичної віднесеності.  

Встановлення специфіки концептуальної системи давньогрецької мови 

вимагає особливо уважного ставлення до письмового тексту – єдиного носія 

інформації про особливості вербалізації картини світу еллінами. 

О. С. Кубрякова пропонує розглядати текст, що має свого автора й створюється 

для вираження його позиції в певних конкретних умовах соціального буття, як 

дискурс, особливий фрагмент ментального світу, за яким можна відновити його 

специфічні особливості. Сигналами для подібного відновлення слугують певні 

мовні форми, а точніше, їх система [162, с. 16–17]. Вказуючи на можливість 

дослідження давніх текстів як дискурсу, О. С. Кубрякова зазначає, що під час 

аналізу таких текстів дослідник «спостерігає за розвитком логіки оповіді, 

доходить висновків щодо вибору засобів для вирішення завдань, що постають, і 

в цьому сенсі відновлює хід перебігу діяльності, яка зазвичай спостерігається 

безпосередньо» [162, с. 527]. 

Отже, через аналіз семантичної структури просторово-часових лексем, 

представленої в словникових дефініціях, вивчення особливостей їх уживання в 

давньогрецьких текстах як дискурсах, що формально й семантично 

відображають результати пізнавальної діяльності людини, можна встановити 

специфічні риси когнітивної діяльності еллінів, особливості їхньої мовної 

картини світу, яка віддзеркалює сукупність уявлень про загальну модель світу. 
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Комплексна методика, що інтегрує структурно-семантичний, функційний та 

когнітивний аспекти мовних явищ, є базовою для нашого аналізу концептосфер 

простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Унікальною одиницею мови, в якій зафіксовано результати пізнавальної 

діяльності людини, є слово, яке виступає як автономна будівельна одиниця 

дискурсу, мовленнєвої діяльності і сприймається й використовується 

колективом мовців саме як оперативний самостійний знак. Слово є носієм і 

мовним виразником певного концепту, тобто окремого смислу, ідеї, яка 

міститься у свідомості людини й виступає як активна одиниця розумових 

процесів. Процес встановлення значення слова, розробка необхідного апарату 

для аналізу його змістової сторони, що відповідає певним структурам знання й 

складається з елементарних квантів інформації про довкілля, потребує 

звернення до однієї з ключових природних  властивостей людини – її здатності 

концептуалізувати й категоризувати світ. 

2. У нашому дослідженні розуміємо концепт як одиницю ментальних та 

психологічних ресурсів свідомості, яка відображає знання і досвід людини, 

представлена у плані вираження низкою своїх мовних реалізацій, що 

утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму, позначається 

етнокультурною специфікою. Концепт має тришарову структуру і складається з 

поняттєвого субстрата, перцептивно-образного складника й валоративного 

компонента. Поняттєвий субстрат відбиває інформативну сутність концепта, 

містить актуальне знання, встановлює денотативну співвіднесеність із 

концептуальним референтом. Лексикографічна інформація, яка міститься в 

дефініційній частині словникової статті лексеми, дозволяє встановити базову 

змістову структуру концепта (його поняттєвий субстрат), тому може 

розглядатися як культурологічно релевантний матеріал для вивчення 

лінгвоконцептів різних типів.  На підставі об’єднання концептів довкола 
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певного типу ноетичного простору формуються відповідні поняттєві категорії, 

які реалізуються в мові як на граматичному, так і на семантичному рівні.  

3. Уся сукупність структурованих і упорядкованих знань про світ і місце 

людини в ньому становить концептуальну систему, в якій виділяються окремі 

фрагменти – концептуальні сфери, що відповідають певним поняттєвим зонам, 

сформованим у результаті освоєння довкілля людиною.  

Аналіз реалізації концептуальних  систем та їх фрагментів у мові 

проводиться на різних засадах і під різним кутом зору з залученням різного за 

обсягом мовного матеріалу. Одним із ключових принципів дослідження 

лексики давньогрецької мови вважаємо принцип універсалізму та 

індивідуалізму в організації різних мов. Універсальні властивості випливають із 

того, що люди мають однакові розумові можливості. Незважаючи на наявність 

універсалій, семантичні системи різних мов унікальні й культуроспецифічні. 

Навіть за умов утілення певних універсалій (їх лексикалізації) в різних мовах їх 

абсолютна адекватність у мовному вживанні не є обов’язковою. Важливим є 

також принцип антропоцентричної будови як мови взагалі, так і її лексико-

семантичної системи зокрема. Такий принцип передбачає розгляд мовної 

системи як одного з проявів людської діяльності. Людина стає центральною 

фігурою процесу пізнання світу, мірилом усіх речей, центром конструювання 

універсуму. Залежно від ступеня оволодіння світом й можливостей його 

сприйняття вона обирає спосіб опису й систему найменувань довкілля.  

4. У нашому дослідженні коцептуальні сфери, що містять як універсальні, 

так і етноспецифічні уявлення еллінів про простір і час, стають підґрунтям для 

формування відповідного функційно-семантичного поля, яке включає в себе 

одиниці різних лексико-граматичних класів (частин мови), які по-своєму 

виражають різні аспекти перебування в просторі і часі речей, об’єктів, станів, 

дій, подій та явищ й репрезентують відповідні концептуальні поля.  

Сучасна лінгвістика розглядає частини мови як класи слів, які слугують 

упорядкуванню й класифікації елементів знання про світ і репрезентують їх у 

своїх одиницях. Вивчення просторово-часової лексики в давньогрецькій мові 
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пропонується на матеріалі таких кардинальних частин мови, як іменник, 

прикметник і прислівник, що репрезентують сутнісні особливості об’єктів і 

явищ, їх стабільні та нестійкі характеристики в просторі й часі відповідно. 

Увага приділяється також лексико-граматичним класам займенників, 

прийменників і артиклів, які виступають як дейктичні елементи особливого 

типу, оформлюючи й уточнюючи типи просторово-часових відношень між 

об’єктами. 

5. У дослідженні лексики просторово-часової семантики на матеріалі 

давньогрецької мови ми виходимо з принципу системності організації мовних 

елементів, що передбачає наявність ієрархічної організації всередині 

відповідних рівнів, груп і підгруп із можливістю виділення ядерних та 

периферійних зон, встановлення відношень і взаємозв’язків певного характеру 

між одиницями цієї системи. Це цілком відповідає ієрархічній організації 

концептуальних полів усередині концептосфер простору й часу. 

6. Залежно від ступеня абстракції поняттєвого ядра концепти поділяються на 

макроконцепти й мікроконцепти. Системотвірну функцію виконують 

макроконцепти як категорійні ментальні одиниці високого ступеня абстракції, 

вони формують ядро концептуального поля. До ядерної зони концептополя 

включаються концепти високого рівня абстракції, які містять максимально 

узагальнені знання про світ, а також концепти, поняттєвий субстрат яких 

містить знання, безпосередньо включене до певного когнітивно-семантичного 

простору. Концепти,  які містять інформацію меншого ступеня абстракції, 

позначаються етнокультурною специфікою й формують периферійну зону 

концептуального поля. Приядерна зона, ближня й дальня периферія 

формуються концептами за принципом зменшення рівня абстракції й 

наближення до повсякденного життя людини, а також концептами, які можуть 

осмислюватися як складники концептополя за певних контекстуальних умов, як 

результат дії аналогії чи метафоричного переносу. 

7. Подібність структурної ієрархічної організації концептополя як плану 

змісту й функційно-семантичного поля як плану вираження уможливлюють 
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застосування інтегрованого підходу до вивчення репрезентації концептуальних 

сфер простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови зі 

встановленням кореляцій: концептуальна сфера – функційно-семантичне поле; 

концептуальне поле – лексико-граматичний клас; концептуальне мікрополе  – 

лексико-семантична група; концептуальна група – лексико-семантична 

підгрупа.  

8. У межах частин мови, які являють концептуальні поля і формуються 

довкола макроконцептів концептуальних  сфер простору й часу, лексеми 

аналізуються за лексико-семантичними групами, що становлять об’єднання слів 

за їх змістовою близькістю на парадигматичній осі. Розподіл лексем на групи та 

підгрупи з подальшим визначенням їхніх кількісних і якісних характеристик 

відбувається за допомогою компонентного аналізу, який передбачає аналіз 

значення слова за його структурними компонентами – семантичними 

диференційними ознаками, яким відповідають певні концепти концептосфер 

простору й часу. Лексико-семантичні групи включають у себе лексеми з різним 

набором семантичних диференційних ознак. Периферія семантичних груп часто 

формується за допомогою широкого кола одиниць, залучення яких відбувається 

за принципом аналогії і метафори, тобто ґрунтується на семантичних 

кореляціях між явищами, фіксованими в досвіді людини.  

9. Отже, у нашій роботі опис концептуальних сфер простору й часу в 

лексико-семантичній системі давньогрецької мови передбачає вивчення лексем 

з урахуванням їхньої структурно-семантичної моделі відповідно до включення 

в локативно-темпоральну концептосферу,  функційності, що встановлюється 

через вивчення практики вживання лексеми як засобу вираження певного 

концепту, а також продуктивності лексем, яка залежить від частотності й 

універсальності уживання їх як репрезентантів концептосфер простору й часу. 

Поставлена в роботі наукова проблема щодо особливостей інкорпорації даних 

про сприйняття світу й перцептуальні характеристики позначуваного в 

семантичній структурі слова отримує в дослідженні нове вирішення на перетині 

лінгвоконцептології й функційно-семантичної лексикології, що дозволяє 
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найбільш точно виявити специфіку картини світу, зафіксованої в 

давньогрецькій мові, даючи можливість для реконструкції її базових 

фрагментів – простору й часу. 

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [328; 329; 339; 340; 

341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 

362; 367; 368; 369]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

В СИСТЕМІ ІМЕННИКІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

3.1. Когнітивні засади формування лексико-граматичного класу іменників 

у мові 

 

О. С. Кубрякова зазначає, що в основу системи частин мови покладено 

уявлення про три базові когнітивні категорії – предметності, ознаковості та 

процесуальності. Ці категорії зумовлюють головні рубрики розподілу 

повнозначних одиниць номінації в лексиконі й відбивають сприйняття світу в 

головних формах його буття в часі й просторі, тобто у вигляді різних форм 

матерії з різними формами її руху та впливу на людину [162, c. 252]. 

Традиційним є погляд, згідно з яким частини мови виникають як певна 

система, що складається як мінімум із двох взаємопов’язаних і 

взаємопротиставлених компонентів, наприклад: слова, яким властиве 

предметне значення (іменники в широкому розумінні слова), і слова, які не 

мають предметного значення, але мають значення ознак предмета 

(в граматичному розумінні слова). Мовознавці різних шкіл і напрямів (зокрема, 

О. О. Шахматов, В. В. Виноградов, У. Чейф, В. М. Жирмунський, 

С. Д. Кацнельсон, Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, І. Р. Вихованець) 

відзначали, що основною, центральною, вихідною (а інколи майже єдиною) 

частиною мови в усіх відомих науці мовах є іменник. Будь-який реальний 

предмет, будь-яке явище об’єктивного світу (або поняття чи уявлення про них) 

ті, що говорять будь-якою мовою, можуть уявити й виразити предметно, 

субстанціонально. Яким би словом чи словосполученням не було позначено це 

уявлення, воно за необхідності виступає – в різному морфологічному 

оформленні та функції в реченні – предметним елементом мовлення і думки, 
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тобто словом або словосполученням, яке має узуально або оказіонально 

загальне граматичне значення предметності. 

«Предметна» інтерпретація в лінгвістичній традиції до сьогодні переважає у 

поясненні мовного терміна «ім’я». Позамовним обґрунтуванням є те, що ім’я 

позначає річ, тоді як дієслово-предикат – ознаку або відношення [151, с. 38–45]. 

Зрозуміло, якщо стверджують, що іменник позначає предмет,то під цим 

розуміють не лише матеріальний предмет, а й більш абстрактні явища 

фізичного і духовного світу та абстрактні поняття, які мисляться предметно, 

тобто мають на увазі «предметність» як філософську категорію [102, с. 60–82]. 

Часто лінгвісти наголошують на тому, що категорія іменників становить 

граматичний стрижень імен. Закладене в них значення предметності слугує тим 

семантичним засобом, за допомогою якого з назви одиничної речі виникає 

узагальнене позначення цілого класу однорідних речей або вираження 

абстрактного поняття [46, с. 46]. Поняття предметності охоплює не тільки 

предмети в прямому сенсі, а й явища природи та суспільного життя, якості, дії, 

що уявляються абстрактно, окремо від предметів, з якими вони співвідносяться. 

Значення іменника різноманітне, і будь-яке поняття, ознака, дія, якщо вони 

осмислюються предметно, можуть бути оформлені у вигляді іменника [142, с. 

182; 321, с. 229; 379, с. 435]. 

І. Р. Вихованець указує на домінантні позиції іменника, зумовлені його 

здатністю відображати насамперед субстанціональні або мислимі як такі 

об’єкти, які людська свідомість розрізняє найлегше, а отже, межі іменників 

виявляються досить чіткими. Семантичне ядро іменників становлять 

позначення предметів і тих понять, які відображають матеріальні предмети і 

тому містять у собі загальну категорійну ознаку предметності. Таке семантичне 

ядро формують слова, які позначають те, що мислиться як дещо окреме, 

позначене певними просторовими формами, як «справжній» предмет. 

Найменування предметів матеріального світу є первинним значенням іменників 

[52, с. 45; 125, с. 135].  
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Вторинні значення іменників, на думку дослідника, формуються у випадку, 

коли категорійні значення дієслова, прикметника й прислівника потрапляють у 

типові для іменника синтаксичні позиції і набувають ознак предметності: 

«У короткій і апробованій людським досвідом формі похідні іменники можуть 

узагальнювати серії висновків і в такому компактному вигляді перетворити на 

тему повідомлення будь-які розгорнуті висловлювання. Така здатність 

іменників називати результати тактів переходу від знаків-повідомлень до 

знаків-назв отримала в сучасній лінгвістиці назву номінації» [52, с. 48]. 

Г. В. Колшанський визначає номінацію не просто як позначення предмета, а як 

фіксацію його абстрактної сутності в особливій матеріальній формі – знаку 

[139, с. 5–31]. 

Для теорії номінації важливим є питання про те, які концептуальні структури 

стають підґрунтям для формування класу іменників. Р. Лангакер, зокрема, 

твердить, що за допомогою іменника позначається структура, яка відповідає 

уявленням про річ. Проте референтами іменників є не стільки самі фізичні 

об’єкти, скільки певні когнітивні події, що відповідають їх сприйняттю, 

визначенню обмеженого фрагмента реальності в певній царині знань [476, р. 

183, 189]. 

Сучасна когнітивна парадигма лінгвістичних досліджень передбачає 

вивчення частин мови з урахуванням чинника референції, яка в широкому 

плані розуміється як «співвіднесення висловлювання та його частин з дійсністю 

– як позамовною (об’єктами, подіями, ситуаціями), так і мовною (іншими 

згадками про об’єкти, події, ситуації в попередньому або наступному 

контексті). Референція встановлюється головним чином через імена та іменні 

групи – актанти в складі речення й предиката» [286, с. 86]. На думку 

Ю. С. Степанова, референція набуває вигляду семантичної референції, якщо в її 

основі лежить ознака відношення до онтологічного, позамовного класу об’єктів 

або приналежність до одного з класів за вилучення іншого [286, с. 89–90]. 

Кожна частина мови фіксує свою зону референції [511, р. 34]. Для іменника 

вона детермінується предметним світом. В. Крофт відзначає, що іменники 
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забезпечують референцію до речей (об’єктів) [421, р. 57]. В. Хейне, І. Клауді та 

Ф. Хюнемейєр зазначають, що позначення особи відповідають найпершим і 

найконкретнішим номінаціям, за якими йдуть позначення об’єктів (предметів, 

речей) і тільки потім з’являються, можливо, на їх основі, позначення процесів, 

місць, часу та властивостей [452, р. 54–55]. Дослідники також зіставляють 

відповідні ноетичні простори (позначення особи, предмета, процесу, простору, 

часу, якості, властивості) з ієрархією відмінків, а також послідовністю 

семантичних переносів у метафоричних ланцюгах, характерних для процесів 

граматикалізації. Р. Стокуелл, у свою чергу, підкреслював, що в мові 

формуються спеціальні засоби й механізми для підсилення референтних 

властивостей мовних одиниць – це й самі імена, і особлива організація іменних 

фраз із включенням до неї артиклів, займенників, демонстративів, і створення 

цілого класу підрядних речень [513, р. 37, 54–55]. Я. Г. Тестелець підкреслює, 

що під час мовленнєвої діяльності й спілкування слухач має здійснити акти 

референційної ідентифікації. При цьому виявляється, що деякі значущі лексеми 

часто можуть забезпечувати референційну ідентифікацію без участі інших 

значущих лексем, а деякі – не можуть майже ніколи. Найчастіше референтно 

самостійними лексемами виявляються іменники внаслідок перцептуального 

виокремлення самих об’єктів (осіб, предметів, фізичних тіл), а також їх частин 

(атрибутів) [295, с. 87–92]. 

Г. Данбар наводить узагальнювальне тлумачення референції і спрощено 

пояснює її таким чином: «Слово вихоплює з когнітивного репертуару слухача 

певні концепти, що містяться в слові й пов’язуються з ним <…> люди говорять 

про різні сутності у світі, й одиниці мови відсилають до цих сутностей. 

Вислови, що реферують, не так позначають їх, як “портретують” [427, p. 20]. 

Дж. Тейлор розглядає іменник як одиницю мови, яка найбільше пристосована 

для фіксації висхідної, відправної референційної величини, оскільки 

характеризується перцептуальною визначеністю, легко ідентифікується і 

входить до спільного знання мовця й слухача [525, p. 219]. 
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Не менш важливим питанням, що привертає увагу сучасних мовознавців, є 

питання про сутність онтологічних категорій та концептуальних структур, які 

підводяться під таку частину мови, як іменник. Категорія об’єкта посідає тут 

перше місце (Р. Джекендофф [462; 465], В. Крофт [421], Дж. Міллер [487]). 

О. С. Кубрякова вказує, що перші назви вочевидь мали належати до позначення 

реалій та операцій, втягнутих у колективну діяльність людей, а отже, до 

позначень учасників та предметів діяльності, у тому числі тих, що слугували 

об’єктами дії або її знаряддями та інструментами. «Історично перші, найбільш 

ранні форми найменування пов’язані, очевидно, із жестом, – пише дослідниця, 

– жест спрямований на певний об’єкт у присутності мовців, а позначений ними 

об’єкт стає тим самим комунікативно значущим» [162, p. 240]. 

Поняття об’єкта, позначуваного іменником, пов’язується перш за все з ідеєю 

протиставлення фону та фігури в довкіллі, що оточує людину, а отже, з ідеєю 

простору та його членування. Ю. С. Степанов розглядає об’єкт як 

найпростіший результат дискретизації універсуму, виділення в просторі його 

окремих фрагментів, визнання за окремим фрагментом певної самостійності, 

усвідомлення різних форм матерії, що заповнюють простір і в ньому 

відокремлюються одна від одної. Визначення імені базується перш за все на 

просторовому розумінні предмета як тіла, що займає певне місце в просторі 

[284, c. 22–23]. Важливою в цьому плані є думка Т. В. Топорової про те, що «в 

міфопоетичних традиціях надання предметам місця інтерпретується як набуття 

ними статусу самостійного існування» [306, c. 34]. 

Не менш значущими характеристиками предмета, крім власної позиції в 

просторі й виокремленості в ньому, є також його стабільність у часі, тотожність 

самому собі, відносна незмінність існування в певний період часу. Суттєвими 

характеристиками об’єкта є незмінність форми під час руху, наявність певного 

місця в просторі відповідно до розміру, можливість розпізнання відповідно до 

перцептуально-наочних рис та фізичних властивостей [162, p. 242].  

Виділення вказаних властивостей об’єктів, позначуваних іменником, 

ґрунтуються на певних рубриках досвіду людини. Дж. Міллер та Ф. Джонсон-
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Лерд вказували на важливість для формування суджень про світ визначення 

певного відчуття, перцепта у вигляді тривимірного об’єкта [488, p. 38]. 

Причому об’єкт має мислитись як чітко відокремлена, відмежована від інших 

сутність. Р. Лангакер зазначає, що саме наявність в об’єкта достатньо чітких 

меж, окресленості, контурності, певної позиції в просторі зі своїм місцем 

виявляється критеріальною ознакою іменника, який позначає об’єкти саме в 

такому сенсі – як певні сфери відносно свого простору. Дослідник вказує 

також, що якщо для фізичних об’єктів цей простір є фізичним (простір кольору, 

середовища, геометричних параметрів), то для ментальних об’єктів також 

виділяється свій простір [475, р. 63; 476, р. 117–118]. Отже, окремою сутністю, 

що виділяється в просторі, може бути не тільки предмет або річ (тривимірні 

сутності), а й індивідуальна ознака або процес, оскільки центральність 

онтологічної категорії об’єкта зумовлюється не тільки його фізичною 

відокремленістю, а й особливою чуттєвою, сенсомоторною визначеністю [162, 

с. 244]. 

О. С. Кубрякова, узагальнюючи й підсумовуючи численні думки щодо 

когнітивних засад виділення іменників як частини мови, зауважує, що ядро 

іменників становить онтологічна категорія предмета [162, с. 242–247]. Іменники 

референтні предметному світу й позначають сенсорно або перцептуально легко 

ототожнені сутності. Вони мають спільне концептуальне підґрунтя, єдине для 

всіх членів цієї категорії. Із когнітивного погляду іменники формуються на 

уявленнях про об’єкти, що виділяються сенсорно, позначаються цілісністю, 

чіткими фізичними межами та параметрами, стабільністю в часі, тотожністю 

самим собі в просторі. Дослідниця додає також важливе уточнення, що об’єкт, 

позначуваний іменником, може розглядатися як конгломерат його 

властивостей, як «поліознакове утворення» [162, с. 251]. При цьому іменники 

втілюють такі концепти, які не можуть бути зведені до певної комбінації ознак. 

Вони передбачають наявність в об’єкта великої кількості властивостей, хоча 

сам об’єкт і не зводиться до їх сукупності. Отже, іменник позначає категорію, 

більшу за виділене коло ознак, властивих об’єкту [42, с. 181–182]. 
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Отже, категорія іменника є базовою й універсальною мовною категорією, 

оскільки відповідає важливим ментальним процесам з дискретизації 

універсуму, зокрема виділення в ньому ґрунтовної онтологічної категорії 

предмета.  

Категорія іменника позначається своєрідною семантичною структурою, 

зумовленою специфікою осмислення людиною довкілля, визначення й 

класифікації об’єктів на підставі виділення в них значущих ознак.   

А. А. Уфімцева, вивчаючи «ядро» словникового складу мови як 

універсальну рису в організації лексикону людини, зауважує: «У значеннях 

слів, що складають ядро, виражені знання «першого ешелону»: знання про 

об’єкти фізичного світу, про їхні просторові й речові характеристики. Не 

випадково з «ядерних» слів 60 % – предметні імена з так званою 

відображальною семантикою, тобто з речовим значенням» [315, с. 120]. Логіко-

предметний зміст конкретних імен формується на основі сукупності 

універсальних категорійних семантичних ознак, абстрагованих від предметних 

сфер і властивостей фізичного й органічного світу людини. Ці категорійні 

семантичні ознаки виступають у вигляді чотирьох опозиційних 

пар ознак: 1) істоти/неістоти; 2) особа/неособа; 3) обчислюваність/ 

необчислюваність; 4) конкретність/абстрактність. Такі ознаки характеризують 

природу денотата й формують на підставі тієї чи іншої їх конфігурації 

семантичні розряди конкретних імен у різних мовах [260, с. 109–110].  

Отже, відношення «іменник – предмет» становить ядерний, основний тип 

номінації. Такі елементи дійсності, як властивості, якості, відношення, процеси, 

почуття, емоції, що виділяються людською свідомістю і можуть мислитися як 

певного роду об’єкти, сутності, речі, також отримують мовне позначення через 

категорію іменника й описуються в термінах і поняттях предметної лексики, 

ґрунтуючись на просторових засадах осмислення людиною світу. 
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3.2. Іменники просторової семантики давньогрецької мови 

 

Концептуальне поле, репрезентоване іменниками просторової семантики, 

формується довкола макроконцепта «простір», який осмислюється в даному 

разі у субстанційному, предметному плані. Концепти, що складають 

концептуальне поле макроконцепта «простір», містять у поняттєвому субстраті 

інформацію про типи, види простору й об’єктів у ньому як предметні сутності з 

властивими їм параметричними характеристиками. Між концептами 

встановлюються гіперо-гіпонімічні зв’язки.  

Ядерна зона концептополя включає комплекс концептів, поняттєвий 

субстрат яких містить знання про конкретні види й типи простору як 

об’єктивної реальності (космос, геграфічний простір, адміністративно-

політичний простір, одиниці виміру й орієнтації в просторі). Приядерна зона 

концептополя включає знання про типи об’єктів у просторі, істоти й неістоти. 

Характеристики зовнішніх, внутрішніх ознак об’єктів та характеру їхнього 

переміщення чи локалізації в просторі (стан істот та неістот, рух  і локалізація 

об’єктів у просторі) формують периферійну зону концептополя. За певних 

контекстуальних умов у просторовому вимірі можуть осмислюватися й форми 

адміністративно-політичної організації, типи політичного устрою. У такому 

разі ці феномени розглядаються як певні замкнені простори, ємності, всередині 

яких відбувається подія або розміщено об’єкт.  

Іменники просторового значення, що вербалізують означену систему 

концептів, об’єднуються в лексико-семантичні групи функційно-семантичного 

поля простору. Обсяг і склад таких груп, зумовлений конкретно-мовною 

реальністю, змінюється залежно від комунікативних вимог мови. Межі 

лексико-семантичних груп мають рухомий характер, і через рухомість 

семантичної структури самих елементів групи вони здатні до постійної зміни й 

розвитку, що зумовлює перетин різних лексико-семантичних груп. Проблеми 

будови, внутрішньої організації лексико-семантичних груп відображають 
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конкретні вияви організації лексико-семантичної системи мови в цілому [260, с. 

106–111]. 

В основу нашої класифікації просторових іменників давньогрецької мови 

покладено розробки З. І. Іваненко, М. В. Всеволодової, М. Г. Сеніва на 

матеріалі української, російської та латинської мов відповідно [67; 116; 260].  

Доповнивши й розвинувши принципи, запропоновані цими дослідниками, 

ми розподілили весь масив опрацьованих іменників (всього 10343 одиниці) на 

групи, виділення яких ґрунтується на базових уявленнях про специфіку 

організації простору й характерних ознаках об’єктів у ньому. При цьому 

виокремлюються групи власне просторових іменників, які вказують на 

конкретні типи простору й об’єкти в ньому і репрезентують ядерну зону 

концептополя «Простір», та невласне просторових іменників, які включаються 

до концептуального поля простору за аналогією та шляхом метафоричного 

переносу й репрезентують периферійну зону відповідного концептополя (див. 

додаток 1, 2; рис. 1).  

Рис. 1 

Загальна організація групи іменників просторового значення в 

давньогрецькій мові в цілому відповідає аналогічним групам лексем і в інших 

індоєвропейських мовах, оскільки базується на універсальних принципах 

Ядерна зона (власне просторові 
іменники: космос, геграфічний 
простір, адміністративно-
політичний простір, одиниці 
виміру й орієнтації в просторі, 
типи об’єктів у просторі, істоти й 
неістоти) 8147 лексем - 79 % 

Периферійна зона (невласне 
просторові іменники: стан 
істот та неістот, рух об’єктів, 
розташування об’єктів у 
просторі, адміністративно-
політична організація, форми 
і типи політичного устрою, 
військова організація) 2196 
лексем - 21 % 
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осмислення людиною простору. Разом із тим кількісне і якісне наповнення 

окремих груп та підгруп виявляє специфіку вербалізації просторової 

концептосфери в системі іменників давньогрецької мови, що відповідає 

особливостям національної картини світу. 

 

3.2.1. Власне просторові іменники 

 Група власне просторових іменників давньогрецької мови включає в себе 

лексеми, що називають різні типи простору й об’єктів у ньому, узагальнюючи й 

вербалізуючи результати безпосереднього досвіду спостереження й взаємодії 

людини з ними.  

Макроконцепт «простір» реалізується іменниками лексико-семантичної 

групи, всередині якої уточнення просторових характеристик здійснюється через 

визначення в семантичній структурі лексем поняттєвого субстрата концептів 

«космос», «географічний простір», «адміністративно-політичний простір», 

«одиниці виміру й орієнтації в просторі» з подальшою диференціацією за 

низхідним ступенем абстракції. 

 

1. Простір (1692 лексеми)  

1.1. Космос (70 лексем) 

1.1.1. Всесвіт (23 лексеми) 

ᾅδης,  ὁ царство Аїда, підземне царство, пекло; ἄντυξ, ἡ небосхил; γέεννα, ἡ 

геєна, місце вічних мук, пекло; γῆ, ἡ земля, поверхня землі; κύκλος, ὁ небосхил, 

небесна височінь; μεσουράνημα, τό середина неба; οὐρανός, ὁ небо; παράδεισος, ὁ 

рай; πέδον, τό ґрунт; χθών, ἡ земля, ґрунт, світ, всесвіт; κόσμος, ὁ світовий 

порядок, світ, небосхил, небо; μετακόσμιον, τό простір між світами, світовий 

простір та ін.: 

καὶ ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς 

τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς  (Plat. Symp. 

190 b.-190 c.) — те, що Гомер говорить про Ота й Ефіальта, це про них сказано, 

бо вони вже почали спинатися на небо, аби скинути богів; καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον 
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ἄνθρωπον,—εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος [οὐκ οἶδα], ὁ θεὸς οἶδεν, ὅτι 

ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 

λαλῆσαι (NT. Cor. II. 12.3–4) — і знаю, що той чоловік, — не знаю, чи в тілі, чи 

без тіла: не знаю, Бог знає, — був підхоплений у рай і почув невимовні слова, 

яких людина не може висловити. 

1.1.2. Космічні об’єкти та астрономічні явища (47 лексем) 

ἀστεροπή, ἡ блискавка; ἀστήρ, ὁ зірка, метеор, небесне знамення; ἀστραπή, ἡ 

блискавка, сяяння, світло; γαλαξίας, ὁ молочний шлях; δαλός, ὁ «факел» (вид 

метеора); δελφίς, ὁ сузір’я Дельфіна; διοσημεία, ἡ небесне знамення; ζῳδιακός, ὁ 

зодіак; ἥλιος, ὁ сонце; κομήτης, ὁ кометаσελήνη, ἡ місяць; τοξότης, ὁ сузір’я 

Стрільця; φῶς, τό сонце; ἐπισκότησις, ἡ затемнення та ін.: 

κατήριπε δ᾽ ἐς μέλαν ὕδωρ ἀθρόος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστήρ 

ἀθρόος ἐν πόντῳ (Theocr. 13. 49–51) – весь він поринув у чорну воду, немов 

вогняна зірка впала з неба у море; εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων 

“ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες 

πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται” (NT. 

Mth. 24.29) – відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого 

світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. 

  1.2. Географічний простір (1104 лексеми)  

1.2.1. Сторони світу (40 лексем) 

δείλη, ἡ захід сонця, захід; ἑσπέρα, ἡ захід; ἕως, ἡ схід; ζόφος, ὁ захід сонця, 

захід; χειμών, ὁ холодні краї, північ; ἄρκτος, ὁ північний полюс, північ; ἀρκτῷα, 

τά північні краї, арктика; βάρβαρος, ἡ негрецька країна; Βορέας, ὁ північ; 

βόρειον, τό північні області, північ; δεξιόν, τό правий бік; ἑσπέρια, τά країни 

Заходу, захід;  ἑῷα, τά країни Сходу; λαιόν, τό лівий бік; μεσημβρία, ἡ південь; 

μεσημβρινά, τά південні краї; μεσημβρινόν, τό південь; ἀνατολή, ἡ схід; місце 

сходу сонця; δύσις, ἡ захід; κλίμα, τό сторона світу, кліматичний пояс та ін.: 

 Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;  εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα 

ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ (NT. Mth. 2.2.) – Де цар юдейський, 

що народився? Бо ми побачили Його зорю на сході й прийшли поклонитися 
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Йому; ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ Ἰωνίαν φέροι, ἡ δὲ 

διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους ἄγοι (Xen. Anab. 

3.5.15) – інший [шлях], після переправи через річку, веде на захід до Лідії та 

Іонії, а шлях через гори веде на північ до кардухів. 

1.2.2. Топоніми (529 лексем) 

Ἄγγρος, ὁ р. Ангр; Αἴγινα, ἡ о. Егіна; Ἀλφειός, ὁ р. Алфей; Ἀραβία, ἡ Аравія; 

Ἄργος, τό Аргос; Βαβυλών, ἡ Вавилон; Βόσπορος, ὁ Боспор; Γαλατία, ἡ Галлія; 

Γράνικος, ὁ р. Гранік; Δῆλος, ἡ о. Делос; Ἐκβάτανα, τά Екбатани; Θῆβαι, αἱ Фіви; 

Ἰβηρία, ἡ Іберія; Ἰωνία, ἡ Іонія; Κρήτη, ἡ о. Крит; Μακεδονία, ἡ Македонія; 

Νεμέα, ἡ Немея; Πλάταια, αἱ Платеї; Συρία, ἡ Сирія; Τροία, ἡ Троя; Φαρίη, ἡ 

Фароське море; Φάρος, ἡ о. Фарос та ін.: 

ὁ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ 

ἐπολέμει ἐκ Χερρονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι 

(Xen. Anab. 1.1.9) – він узяв золото, набрав на ці гроші військо, вирушив із 

Херсонесу і став вести війну з фракійцями, що живуть по той бік Гелеспонту; 

Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων· καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας 

σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν (Xen. Anab. 

1. 2.5) – Кір з вищеназваними військами рушив із Сард і пройшов через Лідію в 

три переходи двадцять два парасанга до річки Меандр. 

1.2.3. Акваторії та частини водоймищ (85 лексем) 

ἅλς, ἡ море; αὐλών, ἡ протока; δέλτα, τό дельта (річки); θάλασσα, ἡ море; ἴλιγξ, ἡ 

вир, коловорот; κεφαλή, ἡ виток, верхів’я; κλείς, ἡ вихід у відкрите море, 

протока; κόλπος, ὁ затока, бухта; λίμνη, ἡ стояча вода, болото, водойма, лиман, 

озеро, затока; πηγή, ἡ струмок, потік, джерело; ποταμός, ὁ річка; στόμα, τό гирло, 

бухта, рукав річки; ἀτρυγέτη, ἡ морська широчінь, море; δῖνος, ὁ вир, коловорот; 

εὔριπος, ὁ вузька протока, рукав, канал та ін.: 

ἄγρει μὰν ὅτ᾽ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς 

πατρίδα γαῖαν τεῖχος ἀναρρήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι (Hom. Il. 7.459–461) 

– коли кучеряві мужі ахейські на швидких кораблях вирушать до милої землі 

вітчизни, зламай їх стіну і всю кинь у море; τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν 
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πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν (NT. Μth. 14.25) – у четверту варту ночі 

[Іісус] попрямував до них, ідучи по морю. 

 1.2.4. Типи суходолу (21 лексема) 

γῆ, ἡ земля, суходіл; ἰσθμός, ὁ перешийок; νῆσος, ἡ острів; χερσόνησος, ἡ 

півострів; χθών, ἡ земля, ґрунт; ἤπειρος, ἡ суходіл, земля, материк, континент; 

χηλή, ἡ мис, коса; ψάμαθος, ἡ прибережний пісок, піщаний берег; ξηρά, ἡ тверда 

земля, суходіл; σταθερή, ἡ тверда земля, суша; χέρσος, ἡ суха земля, материк; 

ψαφαρή, ἡ суша; ἔμβολον, τό клиноподібна смуга, коса; ταινία, ἡ вузька смуга 

землі, мілина; χῶμα, τό коса, мис та ін.: 

ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν 

ἐστιχόωντο (Hom. Il. 3.265–266) – зійшовши з прекрасної колісниці на плодючу 

землю, вони йшли посеред ахейців та троянців; Ποτειδεᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ 

Ἀριστέως Πελοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς Ἀθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς 

Ὀλύνθου ἐν τῷ ἰσθμῷ (Thuc. Ніst. 1.62.1) – потідейці та пелопонеський загін 

Аристея в очікуванні афінян розташувалися на перешийку з боку Олінфа; καὶ 

προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα (NT. Μrc. 14.35) – відійшовши трохи, Він упав на землю і 

молився, щоб, коли це можливо, обминула Його ця година. 

1.2.5. Типи ландшафту (209 лексем) 

   1.2.5.1. Висоти (91 лексема) 

αἶπος, τό висота, круча, гора; ἀκτή, ἡ крутий морський берег; βουνός, ὁ пагорб, 

горб, висота; γεώλοφον, τό земляний пагорб; ἴδη, ἡ лісиста гора; κάρηνον, τό 

вершина, висота; μαστός, ὁ круглий пагорб, горб; πάγος, ὁ стрімчак, скеля, 

пагорб, гора; πέτρα, ἡ скеля, стрімчак; σπιλάς, ἡ прибережний або оточений 

водою стрімчак; φάραγξ, ἡ скеля, стрімчак та ін.: 

 οἱ δ’ οὐ κατεῖχον, ἀλλὰ μαστὸς ἦν ὑπὲρ αὐτῶν παρ’ ὃν ἦν στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ’ ᾗ 

ἐκάθηντο οἱ φύλακες (Xen. Anab. 4.2.6) – але в цьому вони помилялися, оскільки 

над ними височів виступ гори, де проходила та вузька дорога, за якою 

спостерігала варта. 

 



149 

  

 1.2.5.2. Рівнини (75 лексем)  

ἄπεδον, τό рівнина; αὐλών, ὁ ліщина, ущелина, долина; πλάξ, ἡ площина, 

рівнина; ἰσόπεδον,τό рівне місце, рівнина; ἐρημία, ἡ пустельне місце, пустеля, 

степ; τραφερή, ἡ тверда земля, суходіл; εὐρυχωρία, ἡ широкий простір; ἴσον, τό 

рівне місце, рівнина; καθαρόν, τό відкрита місцина; λεῖον, τό рівний простір; 

πλάξ, ἡ плоскість, рівнина та ін.; 

ἵπποι δ᾽ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης ἑστᾶσ᾽, οἵ μ᾽ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν 

τε καὶ ὑγρήν (Hom. Il. 14.307–308) – коні чекають біля підошви багатої 

джерелами Іди, вони понесуть по суші й по воді. 

 1.2.5.3. Западини (43 лексеми) 

ἄγκος, τό западина, долина, ліщина, ущелина; αὐλών, ὁ ліщина, ущелина, канал, 

рівчак; βάραθρον, τό яма, провалля; βυθός, ὁ глиб, глибина, провалля, вир; 

γλάφυ, τό печера; γύαλον, τό западина, долина; ἔναυλος, ὁ яр, урвище; λαγών, ἡ 

порожнеча, провалля, обрив, урвище; ἐγχάραγμα, τό яр; μυχός, ὁ ущелина, 

ліщина; στενοπορία, ἡ вузький прохід, тіснина, ущелина та ін.: 

 καὶ ἐνετύγχανον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν, ὡς μὴ δύνασθαι 

διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν (Xen. Anab. 2.3.10) – їм траплялися рови та канали, 

наповнені водою, які не можна було перейти без мостів. 

1.2.6. Природні явища (220 лексем) 

ἄελλα, ἡ вихор, буря, ураган; ἀνάρροια, ἡ відплив; ἄνεμος, ὁ вітер; βροντή, ἡ 

грім; γαλήνη, ἡ безвітря, штиль; δρόσος, ἡ роса; ἑλικίας, ὁ зігнута блискавка; 

ἐπομβρία, ἡ зливовий дощ, злива; ζόφος, ὁ морок, темрява; κρύος, τό крижаний 

холод, мороз; νεφέλη, ἡ хмара; ὁμίχλη, ἡ туман, морок; παλίσκιον, τό густа тінь; 

σκότος, ὁ темрява, морок та ін.: 

τοὺς δ᾽ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν 

(Hom. Il. 19.377-378) – а їх проти волі бурі несуть через море, багате рибою, 

далеко від близьких; ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε μέχρι ἐξέλιπον οἱ 

ἄνθρωποι (Xen. Anab. 3.4.8) – але хмара зайшла на сонце і закривала його, поки 

люди не покинули [місто]. 
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1.3. Адміністративно-політичний простір (257 лексем)  

1.3.1. Адміністративно-територіальні одиниці (60 лексем) 

ἀγρός, ὁ сільська місцевість, село; ἀποικίς, ἡ колонія; ἄστυ, τό місто; γενεά, ἡ 

місце походження, батьківщина; γῆ, ἡ земля, країна, край; κατοικία, ἡ селище, 

поселення, село; κλίτος, τό область, край; μεσόγαια, ἡ внутрішні області, глиб 

країни; κώμη, ἡ село; κωμόπολις, ἡ поселення, село; μητρόπολις, ἡ метрополія; 

οἰκουμένη, ἡ населена земля, грецька земля; περιοικίς, ἡ передмістя; πόλις, ἡ 

місто; χῶρος, ὁ місце, місцевість, край, країна, село та ін.: 

 οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν 

πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν (Thuc. Ніst. 1.24.6) – будучи у такому скрутному 

становищі, мешканці Епідамна надсилають послів до Керкіри, своєї метрополії; 

καὶ λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, 

εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον (NT. Mrc. 1.38) – а Він відповів їм: Ходімо до інших місць, 

до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, бо на те Я і прийшов. 

1.3.2. Землі сільськогосподарського призначення (36 лексем)  

ἀγρός, ὁ поле, нива; αἰπόλιον, τό пасовисько для кіз; ἀλωή, ἡ тік, рілля, нива, сад; 

ἀμπελών, ὁ виноградник; ἀρδμός, ὁ водопій; ἄροσις, ἡ рілля, нива; ἔργον, τό поле, 

нива; εὐβοσία, ἡ гарні пасовиська, вигони; νέμος, τό пасовисько; οἰνόπεδον, τό 

виноградник; ὀρτυγοτροφεῖον, τό місце вигодовування перепелів; πρασιά, ἡ 

город; φυταλιά, ἡ насадження, (фруктовий) сад та ін.: 

 οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν τε πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ' αὐτοὺς καὶ 

προσκαθεζόμενοι ἐπολιόρκουν (Thuc. Ніst. 1.126.7) –  щойно афіняни дізналися 

про це, як усі прибігли на допомогу з полів та, розмістившись перед акрополем, 

взяли їх в облогу; ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι πεντηκοντόγυον, τὸ 

μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι (Hom. Il. 9.578–580) 

– там дозволяли йому обрати найкращий наділ у п’ятдесят десятин і 

відокремити одну половину, вкриту  виноградником, й іншу, незасаджену, для 

оранки. 
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1.3.3. Населені пункти та їх частини, промислові райони, зони 

відпочинку та спорту (161 лексема) 

ἀγορά, ἡ місце зібрань, міська площа; ἀγυιά, ἡ вулиця; ἀπότροχος, ὁ арена, 

іподром; ἀρατήριον, τό місце моління; γέλγη, τά ринок, скупчення; γερανοβοτία, 

ἡ журавельна ферма; διάδυσις, ἡ копальня, шахта; ἐμπόριον, τό емпорій, 

торговельний центр, порт; ἰχθυόπωλις, ἡ рибний ринок; ἱππόδρομος, ὁ іподром; 

κονίστρα, ἡ каністра, вкритий піском майданчик для змагань; λιμήν, ὁ порт, 

гавань, пристань; προτεμένισμα, τό площа перед храмом; σφαιρίστρα, ἡ 

майданчик для гри у м’яч; τελώνιον, τό місце збору податків та ін.: 

λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ᾽ 

ἱππόδρομος ἀμφὶς (Hom. Il. 23.329–330) – з обох боків вузької частини дороги 

було врито два камені, а довкола – рівний іподром; θύσας ἐν τῇ Πλαταιῶν ἀγορᾷ 

ἱερὰ Διὶ ἐλευθερίῳ καὶ ξυγκαλέσας πάντας τοὺς ξυμμάχους ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι γῆν 

καὶ πόλιν τὴν σφετέραν ἔχοντας αὐτονόμους οἰκεῖν (Thuc. Ніst. 2.71.2) – він приніс 

жертву Зевсу Визволителю на платейській площі і в присутності всіх союзників 

віддав платейцям їх область і місто, щоб вони там жили і володіли ними вільно; 

ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί (Xen. Anab. 1.4.6) –  

це місто слугувало торговельним портом, і там стояли численні вантажні 

кораблі.  

1.4. Одиниці виміру та орієнтації у просторі (261 лексема) 

 1.4.1. Типи виміру та орієнтаційних меж у просторі (центр (4), край, 

межа (43), площа (2), довжина (39), глибина (5), висота (22), ширина (2), 

об’єм (12), передня/задня межа (2), нижня/верхня межа (15)) 

κέντρον, τό центр; μεσόμφαλον, τό сама середина, центр; μέσον, τό середина, 

осереддя, центр; ἄκρον, τό край, кінець, межа; δρόμος, ὁ коло, кінець; ἔσχατον, 

τό край, кінець; τομή, ἡ кінець, край; πεῖραρ, τό межа, кінець, край; βάθος, τό 

глибина; βυσσός, ὁ  глиб, глибина; ἀπόστημα, τό далекість, відстань; διάστασις, ἡ 

відстань, віддалення; ἀνάστημα, τό висота; ὕψος, τό висота, височінь; ὄγκος, ὁ 

розмір, обсяг; πλάτος, τό ширина; πτέρνα, ἡ основа, низ; ὑπόθεμα, τό основа, база 

та ін.: 
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εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσις καὶ 

μητέρα Τηθύν (Hom. Il. 14.200–201) – я йду далеко до країв землі-годувальниці 

побачити безсмертних батька Океана й мати Тефісу; ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν τοῖς 

φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, τεθραμμένους 

καρύοις ἑφθοῖς, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος 

καὶ τὸ πλάτος εἶναι (Xen. Anab. 5.4.33) – коли вони проходили землями дружніх 

моссінойків, їм показали відгодованих синів багатих батьків, угодованих 

вареними каштанами, зніжених, надзвичайно білих і майже однакових у 

довжину та ширину. 

1.4.2. Типи фігур, інтервалів, ліній (66 лексем) 

γῦρος, ὁ коло; γωνία, ἡ кут; διάκενον, τό порожній проміжок, інтервал; διάμετρος, 

ἡ діагональ; ἡμικύκλιον, τό півколо; ἡμίσεα, τά половина;  ἴτυς, ἡ коло; κοῖλον, τό 

увігнутий бік, увігнутість; κύβος, ὁ куб, кубічне тіло; κύκλος, ὁ коло; κυρτότης, ἡ 

кривизна, опуклість; μηνοειδές, τό півколо, дуга; περιπτυχή, ἡ коло, кільце; σελίς, 

ἡ лінія, ряд; τετράγωνον, τό чотирикутник, квадрат та ін.: 

 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε “Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας” (NT. Mrc. 12.10) – чи не читали ви цього 

Писання: Камінь, що його відкинули будівничі, наріжним [букв. на вершині 

кута] каменем став! πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ 

ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν (Xen. Anab. 1.9.26) – нерідко він надсилав половину 

гусака чи половину хліба та інше в цьому ж роді; καὶ οἱ μὲν Πελοποννήσιοι 

ἐτάξαντο κύκλον τῶν νεῶν ὡς μέγιστον οἷοί τ' ἦσαν μὴ διδόντες διέκπλουν  (Thuc. 

Ніst. 2.83.5) – пелопонесці розташували кораблі якомога більшим колом, не 

даючи розірвати його. 

1.4.3. Дистанція, шлях, дорога (49 лексем)  

διάνυσμα, τό подоланий шлях, перехід; δρόμος, ὁ шлях, відстань; εὐθυπορία, ἡ 

прямий шлях, прямолінійний рух; κέλευθος, ἡ шлях, дорога; στόλος, ὁ 

військовий похід, подорож, шлях, напрямок; ἔφοδος, ἡ шлях, дорога, підхід; 

ὁδός, ἡ шлях, дорога; οἶμος, ὁ, ἡ шлях, дорога; πάτος, ὁ крок, рух; τρόπος, ὁ 

напрям; τροχιά, ἡ шлях та ін.: 
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ἡμεῖς τοι Τροίηθεν ἀποπλαγχθέντες Ἀχαιοὶ παντοίοισ’ ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα 

λαῖτμα θαλάσσης, οἴκαδε ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευθα ἤλθομεν∙ οὕτω που Ζεὺς 

ἤθελε μητίσασθαι (Hom. Od. 9.259–262) – ми – ахейці, пливемо з-під Трої; різні 

вітри збили нас зі шляху далеко над безоднею моря; пливемо додому; але 

іншими шляхами, іншою дорогою йти нам довелось, – таке рішення Зевса; καὶ 

χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν 

εἰς τὴν χώραν αὐτῶν (NT. Mth. 9.2.15) – і одержавши уві сні застереження не 

повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. 

 

2.  Об’єкти (6455 лексем) 

Концепт «Об’єкти» реалізується через одиниці в лексико-семантичних 

групах, сформованих  довкола концептів «істоти» й «неістоти». Підставою для 

включення одиниць у відповідні лексико-семантичні групи й підгрупи є оцінка 

їх семантичної структури, яка репрезентує поняттєвий субстрат, що містить 

уявлення про об’єкт як відокремлену сутність зі своїми параметричними 

характеристиками, зовнішніми особливостями, які визначаються внаслідок 

сприйняття органами чуття, насамперед зором.  

2.1. Істоти (2960 лексем) 

2.1.1. Людина та її анатомічна будова (383 лексеми) 

ἀνήρ, ὁ чоловік, людина; ἄνθρωπος, ὁ чоловік, людина; κόρη, ἡ дівчина, молода 

жінка; μειράκιον,τό отрок, юнак; παρθένος, ἡ дівчина; νέκυς, ὁ мертве тіло, 

труп; γεραιός, ὁ старець, старий; γυνή, ἡ жінка; σῶμα, τό тіло, людина; ῥινός, ἡ 

шкіра; στόμα, τό рот, вуста; σκέλος, τό стегно, гомілка, нога; πρόσωπον, τό 

обличчя; πούς, ὁ нога, ступня; οὖς, τό вухо; λόφος, ὁ потилиця, шия; κρανίον, τό

 черепна коробка, череп; κεφαλή, ἡ голова; καρδία, ἡ серце;  μετάφρενον, τό 

спина; ὦμος, ὁ  плече та ін.: 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὤμω χειρὶ καταπρηνεῖ (Hom. 

Il.16.791–792) – ставши позаду, вдарив у спину та широкі плечі руками, 

долонями донизу; Ὃ δ᾽ ᾇ πόδες ἆγον ἐχώρει μαινόμενος· χαλεπὸς γὰρ ἔσω θεὸς 
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ἧπαρ ἄμυσσεν (Theocr. 13.70–71) – а він, скільки ноги несли, мчав божевільно 

вперед; безжальний бог йому вразив серце. 

2.1.2. Члени сім’ї, спорідненість (124 лексеми) 

ἄγχιστος, ὁ найближчий родич; ἀδελφή, ἡ сестра; ἀδελφιδεός, ὁ племінник; 

ἀδελφός, ὁ брат; ἀκοίτης, ὁ чоловік; ἄλοχος, ἡ дружина; βρέφος, τό плід, зародок, 

дитина, хлопчик; γαμβρός, ὁ зять, чоловік сестри або дочки; γενέτης, ὁ батько; 

μήτηρ, ἡ мати; μητροπάτωρ, ὁ дід з боку матері; νύμφη, ἡ наречена; πατήρ, ὁ 

батько; υἱός, ὁ  син та ін.: 

 καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι; ὃς καὶ 

τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα 

ἀνεσταύρωσεν (Xen. Anab. 3.1.17) – але якщо ми підкоремося й потрапимо до 

рук царя, якою буде наша доля? Адже він відрубав голову і руку 

єдиноутробному брату вже після його смерті та розіп’яв його; φῆς που ἄτερ 

λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι (Hom. 

Il. 5.473–474) – ти казав, що можеш захистити місто без народу, без союзників, 

один зі своїми зятями та братами. 

2.1.3. Боги, міфічні істоти (267 лексем) 

ἄγγελος ὁ, ἡ ангел; δαιμόνιον, τό божество; θεός, ὁ, ἡ бог, богиня; Ῥόδος, ἡ 

Родос, німфа; Ἀπέσας, ὁ Апесант, міф. цар Немеї; Βῆλος, ὁ Бел – 1) верховний 

бог у асиро-вавилонян; 2) син Посейдона, батько Египту та Даная; ἀεροκάρδαξ, 

ὁ повітряний боєць, фантастична  істота; Βουτώ, ἡ Буто, єгипетська богиня, 

годувальниця дітей Осіріса та Ісіди; ἀνδρόγυνος, ὁ андрогін, двостатева істота; 

Δωρίς, ἡ Дорида, мати Нереід; Ἀφροδίτη, ἡ Афродита; ἀνδρόσφιγξ, ὁ 

андросфінкс, тобто  сфінкс із головою чоловіка та ін.: 

 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ 

τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ (NT. Mth. 

16.27) – адже Син Людський має прийти у славі Отця Свого з ангелами Своїми 

і тоді віддасть кожному згідно з його ділами; ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν 

τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι (Xen. Anab. 2.3.23) – однак за нанесену нам образу ми, з 

допомогою богів, зможемо помститися. 
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2.1.4. Посади, професії, типи соціального стану (1085 лексем) 

ἀγορανόμος, ὁ агораном, наглядач ринку; ἀγρεύς, ὁ мисливець, ловець; ἀγρότης, 

ὁ поселянин, селянин; ἀθλητής, ὁ учасник змагання, борець; ἁλιεύς, ὁ моряк, 

рибалка; ἀλλαντοποιός, ὁ ковбасник; ἀμπελουργός, ὁ виноградар; ἄποικος, ὁ 

переселенець, колоніст; ἀρχιερεύς, ὁ верховний жрець; ἄρχων, ὁ провідник, 

начальник, вождь; βασιλεύς, ὁ цар, володар, повелитель, провідник; διδάσκαλος, 

ὁ учитель; δορυφόρος, ὁ списоносець; δοῦλος, ὁ раб, невільник; ἱερεύς, ὁ 

священнослужитель, жрець; ναύαρχος, ὁ наварх, командувач флотом; ποιμήν, ὁ 

пастух, вівчар та ін.:  

 τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες 

τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, Ἀβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, 

Ἀρβάκης (Xen. Anab. 1.7.12) – начальників царського війська (стратегів та 

вождів) було чотири: Аброком, Тіссаферн, Гобрій, Арбак; κατὰ συγκυρίαν δὲ 

ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν (NT. Lc. 10.31) 

– проходив випадково один священик тією дорогою і, побачивши його, 

обминув; περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, 

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας 

ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς (NT. Mth. 4.18) – як проходив 

Він біля Галілейського моря, побачив двох братів – Симона, що звався Петром, 

та брата його Андрія, – які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. 

2.1.5. Народи, племена (84 лексеми) 

Ἀθηναῖος, ὁ афінянин; Αἰθιοπεύς, ὁ ефіоп; Ἄραψ, ὁ араб, аравітянин; βάρβαρος, ὁ 

варвар, не грек, чужоземець; Βοιωτός, ὁ беотієць; Βορυσθενεΐτης, ὁ мешканець 

берегів Борисфена; Γαδαρηνοί, οἱ мешканці міста Гадари; Γαλάτης, ὁ галл, кельт; 

Γερμανικόν, τό германські племена; Δαναοί, οἱ данайці, греки; Ἕλλην, ὁ еллін, 

грек; Ἴβηρ, ὁ ібер; Μῆδος, ὁ мідянин, мідієць, перс; Πέρσης, ὁ перс; Σαρμάται, οἱ 

сармати; Σπαρτιάτης, ὁ спартіат та ін.: 

ἐκ τούτου γενομένων σπονδῶν Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις εἰς ἔτη 

τριάκοντα (Plut. Per. 24. 1) – після цього між афінянами та спартанцями був 

укладений мирний договір на 30 років; καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται, 
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Κᾶρές τε ὄντες καὶ Φοίνικες· οὗτοι γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν (Thuc. 

Ніst. 1.8.1) – розбійниками були мешканці островів – карійці та фінікійці, 

поселення яких знаходилися на більшості островів; πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων 

Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται (Xen. Anab. 1.9.3) – усі діти 

високоповажних персів виховуються при царському дворі. 

2.1.6. Тварини, риби, птахи, комахи (582 лексеми) 

ἀετός, ὁ орел; ἀηδών, ὁ соловей; αἴθυια, ἡ морська чайка; αἴλουρος, ὁ кіт, кішка; 

ἀλώπηξ, ἡ лисиця; ἀνθρήνη, ἡ шершень; ἀράχνη, ἡ павук; ἀσπάλαξ, ὁ кріт; ἀφύη, 

ἡ сардина, анчоус; βάτραχος, ὁ жаба; βούβαλος, ὁ буйвол; βοῦς, ὁ, ἡ віл, корова; 

γέρανος, ἡ журавель; γλαύξ, ἡ сова; δελφίς, ὁ дельфін; δράκων, ὁ дракон, змія; 

ἐλέφας, ὁ слон; ἐχῖνος, ὁ їжак; ἡμίονος ἡ, ὁ мул, лошак; ἶβις, ἡ ібіс; ἵππος, ὁ кінь; 

ἰχθύς, ὁ риба; κογχύλιον, τό молюск, равлик; κόκκυξ, ὁ зозуля; κροκόδειλος, 

ὁ ящірка, крокодил; λέων, ὁ лев; μῦς, ὁ миша; σαθέριον, τό бобер, видра; σέρφος, 

ὁ москіт; τράγος, ὁ козел; ὗς, ὁ, ἡ кабан, свиня; χελιδών, ἡ ластівка; χελώνη, ἡ 

черепаха; ψιττακός, ὁ папуга та ін.: 

ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ 

λαὸν ἐέργων φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον ζωὸν ἔτ᾽ ἀσπαίροντα, 

καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης (Hom. Il. 12.200–204) – коли вони намагалися перейти, 

до них прилетів птах, орел, що летів високо, розділяючи військо зліва; у кігтях 

тримав він зрошеного кров’ю величезного змія, який був ще живий, звивався й 

не полишив битви; Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν θώρακα ἐνεδύετο 

καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε (Xen. Anab. 1.8.3) – Кір, 

зійшовши з колісниці, надягнув панцир, сів на коня, узяв у руки списи; ἢ καὶ 

ἰχθὺν αἰτήσει—μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; (NT. Mth. 7.10) – або, якщо попросить 

риби, подасть йому гадюку?  

2.1.7. Рослини та їх частини, ягоди, квіти (435 лексем) 

αἴγειρος, ἡ чорна тополя; ἄμπελος, ἡ виноградна лоза, виноград; ἀμυγδαλέα, ἡ 

миндальне дерево; ἄνθος, τό паросток, квітка; βοτάνιον, τό трава; βότρυς, ὁ 

виноградне гроно, виноград; δάφνη, ἡ лавр; ἐλάτη, ἡ ялина; θαλλός, ὁ паросток, 

молода гілка; θρύον, τό тростина, очерет; ἴον, τό фіалка; καρπός, ὁ плід; κέδρος, ἡ 
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кедр; κήπευμα, τό садова рослина, квітка; κυπάρισσος, ὁ кипарис; ὄζος, ὁ гілка, 

паросток; πόα, ἡ трава; ῥάξ, ἡ ягода; σέλινον, τό селера; σπέρμα, τό сім’я; ῥόδον, 

τό троянда; φιλύρα,ἡ липа та ін.: 

ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα, κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης 

κυπάρισσος (Hom. Od. 5.63–64) – довкола печери ріс пишний ліс: тополі, вільха 

та пахучі кипариси; περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει, κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ᾽ 

ἀδίαντον καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις  (Theocr. 13. 40–42) – 

довкола ріс густий очерет, темно-синє ластовине зілля, зелений адіант, цвіла 

селера та звивиста болотяна трава; ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ 

καλόν, ἐπίρρυτον, καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων· πολὺ δὲ καὶ 

σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς φέρει (Xen. Anab. 1.2.22) – 

звідти він зійшов у велику й красиву долину, добре зрошену, багату деревами 

різних порід та виноградом; долина приносила також багато кунжуту, гречки, 

пшона, пшениці та ячменю. 

2.2. Неістоти (3495 лексем) 

2.2.1. Одновимірні об’єкти (47 лексем) 

ἀθήρ, ὁ вістря, наконечник; ἀκίς, ἡ вістря, наконечник; ἀστερίσκος, ὁ зірочка, 

позначка на полях; βελόνη, ἡ вістря, голка; βέμβιξ, ἡ вовчок, дзиґа; ἐγκεντρίς, ἡ 

жало, вістря, колючка; κέντρον, τό кентр, колюча зброя, голка; κύμβαχος, ὁ 

вістря шолома; πειρά, ἡ вістря, кінчик; στιγμή, ἡ крапка, краплинка, плямочка; 

χάραγμα, τό знак, слід, відбиток та ін.: 

τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης κύμβαχον ἀκρότατον νύξ᾽ ἔγχεϊ 

ὀξυόεντι, ῥῆξε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππειον λόφον αὐτοῦ (Hom. Il. 15.535–537) – Мегес вдарив 

його в найвище вістря мідного пишногривого шолома гострим списом, 

гривистий гребінь із нього зірвав; πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν 

ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ Σαούλ Σαούλ, τί με διώκεις; 

σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν (NT. Act. ap. 26.14) – коли ми всі попадали на 

землю, я почув голос, що говорив до мене єврейською мовою: Савле, Савле, 

чого Мене переслідуєш? Тяжко тобі бити ногою колючку! 
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2.2.2. Двовимірні об’єкти (1224 лексеми) 

2.2.2.1. Отвори (68 лексем) 

ἀναπνοή, ἡ віддушина, отвір; ἀναστόμωσις, ἡ гирло, вихід; αὔλειος, ἡ зовнішні 

двері, дворові ворота; βρόχθος, ὁ горлечко, шийка; διαύγεια, ἡ просвіт, отвір; 

διέξοδος, ἡ вихід, прохід, протока; εἰσβολή, ἡ вхід, прохід, доступ; εἴσοδος, ἡ 

вхід; εὐδιαῖος, ὁ отвір для випускання трюмної води; εὐθυντηρία, ἡ місце 

встановлення керма; θύρα, ἡ двері, хвіртка, ворота; καπνοδόκη, ἡ димовий отвір; 

κεχηνός, τό зяючий отвір, діра; ὀπή, ἡ діра, димовий отвір; πρόθυρον, τό зовнішні 

двері; πύλη, ἡ ворота, брама; φωταγωγός, ἡ вікно та ін.: 

ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν ἔσσυτ᾽ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος 

δέ οἱ ἔκπεσε χειρός (Hom. Od. 14.33–34) – але свинопас швидко кинувся за ним 

до дверей, і батіг випав з його рук; ἀποταμὼν ἕκαστος κεφαλὴν ἀποφέρεται ἐς τὰ 

οἰκία, ἔπειτα ἐπὶ ξύλου μεγάλου ἀναπείρας ἱστᾷ ὑπὲρ τῆς οἰκίης ὑπερέχουσαν 

πολλόν, μάλιστα δὲ ὑπὲρ τῆς καπνοδόκης (Hdt. Hist. 4.103.3) – відтявши кожному 

голову, вони вносять її до будинку, потім, устромивши на довгу жердину, 

виставляють високо над оселею, зазвичай, над комином. 

2.2.2.2. Пласкі/листові об’єкти (343 лексеми) 

ἀμφίβολον, τό сітка, невід; ἀμφίταπις, ἡ килим, простирадло з двостороннім 

ворсом; ἅρμενα, τά корабельне оснащення, вітрило; ἀσπίς, ἡ щит; βιβλίον, τό 

лист(ок); βύβλος, ἡ біблос, єгипетський папірус; βύσσος, ἡ віссон, тонке 

полотно; γραμματεῖον, τό дошка для письма, табличка; γρῖπος, ὁ риболовецька 

сітка; δέρμα, τό шкіра, шкура, хутро, руно; δίσκος, ὁ метальний круг, диск; εἷμα, 

τό простирадло; εἴσοπτρον, τό дзеркало; ἐξύφασμα, τό тканина; ἐφίππιον, τό 

кінська попона, чепрак; ἱστίον, τό вітрило; καλύπτρα, ἡ простирадло, покров; 

μῆνιγξ, ἡ плівка, перепонка; ὀροφή, ἡ стеля, стріха, покрівля; πέπλος, ὁ 

простирадло; πέταλον, τό лист; πίναξ, ὁ дошка, дошечка для записів, табличка 

для письма; στέγη, ἡ стріха, покрівля; ὕφος, τό тканина, сітка та ін.:  

 καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ Ξενοφῶν κατέβαινεν, 

ἐκυλίνδουν πέτρους· καὶ ἑνὸς μὲν κατέαξαν τὸ σκέλος, Ξενοφῶντα δὲ ὁ ὑπασπιστὴς 

ἔχων τὴν ἀσπίδα ἀπέλιπεν (Xen. Anab. 4.2.20) – коли вони досягли вершини, з 
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якої сходив Ксенофонт, то стали котити вниз каміння; одному вони розтрощили 

бедро, а Ксенофонт залишився без зброєносця, в якого був щит; κρέμαται δὲ σὺν 

ἱστίῳ ἄρμενα πάντα εἰκῇ ἀποκλασθέντα (Theocr. 22. 12–14) – усі снасті з вітрилом 

висять у безладі. 

2.2.2.3. Лінійні/тонкі об’єкти (702 лексеми) 

ἀγωγεύς, ὁ повід, налигач; ἅλυσις, ἡ ланцюг; ἄναμμα, τό факел; ἀντιλαβή, ἡ скоба, 

ручка; ἀπόγαιον, τό причальний канат, линва; ἁρπεδόνη, ἡ шнур, зав’язка, петля, 

аркан; βοέη, ἡ ремінь з бичачої шкіри; γόμφος, ὁ цвях, болт, кілок; δαΐς, ἡ факел, 

смолиста скіпа, смолоскип; δόρυ, τό брус, балка; ἐλάτη, ἡ весло; ἐμβροχή, ἡ 

мотузка з петлею; ἕρμα, τό підпора, стійка, стовб; ἧλος, ὁ цвях; ἱμάσθλη, ἡ батіг; 

κάλως, ὁ канат, шворка, поворозка, мотузка; κίων, ἡ, ὁ стовб, колона; κρόκη, ἡ 

вуток, нитка; μήρινθος, ἡ мотузка, шнурок; ὁλκός, ὁ повід, налигач, віжки, 

вудила; στῦλος, ὁ стовб, підпора, колона; ψάλιον,τό вузда та ін.: 

φησὶ δ' ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασθαι ἄμαξαν, νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδ'· ἑκατὸν δέ 

τε δούρατ' ἀμάξης, τῶν πρόσθεν μελέτην ἐχέμεν οἰκήια θέσθαι (Hes. OD. 455–457) – 

дехто самовпевнено скаже, що зробить віз; нещасний, хіба не знає, що у воза 

сто брусів, їх треба заздалегідь заготовити вдома; τῶν δὲ εἵνεκα θωμάσαι ἄξιον, 

ἁρπεδόνη ἑκάστη τοῦ θώρηκος ποιέει· ἐοῦσα γὰρ λεπτὴ ἔχει ἁρπεδόνας ἐν ἑωυτῇ 

τριηκοσίας καὶ ἑξήκοντα, πάσας φανεράς (Hdt. Hist. 3.47.2) – найдивовижнішим 

було те, що кожна зав’язка панцира, будучи дуже тонкою, складалася з 

трьохсот шістдесяти ниток, і всіх їх було видно.  

2.2.2.4. Інструменти/зброя (111 лексема) 

ἀγκυλητόν, τό метальний спис, дротик; ἄγκυρα, ἡ якір; ἄγρειφνα, ἡ граблі; 

ἀλετρίβανος, ὁ товкач, ступир; ἀρίς, ἡ теслярське свердло; βολίς, ἡ метальний 

спис; διαβήτης, ὁ циркуль; ἔγχος, τό спис, меч; κολαπτήρ, ὁ різець, долото; ὅπλον, 

τό зброя, інструмент; σάλπιγξ, ἡ труба, ріжок; ψήκτρα, ἡ скребниця; φάσγανον, τό 

меч; ὑσσός, ὁ метальний спис; ὑστριχίς, ἡ колючий батіг; ὑπαγωγεύς, ὁ лопатка 

каменяра; τύκος, ὁ каменярський молот, сокира;  бойова сокира; τρύπανον, 

τό свердло, бурав; τρίναξ, ἡ тризуб, тризубі вила; τόξον, τό лук; σφῦρα, ἡ молот, 

мотига та ін.: 
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συνθέντες δὲ ἀγκύρας κατῆκαν περιμήκεας, τὰς μὲν πρὸς τοῦ Πόντου τῆς 

ἑτέρης τῶν ἀνέμων εἵνεκεν τῶν ἔσωθεν ἐκπνεόντων, τῆς δὲ ἑτέρης πρὸς ἑσπέρης τε 

καὶ τοῦ Αἰγαίου ζεφύρου τε καὶ νότου εἵνεκα (Hdt. Hist. 7.36.2) – потім вони 

кинули великі якорі на одному мості з боку Понта проти вітрів, що віють з 

Понта, а на іншому мості – з боку Егейського моря, проти західних і південних 

вітрів; νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, 

οὐδ᾽ ἔβαλόν (Hom. Il. 3.367–368) – тепер у моїх руках розбивається меч, і 

даремно кинув я спис правицею – не влучив; εἰ δέ κεν ὀκταπόδην, ἀπὸ καὶ 

σφῦράν κε τάμοιο (Hes. OD. 425) – а з восьмифутового [стовбура] виріж мотигу; 

παῖδάς σφι παρέδωκε τὴν γλῶσσάν τε ἐκμαθεῖν καὶ τὴν τέχνην τῶν τόξων (Hdt. Hist. 

1.73.3) – він віддав їм своїх синів для навчання мови та мистецтва стрільби з 

лука.  

      2.2.3. Тривимірні об’єкти без порожнини (1133 лексеми) 

      2.2.3.1. Об’ємні монолітні об’єкти (260 лексем) 

ἄκολος, ἡ шматок (хліба, їжі); ἀπόκνισμα, τό грудка, щіпка, шматочок; ἀπόκομμα, 

τό уламок, шматок; βῶλος, ἡ, ὁ грудка землі; ἔργον, τό витвір, виріб, предмет, 

річ; θρόμβος, ὁ шматок, грудка, згусток; κάταγμα, τό жмут чесаної вовни; λᾶας, ὁ 

камінь, кам’яна глиба; λίθος, ὁ, ἡ камінь; μέρος, τό частина, доля; μολύβδαινα, ἡ 

свинцеве грузило, свинцеве ядро; πεσσός, ὁ гральна кістяшка, шашка; πλίνθος, ἡ 

цегла, плитка, брусок; στερέωμα, τό тверде тіло, основа, опора; τολύπη, ἡ 

клубок, моток вовни; φόρτος, ὁ вантаж, поклажа; χρῆμα,τό річ, предмет та ін.: 

ὃς πολλῇς φλιῇσι παραστὰς θλίψεται ὤμους, αἰτίζων ἀκόλους (Hom. Od. 

17.221–222) – він треться плечима в чужих дверях,  вимолюючи крихти; οὗτος 

ὦν ὁ Ἲς ποταμὸς ἅμα τῷ ὕδατι θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς, ἔνθεν ἡ 

ἄσφαλτος ἐς τὸ ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη (Hdt. Hist. 1.179.3) – ця річка Іс 

виносить своєю течією численні грудки асфальту; звідти й було доставлено 

асфальт для зведення вавилонської стіни. 

2.2.3.2. Зібрані об’єкти (311 лексем) 

ἀγέλη, ἡ стадо, натовп, маса загін, група; ἄγκαλος, ὁ охапка, в’язанка; αἰχμή, ἡ 

загін списників; ἅμιπποι, οἱ піхота, змішана з кіннотою; δεκαναΐα, ἡ флотилія з 
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десяти кораблів; ἐμπορία, ἡ товар; θίασος, ὁ група, сонм, шумний натовп; 

ξενολόγιον, τό військо іноземних найманців; ἴλη, ἡ група, невелике товариство, 

компанія, зграя; κάρφη, ἡ сіно; λαός, ὁ військо, піхота; ὅμιλος, ὁ натовп, 

стовпище, маса; πῶϋ, τό (овече) стадо; σάγη, ἡ спорядження, речі, озброєння; 

φάκελ(λ)ος, ὁ пучок, зв’язка; φορυτός, ὁ бруд, сміття; χάλιξ, ὁ, ἡ дрібне бите 

каміння; дрібний (битий) камінь, щебінь, бут; φῦλον, τό філа, рід, плем’я, група, 

зібрання, сонм та ін.: 

Ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων ταῦρος (Hom. Il. 2.480–481) – 

немов бик величезний стоїть посеред стада, перевершуючи всіх; διφθέρας ἃς 

εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ 

ἅπτεσθαι τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ (Xen. Anab. 1.5.10) – шкіряні мішки, що були в них, 

вони наповнювали сіном, а потім зв’язували та зшивали їх, щоб вода не 

дісталася сіна; ὅμιλός τε πολλὸς μὲν Ἕλλην περιοικέει πολλὸς δὲ βάρβαρος, οἳ 

προστάτεω ἐπιλαβόμενοι ποιήσουσι τοῦτο τὸ ἂν κεῖνος ἐξηγέηται καὶ ἡμέρης καὶ 

νυκτός (Hdt. Hist. 5.23.2) – довкола мешкає велика громада еллінів та варварів; 

обравши його провідником, вони будуть вдень і вночі виконувати всі його 

накази. 

2.2.3.3. Речовини та матеріали (402 лексеми) 

ἄζα, ἡ нагар, іржа; αἰθάλη, ἡ сажа, кіптява; ἄκεσμα, τό цілющий засіб, ліки; ἀκτή, 

ἡ борошно; ἄμαθος, ἡ пісок, піщаний ґрунт; ἀργύριον, τό срібло; ἀφλοισμός, ὁ 

піна; γάλα, τό молоко; ἀϋτμή, ἡ  дим,кіптява; δημός, ὁ жир, сало, тук; ζύμη, ἡ 

закваска, дріжджі; θόλος, ὁ чорнильна рідина; ἰλύς, ἡ мул, бруд, твань; κηρός, ὁ 

віск; κονία, ἡ пил, пісок, порох; κρύσταλλος, ὁ лід, гірський кришталь, кришталь; 

μέθυ, τό вино; μέλι, τό мед; μίλτος, ἡ червона фарба; ὑγρόν, τό волога, рідина; 

πηλός, ὁ глина, бруд, сльота; ὕδωρ, τό вода; χολή, ἡ  жовч; χυλός, ὁ сік; χέρνιψ, 

ἡ вода для омовіння рук та ін.: 

εὖθ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων 

καλὴν τρυφάλειαν, τῇ δ᾽ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ (Hom. Od. 

22.182-184) –  козопас Меланфій ступив на поріг, тримаючи в одній руці 

прекрасний шолом, а в другій – старий, широкий, покритий пліснявою щит; 
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τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης [τῶν ἄρτων] ἀλλὰ ἀπὸ τῆς 

διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων (NT. Mth. 16.12) – тоді зрозуміли, що 

Він наказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської 

науки;  

 2.2.3.4. Їжа і напої (160 лексем) 

ἁλίτυρος, ὁ солоний сир; ἀλλοινία, ἡ суміш різних вин; ἄλφιτον, τό ячмінна каша 

або юшка, ячмінний хліб; βέκ(κ)ος, τό хліб; βρῦτον, τό брага, пиво; γάρος, ὁ 

рибний соус, юшка; γαστήρ, ἡ їжа; ἴτριον, τό пиріг, пряник; μαγίς, ἡ жертовний 

пиріг; μελίτειον, τό напій із меду, мед; μυττωτός, ὁ паштет із сиру, меду та 

часнику; οἶνος, ὁ вино; ῥόφημα, τό юшка, рідка каша; φακῆ, ἡ чечевиця або 

юшка з чечевиці; χόρδευμα, τό ковбаса; ἀλλᾶς, ὁ ковбаса; ἁλμαία, ἡ розсіл; ὄψον, 

τό м’ясна страва, м’ясо; τροφαλίς, ἡ сир; τρωκτά, τά солодощі, десерт; εἶδαρ, τό

 їжа, наїдки; ποτόν, τό пиття, напій та ін.: 

 ἀλλὰ τότ' ἤδη εἴη πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἶνος, μάζα τ' ἀμολγαίη γάλα τ' 

αἰγῶν σβεννυμενάων, καὶ βοὸς ὑλοφάγοιο κρέας μή πω τετοκυίης πρωτογόνων τ' 

ἐρίφων (Hes. OD. 589–593) – тоді [знайди] тінисте місце під скелею та [візьми] 

біблінського вина, здобного хліба, молока від кози, що не годує, м’яса від 

телиці, годованої лісовою травою, або малих козенят; καὶ πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ 

πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. παρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς 

σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, οἶνον, τραγήματα, καὶ τῶν θυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς 

λάχος, καὶ τῶν θηρευομένων δέ (Xen. Anab. 5.3.10) – усі місцеві громадяни, а 

також сусіди, чоловіки та жінки, брали участь у святі; учасників святкування на 

кошти храму пригощали ячменем, пшеничним хлібом, вином, плодами та 

часткою м’яса як від жертовних тварин, так і від здобутих на полюванні.  

        2.2.4. Тривимірні об’єкти з порожниною (1091 лексема)  

        2.2.4.1. Будівлі, заклади, споруди та їх частини (472 лексеми) 

ἅγιον, τό святилище, святиня; ἄκρα, ἡ цитадель, кремль; ἀνάκτορον, τό палац; 

ἀνώγαιον, τό верхній поверх будинку, комора; ἀστυνόμιον, τό астиномій, міська 

управа; αὐλή, ἡ подвір’я; βαλανεῖον, τό лазня; βουλεῖον, τό зала для нарад; 

γυμνάσιον, τό гімнасій; δικαστήριον, τό суд; δόμος, ὁ будинок, споруда, 
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помешкання; εἱργμός, ὁ тюрма, темниця; ἐργαστήριον, τό майстерня; θάλαμος, ὁ 

будинок, споруда; θέατρον, τό театр; θησαυρός, ὁ скарбниця; ἰατρεῖον, τό 

приміщення або приймальня лікаря, лікарня; ἱππόστασις, ἡ кінське стійло, 

конюшня; κέλλιον, τό комірка, підвал; κλισία, ἡ хатина, курінь; λαβύρινθος, ὁ 

лабіринт; μέσαυλος, ὁ стайня, загорода, стійло; ναός, ὁ помешкання богів, храм; 

οἰκία, ἡ споруда, палац, будинок, домашнє вогнище; πρόδομος, ὁ передня 

частина будинку; πύργος, ὁ міська вежа та ін.:  

νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα  (Plat. Apol. 17 d.) – тепер я 

вперше прийшов до суду; ὧν ὑπὸ τῆς φειδωλίας ἀπεκείρατ᾽ οὐδεὶς πώποτ᾽ οὐδ᾽ 

ἠλείψατο, οὐδ᾽ ἐς βαλανεῖον ἦλθε λουσόμενος (Arph. Nub. 834–835) – через 

скнарість ніхто з них ніколи не стригся, не натирався маслом, не ходив до лазні 

митися; δοκέω δέ, εἴ τι περὶ τῶν θείων πρηγμάτων δοκέειν δεῖ, ἡ θεὸς αὐτή σφεας 

οὐκ ἐδέκετο ἐμπρήσαντας τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Ἐλευσῖνι ἀνάκτορον (Hdt. Hist. 10.65.2) – я 

гадаю, якщо тільки можна зробити припущення щодо божественного, що 

богиня сама не допустила їх, оскільки вони піддали вогню її святилище в 

Елевсині. 

 2.2.4.2. Транспортні засоби (97 лексем) 

ἅμαξα, ἡ віз; ἀπήνη, ἡ віз, колісница; διῆρες, τό дієра (корабель із двома рядами 

весел); ἵππος, ὁ запряжена колісниця, віз; κάναθρον, τό віз із тростини; ναῦς, ἡ 

корабель, судно; μονόξυλον, τό човен, видовбаний з одного стовбура; δίφρος, ὁ 

бойова колісниця; ζεῦγος, τό парна упряжка, запряжений двійкою віз; ὄχημα, τό 

засіб пересування; πλοῖον, τό судно; πρόπλοος, ἡ корабель, що пливе попереду, 

передове судно; τριήρης, ἡ трієра;  φορεῖον, τό носилки, паланкін; πορθμεῖον, τό 

судно для переправи, пліт, пором; ὄχος, τό колісниця, віз та ін.: 

τῶν δ᾽ Ἀθηναίων λιμένων καὶ νεωρίων καὶ τριήρων καὶ τῶν ἔργων τῶν 

ἀργυρείων καὶ τοσούτων προσόδων οὐκ ἐπιθυμεῖν (Dem. 8.45) – він не прагне 

володіти афінськими гаванями, корабельнями, трієрами, срібними копальнями 

та великими прибутками; καὶ Ἀριαῖος ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος διότι 

ἐτέτρωτο (Xen. Anab. 2.2.14) – Арієй їхав на возі, тому що був поранений. 
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2.2.4.3. Частини інтер’єру (39 лексем) 

γρύτη, ἡ скриня, шафа для зберігання жіночого вбрання; δέμνιον, τό ліжко, ложе; 

ἐλεός, ὁ кухонний стіл; θρᾶνος, ὁ сидіння, лавка, стілець; θρόνος, ὁ високе 

сидіння, крісло; κλίνη, ἡ ложе, ліжко; κλισμός, ὁ стілець; προσκεφάλαιον, τό 

подушка; σκολύθριον, τό стілець, лавка; τράπεζα, ἡ стіл; χαμαίζηλος, ὁ низьке 

сидіння, лавка; ὀκλαδίας, ὁ складений стілець; λέχος, τό ложе, ліжко; παστός, ὁ 

шлюбне ліжко; λάσανον, τό кухонна тринога; κυλικεῖον, τό шафа для винного 

посуду, буфет та ін.: 

αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς ἕζετο, τῷ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ μέγας 

πελεμίζετ᾽ Ὄλυμπος (Hom. Il. 8.442–443) – сам далекозорий Зевс сів на золотий 

престол, і великий Олімп здригнувся під його стопами; ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ πύργῳ 

νηὸς ἔπεστι μέγας· ἐν δὲ τῷ νηῷ κλίνη μεγάλη κέεται εὖ ἐστρωμένη, καὶ οἱ τράπεζα 

παρακέεται χρυσέη (Hdt. Hist. 1.181.5) – на останній вежі зведено великий храм; 

у храмі стоїть велике, пишно вбране ліжко й поряд із ним золотий стіл;  

2.2.4.4. Посуд і ємності (265 лексем) 

ἀγγεῖον, τό посудина, міх, мішок; ἀργύρωμα, τό срібна посудина;  ἄρριχος, ἡ 

кошик; βαλάντιον, τό мішок, сумка, гаманець; βατιακή, ἡ чаша, кубок, келих; 

γαυλός, ὁ дійниця, відро, чашка; ἠθμός, ὁ сито, решето, плетений кошик; κάδος, 

ὁ ваза, глечик; κιβωτός, ὁ шухляда, скриня; κοτύλη, ἡ чашка; κρατήρ, ὁ кратер, 

посудина для змішування вина з водою; μάκτρα, ἡ діжа, цебер, ночви; πίθος, ὁ 

піфос, велика глиняна посудина; πυρία, ἡ котел, казан; τρίπους, ὁ казан на трьох 

ніжках; φιάλη, ἡ посудина для варіння, посудина для пиття, чаша; ἔλυτρον, τό 

футляр, чохол; πλάστιγξ, ἡ чаша терезів, терези; χερνίβιον, τό таз для омовіння 

рук та ін.: 

ναῖον δ᾽ ὀρῷ ἄγγεα πάντα, γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖς ἐνάμελγεν 

(Hom. Od. 9.222–223) – були там наповнені сироваткою посудини, чашки, відра, 

виготовлені для збирання надою; ἐπείτε δὲ τῷ Καμβύσῃ ἐκ τῆς Ἐλεφαντίνης 

ἀπίκοντο οἱ Ἰχθυοφάγοι, ἔπεμπε αὐτοὺς ἐς τοὺς Αἰθίοπας ἐντειλάμενος τὰ λέγειν 

χρῆν καὶ δῶρα φέροντας πορφύρεόν τε εἷμα καὶ χρύσεον στρεπτὸν περιαυχένιον καὶ 

ψέλια καὶ μύρου ἀλάβαστρον καὶ φοινικηίου οἴνου κάδον (Hdt. Hist. 3.20.1) – коли 
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іхтіофаги прибули з Елефантіни до Камбіса, цар відправив їх до Ефіопії, 

пояснив доручення й передав дари ефіопському царю: пурпуровий одяг, золоте 

намисто, золоті браслети, алебастрову посудину з міррою та глек фінікійського 

вина. 

2.2.4.5. Одяг та його частини (168 лексем) 

ἀρβύλη, ἡ напівчоботи, черевики; βαίτη, ἡ овчина, кожух; βαυκίδες, αἱ жіноче 

взуття; βλαῦται, αἱ сандалі; βράκαι, αἱ штани; δακτυλήθρα, ἡ рукавиця; ἐπίκρανον, 

τό головне вбрання, головна пов’язка; ἱμάτιον, τό гіматій, плащ, (верхній) одяг; 

κόθορνος, ὁ котурн; μανδύη, ἡ вовняний плащ; πέδιλον, τό підв’язана підошва, 

сандалія, чоботи, взуття; πέπλος, ὁ покривало, плаття, одяг; περικεφαλαία, ἡ 

головне вбрання, шолом; σάνδαλον, τό сандалія; σηρικά, τά шовковий одяг, 

тканина; χλαμύς, ἡ хламида (короткий плащ вершників); χιτών, ὁ хітон, одяг, 

вбрання; χειμάμυνα, ἡ зимовий плащ та ін.: 

 πολλοὶ δὲ αὐτῶν ἐκ τῶν ἀποδερμάτων καὶ χλαίνας ἐπείνυσθαι ποιεῦσι, 

συρράπτοντες κατάπερ βαίτας (Hdt. Hist. 4.64.3) – дехто робить із зідраної шкіри 

плащі, зшиваючи їх як козячі шкури; καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά 

σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον (NT. Mth. 5.40) – а тому, хто хоче з тобою 

судитися й забрати в тебе одяг, віддай йому й плащ; αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς 

αἰγιόχοιο πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει ποικίλον (Hom. Il. 5.733–

735) – тоді Афіна, дочка Зевса-щитодержця, тонке покривало, гарно розшите, 

спустила на батьківський поріг. 

2.2.4.6. Прикраси (50 лексем) 

βότρυς, ὁ вушний підвісок, сережка у вигляді виноградного грона; βραχιονιστήρ, 

ὁ браслет; δακτύλιος, ὁ каблучка, перстень; δέραιον, τό намисто; διόπαι, αἱ вушні 

підвіски, сережки; δράκων, ὁ дракон (браслет у вигляді змії); ἑλικτήρ, ὁ вушні 

кільця, сережки; ἐλλόβιον, τό сережка з підвіском; ἐνώτιον, τό сережка; ἕρμα, τό 

сережка; ἕλιξ, ἡ  браслет; ἴσθμιον, τό намисто; κρίκος, ὁ каблучка, перстень; 

περισκελίς, ἡ ніжний браслет; τέττιξ, ὁ булавка для волосся з зображенням 

цикади; ψέλιον, τό браслет; καλλώπισμα, τό прикраса; στρεπτός, ὁ намисто; 

διάδημα, τό головна пов’язка, діадема; περίαμμα, τό амулет та ін.: 
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καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων 

κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ “κέρατα δέκα” καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα (NT. 

Apoc. 12.3) – і побачили другий знак на небі, і ось дракон вогняний та великий, 

що має сім голів і десять рогів, і на головах його сім головних уборів (діадем); 

ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις ἐπὶ νίκῃ καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούτους 

τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ 

τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν (Xen. Anab. 1.5.8) – вони кидалися 

вперед, іноді навіть з урвища, немов змагаючись у бігу, причому на них були 

розкішні хітони, строкаті анаксириди, а в деяких навіть намиста на шиї та 

браслети на руках. 

 

3.2.2. Невласне просторові іменники 

Група невласне просторових іменників формує периферійну зону 

функційно-семантичного поля простору й репрезентує концепти «стан істот та 

неістот», «рух об’єктів», «розташування об’єктів у просторі», 

«адміністративно-політична організація, форми і типи політичного устрою», 

«військова організація». Лексеми, що входять до складу відповідних лексико-

семантичних підгруп, безпосередньо не вказують на типи простору й об’єкти в 

ньому, але містять важливу інформацію про їх зовнішні характеристики 

(форму, розмір, зовнішність, колір, фізичний стан та ін.), специфіку руху 

(позитивна динаміка, негативна динаміка, нейтральна динаміка) і розташування 

в просторі. За певних контекстуальних умов просторового значення набувають 

лексеми, що вербалізують уявлення про психічний стан і розумову діяльність, 

мовлення, адже будь-який стан може метафорично переосмислюватися як 

сутність, якою оперують у просторі, або ємність, всередині якої перебуває 

об’єкт. Аналогічно в просторовому вимірі можуть розглядатися й лексеми в 

підгрупах «адміністративно-політична організація, форми і типи політичного 

устрою» і «військова організація». 
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1. Стан істот та неістот (1124 лексеми) 

1.1. Фізичний стан (366 лексем) 

1.1.1. Форма, розмір (34 лексеми) 

ἀνάκλασις, ἡ загнутість, зазубреність; ἀνωμαλία, ἡ нерівність; βλαισότης, ἡ 

викривленість у зовнішній бік; γογγύλον, τό округлість; γύαλον, τό опуклість, 

вигнута поверхня; γῦρος, ὁ коло, окружність; γωνία, ἡ кут; ἔγκλιμα, τό нахил, 

спадистість, пологість; εὐκαμπές, τό красива вигнутість, тендітний вигин; ἐξοχή, 

ἡ опуклість; εὖρος, τό ширина, широта; μεγαλομέρεια, ἡ склад із великих 

елементів, великий розмір складових частин; μέγεθος, τό величина, розмір, 

висота, високий зріст, статність; μικρότης, ἡ незначні розміри; ὄγκος, ὁ 

величина, розмір; στρεβλότης, ἡ вигнутість, кривизна; σύγκαμψις, ἡ згинання, 

зігнутість та ін.: 

ἔτεκε δὲ δύο παῖδας ὑπερφυεῖς μεγέθει καὶ κάλλει (Plut. Rom. 3.3) – вона 

народила двох синів надзвичайної величини та краси; καὶ βάλ᾽ διαφορὰς μὲν γὰρ 

πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἡ τῆς ὄψεως εἰσαγγέλλει δύναμις διὰ τὸ πάντα τὰ σώματα 

μετέχειν χρώματος͵ ὥστε καὶ τὰ κοινὰ διὰ ταύτης αἰσθάνεσθαι μάλιστα (λέγω δὲ 

κοινὰ μέγεθος͵ σχῆμα͵ κίνησιν͵ ἀριθμόν) (Arist. De sens. 437 a.) – адже властивість 

зору повідомляє про численні розрізнення внаслідок того, що всім тілам 

властивий колір, тому завдяки цій властивості можна краще за все сприймати 

загальне, я маю на увазі розмір, контур, рух, кількість. 

1.1.2. Зовнішність (72 лексеми) 

ἄγνοια, ἡ незнайомий вигляд; ἄνθος, τό квітучий вигляд, свіжість; ἄποψις, ἡ 

вигляд, зовнішність; ἐνώπια, τά вигляд, обличчя; θέα, ἡ вигляд, зовнішність; 

ἰδέα, ἡ вигляд, зовнішність; ἰσχνότης, ἡ худорлявість; κάλλος, τό краса; μορφή, ἡ 

вигляд, образ, форма, красива зовнішність, краса; ὁμοίωμα, τό подібність, 

схожість; ὄψις, ἡ зовнішній вигляд, вигляд, зовнішність; στάσις, ἡ статура, 

вигляд, зовнішність; φύσις, ἡ природні властивості, природа, зовнішній вигляд, 

зовнішність; ψιλότης, ἡ відсутність рослинності, оголеність, гладкість; τύπωμα, 

τό обрис, контур, віддзеркалення та ін.: 
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 καὶ δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον (Hom. Il. 13.484) – він у 

розквіті юності, коли сила найбільша; ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ 

ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών (NT. Mth. 28.3) – його образ був, мов блискавка, а 

його одяг – білий, мов сніг; καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὃν αἱ νῆες ἔπλεον ἐν τοῖς 

πλεῖσται δὴ νῆες ἅμ᾿ αὐτοῖς ἐνεργοὶ κάλλει ἐγένοντο, παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πλείους 

ἀρχομένου τοῦ πολέμου (Thuc. Hist. 3.17.1) – на той час як кораблі вийшли в 

море, їх боєздатність та оснащеність виявилися значними, хоча на початок 

війни їх було навіть більше. 

1.1.3. Колір (28 лексем) 

ἀνδρείκελον, τό тілесний колір; βατράχεια, τά жаб’ячий, блідо-зелений колір; 

βαφή, ἡ забарвлення, колір; γλαυκότης, ἡ світлий колір очей; ἐπίχρωσις, ἡ 

забарвлення; κυάνωσις, ἡ темно-синій колір, темна синява; λευκότης, ἡ білий 

колір, білизна; λευκόχροια, ἡ білий колір, білизна; λώτισμα, τό краса, колір; 

ξάνθισμα, τό золотаво-жовтий колір, білявість; πυρρότης, ἡ вогняно-червоний, 

темно-оранжевий колір; φαιότης, ἡ темний колір, сірий тон; φοινικοῦν, τό 

пурпуровий колір, багрянець; χαροπότης, ἡ блакить; χλωρότης, ἡ зелений колір, 

зелень; χρόα, ἡ колір, забарвлення; χροτιή, ἡ колір, забарвлення; χρῶμα, τό колір 

шкіри, забарвлення; ὠχρόν, τό блідо-жовтий колір, жовтизна; ὦχρος, ὁ воскова 

блідість, бліда жовтизна та ін.: 

 σχεδὸν γὰρ ἴσα καὶ τὰ τῶν χυμῶν εἴδη καὶ τὰ τῶν χρωμάτων ἐστίν· ἑπτὰ γὰρ 

ἀμφοτέρων εἴδη͵ ἄν τις τιθῇ͵ ὥσπερ εὔλογον͵ τὸ φαιὸν μέλαν τι εἶναι· λείπεται γὰρ 

τὸ ξανθὸν μὲν τοῦ λευκοῦ εἶναι ὥσπερ τὸ λιπαρὸν τοῦ γλυκέος͵ τὸ φοινικοῦν δὲ καὶ 

ἁλουργὸν καὶ πράσινον καὶ κυανοῦν μεταξὺ τοῦ λευκοῦ καὶ μέλανος͵ τὰ δ΄ ἄλλα 

μεικτὰ ἐκ τούτων (Arist. De sens. 442
 
а.) – різновиди соків та кольорів є майже 

одним і тим саме; їх існує сім видів, якщо визнати розумним, що сірий – 

різновид чорного; отже, залишається сказати, що жовтий відноситься до білого, 

як маслянисте до солодкого, а пурпуровий, яскраво-червоний, зелений і темно-

синій лежать між білим і чорним, а інші – змішані з них; ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς δι᾽ 

ἑλέων μεγίστων, καὶ διεξελθόντας ταῦτα ἀπικέσθαι ἐς πόλιν ἐν τῇ πάντας εἶναι τοῖσι 

ἄγουσι τὸ μέγαθος ἴσους, χρῶμα δὲ μέλανας (Hdt. Hist. 2.32.7) – їх вели через 
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великі болота й нарешті доправили в місто, де всі люди були такого ж розміру, 

як їхні вожаки, і чорного кольору. 

1.1.4. Стан здоров’я, фізичний стан (47 лексем) 

ὑγίεια, ἡ здоров’я; ἀγονία, ἡ безпліддя, бездітність; ἀδυναμία, ἡ безсилля, 

слабкість, неміч; ἀλωπεκία, ἡ випадіння волосся; ἀπέρασις, ἡ рвота; ἀποπληξία, ἡ 

параліч; ἀντισπασμός, ὁ судома; ἀπόστημα, τό нарив, виразка; ἄση, ἡ безсилля, 

слабкість, неміч, нездужання, хвороба; ἀσθενές, τό слабкість; ἆσθμα, τό тяжке 

дихання, задишка; βήξ, ὁ, ἡ кашель; ἐπιπώρωσις, ἡ затвердіння, огрубіння (на 

шкірі), мозоль; ἐφίδρωσις, ἡ піт, випотина; νόσημα, τό хвороба; νόσος, ἡ хвороба, 

нездужання; ὄναρ, τό сон, примара; σπάσμα, τό спазм, судома; ὕπνος, ὁ сон, 

сонливість, сонливий стан; ἀγρυπνία, ἡ неспання, безсоння; βούβρωστις, ἡ 

невгамовний голод; διαθήκη, ἡ стан; δυνατόν τό сила, міць; ἰσχύς, ἡ сила, міць; 

σθένος, τό сила, міць, вагомість та ін.: 

 συρμαΐζουσι τρεῖς ἡμέρας ἐπεξῆς μηνὸς ἑκάστου, ἐμέτοισι θηρώμενοι τὴν ὑγιείην 

καὶ κλύσμασι, νομίζοντες ἀπὸ τῶν τρεφόντων σιτίων πάσας τὰς νούσους τοῖσι 

ἀνθρώποισι γίνεσθαι (Hdt. Hist. 2.77.2) – вони очищують свій шлунок кожного 

місяця три дні підряд, приймаючи проносне, і зберігають здоров’я рвотними 

засобами та клістирами, адже, на їхню думку, всі людські недуги від їжі; καὶ τὸ 

σῶμα, ὅσονπερ χρόνον καὶ ἡ νόσος ἀκμάζοι, οὐκ ἐμαραίνετο, ἀλλ' ἀντεῖχε παρὰ 

δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ, ὥστε ἢ διεφθείροντο οἱ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι ὑπὸ 

τοῦ ἐντὸς καύματος, ἔτι ἔχοντές τι δυνάμεως, ἢ εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ 

νοσήματος ἐς τὴν κοιλίαν καὶ ἑλκώσεώς τε αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνομένης καὶ διαρροίας 

ἅμα ἀκράτου ἐπιπιπτούσης οἱ πολλοὶ ὕστερον δι' αὐτὴν ἀσθενείᾳ διεφθείροντο 

(Thuc. Hist. 2.49.6) – протягом гострого періоду хвороби організм не слабшав, а, 

попри очікування, опирався, тож смерть наступала в більшості випадків або від 

внутрішнього жару на дев’ятий або сьомий день, коли хворий був ще не зовсім 

знесилений, або, якщо організм долав кризу, хвороба переходила на черевну 

порожнину, викликаючи кишкову виразку та тяжкий пронос; частіше люди 

гинули від слабкості внаслідок цього. 
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1.1.5. Фізичне сприйняття (185 лексем) 

ἀκοή, ἡ слух, слухання; ἀλέα, ἡ теплота, тепло; ἀνάγκη, ἡ виснажлива праця, 

страждання; δέρξις, ἡ зір; δίψα, ἡ жага, потяг, пристрасть; εὐωδία, ἡ пахощі, 

аромат; ἠχή, ἡ шум, гул, звук, звучання, глас; θέα, ἡ зір, споглядання, бачення; 

καύσων, ὁ жар; περίβλεψις, ἡ огляд, розглядання, роздивляння; πικρία, ἡ гіркий 

смак, гіркота; ὠδίς, ἡ біль, му ка, терзання; φωνή, ἡ звук, гудіння, дзижчання; 

πνεῦμα, τό віяння, подув; ἁφή, ἡ дотик, відчуття дотику; αἴσθησις, ἡ відчуття, 

відчування та ін.: 

 ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε 

γούνατ᾽ ἰόντι (Hom. Il. 19.165–166) – поступово тіло слабшає, непокоїть спрага і 

голод, на ходу заплітаються ноги; ὥστ΄ ἐστὶ τὸ ὀσφραντὸν κοινόν τι τούτων 

ἀμφοτέρων͵ καὶ τῷ τε ἁπτῷ ὑπάρχει καὶ τῷ ἀκουστῷ καὶ τῷ διαφανεῖ· διὸ καὶ 

εὐλόγως παρείκασται ξηρότητος ἐν ὑγρῷ καὶ χυτῷ οἷον βαφή τις εἶναι καὶ πλύσις 

(Arist. De sens. 445
 
а.) – тому запах є спільною властивістю того, що 

сприймається на дотик, на слух, а також прозорого; отже, розумним видається 

таке порівняння, що запах є чимось на кшталт занурення сухого у воду або 

рідину, схоже на прання; οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς 

ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα (NT. Mth. 

20.12) – оці останні попрацювали одну годину, а ти зрівняв їх з нами, які знесли 

тягар дня і спеку. 

1.2.  Психічний стан, розумова діяльність (758 лексем) 

1.2.1.  Психічний стан, емоції (711 лексем) 

ἀγαλλίασις, ἡ захоплення, радість; ἀγηνορία, ἡ мужність, відвага; ἀθαρσές, τό 

несміливість, боязкість; αἰδώς, ἡ побожний страх, шанобливість; αἰσχύνη, ἡ 

сором, ганьба; ἀρετή, ἡ мужність, відвага, доблесть; διαβολή, ἡ сварка, 

ворожнеча, нелюбов, відраза; ἐλπίς, ἡ надія, плекання; ἐπιθυμία, ἡ бажання, 

жага, пристрасть; ἔρως, ὁ любов, пристрасть; εὐτυχία, ἡ щастя, успіх; ἡδονή, ἡ 

задоволення, насолода, радість; ἡσυχία, ἡ спокій; ἵμερος, ὁ бажання, любов, 

пристрасть; κῆδος, τό скорбота, горе, печаль; μελέτη, ἡ тривога, неспокій; φιλία, 

ἡ любов, прив’язаність; φρίκη, ἡ страх, тремтіння та ін.: 



171 

  

τοιαύτης δὲ τῆς ἀρχῆς γενομένης τοὺς μὲν οὐδὲν συνειδότας ἔκπληξις εἶχε καὶ 

φρίκη πρὸς τὰ δρώμενα, μήτε φεύγειν μήτε ἀμύνειν, ἀλλὰ μηδὲ φωνὴν ἐκβάλλειν 

τολμῶντας (Plut. Caes. 66.5) –  непосвячені в змову сенатори були в потрясінні 

та відчували страх від заподіяного й не втікали, і не допомагали, але навіть не 

насмілились подати голос; καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι 

ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν (NT. 

In. 16. 22) – і ви, отож, смуток маєте нині, та Я знову побачу вас, і зрадіє ваше 

серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. 

 1.2.2. Розумова діяльність, мовлення (47 лексем) 

ἀγνωσία, ἡ незнання, нерозуміння; ἀξίωσις, ἡ думка, погляд; βούλευμα, τό 

рішення, постанова, погляд; γλῶσσα, ἡ мова, мовлення, слова; γνώμη, ἡ знання, 

розуміння, розум; διάνοια, ἡ задум, намір, думка, погляд; δόξα, ἡ думка, 

уявлення; ἐπίτευγμα, τό щаслива вигадка, вдалий прийом; ἐρώτημα, τό питання; 

εὐαγγέλιον, τό радісна звістка; εὐχωλή, ἡ молитва, благання; λόγος, ὁ слово, 

мовлення; μνῆμα, τό пам’ять, згадування; μῦθος, ὁ мовлення, слово; νόος, ὁ 

думка, розум; ῥῆμα, τό слово; σοφία, ἡ розумність, розсудливість, життєва 

мудрість, практичний розум; φάτις, ἡ чутка, розмови; φρόνημα, τό спосіб 

мислення, мислення, настрій та ін.: 

ἀλλὰ πᾶσαν μὲν θάλασσαν ϰαὶ γῆν ἐσβατὸν τῇ ἡμετέρᾳ τόλμῃ 

ϰαταναγϰάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα ϰαϰῶν τε ϰαὶ ἀγαθῶν ἀίδια 

ξυγϰατοιϰίσαντες (Thuc. Hist. 2.41.4) – але наша відвага підкорила всі моря й 

землі, повсюди залишивши пам’ять про наші перемоги й поразки; διότι γνόντες 

τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς 

διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία (NT. Rom. 1.21) – 

адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували Йому. 

Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця – оповиті темрявою. 

 

 

 

 



172 

  

2. Рух об’єктів (791 лексема) 

2.1. Позитивна динаміка (283 лексеми) 

ἀγωγή, ἡ ведення, приведення; ἀνάβασις, ἡ сходження (на гору), підйом; βολή, ἡ 

кидання, кидок; εἰσβολή, ἡ вторгнення, напад; εἰσέλασις, ἡ стрiмка атака, 

(тактичний) удар; εἴσπλοος, ὁ (про кораблі) прибуття, прихід; ἐπιφορά, ἡ привіз, 

доставка, постачання; ἧξις, ἡ прихід, прибуття; λῆψις, ἡ хапальний рух, хапання; 

παράδυσις, ἡ прокрадання, проповзання, проникнення; παρεμβολή, ἡ вставка, 

введення; περίθεσις, ἡ накидання; πρόοδος, ἡ рух уперед, просування; 

προσανάβασις, ἡ сходження, підняття, штурм; πρόσθεσις, ἡ приставлення; 

προσχώρησις, ἡ підхід, наближення; ῥιπή, ἡ кидання, кидок, політ; συλλογή, ἡ 

збирання, збір, нашестя, збіг; συνεγγισμός, ὁ наближення, зближення та ін.: 

τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας ὀϰτὼ εἰς 

Κολοσσάς (Xen. Anab. 1.2.6) – цей перехід довжиною у вісім парасангів 

здійснювався через Фрігію в Колосси; ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας πρῶτον δύο 

πύργω προύχοντε μηχαναῖς ἐκ θαλάσσης καὶ τὸν ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς νήσου 

ἐλευθερώσας ἀπετείχιζε καὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, ᾗ κατὰ γέφυραν διὰ τενάγους 

ἐπιβοήθεια ἦν τῇ νήσῳ οὐ πολὺ διεχούσῃ τῆς ἠπείρου (Thuc. Hist. 3.51.3) – 

захопивши на острові проти Нісеї за допомогою машин із моря дві охоронні 

вежі, що виступали вперед, він звільнив прохід до затоки між островом та 

суходолом та укріпив стіною найближчу до материка місцевість, де мостом 

через мілководдя можна було допомагати острову. 

2.2. Негативна динаміка (258 лексем) 

ἀλέα, ἡ втеча, спасіння; ἀνάδοσις, ἡ виділення, вихід назовні; ἀνακομιδή, ἡ 

повернення; ἀντεπιστροφή, ἡ поворот у протилежний бік; ἀπαλλαγή, ἡ 

відокремлення, розлука; ἀπόβασις, ἡ висадка, розвантаження; ἀπόδοσις, ἡ 

повернення, віддача; ἀποκάθαρσις, ἡ виділення, секреція; διάρριψις, ἡ 

розкидання; ἐκδημία, ἡ від’їзд на чужину, вигнання; ἔκδυσις, ἡ вихід; ἐκτροπή, ἡ 

відведення, відвід; κατάβασις, ἡ спуск; πάρεσις, ἡ відпускання, відпустка; σχίσις, 

ἡ розділення, розділ, розгалуження; ὑποτροπή, ἡ відступ, відхід; φυγή, ἡ втеча; 

χωρισμός, ὁ відокремлення, розділ, від’їзд та ін.: 
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διὰ γὰρ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο 

καὶ κατάβασις (Xen. Anab. 4.1.10) – підйом (на висоту) і спуск зайняли весь день;  

ἀπὸ γὰρ τοῦ ὄρεος ἡ ϰατάβασις συντομωτέρη τέ ἐστι ϰαὶ βραχύτερος  ἤ περ ἡ 

περίοδός τε ϰαὶ ἀνάβασις (Hdt. Hist. 7.223.1) – адже спуск із гори є швидшим і 

коротшим, ніж обхід та підйом; καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι ὡς εἶδον αὐτοὺς ἐνδόντας, 

οὐκέτι ὑπέμειναν, ἀλλ' ἐς φυγὴν κατέστησαν (Thuc. Hist. 2.81.6) – інші варвари, 

побачивши їх, більше не чекали й втекли. 

2.3. Нейтральна динаміка» (250 лексем) 

ἀγωγή, ἡ ведення, просування, пересування; ἀγών, ὁ публічне змагання, 

боротьба, бій; ἀερομαχία, ἡ повітряний бій; αἰώρα, ἡ качання, коливання; 

ἀκολουθία, ἡ слідування, супровід; ἄλη, ἡ блукання, мандрування; ἀλοητός, ὁ 

молотьба; ἀνακύκλησις, ἡ коловорот, повернення до висхідного стану; βάσις, ἡ 

хід, рух, ходіння; διαδρομή, ἡ біганина взад і вперед, метушня; δίνη, ἡ 

кружляння, обертання; δρόμος, ὁ біг; ἐπιναυμαχία ἡ морська битва; ἐργασία, ἡ 

робота, труд; ἤλυσις, ἡ ходіння, рух; κίνησις, ἡ рух; κύλισις, ἡ перекочування, 

кругообертання; ὄρχημα, τό танець; παράλλαξις, ἡ почережний рух; πλάνη, ἡ 

блукання, мандрування; χορός, ὁ хор, хоровод, хороводний танець зі співом та 

ін.: 

 τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι οὐδ' ἐσπλεύσομαι ἐς αὐτόν 

(Thuc. Hist. 2.89.8) – наскільки це залежить від мене, я не дам бою в затоці і не 

вийду туди; ἀλλ᾽ ἕνεκ᾽ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε᾽ ἔχουσιν ἀνέρες, ὅν τιν᾽ 

ἵκηται ἄλη (Hom. Οd. 15.343–344) – люди терплять великі страждання від 

голодного шлунку, коли доводиться мандрувати; οἱ δ᾽ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα 

εἵματ᾽ ἔχοντες ἐς χορὸν ἔρχεσθαι (Hom. Od. 6.64–65) – вони хочуть у свіжих, 

випраних платтях водити хороводи. 

 

3. Розташування об’єктів у просторі (191 лексема) 

ἀγκυρουχία, ἡ  стояння на якорі; ἀνάκλισις, ἡ лежаче положення, лежання; 

ἀποξένωσις, ἡ перебування на чужині; διάθεσις, ἡ розташування, розміщення; 

ἐνέδρα, ἡ засідка; ἐπιπόλασις, ἡ розташування на поверхні; ἐφέδρα, ἡ сидіння; 
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κάθισις, ἡ сидіння або сидяче положення; μεσότης, ἡ центральне положення; 

μονή, ἡ перебування на місці; οἴκησις, ἡ перебування, проживання; παρουσία, ἡ 

присутність, наявність; περίστασις, ἡ стояння довкола, оточення; συγκατάκλισις, 

ἡ лежання поруч; συνοικία, ἡ спільне життя; συσχηματισμός, ὁ співвідношення в 

просторі, взаємне положення; φωλεία, ἡ перебування в печері, життя в барлозі 

та ін.: 

καὶ τὸ μὲν πλῆθος διεταράχθη πρὸς τὸν φόνον, ἐναντία δὲ τοὺς ἡγεμόνας ἔσχε 

διάθεσις (Plut. CG. 13.4) – вбивство викликало в народу збентеження, а ватажків 

поставило на протилежні позиції; καὶ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις μελλήσασι διὰ τοῦτο ἡ 

μονὴ ἐγεγένητο (Thuc. Hist. 7.50.4) – афінянам, які вже збиралися [відпливати], 

довелося з цієї причини залишитися на місці; οἱ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα 

διορῶντες ἐφοβοῦντο ὡς ἐνέδραν οὖσαν· ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ κατέβαινεν (Xen. 

Anab. 5.2.30) – побачивши це, вороги злякалися, очікуючи засідки, а військо 

тим часом спустилося. 

 

4. Адміністративно-політична організація,  форми і типи політичного 

устрою (33 лексеми) 

ἀρχή, ἡ панування, командування, імперія, царство; βασιλεία, ἡ царська влада, 

царювання; δημοκρατία, ἡ народне правління, народовладдя, демократія, 

демократична держава; ἡγεμονία, ἡ провід, керівництво, управління, царювання; 

μοναρχία, ἡ єдинодержавність, самовладдя, монархія; ὀλιγαρχία, ἡ олігархія, 

влада небагатьох; παμβασιλεία, ἡ необмежена царська влада, абсолютна 

монархія; πνύξ, ἡ народне зібрання; πόλις, ἡ держава; πρᾶγμα, τό держава; 

συμμαχία, ἡ (оборонно-наступальний) військовий союз; σύστημα, τό об’єднання, 

федерація, союз; τυραννίς, ἡ верховна влада, панування та ін.: 

ἡ δὲ βουλὴ ἡ πρὸ τῶν τριάκοντα βουλεύουσα διέφθαρτο καὶ ὀλιγαρχίας ἐπεθύμει 

(Lys. 13. 20) – члени ради, яка передувала правлінню тридцяти, були розбещені 

та прагнули олігархії; τίς γὰρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται;  (Xen. Anab. 

2.1.11) – хто ж тепер буде змагатися з ним за царство?; μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι 

ποτὲ γενόμενον πόλεμον Ξαλκιδέων καὶ Ἐρετριῶν καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ἐς 
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ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέστη (Thuc. Hist.1.15.) – тільки один раз у давнину під час 

війни халкидян з еретрійцями інші еллінські держави уклали військові союзи з 

тією чи іншою стороною. 

 

5. Військова організація (57 лексем) 

διάκοσμος, ὁ шикування, стрій, лава, бойовий порядок; διλοχία, ἡ подвійний лох; 

διφαλαγγία, ἡ  подвійна фаланга; ἑκατοστύς, ἡ сотня, центурія; ἔκδρομοι, οἱ 

ударні загони; ἡγεμονία, ἡ військова частина; ἴλη, ἡ іла, загін (кінний, 

чисельністю близько 60 осіб); ἱππεία, ἡ  кіннота; κέρας, τό крило, фланг; 

κύρτωμα, τό напівколо, дугоподібний ряд; λεγεών, ὁ легіон; λόχος, ὁ лох, загін; 

ξενολόγιον, τό війско іноземних найманців; ὅπλον, τό важкоозброєна піхота; 

οὐραγία, ἡ ар’єргард, тил; πρόταγμα, τό передній бойовий ряд, передова лава; 

στρατιά, ἡ військо, армія; ταγή, ἡ бойовий порядок, лава, військо; φάλαγξ, ἡ 

фаланга, бойовий порядок важкоозброєної піхоти, піший ряд та ін.: 

ἐθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους· οἱ δὲ παρήλαυνον 

τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις (Xen. Anab. 1.2.16) – Кір насамперед 

влаштував варварам огляд; вони проходили повз нього загонами та колонами; 

ἔπειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία ὄντα καὶ ἱππείαν ἣν αὐτοὶ οἱ βάρβαροι νομίζουσι κρείττω 

εἶναι ἁπάσης τῆς βασιλέως ἱππείας (Xen. Anab. 5.6.8) – до того ж, я знайомий і з 

рівниною, і з кіннотою, яку самі варвари вважають найкращою з усієї царської 

кінноти; ὣς τότ᾽ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες νωλεμέως πόλεμον δέ 

(Hom. Il. 4.427–428) – так постійно щільними фалангами данайці рушили в 

битву. 

Таким чином, відзначимо, що в цілому просторові значення й просторові 

відношення проходять фактично через усі повнозначні частини мови й 

формують різні класи орієнтирів, але об’єкти, будучи особливими 

перцептуальними  елементами, мисляться людиною як сутності, що й 

відображає мова, утворюючи для такого класу окрему граматичну категорію – 

іменники. 
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Особливості перцептуального сприйняття довкілля давніми греками, 

зумовлені географічними, історико-культурними, релігійно-філософськими 

чинниками, у поєднанні з універсальними антропоцентричними принципами 

оцінки простору сформували своєрідну, цілісну систему одиниць на позначення 

різних типів простору та об’єктів у ньому (див. додаток 1, 3). 

При цьому мовної реалізації в лексико-семантичній системі 

давньогрецької мови набувають не тільки конкретні типи простору й об’єктів у 

ньому, досяжні для безпосереднього чуттєвого сприйняття (власне просторові 

іменники). У просторовому вимірі осмислюються і численні фізичні й психічні 

характеристики об’єктів, специфіка їх руху й розташування, адміністративно-

політична й соціальна організація життя людини (невласне просторові 

іменники). Можливість включення такої лексики до просторової 

концептуальної сфери пояснюється універсальною властивістю свідомості 

людини уявляти будь-які сутності як певного роду контейнери чи ємності, 

метафорично переосмислювати їх і розглядати в системі просторових 

координат. 

Етноспецифічні риси мовної об’єктивації просторової концептосфери 

еллінів виявляються насамперед у групі лексем власне просторової семантики. 

Концепт «простір» позначається в давньогрецькій мові лексемами τόπος, 

ὁ місце, простір; χώρα, ἡ простір, проміжок, дистанція, місце, розташування; 

χωρίον, τό місце, місцина, простір, площа; χῶρος, ὁ місце, місцина, простір, 

проміжок. При цьому τόπος позначає або простір взагалі, або конкретно обране 

й зайняте місце перебування. Χώρα вказує на вимірюваний простір, місце 

розташування чи переміщення об’єктів від однієї межі до іншої: καί ῥ’ ἐγγὺς 

στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ σείοντ’ ἐγχείας ἀλλήλοισιν κοτέοντε (Hom. Il. 3. 344–

345) – близько один до одного вони підійшли на зміряному полі, у гніві 

стрясаючи списами; ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ 

θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες (Xen. Anab. 1.5.1) – у цьому місці земля являє собою 

рівнину, пласку, як море, порослу полином. 
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Для людини архаїчного мислення важливим було осмислення себе як 

частини космосу й природи. Відповідно оцінювалося й певним чином 

позначалося головне місце перебування й здійснення усіх значущих для життя 

процесів – земля. Концепт «земля» в давньогрецькій мові позначається 

лексемами γῆ, ἡ земля, поверхня землі;  δάπεδον, τό поверхня землі, земля, 

ґрунт; πέδον, τό ґрунт, земля; χθών, ἡ земля, ґрунт, світ; σύμπασα, ἡ уся земля; 

κόσμος, ὁ впорядкованість, порядок, світ, земля; βῶλος, ἡ грудка землі, ґрунт, 

земля. 

Як бачимо, у більшості лексем простежується глибинний зв’язок поняття 

«земля» із ґрунтом, таким важливим для забезпечення життєдіяльності й 

виживання людини. Деякі лексеми вказують на землю як елемент, складову 

частину впорядкованого космосу: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάντέ μιν εἴσω 

κουρίξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ (Hom. Od. 22.187–188) – вони 

удвох на нього кинулися, затягнули всередину за волосся та кинули на землю, 

охопленого страхом; γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο, πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν 

Ἀγαμήδην, ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών (Hom. Il. 11. 739–741) – 

він був зятем Авгея, чоловіком старшої доньки, світловолосої Агамеди, яка 

знала всі трави цілющі, що родить широка земля. 

У лексико-семантичній групі «космічні об’єкти та астрономічні явища» 

найбільша кількість лексем уживається для позначення концепта «сонце» (7 

одиниць): ἄστρον, τό небесне світило (сонце, місяць, планета); βῶλος, ἡ 

сонячний диск, сонце; ἠλέκτωρ, ὁ променисте світило, сонце; ἥλιος, ὁ сонце; 

λαμπάς, ἡ денне світило, сонце; φῶς, τό сонце: φωστήρ, ὁ небесне світило: 

ὄπιθεν δὲ κορυσσάμενος βῆ Ἀχιλλεὺς τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ᾽ ἠλέκτωρ 

Ὑπερίων (Hom. Il. 19. 397–398) – позаду, готовий до битви, стояв Ахіллес, 

сяючи обладунками, немов Гіперіон-світило; καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος 

ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη (NT. Mrc. 4.6) – а як сонце 

піднялося – зів’яло і, не маючи коріння, засохло.  

 Солярний культ є ключовим для всіх архаїчних культур. О. В. Подосинов із 

цього приводу зазначає, що саме сонце, його світло, тепло, що дає плодючість 
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землі й ріст на ній усього живого, життєдайна сила небесного світила як 

джерела усіх благ, мали виключне значення для людей архаїчного типу 

мислення. У різних культурах, зокрема і в давньогрецькій,  положення, рух, 

стан сонячного світила на небосхилі визначало не тільки специфіку 

географічної орієнтації людини, а й побутової, релігійної тощо [226, с. 18–19]. 

Рух сонця небосхилом як найбільш яскраве, життєдайне та незмінне 

явище в космосі й природі ставав основою для створення орієнтаційної системи 

координат [446, s. 829]. 

Розглянемо детальніше особливості орієнтації за сторонами світу, 

відображені в системі іменників давньогрецької мови. Як зазначає 

О. В. Антонова, «сучасним людям важко уявити собі, яке значення мала для 

давньої людини орієнтація в просторі. Бути структурно пов’язаною з цим 

простором означало для неї перебувати в безпеці, у стані врівноваженості, 

подібно до всього космосу. Ізоморфізм людини, речі простору світу слугував 

гарантією добробуту» [10, с. 61].  

Чотири сторони світу (захід, схід, північ, південь) відігравали важливу 

роль у створенні системи координат, яка дозволяла людині визначати й 

описувати своє розташування в просторі, тобто орієнтуватися стосовно інших 

об’єктів. Схід сонця та його захід давали дві відносно стабільні, розташовані 

протилежно одна до одної точки просторового відліку – схід і захід, вісь між 

якими утворювала найбільш важливу та поширену орієнтаційну опору. Лише 

пізніше доповненням до неї стали північ та південь, які позначають особливості 

руху сонця по небу й уособлюють тепло й світ (південь) та холод і темряву 

(північ) [437, p. 56; 490, s. 11; 516, s. 126, 157; 528, p. 447]. 

Чотири сторони світу в різних народів у різні часи мали свої значення. 

Найбільш важливим для орієнтації був східний напрямок. У давньогрецькій 

мові всі лексеми на позначення концепта «схід» семантично пов’язані зі сходом 

сонця на небосхилі: ἕως, ἡ схід; ἥλιος, ὁ сонце, місце сходу сонця, схід; ἑῴα, ἡ 

схід; ἀνάσχεσις, ἡ підняття,  схід сонця, схід; ἀνατολή, ἡ місце сходу сонця, схід:  
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οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι’ 

ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ Ἐκβάτανα φέροι, ἔνθα θερίζειν λέγεται 

βασιλεύς (Xen. Anab. 3.5.15) – вони ж розповіли, що шлях на південь йде на 

Вавилон та Мідію, ним вони і прийшли сюди, а шлях на схід веде до Суз та 

Екбатани, де, як кажуть, цар проводить літо. 

Поняттєвий субстрат концепта «захід» також мітить інформацію про 

об’єктивний факт руху сонця. Серед лексем, що його репрезентують, наявні 

кілька одиниць, що пов’язують захід із темним, зловісним напрямком, що 

відповідає уявленням багатьох народів про захід і північ як темряву й зло: 

δείλη, ἡ захід сонця, захід; ἑσπέρα, ἡ вечір, захід; ζόφος, ὁ темрява, царство 

тіней, захід; ἑσπέρια, τά країни Заходу, захід; δύσις, ἡ захід сонця, захід; δυσμή, ἡ 

захід: 

 ὑμεῖς δέ, ἔφη, ἴστε δήπου ὅθεν ἥλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ ὅτι ἐὰν μέν τις 

εἰς τὴν Ἑλλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι ἢν δέ τις βούληται εἰς 

τοὺς βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸ ἕω (Xen. Anab. 5.7.6) – ви, сказав він, без 

сумніву, знаєте, де сходить сонце і де воно заходить, також вам відомо, що той, 

хто бажає вирушити до Еллади, має їхати на захід, а той, хто бажає їхати до 

варварів, має вирушити у зворотному напрямку – на схід. 

Назви півночі походять або від назви сузір’я Великої Ведмедиці у 

відповідному напрямі: ἄρκτος, ὁ ведмідь, північний полюс, північ; ἀρκτῷα, τά 

північні області, арктика; або від назви вітрів, що віяли з півночі: Βορέας, ὁ 

північно-східний, північний вітер, північ; βόρειον, τό пора північних вітрів, 

північні області, північ; або, за асоціацією з температурним режимом, від самої 

пори року: χειμών, ὁ зимова пора, зима, холодні краї, північ:  

ἀλλ’ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἀρχὴ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ 

καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα (Xen. 

Anab. 1.7.6) – воїни, але ж наше батьківське царство настільки велике, що 

простягається на південь до місць, де люди не можуть жити від спеки, а на 

північ – до областей, де не можна жити через холоднечу.  
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Найменша кількість лексем у давньогрецькій мові фіксується на 

позначення півдня: μεσημβρία, ἡ полудень, південь; μεσημβρινά, τά південні 

області; μεσημβρινόν, τό полудень, південь:  

ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φιλίππου λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου 

κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν∙ αὕτη 

ἐστὶν ἔρημος (NT. Act. ap. 8.26) – Ангел же Господній промовив до Філіпа, 

кажучи: Встань і йди на південь, – на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, бо він 

пустинний. 

На нашу думку, відсутність розгорнутої системи лексем на позначення 

півдня пояснюється відносно малою значущістю цього орієнтаційного 

напрямку для греків. У науці поширеним є погляд, згідно з яким греки 

дотримувалися північної, а не південної орієнтації. Відповідно права (східна) 

сторона вважалася щасливою, а ліва (західна) асоціювалася з невдачею та злом 

[437, р. 425–433; 516, s. 122]. 

Характерною рисою географічного простору Греції є нестача питної води 

та її джерел. Постійна потреба у воді зумовлювала нескінченні суперечки між 

племенами щодо доступу до її джерела й сформувала цілу низку побутових 

звичок і уявлень, серед яких розуміння води як найвищого блага, традиція 

побажання «свіжої води» як напутнього слова в дорогу [48, с. 27]. Об’єктивні 

обставини організації простору з наявними в ньому ресурсами зумовили 

формування певних сегментів просторової концептосфери. У лексико-

семантичній групі «акваторії та частини водоймищ» примітними є кількісні 

показники, що відповідають особливостям сприйняття водної стихії. Так, 

найбільшою кількістю одиниць представлено загальне уявлення про потік, 

струмінь, течію водної маси, яке виражається 32 лексемами (напр., χεῦμα, τό; 

ῥοή, ἡ; ῥεῦμα, τό; ὀχετός, ὁ; καταρροή, ἡ; ἐπέκρυσις, ἡ; ἄναυρος, ὁ; ποταμός, ὁ; 

πηγή, ἡ; ὄμβρος, ὁ; νασμός, ὁ; κρουνός, ὁ). Важливим виявляється також 

уявлення про протоку, прохід у водному просторі (14 лексем:  αὐλών, ὁ; αὐχήν, 

ὁ; γνάθος, ἡ; κλείς, ἡ; διάρροος, ὁ; δίαυλος, ὁ; ἔκροος, ὁ; ἐπιρροή, ἡ; εὔριπος, ὁ; 

ὀχέτευμα, τό; πορθμός, ὁ; πόρος, ὁ). Концепт «море» вербалізовано 11 
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одиницями: πόρος, ὁ; πορθμός, ὁ; ἀτρυγέτη, ἡ; ἄντλον, τό; γλαυκή, ἡ; ὑγρά, ἡ; 

πέλαγος, τό; νότιον, τό; λίμνη, ἡ; θάλασσα, ἡ; ἅλς, ἡ. 

Така статистика цілком відповідає особливостям географічного простору 

й організації буття в ньому носіїв давньогрецької мови, для яких водна стихія, 

подолання та шлях через неї мали особливе значення. 

Вихід на тверду поверхню після подолання водного простору також 

виявляється особливо значущим для давньогрецької картини світу. Відповідно, 

концепт «суходіл, тверда поверхня» реалізовано в 11 лексемах (γῆ, ἡ; ἤπειρος, ἡ; 

χθών, ἡ; ψάμαθος, ἡ; ξηρά, ἡ; ξηρόν τό; σταθερή, ἡ; χέρσος, ἡ; ψαφαρή, ἡ; 

τραφερή,ἡ; χῶμα, τό). 

Із географічних особливостей самого регіону поширення грецьких 

племен, який характеризується  нерівною поверхнею, гірським ландшафтом, 

різаною прибережною лінією, логічно випливає особливий акцент на певні 

типи ландшафту. Аналіз відповідної ділянки концептуального поля («типи 

ландшафту») й лексико-семантичної групи іменників, що її репрезентують, 

виявив абсолютне домінування одиниць на позначення висот. Т. В. Цив’ян з 

цього приводу зазначає, що гори, рух нагору символізують специфічну 

світоглядну позицію – прагнення до виходу назовні, в іншу стихію: 

«Невипадково в балканському просторі так часто підкреслюється вістря 

гірських вершин, коли твердий простір зникає, а за ним починається новий, 

верхній світ. Це звуження шляху символізує його рух до нескінченності, верху» 

[336, с. 71]. Рух нагору й верхня межа  протиставляється не тільки воді й морю, 

а й долинам, тобто низу, що належить суші.  

В аналізованій групі нашу увагу привернула також велика кількість 

лексем, які називають різні типи ландшафту через назви частин тіла людини. 

Усього зафіксовано 42 слова з такими характеристиками. Найбільша кількість 

їх також припадає на позначення висот (15): ἀκρωνυχία, ἡ кінчик нігтя / 

вершина; κάρα, τό голова, обличчя / вершина, верхівка; κάρηνον, τό голова / 

вершина, висота; κρανίον, τό верхня частина голови, череп / (в Єрусалимі) лобне 

місце, Голгофа; κράς, τό голова / вершина; κρόταφος, ὁ скроня, висок / верхні 



182 

  

схили, вершина; λοφιά, ἡ грива, спина, хребет / височінь, пагорб; λόφος, ὁ 

потилиця, шия / гребінь, пагорб; μαστός, ὁ груди, сосок / круглий пагорб, горб; 

νῶτος, ὁ спина / поверхня; ὀφρύς, ἡ брови / піднятий край, гребінь; ῥάχις, ἡ 

хребет, спина / гірський хребет, гребінь; τένων, ὁ сухожилок, жила / (гірський) 

гребінь, хребет; χάσμα, τό зів, паща / яма, провалина, розщілина; χοιράς, ἡ горб, 

пухлина, збільшена залоза / підводна скеля, стрімчак: 

βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα 

τε φαρέτρην (Hom. Il. 1.44–45) – швидко він рушив з вершини Олімпу, палаючи 

гнівом, тримаючи за плечима лук та колчан, звідусюди закритий. 

 Наступна група – лексеми на позначення заглибин, ущелин, провалин, 

природних отворів (7), серед яких велика кількість пов’язана з найменуванням 

жіночого лона: θέναρ, τό долоня / заглибина, порожнина; κοιλία, ἡ черевна 

порожнина, шлунок, живіт, черево / порожнина; κοῖλον, τό порожнина, 

шлуночок / западина, заглибина, низина, долина; κόλπος, ὁ груди, жіноче лоно, 

черево / лоно, затока, бухта, долина, лощина; μήτρα, ἡ материнська утроба, 

черево, порожнина матки / надра, джерело; νηδύς, ἡ шлунок, черево, живіт, 

материнське черево / черево, порожнина, надра; στόμα, τό рот, паща / безодня, 

бухта, гирло: 

 ἀλλ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο ἷζε νέων, τῇ δὴ οἱ ἐείσατο χῶρος 

ἄριστος (Hom. Od. 5.441–442) – раптом, пливучи, він дістався гирла прекрасної 

річки, це місце здалося йому найкращим. 

 Рівнини та луги описуються через лексеми λειμών, ὁ pudenda muliebria / луг, 

пасовисько, вигін; πλάξ, ἡ пластинка, щиток / плоскість, рівнина: 

 ἐνδ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών˙ αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον 

ἐπήρατος ἱπποβότοιο (Hom. Od. 4.605–606) – в Ітаці немає ані широких ланів, ані 

луків, [острів] примітний пасовиськами для кіз, а не для коней. 

Часто через частини тіла позначаються об’єкти на межі, краю обмеженого 

простору або ж безпосередньо самий край: ὄνυξ, ὁ ніготь, кіготь / гострий 

виступ; πλευρά, ἡ ребро, бік / сторона, край, окраїна; στῆθος, τό груди, серце / 
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піщана мілина; χεῖλος, τό губа, дзьоб / край, берег; χείρ, ἡ рука, окістя / сторона, 

напрямок; χηλή, ἡ копито, клешня, лапа, кіготь / виступ, мис, коса: 

 πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ 

δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ 

κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλασίου ἀνήγαγον 

πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος (Xen. Anab. 3.4.29) – під час відходу назад до іншого 

війська вони зазнавали такого ж нападу, те саме трапилося й на другому 

пагорбі, тому, не доходячи до третього пагорба, вирішили не посилати туди 

воїнів, поки з правого флангу каре не приведуть на гору пельтастів. 

Базис, основа або нижній край просторових об’єктів часто позначається 

через лексеми: πέζα, ἡ ступня / кінець, край, дно; πούς, ὁ нога, ступня / 

підніжжя, підошва; σφυρόν, τό нога, п’ята, ступня / підніжжя, підошва, кінець, 

край: 

 οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης ἀφνειοὶ πίνοντες ὕδωρ μέλαν 

Αἰσήποιο Τρῶες (Hom. Il. 2.824–826) – вони ж, багате плем’я троянців, жили в 

Зелії біля підніжжя гори Іди та пили чорні води Езепа. 

До інших географічних об’єктів і типів ландшафту, які отримали назви 

подібно до частин тіла, відносяться: καμπή, ἡ загин, зчленування, суглоб / 

загин, закрут, вигін; λόχμη, ἡ густе волосся / зарості, хаща; μέτωπον, τό чоло, 

лоб / (лицевий) бік, фасад, грань, фронт; ὀμφαλός, ὁ пуп(ок) / пуп, серцевина, 

центр; οὐρανός, ὁ піднебіння / небо; ὀχετός, ὁ канал, протока / струмок, потік, 

струмінь; πρόσωπον, τό обличчя, морда, дзьоб / обличчя, поверхня, фронт; 

τόπος, ὁ pudenda muliebria / місце, простір; φλέψ, ἡ жила, кровоносна судина, 

вена / рудоносна жила, підґрунтовий потік: 

 ἔνθαδ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς (Hom. Od. 19.439) – там у 

густих хащах ховався великий кабан; ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσσῆϊ δαΐφρονι δαίεται 

ἦτορ, δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ 

ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης, νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει (Hom. Od. 1.48–

51) – але тепер моє серце тривожить своєю тяжкою долею Одіссей 
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хитромудрий, довго він страждає в розлуці з близькими на острові лісистім, 

оточенім хвилями, де пуп моря лежить, де німфа царює. 

Принцип найменування географічних об’єктів за допомогою соматичної 

лексики є універсальним, хоча й має свої характерні особливості в 

давньогрецькій мові. Група лексем, що позначають частини тіла та органи 

людини, цікава не тільки особливостями номінації власне будови тіла людини, 

а й участю цих одиниць для вираження понять і реалій інших концептуальних 

сфер. Людське тіло є прикладом об’єкта унікального типу, цілісного й 

подільного одночасно. Відчуваючи себе як, з одного боку, безсумнівну 

цілісність, а з іншого – виділяючи в собі окремі частини та субстанції, пов’язані 

між собою, людина переносила досвід пізнання себе й на інші сфери своєї 

практичної діяльності. Соматична лексика – одна з універсальних лексичних 

груп, інтерес до якої зумовлений тим, що процес пізнання людини як 

особистості починається з відчуттів, що виникають безпосередньо через органи 

чуття та частини власного тіла [85, с. 81]. «Людина егоцентрична, – пише 

В. Г. Гак, – вона бачить у собі центр всесвіту й відображає світ за своєю 

подобою» [74, с. 141]. Як твердить дослідник, орієнтація в просторі й часі є 

тим, що людина осягала поступово, але завжди за допомогою інструментів 

пізнання, які оточували її – частин тіла [74, с. 141–144].  

Учені різних галузей наукового знання, пов’язаних із дослідженням 

людини, вказували, що, оволодівши інструментом формування понять і 

можливістю оперувати ними, людина в першу чергу іменувала найбільш 

близькі для неї поняття. Людське тіло виявилося одним із найбільш доступних 

для спостереження об’єктів, тож слова, які позначають людське тіло та його 

частини, настільки ж давні, як і сама людська свідомість, і вдало 

використовуються для позначення інших реалій за принципом встановлення 

аналогії форми або функцій. 

Як показують наведені приклади, найменування географічних об’єктів і 

типів ландшафту через назви частин тіла в давньогрецькій мові ґрунтується на 

подібності їх зовнішнього вигляду та особливостей розташування. Аналогічно 
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до того, яку форму має та чи інша частина тіла, як вона розташована відносно 

інших частин та організму в цілому, її назва може бути використана для 

найменування географічного об’єкта, що позначається подібними 

характеристиками. Тут повною мірою простежується принцип аналогії та 

метафоричного переносу в утворенні нових значень вже наявних лексем, що 

починають діяти в нових умовах, спираючись на вдалий досвід використання 

лексеми-зразка. 

 Специфіку картини світу давніх греків та особливості організації їх 

географічного простору цілком відбиває і склад підгрупи на позначення 

природних явищ. Концепти цієї підгрупи включаються до просторового 

концептополя, з одного боку, як ментальні сутності, які характеризують місце 

перебування або дії, а з іншого, – можуть самі уявлятися як певного роду 

замкнені мікропростори, всередині яких або щодо яких здійснюються процеси. 

Абсолютною домінантою виступають лексеми на позначення концепту «вітер» 

(47 одиниць, напр.: ἀήρ, ὁ; αἰθήρ, ὁ; ἄνεμος, ὁ; ἀντίπνοια, ἡ; ἀπαρκτίας,  ὁ; 

ἀπηλιώτης, ὁ; αὔρα, ἡ; βόρειον, τό; ἐκνεφίας, ὁ; ἐξυδρίας, ὁ; εὖρος, ὁ та ін.), що 

зумовлюється надзвичайною важливістю для греків навігації на морі та 

організації життя в гористому ландшафті на суші. Значна кількість лексем (41) 

уживається на позначення концептів «світло», «сяйво», «блиск» (напр.: αἴγλη, ἡ; 

ἀνάλαμψις, ἡ; διαφάνεια ἡ; λαμπηδών, ἡ; λαμπρότης, ἡ; μαρμαρυγή, ἡ; πέμφιξ, ἡ; 

σέλας, τό; στεροπή, ἡ; φάος, τό; φέγγος, τό та ін.), що також пояснюється 

значущістю сонця та сяйва, яке воно випромінює, в усіх сферах 

життєдіяльності архаїчної людини, організації її життєвого циклу. 

Протиставлений концепту «сяйво» й «світло» концепт «темрява» втілено у 25 

лексемах (напр.: ἀμαύρωμα, τό; ἀμολγός, ὁ; ἀχλύς, ἡ; δνόφος, ὁ; ἔρεβος, τό; ζόφος, 

ὁ; κνέφας, τό; μελανία, ἡ; ὄρφνη, ἡ; σκότος, ὁ та ін.). Значна кількість одиниць 

уживається на позначення концепту «буря», особливо на морі (19 лексем, напр.: 

ἄελλα, ἡ; ἐριώλη, ἡ; ζάλη, ἡ; θύελλα, ἡ; λαῖλαψ, ἡ; οἶδμα, τό; πρηστήρ, ὁ; 

στροφάλιγξ, ἡ та ін.). Природні явища припливу виражено 11 лексемами (напр.: 

ἐπίχυσις, ἡ; κλύδων, ὁ; κῦμα, τό; πλημμυρίς, ἡ; πλήσμη, ἡ та ін.), а відпливу – 6 
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(напр.: ἄμπωτις, ἡ; ἀνακοπή, ἡ; ἀνάρροια, ἡ; ἐπαναχώρησις, ἡ; παλίρροια, ἡ; 

παλιρρύμη, ἡ та ін.). 

Таким чином, аналіз найменувань природних явищ у давньогрецькій мові 

дозволяє побудувати в дещо спрощеному вигляді систему важливих природних 

факторів, що впливали на життя еллінів – світло й тепло сонця, протиставлені 

темряві, напрям і сила вітрів на суші й на морі, морські припливи та відпливи 

тощо. 

На необхідність урахування кліматичних особливостей Давньої Греції у 

формуванні побуту, національних рис греків указував і Р. Віппер. Відповідно 

до клімату складалися й житлові умови еллінів. У грецькому будинку кімнати 

служать лише спальнями, вони невеликі й темні. Господар більше піклується 

про місце для внутрішнього подвір’я з верандою й колонадою для відпочинку в 

тіні. Будинки без вікон назовні, кам’яні стіни подвір’їв тягнулися вздовж 

вулиць і протистояли широким і відкритим площам, майданам, місцям перед 

великими публічними спорудами з критими колонадами, де громадяни 

проводили зустрічі, бесіди, просто ховалися від сонця й відпочивали [48, с. 30]. 

 Серед численних назв споруд та їхніх частин особливо вирізняються 

лексеми зі значенням «оселя», «будинок», «житло», що є ключовими як у 

фізичному, так і в духовному плані, будучи осередком усього життя людини та 

її родини, місцем і запорукою збереження цілісності етносу, його традицій. 

Значущість цих понять підкреслюється їх вербалізацією в давньогрецькій мові. 

Так, концепт «оселя, житло» втілено в семантичній структурі 23 лексем: 

τέρεμνον, τό; τέγος, τό; στέγος, τό; στεγνόν, τό; στέγη, ἡ; σκηνή, ἡ; οἰκία, ἡ; οἴκησις, 

ἡ; οἴκημα, τό; οἶκος, ὁ; κατάλυμα, τό; ἵδρυμα, τό; θάλαμος, ὁ; θαλάμευμα, τό; ἦθος, 

τό; ἔναυλος, ὁ; ἐναύλεια, τά; ἔπαυλος, ὁ; ἐμβιωτήριον, τό; ἑδώλιον, τό; ἕδρανον, τό; 

δῶμα, τό; δόμος, ὁ: 

αἵ τε γὰρ διέξοδοι διὰ τῶν στεγέων καὶ οἱ ἑλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες 

ποικιλώτατοι θῶμα μυρίον παρείχοντο ἐξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι καὶ ἐκ 

τῶν οἰκημάτων ἐς παστάδας, ἐς στέγας τε ἄλλας ἐκ τῶν παστάδων καὶ ἐς αὐλὰς 

ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων (Hdt. Hist. 2.148.6) – переходи через покої та звивисті 
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проходи через двори, будучи дуже заплутаними, викликають надзвичайне 

здивування: із дворів вони ведуть у покої, із покоїв у галереї з колонадами, 

потім знов у покої, а звідти знов у двори; πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηΐφιλος 

Μενέλαος οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο (Hom. Il. 3.232–233) – часто 

Менелай пригощав його люб’язно в нашому домі, коли він приходив зі 

славетного Криту. 

 Формування світоглядних принципів еллінів відбувалося в умовах 

очевидного браку природних ресурсів. Давня Греція не багата на рослинні 

культури. Її ґрунт вкрай несприятливий для вирощування хліба. Плодоносний 

ґрунт становить велику цінність для греків, оскільки на крутих схилах гір 

кожна купка землі обробляється і плекається великими зусиллями [48, с. 26]. 

В умовах обмеженого простору для населення, важливості збереження 

плодоносного ґрунту на власній території частими є суперечки щодо земельних 

володінь. Відтак, особливої значущості набуває встановлення способів 

правильного й точного вимірювання землі й відповідного розміру ділянок [48, 

с. 55].  

Аналіз іменників групи «адміністративно-політичний простір» дозволяє 

встановити домінантні позиції лексем, що передають уявлення греків про 

визначення власного територіального простору, а також ділянок для обробки 

землі. Найбільша кількість лексем у розглянутій підгрупі вживається на 

позначення концептів «країна, край, область» (23 одиниці, напр.: ἀστυγείτων, ὁ; 

γῆ, ἡ; δάπεδον, τό; κωμόπολις, ἡ; μεσόγαια, ἡ; μητρόπολις, ἡ; πόλις, ἡ; χθών, ἡ; 

χωρίον, τό та ін.) і «земля, земельна власність» (19 одиниць, напр.: ἀγρός, ὁ; 

βῶλος, ἡ; ἔδαφος, τό; κλῆρος, ὁ; μοῖρα, ἡ; χωρίδιον, τό та ін.), що, вочевидь, 

підкреслює важливість територіального поділу простору на відповідні області з 

особливим акцентом на володіння земельною ділянкою. 

 Цікаво також відзначити однакову кількісну об’єктивацію в давньогрецькій 

мові концептів «село» (χῶρος, ὁ; χώρα, ἡ; κώμη, ἡ; κατοικία, ἡ; πᾶγος, ὁ; ἀγρός, ὁ) 

та «місто» (χθών, ἡ; πόλις, ἡ; μητρόπολις, ἡ; κωμόπολις, ἡ; ἄστυ, τό). Концепт 



188 

  

«батьківщина» реалізовано в 6 лексемах (πάτρη, ἡ; πατρίς, ἡ; μητρόπολις, ἡ; 

ἡμετέρα, ἡ; ἡμέτερον, τό; γενεά, ἡ): 

οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, ὅτι Ἕλλην ὢν 

τοιοῦτός ἐστιν (Xen. Anab. 3.1.30) – він ганьбить свою батьківщину й всю 

Елладу тим, що, будучи елліном, він такий; ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ᾽ 

ἐπὶ λίμνῃ Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν Ὕλλῳ ἐπ᾽ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ 

δινήεντι (Hom. Il. 20.390–392) – помер ти тут, а батьківщину покинув далеко, 

біля Гігейського озера, де батьківські ниви повз рибного Гілла та бурхливого 

Герма; εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης (Hom. Il. 12.243) – найкраще 

знамення – за батьківщину битися. 

 Характер основних сільськогосподарських занять давніх греків зумовлює 

специфіку кількісного складу відповідної підгрупи іменників. Із 36 лексем у цій 

підгрупі майже половина (15) вживаються на позначення концепту «поле, 

нива» (напр.: ἀγρός, ὁ; γύης, ὁ; τετράγυον, τό; νεός, ἡ; ἄροσις, ἡ; γεωργία, ἡ; ἔργον, 

τό; τέμενος, τό та ін.), 8 – «пасовисько» (напр.: πόα, ἡ; βοτάνη, ἡ; αἰπόλιον, τό; 

νέμος, τό; νομή, ἡ та ін.). 

Інформативним щодо орієнтаційних пріоритетів греків виявся сегмент 

просторового концептополя, репрезентований лексико-семантичною групою 

«одиниці виміру та орієнтації в просторі». У ній найчисленнішими є підгрупи 

лексем, які об’єктивують концепти з поняттєвим субстратом: «край, межа» (43 

одиниці, напр.: ἀγκών, ὁ; ἀκρωτήριον, τό; ἀμμορία, ἡ; ἐσχατιά, ἡ; καταλῆγον, τό; 

ὅμορον, τό; πεῖραρ, τό; τέρθρον, τό та ін.); «довжина» (39 одиниці, напр.: 

ἀπόστημα, τό; διάστημα, τό; ἐπέκτασις, ἡ; μακρότης, ἡ; μῆκος, τό; παράτασις, ἡ та 

ін.); «висота» (22 одиниці, напр.: ἀνάστημα, τό; κάρηνον, τό; κορυφή, ἡ; σκοπιά, 

ἡ; ὑψηλόν, τό; ὕψωμα, τό та ін.); «низ, основа» (15 одиниць, напр.: πρύμνα, ἡ; 

πτέρνα, ἡ; ῥίζα, ἡ; σφυρόν, τό; ὑπόθεμα, τό та ін.). 

 Такі кількісні показники пояснюються реаліями самого життя греків. 

Відчуття верхньої і нижньої межі об’єктів випливає з особливостей ландшафту, 

рельєфу земної поверхні, населеної грецькими племенами. Важливість понять 

краю, межі як лінії обмеження власного життєвого простору у ширшому чи 
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вужчому розумінні також не підлягає сумніву, так само як і визначення 

довжини таких меж. Значущість вказаних понять для усвідомлення та оцінки 

довкілля та успішної орієнтації в ньому зумовила різноманітність лексем у 

відповідних семантичних підгрупах.  

Взагалі, гостре відчуття межі, що формує опозицію 

«внутрішній/зовнішній», яка в соціальному коді перетворюється на опозицію 

«свій/чужий», має суто об’єктивний характер. Межі простору можуть 

зміщуватися, звужуватися або розширятися за бажанням людини, залежно від 

неї, відносно неї. Відповідно до цього змінюються й межі володінь – одне 

втрачається, інше здобувається, своє стає чужим і навпаки. Т. В. Цив’ян із 

цього приводу зазначає: «Якщо виділення замкненого простору мало на меті 

відокремити себе і свій світ від нерозчленованого зовнішнього й зробити 

головною цінністю тільки своє, то в можливості зміни меж полягає і визнання 

чужого, яке за певних умов може стати своїм» [336, с. 76]. Таким чином, 

стверджує дослідниця, перекроювання кордонів у прямому й переносному 

смислі, міграційні хвилі, зміни та співіснування племен і народів, етносів, 

релігійних об’єднань, збіг та відштовхування традицій, залишило глибокий 

відбиток у моделі світу, з глибоким відчуттям «свого/ чужого», тонким 

розрізненням меж і кордонів [336, с. 78]. Віддзеркалення такого усвідомлення 

дійсності знаходимо й у лексичній системі давньогрецької мови. 

 У підгрупі іменників, які репрезентують когнітивно-семантичний простір 

концепта «типи фігур, інтервалів та ліній», особливого вираження набувають 

концепти «коло» (10 лексем, напр.: γῦρος, ὁ; ἡμικύκλιον, τό; ἴτυς, ἡ; κύκλος, ὁ; 

στεφάνη, ἡ та ін.) та «проміжок, інтервал, порожнеча» (22 одиниці, напр.: λαγών, 

ἡ; διάκενον, τό; κενεών, ὁ; κοιλία, ἡ; μεσηγύ, ἡ; διάλειμμα, τό; παράδρομα, τά; 

χάλασμα, τό та ін.).  

 Виняткове значення уявлень про коло в картині світу архаїчних народів 

добре вивчене дослідниками, зокрема Т. В. Цив’ян, О. В. Подосиновим, 

А. Зайденбергом та ін. Так, на думку А. Зайденберга, коло належить до 

первинних геометричних фігур, які відбивають архаїчні уявлення про простір і 
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час [504]. О. В. Подосинов із цього приводу відзначає: «Кругла лінія горизонту, 

круговий річний цикл, щоденний рух сонця по небу давали давній людині 

уявлення не тільки про “колоподібність” простору, а й про рух часу. Коло – це 

рух, динаміка, незавершеність, це часова циклічність, день, місяць, рік, жіноче 

начало. Невипадково сфера (куля) – це одна з найпоширеніших моделей 

космосу в цілому, а слово “коло” входить у номінацію світу й космосу в 

багатьох мовах» [226, с. 479].  

 На думку О. Ф. Лосєва, у давні часи люди сприймали й організовували 

будь-який рух колоподібно, вважаючи, що прямих ліній взагалі не існує, 

оскільки всі вони врешті-решт виявляються заокругленими. Бажання уникнути 

невідворотної безкінечності зумовлювало інтуїтивно шанобливе ставлення 

греків до колоподібних геометричних фігур – кола, кулі, окружностей 

[181, с. 560]. Очевидно, що протиставлення порожнього, незаповненого 

простору заповненому, або ідеї безперервності в просторі наявності проміжків, 

кордонів, меж також відігравало важливу роль в осмисленні давніми греками 

довкілля й специфіки його організації.  

Ідея лінії, що долає проміжки й з’єднує різні простори, втілюється в 

уявленні про шлях, дорогу. Тому аналіз специфіки вербалізації концепту 

«дорога» і його вияву в етнокультурному коді давніх греків заслуговує на 

окрему увагу. Ґрунтуючись на нашому матеріалі дослідження, можемо 

відзначити високий ступінь об’єктивації цього концепту в давньогрецькій мові 

(49 одиниць, напр.: κέλευθος, ἡ; πορθμός, ὁ; πόρος, ὁ; στίβος, ὁ; στόλος, ὁ; εὐθεῖα, 

ἡ; ὀρθή, ἡ; ἀτραπός, ἡ; ἀγυιά, ἡ; ἐπίβασις, ἡ та ін.), що свідчить про надзвичайну 

значущість ідеї «шляху» для грецької моделі світу, в якій специфіка 

географічної організації простору з усіма труднощами його подолання 

спричинила особливе відчуття шляху від суші до моря, від острова до острова, 

від верху до низу й навпаки.  

Доречним видається навести деякі міркування з цього приводу 

Т. В. Цив’ян, які загалом стосуються специфіки балканської моделі світу, але 

цілком відповідають і грецькій картині світу, дотичній до балканського 
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простору. За словами дослідниці, для мешканця Балкан сам півострів і море 

являють собою космос із його неохопністю та нескінченністю. Шлях є «засобом 

вираження цієї нескінченності: його лабіринтоподібна структура не тільки 

розтягує, а й ускладнює балканський простір: спуск донизу або підйом нагору – 

це серпантин; подорож горизонтальною поверхнею моря – лавірування в 

коридорі островів <…> шлях ніби відходить від прямизни, але таким чином, що 

його гранична складність, розведення опозитів врешті-решт обертається 

єдністю – води і суші, гір; долин і моря; островів і материка і т.д.» [336, с. 72].  

Домінантою в освоєнні балканського простору виявляється шлях, що 

імплікує рух, закладений у структуру простору, і водночас реалізує ідею часу. 

Шлях поєднує, зв’язує і в певних ситуаціях нейтралізує контрастні перепади, 

наявні на обмеженій і, по суті, невеликій площі. Для балканської людини 

півострів і море, об’єднані шляхом каботажного плавання, являють собою 

космос у його неосяжності й нескінченності. Структура складного балканського 

простору з його островами, півостровами, материковою частиною і морем, 

горами й долинами потребує відповідної часової структури стосовно людини. 

Ідея шляху стає основною домінантою і в балканському часі, який зв’язує, 

з’єднує, забезпечує наслідування, створює відчуття тотожності самому собі. У 

прагненні збереження національної й особистісної ідентичності формується 

специфічне уявлення про осьовий час, який передбачає відчуття носіями 

балканської моделі світу тотожності себе з предками у сивій давнині і з 

нащадками у майбутньому. Так формується особливий тип національної 

свідомості й укорінюється усвідомлення мови як найефективнішого засобу для 

виконання такого завдання [336, с. 72–73].  

Іменники давньогрецької мови, формуючи цілісну систему одиниць, які 

репрезентують концептуальне поле «Простір», актуалізуючи уявлення про  

різні типи простору та об’єктів у ньому, відіграють важливу роль і в 

об’єктивації темпоральної концептосфери давніх греків, оформлюючи часові 

проміжки та інтервали як певного роду сутності. 
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3.3. Іменники темпоральної семантики давньогрецької мови 

  

Іменники темпоральної семантики фіксують момент або процес дії, певну 

ознаку предмета або сам предмет у його часовій тривалості або щодо вказаного 

моменту часу. Здебільшого вони виконують у реченні уточнювальні функції, 

оскільки основна характеристика дії в темпоральному аспекті передається 

системою дієслівних видо-часових форм [66, с. 11]. Тому іменники часової 

семантики повинні розглядатися в межах відповідних конструкцій у складі 

речення, оскільки тільки за таких умов стає очевидною й розкривається повною 

мірою темпоральна семантика іменника [66, с. 14]. Формування іменних 

конструкцій часового значення здійснюється за участі певних груп іменників, 

досить обмежених у лексико-семантичному та граматичному плані [115, с. 201]. 

Однак уживання іменників у темпоральному значенні є доволі продуктивним за 

певних контекстуальних умов. Вони утворюють ємну групу одиниць, що 

становлять основу різних лексико-семантичних груп та підгруп. 

 Детальна класифікація іменників часового значення на матеріалі 

латинської мови представлена в монографії М. Г. Сеніва. Дослідник розподіляє 

одиниці на групи власне темпорального і невласне темпорального значення, 

виокремлюючи точні, визначені та невизначені часові проміжки, назви різних 

тривалостей дій та процесів у часі, характеристики осіб і предметів відносно 

певного відрізку часу [260, с. 159–177]. На матеріалі російської мови подібного 

роду дослідження темпоральних іменників з їх класифікацією та аналізом 

функціонування в конструкціях різних типів у межах речення подане в роботі 

М. В. Всеволодової [66]. Окремі спостереження щодо принципів класифікації 

темпоральної іменної лексики та деяких аспектів її функціонування на 

матеріалі різних мов знаходимо в розвідках І. В. Бочарової [32], 

Л. В. Варпахович [41], А. Вежбицької [42], О. С. Кубрякової [162], 

Н. С. Поспєлова [237], О. Б. Рябих [251], Н. Ю. Шведової [115]. 

 Іменники темпоральної семантики є важливим складником розкриття 

специфіки національно-мовної картини світу давніх греків. Їхня семантика, 
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особливості розподілу за лексико-семантичними групами та кількісний склад 

стають підґрунтям для формування комплексного уявлення про структуру 

темпоральної концептосфери еллінів. 

Іменники темпоральної семантики можна подати як одиниці, що вказують 

на часові відрізки різної тривалості. Межі між такими групами є досить 

рухомими, оскільки одна й та сама темпоральна одиниця може уявлятися 

мовцем і як тривалість, і як момент виконання дії залежно від суб’єктивної 

оцінки часового процесу та прагматичних завдань висловлювання. Конкретний 

обсяг різних часових відрізків також здебільшого залежить від контекстуальних 

умов, що ускладнює чітке розмежування темпоральних одиниць на тривалості 

та моменти. З іншого боку, темпоральної характеристики набувають і 

найменування осіб та об’єктів залежно від специфіки їх перебування й стану в 

часовому континуумі, стійкості чи змінності конституентних ознак.  

Таким чином, при формуванні лексико-семантичних груп темпоральних 

іменників пропонуємо виділяти власне темпоральні субстантиви, які прямо 

вказують на часові відрізки й включають одиниці, семантична структура яких 

містить уявлення про обмежену чи необмежену тривалість визначеного та 

невизначеного характеру, та одиниці, що ґрунтуються на загальному значенні 

«момент», який може встановлюватися щодо певної точки часового відліку або 

безвідносно до неї (див. додаток 3). Група власне темпоральних іменників є 

ядром функційно-семантичного поля часу, виступаючи репрезентантом ядерної 

зони темпорального концептополя. З іншого боку, виділяємо групу невласне 

темпоральних іменників, які вказують на встановлені щодо певного відрізка 

часу характеристики та ознаки істот і неістот, специфіку тривалості дій та 

процесів, їхніх фаз та меж у часі (див. додаток 4). Невласне темпоральні 

іменники, часова семантика яких зумовлена певним контекстом уживання, 

виступають репрезентантами ментальних структур периферійної зони 

темпорального концептополя й становлять периферійну зону функційно-

семантичного поля часу. 
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Враховуючи досвід попередників у вивченні темпоральних іменників на 

матеріалі різних мов та спираючись на власні спостереження, пропонуємо таку 

класифікацію іменників часової семантики в давньогрецькій мові. 

 

3.3.1 Власне темпоральні іменники 

Група власне темпоральних іменників формується довкола концептів 

«тривалість» і «момент», які конкретизують уявлення про часові відрізки, що 

різняться тривалістю. Підгрупа лексем, які репрезентують концепт «визначена 

тривалість», актуалізує часові поняття меншого ступеня абстракції, що являють 

собою поняттєве ядро концептів «часові одиниці та їх частини» й «точні часові 

відрізки». Підгрупа, сформована довкола концепту  «невизначена тривалість», 

включає в себе іменники, в семантичній структурі яких реалізуються концепти 

«невизначена тривалість відносно норми» й «невизначена тривалість 

безвідносно норми». 

Уточнення структури концепту «момент» передбачає встановлення точки 

відліку для визначення розташування моменту на часовій осі. Таким чином, 

лексико-семантична група, яка репрезентує концепт «момент», містить 

підгрупу «момент відносно точки відліку» з одиницями, що вербалізують 

концепти «момент відносно встановленого часу» і «момент відносно 

теперішнього часу», а також підгрупу «момент безвідносно точки відліку», в 

якій об’єктивуються концепти «періоди річного циклу» й «частини добового 

циклу». 

1. Тривалість (179 лексем) 

1.1. Визначена тривалість (36 лексем) 

1.1.1.  Часові одиниці та їх частини (6 лексем)  

δάκτυλος, ὁ мить, миттєвість; ἡμιώριον, τό півгодини; λεπτόν, τό хвилина; λίτρα, 

ἡ літра (римськ. одиниця ваги, у перен. знач. вказує на час: λίτραν ἐτῶν ζῆσας – 

прожив фунт років, тобто 72  роки); στιγμή, ἡ мить, миттєвість; ὕδωρ, τό година, 

регламент; ὥρα, ἡ година:  



195 

  

καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν 

στιγμῇ χρόνου (NT. Lc. 4.5) – повівши Його на гору, він показав Йому на мить 

усі царства світу; ἡ δὲ μακροτάτη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ἐστι τρισκαίδεκα καὶ 

ἡμιωρίου, ἐν δὲ τῷ ἀρκτικῷ φαίνεται καὶ ἡ μεγάλη ἄρκτος (Strab. Geogr. 2.5.37) – 

найдовший день містить тринадцять з половиною рівноденних годин, а в межах 

полярного кола також видно майже всю Полярну Ведмедицю. 

1.1.2. Точні часові відрізки (30 лексем) 

δείπνηστος, ὁ час обіду; δεκαετία, ἡ десятиліття; δίμηνος, ἡ двомісячний 

проміжок; ἑξάμηνος ὁ, ἡ шестимісячний період, півріччя; πενθήμερον, τό  п’ять 

днів; ἐννεακαιδεκαετηρίς,  ἡ період у дев’ятнадцять років; τριακονθήμερον, τό 

проміжок у тридцять днів; ἑκατονταετηρίς, ἡ століття; Πυθιάς, ἡ піфіада 

(чотирирічний проміжок між двома Піфійськими іграми); ἕκμηνος, ἡ півріччя, 

шестимісячний термін повноважень та ін.:  

ὁ μὲν οὖν ἐξοστρακισμὸς ὡρισμένην εἶχε νόμῳ δεκαετίαν τοῖς φεύγουσιν 

(Plut. Per. 10.2) – вигнання через остракізм для засуджених тривало за законом 

десять років; ἐὰν δέ τις ἰδιώτῃ τι τῶν τοιούτων ἀποδῶται δημιουργός, ὁ πριάμενος 

ἐντὸς ἑκμήνου ἀναγέτω, πλὴν τῆς ἱερᾶς, ταύτης δ᾽ ἐντὸς ἐνιαυτοῦ τὴν ἀναγωγὴν 

ἐξέστω ποιεῖσθαι τῆς νόσου (Plat. Leg. 11.916 b.) – якщо покупець звичайна 

людина, а продавець, навпаки, знається на хворобах, то куплене можна 

повернути протягом шести місяців, за винятком священної хвороби – у цьому 

випадку повернення здійснюється протягом одного року. 

1.2.  Невизначена тривалість (143 лексеми) 

1.2.1. Невизначена тривалість відносно норми (17 лексем) 

1.2.1.1. Невизначена тривалість більше норми (12 лексем) 

μῆκος, τό довгота, тривалість; χρονισμός, ὁ тривале перебування, тривала 

стоянка; μακροβιότης, ἡ довге життя, довговічність; πολυετία, ἡ довгі роки; 

πολυχρονία, ἡ велика тривалість; παράτασις, ἡ тривалість; διαμονή, ἡ стійкість, 

постійність, довготривалість; συνέχεια, ἡ безперервність, постійність; συνεχές, 

τό безперервність; ἐνδελέχεια, ἡ безперервність, постійність; τριβή, ἡ 
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відкладання, відтермінування, затримка; ὑπέρθεσις, ἡ відкладання, 

відтермінування, зволікання: 

 θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος  

στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν (Aesch. Ag. 1–2) – молю богів про звільнення від цих 

трудів нічних дозорів, що тривають уже рік, протягом якого лежу я на покрівлі 

Атридів; τῶν ἄλλων δοκεῖ διαφέρειν τόπων ἐπιτηδειότητι πρὸς ἀσφάλειαν 

στρατοπέδων καὶ χρονισμόν (Plb. Hist. 1.56.3) – з-посеред інших місць це 

вирізнялося безпекою та зручністю для тривалої стоянки; οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς 

πίτυος αὐτῆς εἰκὸς ἀπολαύειν τὴν ἄμπελον, ἐχούσης ἐπιτηδειότητα πολλὴν πρὸς 

σωτηρίαν οἴνου καὶ διαμονήν (Plut. Quaes. Conv. 5.3) – можливо, що сама пінія 

корисна для виноградної лози, оскільки сприяє збереженню вина й запобігає 

його псуванню. 

      1.2.1.2. Невизначена тривалість менше норми (5 лексем) 

βραχυβιότης, ἡ недовговічність, нетривкість; ὀλιγοχρονία, ἡ короткочасність, 

недовговічність; βραχυχρόνιον, τό короткочасність; βραχύτης, ἡ короткість, 

нетривалість; ὀλιγότης, ἡ короткість, нетривалість: 

πλήθει χρόνου καὶ ὀλιγότητι τὸ ἀληθὲς ὁρισθήσεται; (Plat. Theaet. 158 d.) – 

адже істина не визначається більшим чи меншим часом?; οἶμαι δὲ καὶ τὴν φύσιν 

ὁρῶσαν τὸ τ᾽ ἄτακτον καὶ βραχυχρόνιον τοῦ βίου ἄδηλον ποιῆσαι τὴν τοῦ θανάτου 

προθεσμίαν τοῦτο (Plut. Cons. Ap. 1) – я вважаю, що природа, знаючи про 

невпорядкованість та короткочасність нашого життя, робить невідомим 

призначений час смерті. 

        1.2.2. Невизначена тривалість безвідносно норми (126 лексем) 

        1.2.2.1. Обмежена невизначена тривалість (107 лексем) 

а) загальні назви проміжків та тривалостей (35 лексем) 

ἀριθμός, ὁ тривалість, проміжок; ἐνιαυτός, ὁ цикл часу, вік, століття;  ἦμαρ, τό 

пора, час; μόριον, τό частка, частина; φόβος, ὁ жахлива пора, страшний час; 

χωρίον, τό проміжок часу, період; ὥρα,  ἡ проміжок часу, період, час, пора; 

ὡραία, ἡ належний час, сезон; μεταίχμιον, τό проміжок, інтервал, відстань; 
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διάλειμμα, τό проміжок, інтервал; σπείραμα, τό оберт, обертання, цикл; 

ὑπόφαυσις, ἡ просвіт, проміжок, інтервал; χάλασμα, τό проміжок, інтервал та ін. 

 До складу цієї лексико-семантичної групи входять одиниці на позначення 

концепту «життя», який вербалізується в давньогрецькій мові 14 лексемами: 

αἰών, ὁ, ἡ; ἡμέρα, ἡ; κεφαλή, ἡ; βία, ἡ; βίος, ὁ; βίοτος, ὁ; ζωή, ἡ; σῶμα, τό; σῶν, τό; 

φέγγος, τό;  ψυχή, ἡ; καταβίωσις, ἡ; πνεῦμα, τό; πρόοδος, ἡ: 

κάμμορε, μή μοι ἔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν φθινέτω (Hom. Od. 5.161–

162) – нещасний, не тужи так сильно, не губи свого віку; εἰ δ᾽ αὐτὸ τὸ ζῆν 

ἀγαθὸν καὶ ἡδύ（ἔοικε δὲ καὶ ἐκ τοῦ πάντας ὀρέγεσθαι αὐτοῦ, καὶ μάλιστα τοὺς 

ἐπιεικεῖς καὶ μακαρίους: τούτοις γὰρ ὁ βίος αἱρετώτατος, καὶ ἡ τούτων μακαριωτάτη 

ζωή）(Arist. Nic. Eth. 1170 a) – якщо саме життя – це благо й задоволення (це 

видно з того, що всі прагнуть до нього, особливо добрі й блаженні люди, адже 

для них життя в першу чергу гідне обрання й саме їх існування 

найблаженніше); ἡγοῦμαι δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐ μόνον περὶ χρημάτων αὐτῷ 

προσήκειν ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ σώματος κινδυνεύειν (Lys. 29, 11) – я 

вважаю, шановні судді, що тут мають обговорюватися не тільки його гроші, а й 

життя; 

б) вік, періоди становлення та розвитку (72 лексеми) 

ἀκμή, ἡ розквіт, зрілість; ἄνθη, ἡ цвітіння, розквіт; γενεά, ἡ вік; γένεσις, ἡ 

виникнення, зародження, походження, народження; γῆρας, τό старість; ἕσπερος, 

ὁ вечір життя, старість; ἥβη, ἡ юність, молодість; ἡλικία, ἡ вік; παιδεία, ἡ 

дитинство, юність; τέλος, τό скін, кончина, смерть; ὀλιγοετία, ἡ малоліття, 

ранній вік, молодість; ἐφηβοσύνη, ἡ вік ефеба, змужнілість, юність; βαθύ, τό 

глибина (віку), похилий вік; νηπιότης, ἡ раннє дитинство, дитячий вік; 

παλαιότης, ἡ старість, глибока старість; μετάστασις, ἡ відхід із життя, кончина, 

смерть та ін.: 

 ἡλικίαι δέ εἰσι νεότης καὶ ἀκμὴ καὶ γῆρας (Arist. Rhet. 2.12) – вік – це юність, 

зрілість та старість; βουκολῶν δὲ κατὰ τὴν Σικελίαν ὁ Δάφνις, ἠράσθη αὐτοῦ νύμφη 

μία, καὶ ὡμίλησε καλῷ ὄντι καὶ νέῳ καὶ πρῶτον ὑπηνήτῃ, ἔνθα τοῦ χρόνου ἡ 

χαριεστάτη ἐστὶν ἥβη τῶν καλῶν μειρακίων, ὥς πού φησι καὶ Ὅμηρος (Ael. VH. 
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10.18) – коли в Сіцилії Дафніс випасав стада, якась німфа його полюбила, 

оскільки він був красивий, юний, із щоками, вкритими першим юнацьким 

пухом, тобто перебував, як каже і Гомер, у найпрекраснішій для юнаків порі; 

εὐτυχία γένοιτο τἀνθρώπῳ, ὅτι προήκων ἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας νεωτέροις τὴν φύσιν 

αὑτοῦ πράγμασιν χρωτίζεται  καὶ σοφίαν ἐπασκεῖ (Arph. Nub. 515) – хай щастить 

чоловікові, бо він, досягши поважного віку, забарвлює своє життя новими 

науками та шукає мудрості. 

  1.2.2.2. Необмежена невизначена тривалість (19 лексем) 

ἀθανασία, ἡ безсмертя; αἰών, ὁ, ἡ вічність; γενεά, ἡ час; πλῆθος, τό протяг; 

πρόοδος, ἡ рух уперед, просування; χρόνος, ὁ час; ἀΐδιον, τό вічність; ἀϊδιότης, ἡ 

вічність; ἀπειρία, ἡ безкінечність, нескінченність; ἄπειρον, τό безкінечність, 

нескінченність; ὕπαρξις, ἡ існування, буття; ὕπαρ, τό дійсність, ява та ін.: 

εἰ μὴ παύσῃ λοιδορούμενός μοι, αὐτίκα μάλα εἴσῃ ὡς οὐ πολύ σε ὀνήσει ἡ 

ἀθανασία, ἐπεὶ ἀράμενός σε ῥίψω ἐπὶ κεφαλὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ (Luc. DDeor. 13.2) – 

якщо ти не припиниш ображати мене, я тобі покажу, що твоє безсмертя не дуже 

тобі допоможе – схоплю тебе й кину головою вниз із неба; μετὰ δέ, οὐ πολλῷ 

λόγῳ εἰπεῖν, χρόνος διέφυ καὶ πάντα σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον (Hdt. Hist. 1.61.4) 

– одним словом, через деякий час все було готове для їх повернення; τὰ γὰρ πρὸ 

αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν (Thuc. 

Hist. 1.1.3) – і те, що передувало війні, і те, що відбувалося ще раніше, не можна 

було точно встановити через віддаленість часу. 

2. Момент (213 лексем) 

2.1. Момент відносно точки відліку (70 лексем) 

2.1.1. Момент відносно встановленого часу (50 лексем) 

κανών, ὁ відправна точка, точно встановлена дата; ἀκαιρία, ἡ несвоєчасність, 

неслушний момент; ἀκμή, ἡ найкраща пора, найбільш слушний час; ἀνωρίη, ἡ 

неслушна пора, невдалий час; καιρός, ὁ належна пора, слушний час, 

сприятливий момент; ἀωρία, ἡ несвоєчасність; σημεῖον, τό момент; κυρία, ἡ 

остаточний термін, вирішальний день; κύριον, τό вирішальний час; τελευταία, ἡ 

останній день; ὑστάτη, ἡ останній день; εὐκαιρία, ἡ вдалий, належний момент, 
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слушний час; ἐπίβδα, ἡ післясвятковий день; ἐπέλευσις, ἡ випадкова обставина, 

випадковість; προθεσμία, ἡ призначений заздалегідь термін та ін.: 

 ἐπειδή ποθ᾽ ἧκεν ἡ κυρία, πάντα δ᾽ ἤδη διεξεληλύθει ταῦτα τἀκ τῶν νόμων, 

ὑπωμοσίαι καὶ παραγραφαί (Dem. 21.84) – коли настав вирішальний день суду, 

всі відтермінування присяги та заперечення, яких можна було добитися на 

законних підставах, уже вийшли; πόθεν δὲ τὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ῥήματα 

σὺ ἀκήκοας; τίς δὲ ἡ τοῦ θανάτου ἄδηλος προθεσμία, περὶ ἧς μέριμνα πολλή, τῇ 

καρδίᾳ μου ἐνσκήψασα, ἐν λύπαις καὶ ὀδύναις δαπανᾷ μου τὰς σάρκας, καὶ αὐτῶν δὴ 

τῶν ὀστέων καθάπτεται; (Jo. Dam. 8) – звідки ти чув слова Бога, втіленого в 

людині? Що це за невідомість часу смерті, думка про яку стискає мені серце, 

завдає горя й скорботи, що знищують мою плоть і навіть знесилюють мої 

кістки? 

2.1.2. Момент відносно теперішнього часу (20 лексем) 

2.1.2.1. Теперішній час (5 лексем) 

μεσότης, ἡ центральне положення, центр (у часі); ὄν, τό існуюче, суще; ὄντα, τά 

існуюче, суще, істинне буття; οὐσία, ἡ  існування, буття; σήμερον, τό сьогодні, 

тепер:  

τό τε γὰρ ὄν, ὥσπερ ἐν ἄλλοις διῄρηται, σημαίνει τὸ μὲν τί ἐστί (Arist. Eud. 

Eth. 1.1217 b.) – насправді ж буття, згідно з усталеним розподілом, є сутність; 

ἐγὼ δὲ οὐκ ἐβουλόμην λαβεῖν, ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι οὐ δύνασαι δειπνεῖν ἐν τῷ δέρματι. 

οὐκοῦν, εἶπον, τὸ σήμερον ἄδειπνος μενῶ (D. Chr. 7.62) – я нічого не хотів брати, 

але мені сказали, що обідати одягнутим у шкуру не можна. – Отже, – сказав я, – 

на сьогодні мені доведеться залишитися без обіду. 

2.1.2.2. Минулий час (3 лексеми)  

ἀρχαῖον, τό старовина, давність; ἀρχαιότης, ἡ старовина, давнина; παλαιότης, ἡ 

давнина: 

φωνῇ δὲ οἱ Σαυρομάται νομίζουσι Σκυθικῇ, σολοικίζοντες αὐτῇ ἀπὸ τοῦ 

ἀρχαίου, ἐπεὶ οὐ χρηστῶς ἐξέμαθον αὐτὴν αἱ Ἀμαζόνες (Hdt. Hist. 4.117.1) – 

савромати говорять скіфською мовою, але з давніх давен неправильно, оскільки 

амазонки погано засвоїли цю мову; σωτηρίας δὲ τοῦτ᾽ ἔχει τί νῷν ἄκος;  παλαιότης 
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γὰρ τῷ λόγῳ γ᾽ ἔνεστί τις (Eur. Hel. 1055–1056) – не бачу я тут спасіння для нас, 

якась давнина в словах таких. 

2.1.2.3. Майбутній час (12 лексем)  

πούς, ὁ нога, ступня (τῇ κατὰ πόδας ἡμέρᾳ – наступного дня); πρόθυρον, τό поріг, 

переддень (ἐπὶ τοῖς προθύροις – напередодні); προσάββατον, τό переддень суботи; 

ἔνη, ἡ післязавтрашній день; ἑτέρα,  ἡ наступний день; λοιπός, ὁ майбутнє, 

прийдешнє; ὑστέρα, ἡ наступний (завтрашній) день, подальший час, майбутнє; 

ὑστεραία, ἡ наступний день; ἐπιοῦσα, ἡ наступний день; μέλλον, τό майбутнє, 

прийдешній час; αὔριον, τό; δευτεραία, ἡ наступний день: 

Ἅρπαγε, πρῆγμα τὸ ἄν τοι προσθέω, μηδαμῶς παραχρήσῃ, μηδὲ ἐμέ τε 

παραβάλῃ καὶ ἄλλους ἑλόμενος ἐξ ὑστέρης σοὶ αὐτῷ περιπέσῃς (Hdt. Hist. 1.108.4) 

– Гарпаг! Я даю тобі важливе доручення. Виконай його ретельно й не обманюй 

мене, віддаючи перевагу іншим, щоб потім [на завтра] не помер ти зі своєї 

вини; δείσας δὲ μὴ ἀπαιρεθέω τὴν ἀρχὴν πρὸς τοῦ ἀδελφεοῦ, ἐποίησα ταχύτερα ἢ 

σοφώτερα· ἐν τῇ γὰρ ἀνθρωπηίῃ φύσι οὐκ ἐνῆν ἄρα τὸ μέλλον γίνεσθαι ἀποτρέπειν 

(Hdt. Hist. 3.65.2) – злякавшись, що брат позбавить мене престолу, я вчинив 

швидше квапливо, ніж розсудливо, адже не може людина відвернути 

призначеного майбутнього. 

2.2.  Момент безвідносно точки відліку (143 лексеми) 

2.2.1. Періоди річного циклу (93 лексеми) 

2.2.1.1.1.  Рік, півріччя (12 лексем) 

ἐνιαυτός, ὁ цикл часу, рік; ἔτος, τό рік; εὐετηρία, ἡ щасливий рік; ἡμερολόγιον, τό 

календар, річний цикл; κύκλος, ὁ рух по колу, річний цикл, рік; πλειών, ὁ  

коловорот часу, повний рік; ὥρα, ἡ рік; ὧρος, ὁ рік; ἕκμηνος, ὁ півріччя;  

ἑξάμηνος, ὁ шестимісячний період, півріччя;  λυκαβαντίδες ὧραι річні проміжки 

часу, роки; λυκάβας, ὁ річний оберт сонця, рік: 

ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν, τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε 

νέεσθαι εἰς Ἰθάκην (Hom. Od. 1.16–19) – коли нарешті через багато років настав 

рік повернення додому на Ітаку, призначений йому богами; Ῥωμύλου γὰρ 

βασιλεύοντος ἀλόγως ἐχρῶντο τοῖς μησὶ καὶ ἀτάκτως, τοὺς μὲν οὐδὲ εἴκοσιν ἡμερῶν, 
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τοὺς δὲ πέντε καὶ τριάκοντα, τοὺς δὲ πλειόνων λογιζόμενοι, τῆς δὲ γινομένης 

ἀνωμαλίας περὶ τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον ἔννοιαν οὐκ ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἓν φυλάττοντες 

μόνον, ὅπως ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων ἡμερῶν ὁ ἐνιαυτὸς ἔσται (Plut. Num. 18.1) – 

коли царював Ромул, місяці не мали ані певної кількості днів, ані певного 

порядку; деякі з них не налічували й двадцяти днів, тоді як інші складалися з 

тридцяти п’яти й навіть більше днів; не розуміючи відмінності між сонячним та 

місячним роком, римляни намагалися лише, щоб він складався з трьохсот 

шістдесяти п’яти днів. 

2.2.1.2. Пори року (17 лексем) 

ἔαρ, τό весна; θέρος, τό літо; ἰσημερία, ἡ рівнодення (ἰσημερία ἐαρινή весняне 

рівнодення; ἰσημερία μετοπωρινή / φθινοπωρινή осіннє рівнодення); μετόπωρον, 

τό осінь; ὀπώρα, ἡ кінець літа, рання осінь; πόα, ἡ весна, літо; χειμών, ὁ зимова 

пора, зима; ὥρα, ἡ пора року, весняна пора, весна; ἀκαιρία, ἡ несприятливий 

сезон, погана пора року; βόρειον, τό пора північних вітрів; θερεία, ἡ літо; θερινά, 

τά літня пора, літо; χειμάδιον, τό негода, зима; χειμερινά, τά зимова пора, зимова 

негода; χειμερινή, ἡ зимова пора, зима: 

καὶ τὸ δεύτερον ἔαρ ὑπέλαμπε, οὕτω δὴ ἤλαυνε ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα (Hdt. Hist. 

1.190.1) – а коли знову настала весна, він вирушив у похід на Вавилон; νήσους 

δὲ ἐν αὐτῷ Λέσβῳ μεγάθεα παραπλησίας συχνάς φασι εἶναι, ἐν δὲ αὐτῇσι ἀνθρώπους 

οἳ σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας (Hdt. Hist.1. 202.1) – як 

кажуть, на Араксі багато островів розміром із Лесбос; на цих островах живуть 

люди, які влітку харчуються різними коріннями, що викопують із землі; ἔτυχον 

δὲ καὶ βρονταί τινες ἅμα γενόμεναι καὶ ὕδωρ, οἷα τοῦ ἔτους πρὸς μετόπωρον ἤδη 

ὄντος φιλεῖ γίγνεσθαι (Thuc. Hist. 7.79.3) – раптом стався грім зі зливою, що 

зазвичай буває в осінню пору; καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ τρίτον ἔτος τῷ 

πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν (Thuc. Hist. 2.103.1) – так 

завершилася ця зима, а разом із нею і третій рік війни, яку описав Фукідід. 

2.2.1.3. Місяці (47 лексем) 

μήν, ὁ місяць; Ἀπρίλιος, ὁ квітень; Ἀρτεμίσιος, ὁ артемісій (місяць спартанського 

й македонського календаря, приблиз. березень-квітень); Βύσιος, ὁ бісій (місяць 
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дельфійського календаря, відп. аттичному елафеболіону); Γαμηλιών, ὁ гамеліон, 

«шлюбний місяць» (прибл. січень-лютий); διχομηνία, ἡ середина місяця; 

Θαργηλιών, ὁ таргеліон (прибл. травень-червень); ἱερομηνία, ἡ іероменія, 

священний місяць; Ληναιών, ὁ ленеон, «місяць виноробства»; Μεταγειτνιών, ὁ 

метагітніон (місяць аттичного календаря, прибл. серпень-вересень); Ποσειδεών, 

ὁ посідеон (місяць аттичного календаря, прибл. грудень-січень); Φαμενώθ, ὁ 

фаменот (місяць єгипетського календаря, у перший день якого святкували 

початок весни); Φαρμουθί, ὁ фармуті (місяць єгипетського календаря) та ін.: 

ὁ δὲ ‘βύσιος’ μήν, ὡς μὲν οἱ πολλοὶ νομίζουσι, φύσιός ἐστιν ἔαρος γὰρ ἄρχει 

καὶ τὰ πολλὰ φύεται τηνικαῦτα καὶ διαβλαστάνει (Plut. Quaes. Gr. 9) – місяць Бісій, 

як вважає більшість, те саме, що й Фісій, ним починається весна, коли все 

народжується й проростає; ὡς δ᾽ αὐτοῖς τὰ διαβατήρια θυομένοις οὐ προυχώρει, 

αὐτοί τε ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου καὶ τοῖς ξυμμάχοις περιήγγειλαν μετὰ τὸν μέλλοντα 

Καρνεῖος δ᾽ ἦν μήν, ἱερομηνία Δωριεῦσι παρασκευάζεσθαι ὡς στρατευσομένους 

(Thuc. Hist. 5.54.2) – однак жертвоприношення на кордоні виявилися 

несприятливими, і вони повернулися додому, наказавши союзникам готуватися 

до походу наприкінці наступного священного дорійського місяця Карнея. 

2.2.1.4.  Тиждень, дні тижня (6 лексем) 

ἑβδομάς, ἡ число «сім», сімка, тиждень; ἑβδόμη, ἡ сьомий день; Ἑρμῆς, ὁ 

планета Меркурій (Ἑρμοῦ ἡμέρα день Гермеса,  середа); προσάββατον, τό 

переддень суботи; σάββατον, τό субота; παρασκευή, ἡ п’ятниця:  

τοσοῦτον γὰρ καὶ αὐτῶν τῶν εὐτελῶν καὶ ἀναγκαιοτάτων μετελάμβανον 

βρωμάτων, ὅσον ἀποζῆν μόνον. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν, ὅλας τὰς τῆς ἑβδομάδος ἡμέρας 

ἄσιτοι διατελοῦντες, τῇ κυριακῇ τροφῆς μετελάμβανον (Jo. Dam. 12) – вони 

куштували тільки найнеобхідніше й просте стільки, скільки треба для 

підтримки сил; деякі з них навіть протягом цілого тижня залишалися без їжі й 

тільки в неділю дозволяли собі торкатися її; καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ 

σάββατον ἐπέφωσκεν (NT. Lc. 23.54) – була п’ятниця й надходила субота; 

εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως “Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
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ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ”(NT. Hebr. 4.4) – бо сказав десь про сьомий 

день отак: І відпочив Бог сьомого дня від усіх Своїх справ. 

2.2.1.5.  День, доба (11 лексем) 

ἕως, ἡ день, доба; ἥλιος, ὁ денний шлях сонця; ἡμέρα, ἡ день, доба; φαέθων, ὁ 

день; ὥρα, ἡ день; ἐχεγλωττία, ἡ день утримання від промов; μακρημερία, ἡ 

довгий, літній день; νυχθήμερον, τό ніч та день, доба та ін.: 

ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν: ἔρχεται νὺξ 

ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι (NT. In. 9.4) – доки є день, потрібно, щоб ми 

робили діла Того, Хто Мене послав; надходить ніч, коли ніхто не зможе 

робити; τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα (NT. Cor. ІІ. 11.25) – 

тричі корабель розбивався зі мною – ніч і день я провів у безодні; ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ 

ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς, καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες 

πάντες ἅμα (Hom. Il. 1.493–495) – з того часу нарешті настали дванадцять 

світанків, і тоді на Олімп повернулися всі вічні боги. 

2.2.2. Частини добового циклу (50 лексем) 

2.2.2.1.  Ранок (17 лексем) 

ἀνατολή, ἡ схід; αὐγή, ἡ світанок; ἔαρ, τό ранок; ἕως, ἡ ранкова зоря, досвіток; 

ἠριγένεια, ἡ зоря, ранок; λυκαυγές, τό світанок; φῶς, τό денне світло, світанок, 

день; ἑωθινή, ἡ ранок; ἑωθινόν, τό ранок, світанок; ἠοίη, ἡ ранок; πρωΐα, ἡ ранок; 

ἀνάσχεσις, ἡ схід; ἑωσφόρος, ὁ ранкова зоря, досвіток; ὄρθριον, τό ранок, 

світанок; ὄρθρος, ὁ ранкова зоря, ранок, світанок; περίορθρον, τό світанок; 

ἠριπόλη, ἡ світанок, зоря: 

 ἠῶθεν δὲ μάλ᾽ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε, ὥς κ᾽ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο 

μέδηται ἥμενος ἐν μεγάρῳ (Hom. Od. 19.320–321) – завтра на світанку ви його 

омийте та намастіть, щоб разом із Телемахом він міг сісти за обід у палаці; ἐπεὶ 

δὲ ὄρθρος ἦν, ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσοφον καὶ λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσθαι, 

καὶ διηγεῖται αὐτῷ τὸ ὄναρ (Xen. Anab. 4.3.8) – на світанку він пішов до Хирісофа 

й сказав йому, що в нього є надія, що все вийде добре, і розповів свій сон; 

ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς 
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οὕτως ἐξῆλθεν (NT. Act. ap. 20.11) – повернувшись, він переломив хліб і спожив, 

і довго промовляв, аж до світанку, а після того відбув. 

2.2.2.2.  День (14 лексем) 

ἥλιος, ὁ денний шлях сонця, день; ἦμαρ, τό день; ἡμέρα, ἡ день; λαμπάς, ἡ 

сонячне світло, день; φαέθων, ὁ день; φάος, τό денне світло, день; φέγγος, τό 

день; φῶς, τό денне світло, день; ἡμερία, ἡ день; ἔνδιον, τό полудень;  πληθώρη, ἡ 

наповнення (πληθώρη ἀγορῆς наповнення ринкової площі, найбільш людна 

частина дня між 10 та 14 годинами):  

 καί οἱ ἐπ᾽ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον: αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἧπαρ ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ᾽ 

ἀέξετο ἶσον ἁπάντη νυκτός ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις (Hes. Th. 

523–525) – і він послав довгокрилого орла; він поїдав безсмертну печінку, а 

вона за ніч відростала на стільки ж, скільки довгокрилий орел з’їдав удень; τὸ δ᾽ 

ἄριστον ἐκλήθη ‘πράνδιον’ ἀπὸ τῆς ὥρας: ἔνδιον γὰρ τὸ δειλινόν, καὶ τὴν μετ᾽ 

ἄριστον ἀνάπαυσιν ἐνδιάζειν: ἢ πρωινήν τινα σημαίνοντες ἐδωδὴν ἢ τροφήν, ᾗ 

χρῶνται πρὶν ἐνδεεῖς γενέσθαι (Plut. Quaes. Conv. 8.6) – назва сніданку ‘πράνδιον’ 

вказує на його час – ἔνδιον «полудень», звідки й ἐνδιάζειν «проводити 

полуденний відпочинок»; або ж позначає ранній прийом їжі чи саму їжу, яку 

споживають до того, як вона стане недостатньою. 

2.2.2.3.  Вечір (14 лексем) 

ἀκροκνεφές, τό сутінки; δείλη, ἡ післяполуднева пора, передвечірній час; 

δορπηστός, ὁ час вечері, вечір; ἑσπέρα, ἡ вечір; ἕσπερος, ὁ вечірня зоря, вечір; 

δείελος, ὁ вечір; ὀψία, ἡ пізній час, вечір; ἀπόκλισις, ἡ захід, вечір; βουλυτός, ὁ 

час розпрягання волів, сутінки, вечір; διάλυσις, ἡ розпуск (ἀγορῆς διάλυσις час 

закриття ринку, вечір); δύσις, ἡ захід, вечір; δυσμή, ἡ захід, вечір; φθίνασμα, τό 

зникнення, захід, вечір: 

 ἐμὲ δέ, ἦ δ᾽ ὃς, ὁ Εὔδημος, ὑπὸ τὸ ἀκροκνεφὲς μετεστείλατο Δαμασίας (Luc. 

Lex. 11) – а за мною, – сказав Евдем, – у сутінках послав Дамасій; κώμην δὲ 

δείξας αὐτοῖς οὗ σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσονται εἰς Μάκρωνας, ἐπεὶ 

ἑσπέρα ἐγένετο, ᾤχετο τῆς νυκτὸς ἀπιών (Xen. Anab. 4.7.27) – вказавши їм увечері 

село, де вони могли зупинитися, та шлях, яким вони можуть пройти до 
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макронів, він із приходом ночі пішов; εἰς ὅ κεν ἔλθῃ δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ᾽ 

ἐρίβωλον ἄρουραν (Hom. Il. 21.231–232) – до тих пір, поки не прийде вечір 

пізній і вкриє тінню родючі лани. 

2.2.2.4.  Ніч (5 лексем) 

κοίτη, ἡ нічний сон, спокій, ніч; κοῖτος, ὁ ліжко, нічний спокій, ніч; μεσονύκτιον, 

τό середина ночі, північ; νύξ, ἡ ніч; εὐφρόνη, ἡ euphem. ніч (досл. прихильна, 

ласкава):  

 γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ 

μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί, μὴ ἐλθὼν ἐξέφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας 

(NT. Mrc. 13.35–36) – отже пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться: 

увечері, опівночі, чи як заспіває півень, чи вранці; щоб коли несподівано 

прийде, не знайшов вас сплячими; ὡς δὲ ἤρτυσαν τὴν ἐπιβουλήν, νυκτὸς 

γενομένης <…> εἵπετο ἐς τὸν θάλαμον τῇ γυναικί (Hdt. Hist. 1.12) – обговоривши 

цей зловмисний план, з приходом ночі Гігес пройшов до спальні слідом за 

жінкою. 

 

3.3.2. Невласне темпоральні іменники 

 Група невласне темпоральних іменників включає в себе лексеми, які 

безпосередньо не називають часовий проміжок, але подають у темпоральному 

вимірі різні явища, процеси, дії, стан людини й організацію її життя. Адже 

будь-яке явище, подія, фізичний чи психічний стан осмислюється людиною 

відносно певного часового відрізка або безпосередньо уявляється як часовий 

відрізок і фіксується у свідомості як тривалість або момент. 

Таким чином, у групі невласне темпоральних іменників формуються 

мікрополя довкола концептів «фази часових проміжків і дій», «процеси та дії», 

«локалізація, життєві обставини», «темпоральні характеристики буття 

людини», «природні та астрономічні явища». 

У підгрупі «процеси та дії» диференціація лексем відбувається через 

виявлення в їх семантичній структурі поняттєвих субстратів концептів «тривалі 

процеси», «одноактні дії», «багатоактні дії». До підгрупи «темпоральні 
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характеристики буття людини» включено іменники, що містять інформацію про 

вік людини, її соціальний і сімейний стан, психічні й фізичні характеристики. 

Важливу роль в організації цієї підгрупи відіграють і лексеми, які вербалізують 

когнітивно-семантичний простір концепту «організація соціально-побутового 

життя людини» (свята, ритуали, сільськогосподарська діяльність, історичні й 

політичні події, трапези та інше). Іменники, що репрезентують означений 

фрагмент концепополя часу, формують периферійну зону функційно-

семантичного поля. При цьому вони характеризуються подвійною 

референцією, оскільки одночасно активізують різні зони концептополів 

простору й часу. 

 

  1. Фази часових проміжків та дій (87 лексем) 

ἀκροτελεύτιον, τό кінець, завершення; ἀμοιβή, ἡ зміна, чергування; ἀρχή, ἡ 

початок, заснування, походження; βάθρον, τό поріг, межа; γένεσις, ἡ 

виникнення, зародження; θάνατος, ὁ смерть; θριγκός, ὁ вищий ступінь, верх, 

завершення; καταρχή, ἡ початок; κορώνη, ἡ вінець, кінець, завершення; λώβη, ἡ 

загибель, крах; μεταίχμιον, τό проміжок, відстань, інтервал; μόρος, ὁ смерть; 

ὅρος, ὁ кордон, межа, рубіж; οὐδός, ὁ поріг, межа; ῥηγμίς, ἡ кінець, межа; ῥίζα, ἡ 

корінь, джерело, початок; ἐνδόσιμον, τό початок; ἐξόδιον, τό завершення, 

розв’язка, кінець; κρίσις, ἡ завершення, розв’язка, кінець; λῆξις, ἡ припинення, 

завершення; σπείραμα, τό оберт, коло, цикл; τελείωμα, τό завершення, розв’язка, 

кінець; τελευτή, ἡ завершення, розв’язка, кінець; φροίμιον, τό вступ, початок та 

ін.: 

 αὕτη δοκεῖ τῆς σφοδρᾶς ἔχθρας Ἀντωνίῳ πρὸς Κικέρωνα πρόφασις καὶ ἀρχὴ 

γενέσθαι (Plut. Ant. 2) – це, ймовірно, і стало причиною та початком сильної 

відрази Антонія до Цицерона; ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα 

Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται (Hom. Il.14.245–246) – легко присплю 

я й води давньої ріки Океана, від якого все народилося; συνέβαινε δ᾽ αὐτοῖς 

τἀναντία: μείζονος γὰρ ἐνίστατο πολέμου καταρχὴ καὶ φοβερωτέρου (Plb. Hist. 

1.71.4) – але вийшло все навпаки, бо розпочалася ще більша й страшна війна; 
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νωθρὸς ἐγὼ τελέθεσκον ἀπ᾽ ἰξύος ἐς πόδας ἄκρους τῆς πρὶν ἐνεργείης δηρὸν 

ἀτεμβόμενος, ζωῆς καὶ θανάτοιο μεταίχμιον, Ἄϊδι γείτων, μοῦνον ἀναπνείων, τἆλλα 

δὲ πάντα νέκυς (Anth. Gr. 9.597) – я став слабким від поясу до п’ят, я вже давно 

втратив колишню силу в проміжку між життям і смертю; τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ 

ἥκοντι, ὡς τὰ παρ᾽ ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο (Hdt. Hist. 1.30.4) 

– цій, за нашими уявленнями, заможній людині судилася й найславетніша 

смерть.  

2. Процеси та дії (3054 лексеми) 

2.1. Тривалі процеси (1714 лексем) 

ἀγών, ὁ привселюдне змагання, суспільні ігри, бій, змагання; ἄκεσις, ἡ 

лікування, зцілення; ἄλειψις, ἡ натирання тіла олією, намащування; δρόμος, ὁ 

біг, форсований марш, змагання з бігу, пробіг; ἔργον, τό справа, робота, вплив, 

діяльність; ἧμα, τό метання списів; ἱστορία, ἡ вивчення, розвідка; ἀνάπλοος, ὁ 

плавання річкою вгору; ἄνοδος, ἡ сходження, підняття, похід вглиб країни; 

ἔξοδος, ἡ урочиста хода, процесія; ἀγωγή, ἡ ведення, приведення, переміщення, 

рух; ἀκολούθησις, ἡ слідування, супровід; ἀλητεία, ἡ мандрування, блукання; 

ἀλοητός, ὁ молотьба; ἅλσις, ἡ стрибання; βάδισις, ἡ ходіння, хода; δίωξις, ἡ 

переслідування, гонитва; ζήτησις, ἡ пошуки, відшукування; πλύσις, ἡ мийка, 

прання; σκάφος, τό скопування та ін.: 

χρόνος ἐστὶν ἐν ᾧ καιρός, καὶ καιρὸς ἐν ᾧ χρόνος οὐ πολύς: ἄκεσις χρόνῳ, 

ἔστι δὲ ἡνίκα καὶ καιρῷ (Hp. Praec. 1) – у часі міститься слушний момент, а в 

слушному моменті – малий час; зцілення досягається часом, але інколи також і 

слушним моментом; ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι ἂψ ἐφ᾽ ἁλὸς 

πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου φαίνετ᾽, ἄφαρ δ᾽ ἵπποισι τάθη δρόμος (Hom. Il. 

23.373–375) – але коли вже коні повернулися до останньої межі на березі сивого 

моря, тоді в кожного прокинулась мужність, і біг коней став швидшим; ὀλίγῃ τε 

χρέονται βαδίσει κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὸ ἐμπόριον, ἀλλὰ μονοξύλοις διαπλέουσιν ἄνω 

καὶ κάτω: διώρυγες γὰρ πολλαί εἰσι (Hp. De aer. 15) – вони рідко відвідують міста 

та ринки, але на човнах, видовбаних з одного дерева, переїжджають уверх та 

вниз, оскільки там багато каналів. 



208 

  

2.2.  Одноактні дії (1179 лексем) 

ἄφοδος, ἡ від’їзд; εἴσοδος, ἡ прихід, відвідини; πρόσοδος, ἡ атака, напад; αἵρεσις, 

ἡ взяття, здобуття; ἅλμα, τό стрибок; ἁφή, ἡ дотик; βῆμα, τό крок; δῆξις, ἡ укус, 

укол, уштрик; κόνδυλος, ὁ удар кулаком; κοπή, ἡ удар, зіткнення; λαβή, ἡ 

захоплення, отримання; μάστιγμα, τό удар батогом; ῥάπισμα, τό удар, ляпас; 

ῥιπή, ἡ кидок; σκίρτημα, τό стрибок; σχισμός, ὁ розкол, розрив; ἀνταπόδοσις, ἡ 

віддача, повернення, сплата; ἐξαίρησις, ἡ відняття, видалення; κατάλυσις, ἡ 

повалення, розпад; μεταπήδησις, ἡ перестрибування, стрибок; σύρραγμα, τό 

зіткнення та ін.: 

ὅσση δ᾽ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται, ἥν ῥά τ᾽ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν 

ἀέθλῳ ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων, τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες (Hom. 

Il. 16.589–591) – троянці відступили так далеко, як сягає кидок довгого дротика, 

коли його пускає муж, що випробовує свою силу в змаганнях чи битві з 

ворогами-губителями; ἡ δὲ βασιλέος αἵρεσις ἐς τὴν ὑστέρην τὴν Μαρδονίου 

ἐπιστρατηίην δεκάμηνος ἐγένετο (Hdt. Hist. 9.3.2) – перше захоплення міста царем 

відбулося за десять місяців до вторгнення Мардонія. 

2.3.  Багатоактні дії (161 лексема) 

αἰώρησις, ἡ качання, коливання; ἀμαρυγή, ἡ кліпання, миготіння, мерехтіння; 

δῖνος, ὁ крутіння, вертіння, обертання; δίσκημα, τό кидання диска; δόνημα, τό 

колихання, качання; δορατισμός, ὁ кидання списів з обох боків, перестрілка; 

εἰρεσία, ἡ гребля, плавання на веслах, розмірений рух; κέντησις, ἡ нанесення 

уколів, проколювання; κνῆσμα,  τό чесання; κοπετός, ὁ биття себя в груди, 

оплакування; κύλισις, ἡ перекочування, вертіння, обертання; κύμανσις, ἡ 

хвилеподібний рух; πέτρωμα, τό побиття камінням; ῥιπτασμός, ὁ неспокійні 

рухи, метушня, біганина; ῥόμβος, ὁ обертальний рух, кружіння; σάλευσις, ἡ 

коливання, качання; ὑδρεία, ἡ черпання води; ψηλάφησις, ἡ обмацування та ін.:  

δοκεῖ γάρ μοι ὁ παλαιὸς μῦθος καὶ Πρωτέα τὸν Αἰγύπτιον οὐκ ἄλλο τι ἢ 

ὀρχηστήν τινα γενέσθαι λέγειν, μιμητικὸν ἄνθρωπον καὶ πρὸς πάντα σχηματίζεσθαι 

καὶ μεταβάλλεσθαι δυνάμενον, ὡς καὶ ὕδατος ὑγρότητα μιμεῖσθαι καὶ πυρὸς ὀξύτητα 

ἐν τῇ τῆς κινήσεως σφοδρότητι καὶ λέοντος ἀγριότητα καὶ παρδάλεως θυμὸν καὶ 
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δένδρου δόνημα, καὶ ὅλως ὅ τι καὶ θελήσειεν (Luc. Salt. 19) – взагалі ж, мені 

здається, що давнє сказання про єгиптянина Протея означає тільки те, що він 

був одним із танцюристів, людиною, обдарованою здатністю удавати вологість 

води, палкість вогню разом із силою його руху, лють лева, шаленість барса, 

колихання дерева і все, що він схоче; ἦν δὲ δορατισμὸς τὸ πρῶτον, εἶτα ἐν χεροῖν 

γενόμενοι μετὰ τέχνης ἅμα καὶ βίας ἐχρῶντο τοῖς ξίφεσι (Plut. Pyrrh. 7.5) – спершу 

вони кинули списи, а потім врукопашну билися на мечах настільки ж уперто, як 

і вміло; συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν 

ἐπ᾽ αὐτῷ (NT. Act. ap. 8.2) – побожні мужі поховали Стефана й гідно оплакували 

його. 

3. Локалізація, життєві обставини (530 лексем) 

αἰσχύνη, ἡ сором, ганьба; ἀλκή, ἡ сила, могутність, міць; ἀπορία, ἡ скрута;  ἀργία, 

ἡ бездіяльність, неробство; εἰρήνη, ἡ мир, мирне життя; ζυγόν, τό  ярмо, тягар, 

гніт; κίνδυνος, ὁ небезпека; μοῖρα, ἡ доля, талан, жереб; ὄλβος, ὁ щастя, 

процвітання; πενία, ἡ бідність, нужда; σχολή, ἡ дозвілля, вільний час, воля, 

відпочинок; ἀλλοδημία, ἡ перебування за кордоном; μοναυλία, ἡ самотнє життя, 

самотність; πολυχρηματία, ἡ багатство, заможність; ἐρημία, ἡ самотність, 

усамітнення; ἀπρασία, ἡ застій у торгівлі, відсутність збуту; δουλεία, ἡ рабство, 

неволя; σωτηρία, ἡ спасіння, звільнення; περίστασις, ἡ стояння довкола, 

оточення, обставина та ін.:  

μῶν ἐν ἐλάττονί τινι νῦν ἐσμεν ἀπορίᾳ; (Plat. Soph. 250 d.) – хіба ми зараз 

перебуваємо в меншій скруті? καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς 

τούτων ἐπλεονεκτεῖτε (Xen. Anab. 3.1.37) – коли був мир, ви отримували більше 

грошей і користувалися більшою пошаною; τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ 

δυσεύρετον, ἐπανδίπλαζε καὶ σαφῶς ἐκμάνθανε: σχολὴ δὲ πλείων ἢ θέλω πάρεστί 

μοι (Aesch. Prom. Desm. 816–818) – якщо мої слова для тебе темні й незрозумілі, 

перепитай і ясно все з’ясуй, бо в мене дозвілля тепер більше, ніж мені потрібно; 

τὴν γὰρ αὔξην καὶ τὸ εὐθύ τε καὶ τὸ ἐλευθέριον ἡ ἐκ νέων δουλεία ἀφῄρηται, 

ἀναγκάζουσα πράττειν σκολιά, μεγάλους κινδύνους καὶ φόβους ἔτι ἁπαλαῖς ψυχαῖς 

ἐπιβάλλουσα (Plat. Theaet. 173 a.) – адже рабство змолоду позбавляє їх розвитку, 
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прямоти й незалежності, примушуючи їх чинити неправду й сіючи в їхніх 

ніжних душах побоювання і страх.  

4. Темпоральні характеристики буття людини (2903 лексеми) 

4.1.  Особи за віком (212 лексем) 

βρέφος, τό утробний плід, зародок, новонароджена дитина, немовля; νήπιον, τό 

мале дитя, немовля; βούπαις, ὁ великий хлопчик; ἑρπυστής, ὁ дитина, що лазить 

рачки; παιδίον, τό дитина, немовля; παῖς, ὁ, ἡ дитина, дитя, хлопчик, дівчинка; 

ἀκρήβης, ὁ підліток, юнак; δάμαλις, ἡ дівчина; εἰρήν, ὁ ірен (спартанець, який 

досяг 20-річного віку); ἔφηβος, ὁ ефеб, юнак, який досяг змужнілості, підліток; 

νεανίσκος, ὁ молодий чоловік, юнак; ἀνήρ, ὁ чоловік, дорослий чоловік; 

ἄνθρωπος, ὁ чоловік; γυνή, ἡ жінка; ἔξηβος, ὁ зрілий чоловік; γεραιά, ἡ стара 

жінка; γεραιός, ὁ старий, дід; πρεσβύτερος, ὁ старець; ἐπίσποροι, οἱ нащадки; 

ὄζος, ὁ нащадок, дитя; φυτόν, τό плід, пагін, дитя та ін.: 

 βρέφος γὰρ ἦν τότ᾽ ἐν Κλυταιμήστρας χεροῖν, ὅτ᾽ ἐξέλειπον μέλαθρον ἐς Τροίαν 

ἰών (Eur. Orest. 377–379) – він був ще дитиною малою в руках Клітемнестри, 

коли я покидав оселю, йдучи під Трою; σοὶ δ᾽ ὦ νεανίσκ᾽ οὐ κακῶς ὑποθήσομαι, 

ἀλλ᾽ οἷάπερ αὐτὸς ἔμαθον ὅτε παῖς ἦ (Arph. Av. 1362–1363) – юначе, тобі я дам 

корисні поради, які сам отримав, коли був ще дитиною; ὅς γε τὴν ἡλικίαν ἔφηβος 

ὤν πρῶτον μὲν ἠλευθέρωσε τὰς Θήβας, ἀποδιδοὺς ὡς πατρίδι τὰς προσηκούσας 

χάριτας (D.S. Hist. 4.10.2) – ще в юнацькому віці він у першу чергу звільнив 

Фіви, віддавши шану своїй батьківщині; θαύμαζεν δ᾽ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν 

ὀφθαλμοῖς: Τηλεμάχου δ᾽ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν (Hom. Od. 3.373–

374) – здивувався старець, побачивши своїми очима, взяв Телемаха за руку й 

звернувся з такими словами. 

   4.2. «Соціально-побутова сфера життя» (1209 лексем) 

  4.2.1. «Сімейний стан, особи за спорідненістю» (124 лексеми) 

  4.2.1.1. «Батько, родоначальник, голова родини» (13 лексем)  

ἀρχηγέτης, ὁ; ἄττα (при звертанні); γενάρχης, ὁ; γενέτης, ὁ; γενέτωρ, ὁ; γεννήτης, ὁ; 

γεννητής, ὁ; γονεύς, ὁ; πατήρ, ὁ; πατριάρχης, ὁ; φυτοσπόρος, ὁ; φυτουργός, ὁ; 

τοκεύς, ὁ, ἡ:  
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 νῦν δὲ σύγγνωθι, Διόγενες, Ἡρακλέα μιμοῦμαι καὶ Περσέα ζηλῶ, καὶ τὰ 

Διονύσου μετιὼν ἴχνη, θεοῦ γενάρχου καὶ προπάτορος, βούλομαι πάλιν ἐν Ἰνδίᾳ 

νικῶντας Ἕλληνας ἐγχορεῦσαι (Plut. De Alex.10) – вибач мені, Діогене, я йду за 

Гераклом та наслідую Персея, йду стопами Діоніса, бога-родоначальника й 

пращура, і бажаю, щоб елліни знов отримали перемогу в Індії й танцювали. 

 4.2.1.2. Мати (11 лексем) 

γενέτειρα, ἡ; γεννήτειρα, ἡ; μαῖα, ἡ; μάμμα, ἡ; μήτηρ, ἡ; νεοτόκος ἡ; παιδοτρόφος, ἡ; 

παμμήτωρ, ἡ; συγγενέτειρα, ἡ; τοκάς, ἡ; τοκεύς, ἡ:  

 οὔκ ἔστι μήτηρ ἡ κεκλημένου τέκνου τοκεύς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου 

(Aesch. Eum. 658–659) – вона не мати, що народила названу дитину, вона лише 

годувальниця немовляти. 

 4.2.1.3. Дід, пращур (12 лексем) 

γονεύς, ὁ предок; κοκύαι, οἱ діди, предки; πάππος, ὁ дід;  πατρομήτωρ, ὁ батько 

матері, дід із боку матері; πατροπάτωρ, ὁ дід із батьківського боку; προγεννήτωρ, 

ὁ пращур, предок; πρόγονος, ὁ пращур, предок; προμήτωρ, ἡ прамати; 

πρόπαππος, ὁ прадід; προπάτωρ, ὁ пращур, предок; τριπάτωρ, ὁ пращур, предок; 

τριτοπάτωρ, ὁ прадід: 

 ἔντεα γάρ οἱ πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ, αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν 

ἐρητύσειε νέεσθαι (Apoll. Rhod. 1.169–171) – усі його обладунки дід Алей сховав 

глибоко в домі, щоб утримати його якось, аби не пішов. 

 4.2.1.4. Брат (13 лексем) 

αὐτάδελφος, ὁ рідний брат; αὐτανέψιος, ὁ двоюрідний брат; γνωτός, ὁ близький 

родич, брат; κασίγνητος, ὁ брат; κάσις, ὁ брат; ὅμαιμος, ὁ кровний родич, брат; 

ὁμογάλακτες, οἱ вигодувані одним молоком, родичі; ὁμογενέτωρ, ὁ одноутробний 

брат; ὄπατρος, ὁ єдинокровний брат; σύγγονος, ὁ  брат; σύναιμος, ὁ брат; σύζυγος, 

ὁ брат: 

 ὦ παῖ Κλυταιμήστρας τε καὶ Ἀγαμέμνονος, παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα 

χρόνου, πῶς, ὦ τάλαινα, σύ τε κασίγνητός τε σὸς τλήμων Ὀρέστης μητρὸς ὅδε 

φονεὺς ἔχει; (Eur. Orest. 71–74) – дитя Клітемнестри й Агамемнона, у дівоцтві 
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довгому юна Електра, як сталося, бідолашна, що маєш брата, нещасного 

Ореста, вбивцею рідної матері? 

4.2.1.5. Сестра (6 лексем) 

γνωτή, ἡ; κασιγνήτη, ἡ; κασίγνητος, ἡ; κάσις, ἡ; ὅμαιμος, ἡ; σύγγονος, ἡ: 

φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο (Soph. 

Ant. 49–50) – сестро, згадай, як загинув наш батько без слави й у ненависті. 

 4.2.1.6. Чоловік (14 лексем) 

γαμέτης, ὁ; εὐνέτης, ὁ;  εὐνητήρ, ὁ; θαλαμηπόλος, ὁ; κουρίδιος, ὁ; νυμφευτής, ὁ; 

νυμφίος, ὁ; ὁμευνέτης, ὁ; ὅμευνος, ὁ; παρακοίτης, ὁ; πόσις, ὁ; πρόγαμος, ὁ; 

συνάορος, ὁ; συνόμευνος, ὁ: 

 λαβὼν δὲ προχύτας μητρὸς εὐνέτης σέθεν ἔβαλλε βωμούς (Eur. Hel. 803–804) – 

взявши зерно, чоловік твоєї матері кинув його на вівтар. 

 4.2.1.7. Дружина (21 лексема) 

γαμετή, ἡ; γυνή, ἡ; πλᾶτις, ἡ; ἄλοχος, ἡ; δάμαρ, ἡ; εὐνήτειρα, ἡ; εὖνις, ἡ; κόρη, ἡ; 

νύμφη, ἡ; ὄαρ, ἡ; ὁμευνέτις, ἡ; ὅμευνος, ἡ; ὁμόκοιτις, ἡ; παράκοιτις, ἡ; συγκοίμημα, 

ἡ; σύζυγος, ἡ; σύζυξ, ἡ; σύλλεκτρος, ἡ; συνάορος, ἡ; σύνευνος, ἡ; συνόμευνος, ἡ:  

 καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί, καί με πρεσβυτάτην τέκετο 

Κρόνος ἀγκυλομήτης, ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις κέκλημαι, σὺ 

δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις (Hom. Il. 4.58–61) – я богиня, того ж роду, як і 

твій, мене найстаршу народив хитромудрий Кронос, і я дуже пишаюся, що ти, 

володар над усіма безсмертними, можеш називати мене своєю сестрою й 

дружиною. 

4.2.1.8. Син (6 лексем) 

γενέτης, ὁ; ἔκγονος, ὁ; ἔκγονον, τό; ἶνις, ὁ; παρθενίας, ὁ; υἱός, ὁ: 

ἔτεκε μέν νιν οὑμὸς ἶνις τάλας, τεκόμενος δ᾽ ἔκανε, φόνιον αἷμα τλάς (Eur. 

Her. 1182–1183) – їх народив мій син, і народивши, вбив, омившись згубною 

кров’ю.  

 4.2.1.9. Дочка (4 лексеми) 

ἶνις, ἡ; θυγάτηρ, ἡ; θυγατριδῆ, ἡ; κόρη, ἡ: 
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 ἀλλ᾽ Ἰφιγένειά νιν ἀσπασίως θυγάτηρ, ὡς χρή, πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠκύπορον 

πόρθμευμ᾽ ἀχέων περὶ χεῖρε βαλοῦσα φιλήσει (Aesch. Ag. 1555–1558) – але тільки 

Іфігенії, милій доньці, слід зустріти батька на сумній переправі й поцілувати, 

обійнявши руками. 

 4.2.1.10. Інші родичі  (38 лексем) 

γαμβρός, ὁ зять, чоловік дочки або сестри, брат дружини або чоловіка, свекор; 

ἑδνωτής, ὁ той, хто видає заміж, тесть; εἰνάτερες, αἱ невістки; ἑκυρά, ἡ свекруха; 

ἐξανέψιαι, αἱ триюрідні сестри; θεῖος, ὁ дядя; μητρυιά, ἡ мачуха; πενθερά, ἡ теща; 

πηός, ὁ родич дружини або чоловіка, свояк; σύγγονος, ὁ, ἡ родич, родичка: 

 τῆς δὲ Μιλήτου ἐτύγχανε ἐπίτροπος ἐὼν Ἀρισταγόρης ὁ Μολπαγόρεω, γαμβρός 

τε ἐὼν καὶ ἀνεψιὸς Ἱστιαίου τοῦ Λυσαγόρεω, τὸν ὁ Δαρεῖος ἐν Σούσοισι κατεῖχε 

(Hdt. Hist. 5.30.2) – правителем Мілета тоді був Аристагор, син Молпагора, зять 

і двоюрідний брат Гістіея, сина Лісагора, якого Дарій тримав у себе в Сузах. 

      4.2.2. Професії та посади (780 лексем) 

ἀνθύπατος, ὁ проконсул; ἄρχων, ὁ проводир, начальник, вождь; βητάρμων, ὁ 

танцюрист; βουλευτής, ὁ радник, булевт, член державної ради; γυμναστής, ὁ 

гімнаст, викладач гімнастики; διάγγελος, ὁ посланець, вісник, гонець; 

ἱερόδουλος, ὁ ієродул, раб при храмі, храмовий служитель; κῆρυξ, ὁ глашатай; 

μετοικοφύλαξ, ὁ уповноважений у справах метеків; ὁδοποιός, ὁ будівничий 

шляхів, шляховий доглядач; πεμπάδαρχος, ὁ  пемпадарх, командир відділення з 

п’яти солдат; πρόβουλος, ὁ радник; προστάτης, ὁ передовий боєць, керівник; 

στρατηγός, ὁ головнокомандувач, полководець; ταμίας, ὁ завідувач 

господарством, економ; φύλαρχος, ὁ філарх, голова філи та ін.: 

λέγεται δὲ καὶ στρατεύματος ἐν Γερμανίᾳ καλῶς ἄρξαι καὶ Λιβύης ἀνθύπατος 

γενόμενος σὺν ὀλίγοις ἐπαινεθῆναι (Plut. Galb. 3.2) – кажуть, що він успішно 

командував військом у Германії та отримав схвалення як намісник Лівії; τοιαῦτ᾽ 

ἀπήντηκ᾽ ἐς τοιαυτὶ πράγματα, ὅτε γ᾽ ὢν ἐγὼ πρόβουλος, ἐκπορίσας ὅπως κωπῆς 

ἔσονται, τἀργυρίου νυνὶ δέον, ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀποκέκλῃμαι ταῖς πύλαις (Arph. 

Lys. 420-424) – тож я як радник прийшов сюди в справах, щоб дістати деревини 

для кораблів та грошей, а жінки мене не впускають до акрополя; ταῦτα τοῦ 
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Κράσσου διασκοποῦντος ἔτι καὶ βουλευομένου παραγίνεται φύλαρχος Ἀράβων, 

Ἀριάμνης ὄνομα (Plut. Crass. 21.1) – поки Красс думав і обмірковував, з’явився 

провідник арабського племені на ім’я Аріамн. 

   4.2.3. Соціальний стан та суспільні взаємини (305 лексем) 

ἀμφίπολος, ὁ, ἡ слуга, служниця; ἄνταθλος, ὁ суперник; ἀντιπολέμιος, ὁ 

неприятель, противник; ἄποικος, ὁ переселенець, колоніст; αὐτόπτης, ὁ свідок, 

очевидець; βαδιστής, ὁ пішохід; γνώριμος, ὁ знайомий; δεσπότης, ὁ господар, 

володар, власник; δικτάτωρ, ὁ диктатор; δορύξενος, ὁ бойовий товариш, 

союзник; δούλευμα, τό раб, невільник; εἰλαπιναστής, ὁ учасник бенкету, 

співтрапезник; ἑστιάρχης, ὁ гестіарх, хазяїн оселі; ἐχθρός ὁ ворог, ненависник; 

θεωρός, ὁ глядач, свідок, спостерігач; κληρονόμος, ὁ спадкоємець; κωμαστής, ὁ 

учасник веселої ходи, веселий гультяй; ὁδίτης, ὁ мандрівник; ὅμαιχμος, ὁ 

товариш по зброї, соратник, союзник; συγγέωργος, ὁ товариш-землероб; 

σύμμαχος, ὁ, ἡ союзник та ін.:  

γυνή γυναικὶ σύμμαχος πέφυκέ πῶς (Eur. Fragm. 108) – інколи жінка буває 

союзницею жінці; Κλέων ἠρέθη κατάσκοπος (Thuc. Hist. 1.129.1) – Клеон був 

обраний розвідником (у розвідники); μέτοικος οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν (Soph. Ant. 

867) – їй не місце ані серед живих, ані серед мертвих; πὰρ δὲ δύ᾽ ἀμφίπολοι, 

Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι, σταθμοῖιν ἑκάτερθε· θύραι δ᾽ ἐπέκειντο φαειναί (Hom. 

Od. 6.18–19) – у тому ж місці дві служниці, які красу отримали від Харит, спали 

з обох боків зачинених блискучих дверей.  

4.3. Фізичний стан (366 лексем) 

ἀπαγόρευσις, ἡ втома, знесилення; ἀρρωστία, ἡ слабкість, хворобливість; ἆσθμα, 

τό тяжке дихання, задишка; βούβρωστις, ἡ невгамовний голод; ἐπιπώρωσις, ἡ 

затвердіння, мозоль; ἐρύθημα, τό почервоніння, рум’янець; ἵδρωμα, τό 

пітливість, випотина; ἴλιγγος, ὁ запаморочення; κακότης, ἡ страждання, хвороба; 

κόρος, ὁ ситість, пересичення; κωφότης, ἡ глухота; λιποψυχία, ἡ знепритомнення, 

непритомний стан; νάρκη, ἡ оніміння, параліч; οἰνοφλυγία, ἡ сп’яніння, 

п’янство; πήρωσις, ἡ каліцтво, фізична вада; σπασμός, ὁ спазм, судома; ὑγίεια, ἡ 
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здоров’я; φλεγμονή, ἡ лихоманка, жар, запалення; ὠχρίασις, ἡ блідота, блідність 

та ін.: 

ἢ καὶ τοῦτο συμβολικὴ θιάσων καὶ βακχευμάτων ἀπαγόρευσις ἦν; (Plut. 

Quaes. Rom. 112) – можливо, це символізує втому й відхід від вакхічних 

святкувань і процесій; ὡς οὖν τῶν μὲν ἄλλων εἰσιόντων ὁμοίως εἶχε, τῆς δὲ 

Στρατονίκης καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ μετὰ τοῦ Σελεύκου φοιτώσης πολλάκις ἐγίνετο τὰ 

τῆς Σαπφοῦς ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν πάντα, φωνῆς ἐπίσχεσις, ἐρύθημα πυρῶδες, ὄψεων 

ὑπολείψεις, ἱδρῶτες ὀξεῖς, ἀταξία καὶ θόρυβος ἐν τοῖς σφυγμοῖς, τέλος δὲ τῆς ψυχῆς 

κατὰ κράτος ἡττημένης ἀπορία καὶ θάμβος καὶ ὠχρίασις (Plut. Demetr. 38) – до всіх 

відвідувачів він ставився однаково байдуже, але як тільки заходила Стратоніка, 

одна або в супроводі Селевка, часто в нього виявлялися всі ознаки, наведені 

Сапфо: переривчаста мова, полум’яний рум’янець, згаслий погляд, сильний піт, 

прискорений та нерівномірний пульс і, нарешті, коли душа визнала свою 

остаточну поразку, – знесилення, закляклість та смертельна блідота.  

4.4.  Психічний стан, емоції (711 лексем) 

ἀγαλλίασις, ἡ радість, захоплення; ἀγανάκτησις, ἡ невдоволення, обурення, 

роздратування; ἀγάπησις, ἡ любов, потяг; αἰδώς, ἡ побожний страх, 

шанобливість; γαυρότης, ἡ веселощі, жвавість; διαταραχή, ἡ збентеження, 

розгубленість; διαβολή, ἡ сварка, ворожнеча, нелюбов, відраза; δυσκολία, ἡ 

невдоволення, поганий настрій, прискіпливість; ἐλπίς, ἡ очікування, 

передбачення, невпевненість; εὐχερές, τό легковажність; ἡμερότης, ἡ ласкавість, 

привітність; ἱππομανία, ἡ пристрасне захоплення кіньми; κατάνυξις, ἡ 

пригніченість, засмученість; κῆδος, τό скорбота, горе, журба; μεγαλοπάθεια, ἡ 

довготерпіння, терплячість та ін.: 

φαίνεται μέντοι μᾶλλον ἐρωτική τις ἡ τοῦ Περικλέους ἀγάπησις γενομένη πρὸς 

Ἀσπασίαν (Plut. Per. 24) – тим не менш очевидно, що любов Перікла до Аспасії 

випливала з пристрасті; καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις θέαν παρεῖχεν ἥ τε χρόα στίλβουσα τῆς 

χαίτης πυρσότατον ἥ τε γαυρότης καὶ τὸ σοβαρὸν καὶ τεθαρρηκὸς τῆς φωνῆς (Plut. 

Pelop. 22) – усі звернули увагу на її світлу масть, вогняно-руду гриву, на її 

прудкість, стрімкість та зухвале іржання; καὶ λήθη δὲ καὶ ἀθυμία καὶ δυσκολία καὶ 
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μανία πολλάκις πολλοῖς διὰ τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν εἰς τὴν διάνοιαν ἐμπίπτουσιν 

οὕτως ὥστε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκβάλλειν (Xen. Mem. 3.12.6) – забудькуватість, 

смуток, поганий настрій та божевілля в багатьох часто втручаються в розумову 

діяльність унаслідок тілесної слабкості, так що навіть витісняють знання. 

4.5. Організація соціально-побутового життя людини (405 лексем) 

4.5.1. Свята, ритуали, обряди (221 лексема) 

ἁγιασμός, ὁ освячення, очищення; βακχεύματα, τά вакхічні свята або містерії; 

βάπτισμα, τό хрещення; γάμος, ὁ шлюб, шлюбна церемонія; γενέθλια, τά свято на 

честь дня народження; Διονύσια, τά Діонісії (свято на честь Діоніса-Вакха); 

ἑκατόμβη, ἡ гекатомба, жертвопринесення зі «ста биків»; ἑορτή, ἡ свято, 

святкування; θεοφάνια, τά теофанії, богоявлення (релігійне свято в Дельфах); 

θυσία, ἡ жертовний обряд, церемонія жертвопринесення; Ἴσθμια, τά Істмійські 

ігри (змагання); κηδεία, ἡ погребіння; Λήναια, τά Ленеї (афінське свято 

виноробства на честь Вакха); μυστικά, τά містерійні обряди, містичні церемонії; 

Ὀλύμπια, τά Олімпійські ігри; ὄργια, τά оргії, таємні обряди, містерії; 

Παμβοιώτια, τά Панбеотії (всебеотійські свята); σαββατισμός, ὁ святкування 

суботи; τάφος, ὁ похорон, погребіння;; χέρνιψ, ἡ культове омовіння рук та ін.: 

 ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τά τε μυστικὰ καὶ ἡ τῶν Ἑρμῶν 

περικοπὴ γένοιτο (Thuc. Hist. 6.28.2) – вони перебільшували й кричали, що 

пошкодження герм та захоплення обрядами містерій веде до повалення 

демократії; ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ (NT. Нebr. 4.9–10) – 

отже, для Божих людей залишається дотримання суботи; πομπὰς δὲ ἃς πέμπουσι, 

καὶ ἱερουργίας ἃς ἐπιτελοῦσι τοῦ νέου δαίμονος τὰ θεοφάνια θύοντες Αἰγύπτιοι, καὶ 

χορείας ἃς χορεύουσι, καὶ θαλίας καὶ πανηγύρεις ἃς ἐπιτελοῦσι, καὶ ὅπως αὐτοῖς καὶ 

πόλις ἅπασα καὶ κώμη δι᾽ εὐφροσύνης ἔρχεται, μακρὰ ἂν εἴη λέγειν (Ael. NA. 11.10) 

– можна довго говорити про те, як єгиптяни проводять ходу, відправляють 

священні обряди, приносять жертви на честь приходу нового божества, про 

бенкети й всенародні святкування, які проходять у них, охоплюючи 

веселощами все місто й село.  
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 4.5.2. Сільськогосподарська діяльність, полювання, рибальство (56 

лексем) 

ἄμητος, ὁ збір врожаю, жнива; ἀνθολογία, ἡ збір квітів; ἀπαρχή, ἡ первинки, 

перший збір (плодів); ἄροσις, ἡ оранка; ἄροτος, ὁ час збору плодів, жнива; γονή, 

ἡ сходи, врожай; δράγμα, τό врожай; ἐκφόριον, τό врожай, збір; ζῳοθηρία, ἡ 

полювання на звірів, звіроловство; θήρα, ἡ полювання, звіроловство; 

κυνηγέσιον, τό полювання з собаками; λαχανισμός, ὁ збір овочів; λήϊον, τό сівба; 

λινοστασία, ἡ полювання з тенетами; νεατός, ὁ  оранка парового поля; νομή, ἡ 

випас; πυραμητός, ὁ збирання пшениці; πυρευτική, ἡ рибна ловля зі 

смолоскипами; σαγηνεία, ἡ ловля сіткою; τρύγη, ἡ збір винограду; ὡραῖα, τά збір 

останнього врожаю та ін.: 

ἄμητος δ᾽ οὖν ἰχθύων οὗτός ἐστιν Αἰγύπτιος (Ael. NA. 10.43) – це в Єгипті 

час вилову риби; εὖτ᾽ ἂν δὲ πρώτιστ᾽ ἄροτος θνητοῖσι φανείῃ, δὴ τότ᾽ ἐφορμηθῆναι 

ὁμῶς δμῶές τε καὶ αὐτὸς αὔην καὶ διερὴν ἀρόων ἀρότοιο καθ᾽ ὥρην (Hes. ОD. 458–

461) – щойно для смертних настане час оранки, ревно, наймит і хазяїн, берись 

за роботу, ори безупинно вологу чи суху землю; ἔστι δὲ συός τε θήρα, περὶ οὗ 

σαφὲς οὐδὲν οἶδα εἰ τοῦ Καλυδωνίου (Paus. Descr. Graec. 1.27.6) – є там 

[зображення] полювання на кабана, про якого я не можу точно сказати, чи це 

калідонський вепр; ἀλλὰ παντὸς ἰχθύος ἄγρα καὶ σαγηνεία λαιμαργίας καὶ φιλοψίας 

περιφανῶς ἔργον ἐστίν, ἐπ᾽ οὐδενὶ δικαίῳ ταραττούσης τὰ πελάγη καὶ καταδυομένης 

εἰς τὸν βυθόν (Plut. Quaes. Conv. 8.8) – тому будь-яка спроба вудити або ловити 

сіттю рибу є ні чим іншим, як ненажерливістю та жадібністю, що безпідставно 

тривожать море зануренням у глибини.  

4.5.3. Історичні події, форми державного устрою, війни (56 лексем) 

αἰχμή, ἡ війна, битва; ἀλκή, ἡ сутичка, бій, битва; δεκαδαρχία, ἡ декадархія, 

правління десяти; δημοκρατία, ἡ народне правління, народовладдя, демократія; 

θρόνος, ὁ престол, царська влада; μάχη, ἡ війна, битва; μοναρχία, ἡ єдиновладдя, 

монархія; ὀλιγαρχία, ἡ олігархія, влада небагатьох; πεζομαχία, ἡ сухопутний або 

піший бій; πλουτοκρατία, ἡ плутократія, влада багатих; πόλεμος, ὁ війна, битва; 

στρατεία, ἡ воєнний похід, кампанія; συμπολιτεία, ἡ симполітія, співдружність 
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держав, політичний союз або федерація; τριακονταρχία, ἡ правління тридцяти 

(тиранів); τυραννίς, ἡ верховна влада, володарювання, панування; ὀχλοκρατία, ἡ 

влада простолюддя, охлократія; εἱλωτεία, ἡ ілотство, кріпацтво в Спарті; 

δικτατορεία, ἡ диктатура; Μηδικά, τά «Мідійські», Греко-перські війни;; 

Πελοποννησιακά, τά Пелопоннеська війна та ін.: 

 ἡ μὲν γὰρ τυραννίς ἐστι μοναρχία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τοῦ μοναρχοῦντος, ἡ δ᾽ 

ὀλιγαρχία πρὸς τὸ τῶν εὐπόρων, ἡ δὲ δημοκρατία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τῶν ἀπόρων: 

πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία αὐτῶν (Arist. Pol. 3.1279 b.) – тиранія – це 

монархічна влада, яка приносить вигоду одному правителю, олігархія 

обслуговує інтереси заможних громадян, а демократія діє на користь бідноти; 

але жодна з них не передбачає спільної вигоди; πρώτη μὲν οὖν ἀκατασκεύως καὶ 

φυσικῶς συνίσταται μοναρχία, ταύτῃ δ᾽ ἕπεται καὶ ἐκ ταύτης γεννᾶται μετὰ 

κατασκευῆς καὶ διορθώσεως βασιλεία (Pоlуb. Hist. 6.4) – першою [формою 

правліня] без будь-якого примусу природно виникає монархія, за якою йде і з 

якої народжується шляхом упорядкування та виправлення царство. 

         4.5.4. Політичні події, зібрання, засідання (31 лексема) 

ἀγορά, ἡ народне зібрання, нарада; ἀναδικία, ἡ новий розгляд справи; γερουσία, ἡ 

(у Спарті) герусія, рада старійшин, верховна рада, сенат; δίαιτα, ἡ третейський 

суд, арбітраж; δίκη, ἡ судова справа; ἐκκλησία, ἡ народне зібрання; ἑταιρικόν, τό 

політичне суспільство, партійне угруповання; θᾶκος, ὁ засідання, нарада, рада; 

κοινολογία, ἡ спільне обговорення, нарада, бесіда; νυκτηγορία, ἡ нічна нарада; 

πεταλισμός, ὁ петалізм (на Сицилії, голосування на пальмових листах про 

вигнання з країни); ὀστρακισμός, ὁ остракізм, вигнання поданням голосів 

черепками; πνύξ, ἡ народне зібрання; πυλαία, ἡ зібрання амфіктионів; συνεδρία, 

ἡ зібрання, засідання, нарада та ін.:  

ἀλλὰ καὶ λέγεταί τινα τῶν ἀφιγμένων παρ᾽ αὐτὸν ταξιάρχων ἑστῶτα πρὸ τοῦ 

βουλευτηρίου καὶ πυθόμενον ὡς οὐ δίδωσιν ἡ γερουσία Καίσαρι χρόνον τῆς ἀρχῆς, 

‘ἀλλ᾽ αὕτη’ φάναι ‘δώσει,’ κρούσαντα τῇ χειρὶ τὴν λαβὴν τῆς μαχαίρας (Plut. Caes. 

29.5) – кажуть, що один із його воєначальників, стоячи під будівлею сенату й 

почувши, що сенат відмовляється подовжити Цезарю термін командування, 
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сказав, поклавши руку на рукоятку меча: «Отже, тоді ось це надасть йому 

подовження»; ἡ γὰρ ἐκκλησία κυρία πάντων τῶν τοιούτων ἐστίν. καίτοι τῆς μὲν 

ἐκκλησίας μετέχουσι καὶ βουλεύουσι καὶ δικάζουσιν ἀπὸ μικρῶν τιμημάτων καὶ τῆς 

τυχούσης ἡλικίας, ταμιεύουσι δὲ καὶ στρατηγοῦσι καὶ τὰς μεγίστας ἀρχὰς ἄρχουσιν 

ἀπὸ μεγάλων (Arist. Pol. 3.1282 a) – народне зібрання має владу в усіх справах; 

однак у народному зібранні, раді та суді беруть участь люди невеликих статків 

та будь-якого віку, натомість скарбничими, стратегами та взагалі високими 

посадовцями стають люди заможні. 

4.5.5. Трапези (41 лексема) 

ἀκράτισμα, τό сніданок; ἀνδρεῖα, τά андрії (суспільні трапези в критян); ἄριστον, 

τό рання трапеза, ранковий сніданок, полуденна трапеза, денний сніданок; 

δεῖπνον, τό трапеза, обід; δορπία, ἡ дорпія, урочиста вечеря; δόρπον, τό вечірня 

трапеза, вечеря; ἐδωδή, ἡ прийом їжі, трапеза; ἔρανος, ὁ простий товариський 

обід на паях, бенкет; ἑστίαμα, τό бенкетування, бенкет; θοίνη, ἡ бенкет, гулянка, 

звана трапеза; μεταδόρπιον, τό завершальна частина вечері, вечірній десерт; 

ὀλιγαριστία, ἡ простий сніданок; πανδαισία, ἡ пишний бенкет, багате частування; 

περίδειπνον, τό поминальна трапеза, тризна; σκηνή, ἡ бенкет (у наметі); 

συμπόσιον, τό бенкет, гулянка; συνεστίη, ἡ спільний бенкет; συσσιτία, ἡ 

харчування за спільним столом; τέλειον, τό великий бенкет та ін.:  

 ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ᾽ 

ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ; εἰλαπίνη ἠὲ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν (Hom. 

Od. 1.223–225) – але скажи мені, нічого не приховуючи, що за зібрання тут, що 

за частування? Тут святкування чи весілля? І, вочевидь, не на паях бенкет; 

προϊόντος δὲ τοῦ συμποσίου ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν ἐπήρετο (Xen. Cyrop. 8.4.13) – 

бенкет ще тривав, коли Кір запитав Гобрія; ἑορτήν, ὦ Πολύστρατε, καὶ 

πανδαισίαν ἐπαγγέλλεις. ἔοικας γοῦν λώϊον ὡς ἀληθῶς ἀποδώσειν μοι τὸ μέτρον 

(Luc. Im. 15) – Полістрате, ти мені обіцяєш свято, пишний бенкет; правильно, 

ти дійсно віддаси мені належне. 
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4. Природні та астрономічні явища (220 лексем) 

ἄελλα, ἡ вихор, буря, ураган; ἀνακοπή, ἡ відплив; ἀνάτηξις, ἡ танення; ἀνυδρία, ἡ 

нестача води, посуха; βροντή, ἡ дощ; γαλήνη, ἡ безвітря, штиль; διάχυσις, ἡ 

повінь; δύσοπτον, τό хмарність; εἵλη, ἡ сонячне тепло; ἕρση, ἡ роса; εὐηνεμία, ἡ 

сприятливий вітер; ἡλιοκαΐα, ἡ сонячна спека; θερμημερίαι, αἱ спекотні дні, 

спекотна пора καταιγίς, ἡ порив бурі, шквал; κλύδων, ὁ морське хвилювання, 

прибій хвиль; κράδανσις, ἡ коливання (землі), землетрус; νηνεμία, ἡ безвітря, 

штиль; ὄμβρος, ὁ зливовий дощ, злива; ὁμίχλη, ἡ туман, імла; πλήμμυρα, ἡ 

повінь; ἐπισκότησις, ἡ затемнення; νουμηνία, ἡ новий місяць, молодик; 

πανσέληνος, ἡ повний місяць; ἡλιακή, ἡ коловорот сонця та ін.: 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη ἔπλετο νηνεμίη (Hom. Od. 

5.391–392) – раптом буря вщухла, і на морі все посвітліло в тихому безвітрі; 

πῦρ ἐνώπιον αὐτοῦ καυθήσεται, καὶ κύκλῳ αὐτοῦ καταιγὶς σφοδρά: προσκαλέσεται 

τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν, τοῦ διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ (Jo. Dam. 9) – перед 

ним вогонь запалає, а довкола здійметься сильна буря; Він закликає зверху небо 

й землю судити Його народ. 

Аналіз груп іменників темпоральної семантики дозволив виявити 

характерні риси об’єктивації концептосфери часу в лексичній системі 

давньогрецької мови. Організація і склад окремих лексико-семантичних груп 

власне й невласне темпорального значення демонструє поєднання 

універсальних принципів осмислення плину часу з відповідними змінами 

об’єктів у ньому з етноспецифічним сприйняттям і оцінкою певних часових 

моментів і тривалостей (див. додаток 3, 4). 

Цікавим є протиставлення в давньогрецькій мові двох найменувань часу: 

χρόνος як хронологічної послідовності подій кількісного характеру та καιρός як 

несподіваного щасливого моменту часу якісного характеру. Тобто χρόνος 

постає як календарний, лінійний час, що послідовно відміряє хвилини, години. 

Це однорідний, «старий» час. О. С. Стовба, вивчаючи специфіку сприйняття 

часу греками у досократичний період, вказує на специфіку сприйняття 

майбутнього еллінами і співвідношення його з іншими часовими періодами.  На 
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думку дослідника, у давніх греків майбутнє є тим, що насувається на людину, 

проходить крізь неї і звертається в минуле, тобто передує теперішньому й 

минулому: «Таке майбутнє – не статистично розчислене поле застосування 

теорії ймовірності. Воно є спільною долею людства, тобто тим цілим, яке може 

відбутися з ним і тільки з ним» [290, с. 84]. Натомість καιρός втілює ідею 

нового, юного, вічно оновлюваного часу, який слід прожити, максимально 

повно ним скориставшись. І. А. Михайлов указує, що часто καιρός 

перекладають як «правильний час», що підкреслює важливість події, її 

призначення, необхідність скористатися наданим моментом [197, с. 183]. Пор., 

напр.: 

ὡς γὰρ ἡμεῖς εἰκάζομεν, οὐκ ἑκὰς χρόνου παρέσται ὁ βάρβαρος ἐσβαλὼν ἐς 

τὴν ἡμετέρην, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται τὴν ἀγγελίην ὅτι οὐδὲν ποιήσομεν τῶν 

ἐκεῖνος ἡμέων προσεδέετο. πρὶν ὦν παρεῖναι ἐκεῖνον ἐς τὴν Ἀττικήν, ἡμέας καιρός 

ἐστι προβοηθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην (Hdt. Hist. 8.144) – як ми вважаємо, у 

недалекому майбутньому варвар нападе на нашу землю, щойно дізнається, що 

ми відкидаємо всі його вимоги; отже, до їх прибуття до Аттики треба вчасно 

встигнути на допомогу до Беотії. 

Важливу роль у світоглядній картині давніх греків відігравав аспект 

тривалості/короткочасності, стабільності/мінливості і знайшов утілення в 

розгорнутій системі лексем із домінуванням одиниць на позначення тривалих 

відрізків часу (напр.: μῆκος, τό довгота, тривалість; χρονισμός, ὁ тривале 

перебування; μακροβιότης, ἡ довголіття; πολυετία, ἡ довгі роки; πολυχρονία, ἡ 

велика тривалість; παράτασις, ἡ тривалість; διαμονή, ἡ постійність, тривалість; 

συνέχεια, ἡ безперервність, постійність; ἐνδελέχεια, ἡ безперервність, 

постійність).  

 Серед іменників на позначення моменту відносно встановленого часу чітко 

виділяються лексеми зі значенням «слушного/неслушного моменту», що 

об’єктивують ідею своєчасності/несвоєчасності, яка, очевидно, мала велике 

значення для носіїв давньогрецької мови. Так, концепт «своєчасність, слушний 
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момент» представлено 7 лексемами: ἐγκαιρία, ἡ; ἐπικαιρία, ἡ; εὐκαιρία, ἡ; καλόν, 

τό; τύχη, ἡ; καιρός, ὁ; ἀκμή, ἡ: 

ἔδοξε γὰρ Μαρδονίῳ ἅμα μὲν προπέμψαι βασιλέα, ἅμα δὲ ἀνωρίη εἶναι τοῦ 

ἔτεος πολεμέειν (Hdt. Hist. 8.113.1) – Мардоній вирішив супроводжувати царя, і 

до того ж, пора року здавалася несприятливою для військових дій; ὁ γὰρ καιρὸς 

πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει (Pind. Pyth. 4.286) – бо слушний час людський 

недовго триває. 

У системі іменників давньогрецької мови знаходять вираження всі 

періоди віку, становлення та розвитку. Зокрема, статус і значущість базового 

концепту «життя» підкреслюється його вербалізацією в 14 лексемах, напр.: 

αἶσα, ἡ; αἰών, ὁ; βία, ἡ; βίος, ὁ; ζωή, ἡ; σῶμα, τό; ἡμέρα, ἡ; κεφαλή, ἡ; βίοτος, ὁ; 

σῶν, τό; φέγγος, τό; ψυχή, ἡ; καταβίωσις, ἡ. Серед періодів становлення та 

розвитку особливо виділяються позначення періоду найбільшого розквіту, 

зрілості (19 лексем), напр.: ἀκμή, ἡ; ἄνθος, τό; ὀπώρα, ἡ; ὥρα, ἡ; ἀρρενωπία, ἡ; 

συνετή, ἡ; ἁδροτής, ἡ. При цьому чітка межа між юністю та зрілим віком не 

проводиться. Часто одні й ті самі лексеми об’єднують у собі обидва значення, 

які розрізняються лише контекстуально. Важливо вказати, що особливого 

значення в давніх греків набував вік від 35 до 50 років як період найбільшого 

розквіту фізичних і духовних сил, що характеризується зрілістю, всебічністю 

розвитку людини, досягненням найвищих показників у різних сферах життя. 

Очевидно, що така оцінка даного періоду життя зумовила й, відповідно, велику 

кількість лексем на його позначення. 

 Інші періоди представлені досить рівномірно: народження (8), напр.: 

γένεσις, ἡ; γένος, τό; ἔξοδος, ἡ; γονή, ἡ; дитинство (6), напр.: παιδία, ἡ; ὀλιγοετία, 

ἡ; νηπιότης, ἡ; юність, молодість (7), напр.: ἥβη, ἡ; κουροσύνη, ἡ; ἐφηβεία, ἡ; 

νεότης, ἡ; старість (10), напр.: γῆρας, τό; ἕσπερος, ὁ;  βαθύ, τό; παλαιότης, ἡ; 

смерть (11), напр.:  πέρας, τό; τέλος, τό; τέρθρον, τό; τέρμα, τό; τελευτή, ἡ. 

Деякі з лексем, що репрезентують когнітивно-семантичний простір 

концепту «вік, періоди становлення та розвитку», характеризуються подвійною 

референцією, маючи тісний змістовий зв’язок із природними явищами та 
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процесами, просторовими характеристиками та локальним визначенням межі, а 

також зовнішніми характеристиками об’єктів: πέσημα, τό падіння / загибель; 

βαθύ, τό глибина / похилий вік; ἀρρενωπία, ἡ мужній вигляд / змужнілість; 

τέρθρον, τό кінець, край / кончина, смерть; φέγγος, τό денне світло / життя; 

πέρασις, ἡ перехід, переправа / відхід з життя; ὀπώρα, ἡ плоди / змужнілість, 

розквіт юності; ὄνυξ, ὁ ніготь / раннє дитинство; ἄνθος, τό квітка / цвітіння, 

розквіт. 

 Лексико-семантична група віку, періодів розвитку та становлення корелює з 

групою іменників на позначення осіб за віком. Такі іменники мають подвійну 

просторово-часову віднесеність, оскільки, з одного боку, враховують зовнішні 

характеристики осіб відповідно до певного віку, а з другого – містять 

інформацію про відношення між особами на темпоральній осі, лінійно. 

 Відзначимо, що в цій підгрупі ключовим виявляється концепт «дитина», 

який втілює надзвичайно важливу як для окремої особистості, так і для будь-

якого колективу ідею продовження життя, роду, забезпечення й збереження в 

майбутньому традицій минулого. У давньогрецькій мові такий концепт 

реалізовано в 32 лексемах, зокрема: γέννημα, τό; γόνος, ὁ; θρέμμα, τό; νεοσσός, ὁ; 

ὄζος, ὁ; παῖς, ὁ; σκύμνος, ὁ, ἡ; τόκος, ὁ; φέρμα,τό та ін. У цілому, поняттєвий 

субстрат концептів «нащадок», «потомок», «продовжувач роду» представлений 

у семантиці 50 іменників. 

 Показовою щодо світоглядних позицій еллінів є лексико-семантична група 

іменників, які репрезентують концепт «фази часових проміжків та дій». У 

лексемах цієї групи вербалізовано, зокрема, такі важливі концепти, як 

«початок» і «кінець» та їх віддзеркалення на осі людського життя – «життя» і 

«смерть». Заслуговують на увагу кількісні показники проаналізованих одиниць. 

Значення «кінець, завершення, виконання» міститься в структурі 56 лексем. 

Майже всі вони можуть уживатися й на позначення кінця, завершення життя, 

тобто смерті. Ідея «початку» позначається 17 лексемами, які також можуть 

указувати на народження, початок життя. 
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 Лексеми зі значенням «початок»/«кінець» характеризуються різною 

семантичною структурою, вказуючи на різні аспекти позначуваних меж на 

часовій осі. Так, підгрупа «початок» включає в себе одиниці з поняттєвим 

субстратом «народження» – ἀπογέννησις, ἡ; ἀπότεξις ἡ; γενεά, ἡ; γένεσις, ἡ; 

γενετή, ἡ; γονή, ἡ; «початок дії» – πρῶτα, ἡ; εἰσβολή, ἡ; ἀρχή, ἡ; ἀρχηγόν, τό; 

στοιχείωμα, τό; «вступ, початок» – προοίμιον, τό; προτέλεια, ἡ; φροίμιον, τό та ін. 

Окремо слід виділити слова на позначення «спроби, починання», а саме: πεῖρα, 

ἡ; πρόβλημα, τό; πρῷρα, ἡ; σπερματικόν, τό; προαναχώρησις, ἡ. Слова з таким 

значенням містять у собі відтінок темпоральності, указуючи на дію, яка 

почалась, тобто мала свою точку на часовій прямій як початок і ще, можливо, 

триває досі.  

 Підгрупа з домінантою «завершення» характеризується більшим кількісним 

складом і ширшою семантикою: ἀπάρτισις, ἡ / ἀπαρτισμός, ὁ / 

ἀποτέλεσις, ἡ / ἀποτελεύτησις, ἡ / παντέλεια, ἡ / προσθήκη, ἡ / τέλος, τό / τέλειον, τό 

/ τελειότης, ἡ / τελείωμα, τό / τελείωσις, ἡ як «закінчення»; 

τελεσιούργημα, τό / τέλεσις, як «закінчення/виконання»;ἀποβίωσις, ἡ / σκότος, ὁ/ 

ὥρα, ἡ як «смерть/ смертний час»; διάλυσις, ἡ / 

ἀνακωχή, ἡ / ἀνάστασις, ἡ / ἀπόστασις, ἡ як «зруйнування/припинення/ 

розпад»;  ἀπόλειψις, ἡ / καταστροφή, ἡ як «смерть/покинення»; παῦλα, ἡ / παυσωλ

ή, ἡ як «припинення/зупинка/перерва»; ἔξοδος, ὁ як «припинення/ 

зникнення/смерть»; τέκμαρ, τό / τέλσον, τό / τέρθρον, τό / τέρμα, τό як 

«межа/мета»; τελευτή, ἡ / πέρας, τό як «завершення/виконання/кінець»; 

ἀπαλλαγή, ἡ / κατάπαυσις, ἡ / ἀτέλεια, ἡ як «припинення/звільнення»; ἐξεργασία, 

ἡ як «завершення/довершення»; ἀποτέλεσμα, τό як «завершення/результат» 

тощо.  

Ця група виявляється ширшою, оскільки концепт «завершення» стає 

підґрунтям для формування численних споріднених концептів, а саме: 

«смерть», «кінець життя» людини (ἀπόλειψις, ἡ), «завершення» події, явища 

чи діяльності (διαπολέμησις, ἡ; ἀπαλλαγή, ἡ; ἀνακωχή, ἡ), «зникнення» (ἀφάνισις, 

ἡ / κρύψις, ἡ), «зруйнування» (ἀναίρεσις, ἡ), «звільнення» (ἀνάλυσις, ἡ), 
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«завершення розвитку», «вища точка» (ἀπάρτισις, ἡ; ἐξεργασία, ἡ), 

«крайність/межа» (ἔσχατον, τό), «виконання» (ἄνυσις, ἡ).  

Уживання лексем «смерть», «загибель», «руйнування» в значенні «кінець», 

«завершення» цілком відповідає самим реаліям життя в античні часи, суворі й 

тяжкі, сповнені війн, хвороб, природних катаклізмів. Тому часто кінець 

асоціюється давніми греками з повним припиненням існування, смертю. Для 

сучасної людини смерть і завершення являють собою різні, хоча інколи й 

близькі поняття. У греків можна зустріти, наприклад, такі звороти, як «загибель 

сонця» у значенні «захід сонця» – ἡλίου φθινάσματα (від φθινάω – гинути), або 

φθινόπωρον як загибель ὀπώρα – кінця літа, часу збору врожаю. Тож у 

давньогрецькій мові лексико-семантична підгрупа «завершення» включає в 

себе одиниці, які виражають ідею остаточного виконання, повного завершення, 

припинення. Кількісне наповнення цієї підгрупи, очевидно, свідчить про 

особливе усвідомлення давніми греками нетривалості буття, неминучості кінця 

й завершення будь-якого стану, процесу, власного існування. 

Етноспецифічними рисами мовної об’єктивації концептосфери часу 

позначаються групи лексем, які називають етапи річного, добового циклу, 

вказують на важливі періоди сільськогосподарського календаря, події 

суспільно-політичного життя тощо. 

Так, назви пір року в давньогрецькій мові тісно пов’язані зі станом 

природи у відповідний період, характерними сільськогосподарськими 

роботами, а також іменами богів-покровителів сезонів.  

Сільськогосподарський рік мав сім сезонів та починався з весни, точніше з 

травня, коли на небі з’являлося сузір’я Плеяди (≈12 травня). Цю пору греки 

називали ἔαρ, τό (Αὐξώ – Ора, богиня росту або Θαλλώ – богиня весни). Далі 

йшло літо – θέρος, τό (богиня Феруса), за яким слідувало ὀπώρα, ἡ – пізнє літо, 

або рання осінь. Цій порі року відповідала богиня плодів та врожаю Ὀπώρα. 

Після цього починалась пізня осінь – φθινόπωρον, τό, якій, очевидно, 

відповідала богиня Καρπώ. Наступними були сезони σπορητός, ὁ – посів, χειμών, 

ὁ – зима та φυταλιά, ἡ – насадження. 
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 Гесіод у «Роботах та днях» описує пори року і дає поради з 

сільськогосподарських робіт згідно з положенням зірок на небі: Πληιάδων 

Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων ἄρχεσθ' ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων (Hes. OD. 

383−384) − починай жати, коли сходять Плеяди, а орати, коли починають 

заходити; δὴ γὰρ τότε Σείριος ἀστὴρ βαιὸν ὑπὲρ κεφαλῆς κηριτρεφέων ἀνθρώπων 

ἔρχεται ἠμάτιος, πλεῖον δέ τε νυκτὸς ἐπαυρεῖ· τῆμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηθεῖσα 

σιδήρῳ ὕλη (Hes. OD. 417−421) − Коли Сіріус проходить над головами смертних 

людей інколи вдень, здебільшого ж вночі – рубай дерева й хробак їх не сточить;  

εὖτ᾽ ἂν δ᾽ ἑξήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο χειμέρι᾽ ἐκτελέσῃ Ζεὺς ἤματα, δή ῥα τότ' 

ἀστὴρ Ἀρκτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν ῥόον Ὠκεανοῖο πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλλεται 

ἀκροκνέφαιος (Hes. OD. 564−567) – щойно Зевс відміряє шістдесят зимових днів 

від сонцевороту, сходить увечері світлоносний Арктур зі священих потоків 

Океану; τὸν δὲ μέτ᾽ ὀρθογόη Πανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν ἐς φάος ἀνθρώποις, ἔαρος 

νέον ἱσταμένοιο. τὴν φθάμενος οἴνας περταμνέμεν: ὣς γὰρ ἄμεινον (Hes. OD. 

568−570) – слідом за ним, із весною з’являється людям ластівка-Пандіоніда; до 

її сходу найкраще підрізати лозу; ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄζει, αὐαλέος 

δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος· ἀλλὰ τότ' ἤδη εἴη πετραίη τε σκιὴ (Hes. OD. 587−589) – 

Сіріус сушить коліна й чоло нещадно, спекою тіло обпікаючи; тепер відшукай 

ти для себе місце тінисте під скелею; εὖτ' ἂν δ' Ὠαρίων καὶ Σείριος ἐς μέσον ἔλθῃ 

οὐρανόν, Ἀρκτοῦρον δ' ἐσίδῃ ῥοδοδάκτυλος Ηώς, ὦ Πέρση, τότε πάντας ἀποδρέπεν 

οἴκαδε βότρυς (Hes. OD. 609−611) – високо посеред неба стоять Оріон із 

Сіріусом, вже починає Зоря розоперста бачити Арктура; ріж, Персе, виноградні 

грона й неси додому;  αὐτὰρ ἐπὴν δὴ Πληιάδες θ' Ὑάδες τε τό τε σθένος Ὠαρίωνος 

δύνωσιν, τότ' ἔπειτ' ἀρότου μεμνημένος εἶναι ὡραίου· πλειὼν δὲ κατὰ χθονὸς 

ἄρμενος εἶσιν (Hes. OD. 615−618) – після того як Плеяди, Гіади та міць Оріона 

стануть на заході, пам’ятай, що настав час сівби; так і завершується рік роботи 

в полі. 

Таким чином, бачимо, що сільськогосподарський календар дещо 

відрізнявся від світського календаря, насамперед кількістю сезонів, що 

виділялися за видами робіт та розташуванням небесних світил. 
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У давніх греків існувала велика кількість дублетних назв місяців залежно 

від поліса.  

Цікаво, що назви місяців давньогрецького календаря часто утворюються 

від назв певних святкувань, присвячених конкретним божествам, яких 

вшановували саме в цей місяць. Назва місяця містить у собі в стислому вигляді 

важливу інформацію історико-культурного плану щодо устроїв та звичаїв 

народу. Так, місяць Гекатомбіон походить від слова «ἑκατόμβη», що значить 

велике урочисте жертвоприношення із сотні биків. Метагітніон – від свята 

Μεταγείτνια (Метагітнії – свято «зміни сусідів»), коли святкували новосілля. 

Гамеліон – від свята Гамелії (γάμος, ὁ – шлюб, весілля) на честь шлюбу Зевса 

та Гери; місяць шлюбів, коли справлялися весілля.  Піанепсіон – за назвою 

афінського свята Πυανέψια (Піанепсії), коли на честь Аполлона та Афіни 

варили боби.  

Отже, давньогрецькі найменування місяців надають інформацію не тільки 

про конкретний період річного циклу, а й позначають об’єкт поклоніння в 

певному регіоні у визначений період часу, характер звернень і прохань до 

божества (шлюб, родючість, багатство, добробут у домі та ін.), які в цілому 

часто відповідають загальним перетворенням у самій природі.  

Позначення добового циклу в давньогрецькій мові також має свою 

специфіку. Уявлення про тривалість дня від сходу до заходу сонця 

встановлюється лише після Александра Македонського (з кінця IV ст. до н. е.). 

До того часу греки вважали, що день починався із заходу сонця, як  у 

германських народів, які відлічували день з вечора попереднього. У цілому, 

доба поділялася на день та ніч. Із плином часу добу почали ділити на шість 

частин: три припадало на день (πρωΐα, ἡ ранок; μεσεμβρία, ἡ полудень; δείλη, ἡ 

післяполуднева пора); а три – на ніч (ἑσπέρα, ἡ вечір; μέση νύξ північ; ἕως, ἡ 

ранкова зоря). Також існували такі специфічні визначення часу, як ὄρθρος, ὁ час 

вставання; περὶ πλήθουσαν ἀγοράν коли агора наповнена людьми; περὶ λύχνων 

ἀφάς коли запалюють ліхтарі; περὶ πρῶτον ὕπνον  час першого сну. У військових 

таборах ніч поділялася на три (інколи – п’ять) варти (φυλακή, ἡ): перша – із 
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заходу сонця до півночі, друга – із півночі до другої години ночі, третя – із 

другої години ночі до сходу сонця. Звичайно, існував поділ і на години, але 

оскільки за різних пір року тривалість годин була неоднаковою, такий поділ не 

міг бути досконало точним. 

Специфіка організації суспільно-політичного життя еллінів розкривається 

під час аналізу лексико-семантичної групи іменників на позначення свят, 

ритуалів та обрядів. Подібні назви (або геортоніми) можна розглядати, з одного 

боку, як ядерне угруповання семантичного поля події, а з іншого – як 

периферійний сегмент функційно-семантичного поля темпоральності. 

Темпоральна семантика геортонімів особливо яскраво виявляється за умов 

виконання ними календарної функції [32, с. 47−49]. Таке функціонування назв 

свят та обрядів є універсальним етнокультурним та етномовним явищем. У 

давньогрецькій мові вони також виявляються дуже інформативними. Крім 

власне вказівки на певний тип ритуальної дії, ці лексеми містять супутню 

інформацію темпорального характеру, оскільки свята, ритуали та обряди, як 

правило, пов’язані з конкретним часом проведення та відрізняються різною 

тривалістю. Важливою складовою є вказівка на об’єкт поклоніння (певне 

божество, напр.: Διονύσια, τά Діонісії, Φερρεφάττια, τά феррефаттії (свята на 

честь Персефони); Λήναια, τά Ленеї (афінське свято виноробства на честь 

Вакха)) або безпосередніх учасників обряду (шлюб, день народження, 

освячення, напр.: βουφόνια, τά свято заклання бика; γάμος, ὁ шлюб, шлюбна 

церемонія; γενέθλια, τά свято на честь дня народження). Обрядова лексика має й 

просторову складову, оскільки велику кількість свят запроваджено в різних 

регіонах та областях Давньої Греції і для носія мови найменування свята чи 

обряду неодмінно викликало асоціацію з його локалізацією (напр.: Ἴσθμια, τά 

Істмійські ігри; Ὀλύμπια, τά Олімпійські ігри; Παμβοιώτια, τά Панбеотії 

(всебеотійські свята)). Таким чином, геортоніми давньогрецької мови в 

компактному вигляді містять важливу інформацію про час, місце та актуальних 

учасників дійства. 
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Важливим складником організації суспільного життя є укладання шлюбу. 

Як зазначав Т. Моммзен, шлюб, як в еллінів, так і в італійців, був однаково 

позначений високоморальним характером, однаково вимагав наявності лише 

одного чоловіка і дружини. Але в італійців влада чоловіка, й особливо батька, 

отримала набагато більший розвиток, ніж в еллінів. Рід, тобто союз нащадків 

одного й того ж родоначальника, в еллінів отримав особливу значущість 

відносно держави й відігравав незначну роль стосовно окремої особи. В 

італійців, особливо римлян, навпаки, рід відігравав важливу роль у житті 

окремої людини й мало впливав на державні справи. Це позначилося, зокрема, і 

в тому, що в римлян родове ім’я залишилося головним, найбільш уживаним, 

натомість власні імена були малочисельними й незначущими. В еллінів, 

навпаки, власні імена є пишними, гучними, різноманітними, а родові досить 

рано вийшли з ужитку [201, с. 12−13]. 

 У давньогрецькій мові виділяються кілька маловживаних слів зі значенням 

«безшлюб’я»: ἀγαμία, ἡ; ἀνανδρία, ἡ: 

 ἀγαμία δὲ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ σεμνόν, ἐν τῷ κεχωρίσθαι τῆς μετὰ γυναικὸς 

διαγωγῆς (Basil. Ep. 55) – велич безшлюб’я полягає у відокремленості від життя 

з жінкою. 

 Більшої мовної об’єктивації набуває концепт «шлюб» (8): ἐπιγαμία, ἡ 

змішаний шлюб; εὐνή, ἡ шлюбний союз; εὔνημα, τό шлюбний союз; λέχος, τό 

подружнє ліжко, шлюб; ὀψιγάμιον, τό пізній шлюб; συζυγία, ἡ любовний зв’язок, 

шлюб; συνοικισμός, ὁ шлюбне співмешкання, подружнє життя: 

 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐπὶ τῷ μὴ κατανοεῖσθαι πονηρὸν ὄντα ἦν ἡ ἐπιγαμία τεῖχος, ὥσπερ 

οὐδ᾽ ἡ πρότερον συγγένεια πρὸς τὸ οὐ μεμισῆσθαι (J. AJ. 17.9) – але цей шлюб, як і 

попередні його родинні зв’язки, не міг убезпечити його від ненависті й того, що 

всю його ницість було викрито. 

 Шлюбний союз як єднання двох осіб дещо відокремлюється від поняття 

«сім’я», «родина», яке в давньогрецькій мові пов’язуєтся насамперед із 

належністю до певного роду, а також сімейним вогнищем, домівкою:  ἑστία, ἡ 

сім’я, сімейство,  рід; οἰκειότης, ἡ родинні зв’язки, родина; οἰκία, ἡ дім, домашнє 
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вогнище, сім’я, рід; ὁμοφυλία, ἡ племенна спорідненість, спільність 

походження, роду, родина; γένος, τό походження, рід, сім’я: 

 ἀνέθηκε δὲ ἐκφυγὼν τὴν νοῦσον δεύτερος οὗτος τῆς οἰκίης ταύτης ἐς Δελφοὺς 

κρητῆρά τε ἀργύρεον μέγαν καὶ ὑποκρητηρίδιον σιδήρεον κολλητόν (Hdt. Hist. 

1.25.2) – після зцілення від хвороби він, другий із цього роду, приніс священні 

дари в Дельфи – велику срібну чашу на залізній інкрустованій підставці. 

Значущість суспільного начала в житті давніх греків засвідчує аналіз 

лексико-семантичної групи назв трапез та прийомів їжі, який виявив незначну 

кількість лексем на позначення приватних трапез у певні періоди доби. Окремо 

виділяється група слів зі значенням спільної трапези «на паях». Найбільша 

кількість лексем (18) виражає ідею великої трапези, бенкету (напр.: ἔρανος, ὁ; 

ἑστίασις, ἡ; εὐωχία, ἡ; θαλία, ἡ; θοίναμα, τό; θοίνη, ἡ; κατάκλισις, ἡ; συμπόσιον; τό 

τέλειον, τό та ін.). Така статистика, вочевидь, відповідає реаліям соціального 

устрою грецького суспільства, пріоритету суспільного життя над особистим, 

значущості спільних заходів, зокрема трапез. 

Особливу увагу привертає кількість лексем, що об’єктивують концепти 

«війна», «битва», «бій» (усього 20, напр.: αἰχμή, ἡ; ἀλκή, ἡ; διαξιφισμός, ὁ; μάχη, 

ἡ; πεζομαχία, ἡ; πόλεμος, ὁ; στρατεία, ἡ та ін.). Очевидно, актуальність війн та 

битв, змагання й протистояння у вузькому чи широкому розумінні таких понять 

знайшла втілення в  лексиці давньогрецької мови, віддзеркалюючи специфіку 

природних умов регіону, а також історичний контекст становлення й розвитку 

державності грецьких племен: 

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλαι ἄεισι διασκιδνᾶσί τε ναύτας τε φθείρουσι: κακοῦ δ᾽ οὐ γίγνεται 

ἀλκὴ ἀνδράσιν, οἳ κείνῃσι συνάντωνται κατὰ πόντον (Hes. Th. 875−877) – віють 

вітри всюди, женуть кораблі в усі боки й гублять моряків; і немає порятунку в 

сутичці з бідою людям, що опинилися в морі; ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ᾽ 

Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν 

ξυμμάχων πρὸς Μήδους (Thuc. Hist. 1.100.1) – потім при річці Евримедонт у 

Памфілії в афінян та їх союзників сталася битва на суходолі й на морі з 

мідянами. 
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Специфічний характер вираження різних аспектів темпоральних 

відношень іменниками давньогрецької мови зумовлюється реаліями самого 

життя давніх греків, особливостями суспільного та побутового устрою, сталими 

уявленнями про організацію світу та місце людини в ній. Залежно від роду 

занять, професійної діяльності визначаються й отримують специфічне 

найменування різні відрізки часу, пори року, частини доби. Так, значущі для 

землероба уявлення про періоди посіву та збору врожаю і стан природи у цей 

час залучаються до поняттєвого ядра концептів когнітивно-семантичного 

простору «пори року». Відповідно, іменники, що репрезентують означені 

концепти, позначаються подвійною референцією − ὥρα, ἡ весна (досл. квітуча 

пора), πόα, ἡ весна (досл. трава, луки); φθινόπωρον, τό пізня осінь (від φθινάω 

гинути); θάλπος, τό / ἀλέα, ἡ / εἵλη, ἡ / διάκαυμα, τό літо (досл. тепло, літня 

спека); χεῖμα, τό зима (досл. холодна та дощова пора року, буря); βόρειον, τό 

зима (досл. пора північних вітрів). 

Аналогічний вплив світоглядних орієнтирів на формування поняттєвого 

субстрату концептів з проекцію на семантичну структуру лексем простежується 

і в інших сегментах темпорального концептополя. Так, для мешканця міста, 

ремісника чи торговця, середина дня визначається за найбільшою кількістю 

людей на площі, ринку (περὶ ἀγορὰν πλήθουσαν – у часи найбільшого 

пожвавлення на площі та πληθώρη − час між 10 та 14 годинами (досл. 

наповнення, тобто час, коли ринкова площа більше всього наповнена)). Для 

чиновників − ἀπραξία, ἡ – «неприсутнісні» дні, тобто дні, вільні від судових 

засідань, вихідні; ἐχεγλωττία, ἡ (за аналогією з ἐκχειρία, ἡ) – день утримання від 

промов. 

Часова лексика значною мірою формується на підґрунті просторової за 

принципом аналогії та метафори, що зумовлює перетин відповідних лексико-

семантичних груп, особливо невласне часового/просторового значення. Про 

когнітивні засади такого нашарування різнокатегорійних концептуальних 

структур писали Дж. Лакофф та М. Джонсон, вказуючи на часте використання 

людиною онтологічних метафор для розуміння подій, дій, занять, станів. При 
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цьому події та дії метафорично концептуалізуються як об’єкти, заняття як 

речовини, а стани як контейнери. Різні види діяльності розглядаються як 

вмістилища для дій та інших занять, які передбачаються в них [168, с. 56−57].  

Сам час може розглядатися як рухомий об’єкт з орієнтацією на передній або 

тильний бік із двома можливими способами його концептуалізації: у першому 

випадку люди рухаються, а час залишається стабільним; у другому – рухається 

час, а люди займають  нерухому позицію [168, с. 70−71]. Дослідники вказують, 

що метафори пронизують усю звичайну поняттєву систему людини. 

Отже, у системі темпоральних іменників виділяються лексеми, які мають 

ознаку періоду, прямо вказують на пору дня/року, наприклад: περίορθρον, τό 

світанок; δείλη, ἡ / ὀψία, ἡ вечір, пора після полудня; ἔαρ, τό / ἑωθινή, ἡ / ἠοίη, ἡ / 

πρωΐα, ἡ ранок; ἔνδιον, τό / μεσημβρία, ἡ полудень; ἑσπέρα, ἡ вечір; ἑωθινόν, τό 

рано вранці, поранок; ἦμαρ, τό / ἡμέρα, ἡ / ἡμερία, ἡ день, денна пора; 

νυχθήμερον, τό ніч і день, тобто доба; νύξ, ἡ ніч; σήμερον, τό сьогодні; δευτεραία, 

ἡ / ἑτέρα, ἡ / ἐπιοῦσα, ἡ завтра, наступний день; ὑστέρα, ἡ / ὑστεραία, ἡ завтра як 

пізніший день; ἐπισκότησις, ἡ / ἀμαύρωμα, τό затемнення сонця; πανσέληνος, ἡ 

повний місяць; διχομηνία, ἡ середина місяця, тобто повний місяць; αὐξοσέληνον, 

τό / νουμηνία, ἡ новий місяць; ἔνη, ἡ післязавтра, також останній день місяця; 

ἔτος, τό/ ὧρος, ὁ рік; ὥρα, ἡ / ὡραία, ἡ сезон; χειμών, ὁ,  χειμερινά, τά зима; θέρος, 

τό літо.  

При цьому значною є група іменників, що набувають темпорального 

значення за асоціацією, метафоричним переносом, характерною ознакою 

позначуваного відрізка часу:  ἀκροκνεφές, τό сутінки, пора між заходом сонця й 

ніччю або передсвітанкові години (асоціюється із цією порою через ознаку 

«немає сонця, але не темно; недостатність світла»); ἀμφιλύκη, ἡ передсвітанкові 

сутінки (безпосередньо  вказівка на ранок); ἀνάσχεσις, ἡ / ἀνατολή, ἡ / ἐπιτολή, ἡ 

світанок / схід сонця, час, коли встає сонце (ознака «початок ранку»); ἀπόκλισις, 

ἡ / φθίνασμα, τό / δύσις, ἡ / δυσμή, ἡ захід сонця (ознака «кінець дня, вечір»); 

αἶθρος, ὁ ранкова свіжість (ознака ранку «прохолода»); ἀναπαυτήριον, τό / 

ἀναψυχή, ἡ час відпочинку, відпочинок (тобто ніч); φάσις, ἡ світанок (досл. 
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поява, схід); αὐγή, ἡ світанок (первісне значення – світло; на світанку 

з’являється сонячне світло); φάος, τό/ φῶς, τό день (досл. світло); φέγγος, τό день 

(досл. світло, сяяння); ἕως, ἡ світанок, день (досл. ранкова зоря); φθίνασμα, τό 

захід сонця (зникнення, від φθίνω гинути); βουλυτός, ὁ сутінки, вечір (досл. час 

розпрягання волів); δείπνηστος, ὁ обід, обідня пора (від δεῖπνον, τό обід, іноді 

сніданок або вечеря), те ж і δορπηστός, ὁ вечір (час вечері; від δόρπον, τό 

вечеря); ἕσπερος, ὁ вечір (досл. вечірня зоря); δυσήλιον, τό / ζοφερόν, τό / ζόφος, 

ὁ / ἠλύγη, ἡ / ἀμολγός, ὁ / σκότος, ὁ ніч (темнота, відсутність сонячного світла); 

ἔκλειψις, ἡ затемнення (досл. зникнення); εὐφρόνη, ἡ ніч (евфемізм; досл. 

прихильна); ἡλιοκαΐα, ἡ / θερμόν, τό літній день (досл. сонячна спека); ἥλιος, ὁ 

день (досл. сонце, денний шлях сонця); ἠριπόλη, ἡ світанок (досл. та, що 

з’являється рано вранці – зоря); θάλπος, τό / ἀλέα, ἡ / εἵλη, ἡ / διάκαυμα, τό літо 

(досл. тепло, теплота, літня спека); δράγμα, τό збір врожаю (досл. сніп, жменя); 

ἄροτος, ὁ / συγκομιδή, ἡ час збору врожаю (досл. землеробство, оранка) та ін. 

На окрему увагу заслуговує також процесуальна лексика. У функційно-

семантичному полі простору вона представлена групами лексем, що вказують 

на рух об’єктів (позитивна, негативна, нейтральна динаміка). Функційно-

семантичне поле часу включає в себе одиниці подібного плану зі значенням 

тривалих процесів та дій, одноактних і багатоактних дій. За кількісним складом 

указані лексико-семантичні групи є найчисленнішими (майже 50 % іменників зі 

значенням руху з усіх невласне просторових – (див. додаток 2); та 49 % 

іменників на позначення процесів і дій з усіх невласне темпоральних – (див. 

додаток 4)), що пояснюється високим статусом процесуальної лексики в мові 

взагалі, оскільки вона фіксує важливу для людини інформацію про зміни в 

просторі і часі й виконує фундаментальну й системоутворюючу роль. 

Л. В. Варпахович з цього приводу зазначає, що ситуація пересічного пізнання – 

це перш за все чуттєве, перцептивне сприйняття об’єкта, який інтерпретується 

як частина процесу. Людина сприймає світ, який постійно рухається, в якому 

немає абсолютної статики. Тому процесуальна семантика, об’єктивована в тілі 

певних мовних знаків, має найвищий статус як фундаментальна складова 
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системи мовних значень. Психофізіологічні засади когніціїї, у свою чергу, 

підтвержують це положення, оскільки базова інформація, що є підґрунтям для 

формування більш складних знань, отримується людиною внаслідок сенсорних 

і моторних відчуттів, пов’язаних саме з процесами руху, зміни положення та 

стану [41, с. 57−59].  

Підсумовуючи аналіз лексико-семантичних груп іменників темпоральної 

семантики, вкажемо на певну обмеженість власне темпоральної лексики 

ядерної зони концептополя часу (392 одиниці) та активну участь у вираженні 

часових значень за певних контекстуальних умов одиниць невласне 

темпорального значення, в яких часто відбувається нашарування темпоральної 

семантики на просторову (6794 одиниць). Загальні типи і характеристики 

простору та об’єктів у ньому через здатність змінюватися в часі включаються 

до когнітивно-семантичного простору концептополя часу, зумовлюючи значне 

розширення його периферійної зони, набуваючи об’єктивації в розгорнутій 

системі іменників відповідної семантики. 

Рис. 2 

Отже, окремі іменники можуть прямо вказувати на конкретний період або 

момент часу, подію чи стан. Разом із тим виділяється значна група одиниць, що 

виконують функцію найменування темпорального аспекту через переносне 

Ядерна зона (власне 
темпоральні іменники: 
тривалість, момент) 392 лексеми 
- 6 % 

Периферійна зона (невласне 
темпоральні іменники: фази 
часових проміжків і дій, процеси 
та дії, локалізація, життєві 
обставини, темпоральні 
характеристики буття людини, 
природні та астрономічні явища) 
6894 лексеми - 94 % 
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значення, асоціацію. Позначення одного моменту може оформлюватися 

складною конструкцією, описово, з іншого боку, часто спостерігається 

концентрація в одній лексемі значної інформації не тільки темпорального 

характеру, але й просторового, культурно-історичного тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

  

1. Аналіз груп іменників просторового і часового значення в 

давньогрецькій мові дає підстави стверджувати, що всі базові поняття та 

уявлення людини про простір, характеристики об’єктів у ньому, статус таких 

об’єктів та їхні зміни в часі знайшли достатньо повне відображення в системі 

іменників. Повноцінна мовна репрезентація концептосфер простору й часу 

відбувається в межах відповідних функційно-семантичних полів як на лексико-

граматичному, так і на лексико-семантичному рівнях. Розглянутий нами 

лексико-семантичний рівень у системі іменників давньогрецької мови не є 

самодостатнім, але стає підґрунтям для об’єктивації в мові локативно-

темпоральних концептуальних сфер, оскільки включає в себе лексеми, що є 

будівельним матеріалом, репрезентативними одиницями феноменів простору й 

часу.  

2. Система просторових іменників репрезентує концептуальне поле 

макроконцепту «Простір» і включає одиниці, які безпосередньо вказують на 

різні типи простору, їх складові частини, об’єкти тощо (власне просторові 

іменники), та лексеми, які набувають просторових характеристик за певних 

контекстуальних умов завдяки здатності людини представляти будь-яку 

сутність  в обмеженому фізичному просторі як об’єкт або вмістилище (невласне 

просторові). 

3. Універсальні риси вербалізації концептосфери простору поєднуються в 

давньогрецькій мові з етноспецифічними й виявляються в організації та 

наповненні окремих лексичних підгруп просторових іменників, їх кількісному 

складі. Найяскравіше такі особливості представлено в групах власне 
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просторової лексики, формування якої тісно пов’язане з географічним 

простором та історичними умовами існування в ньому грецьких племен. 

4. Універсальний для багатьох архаїчних народів принцип установлення 

орієнтації за сторонами світу залежно від руху головного життєдайного 

небесного світила (сонця) простежується і в давньогрецькій мові. Орієнтація на 

сонце та його вихід на небосхил зумовили розмаїття лексем у групі іменників 

на позначення сходу та їх семантичний зв’язок із відповідним астрономічним 

явищем: ἕως, ἡ; ἥλιος, ὁ; ἑῴα, ἡ; ἀνάσχεσις, ἡ; ἀνατολή, ἡ. Невелика значущість 

південного напрямку в організації життя греків зумовила відсутність 

розгорнутої системи лексем на позначення цієї сторони світу. 

 5. Найбільш інформативною виявляється група іменників, що вказують на 

різні типи географічного простору, ландшафти. Кількісно тут домінують 

найменування висот, що зумовлюється географічними особливостями регіону 

проживання грецьких племен, який характеризувався нерівною поверхнею, 

гористим ландшафтом, різаною прибережною лінією.   

  На особливу увагу заслуговують найменування різних типів ландшафту 

за допомогою назв частин тіла людини (42 лексеми). Найбільша їх кількість (15 

одиниць) також припадає на позначення висот: ἀκρωνυχία, ἡ; κάρα, τό; κάρηνον, 

τό; κρανίον, τό; κράς, τό; κρόταφος, ὁ; λοφιά, ἡ; λόφος, ὁ; μαστός, ὁ та ін. 

Соматична лексика в давньогрецькій мові широко вживається й на позначення 

емоційних станів та розумової діяльності людини, оскільки кожний орган може 

мислитися як певна ємність для емоційної або розумової субстанції. У такому 

контексті яскраво виявляються як універсальні, так і етноспецифічні риси 

картини світу давніх греків, що зазнавала змін у різних історичних умовах під 

впливом певної філософсько-релігійної парадигми знань. 

 6. Із особливостей ландшафту, рельєфу земної поверхні, населеної 

грецькими племенами, випливає також особливе сприйняття межі в широкому 

розумінні та в головних її опозиціях верх/низ. Важливим виявляється й 

усвідомлення довжини, протяжності визначених кордонів, що обмежують 

життєвий простір людини. Значущість указаних понять для усвідомлення й 
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оцінки довкілля та успішної орієнтації в ньому зумовила розмаїття лексем у 

відповідних семантичних підгрупах: край, межа (43 одиниці); довжина (39 

одиниць); висота (22 одиниці); низ, основа (15 одиниць).  

7. Іменники темпоральної семантики також об’єднуються в систему, що 

складається з групи власне темпоральних субстантивів, які вказують на 

конкретні проміжки та інтервали в часі – тривалості та моменти відносно або 

безвідносно встановленого часу, та групи невласне темпоральних іменників, які 

характеризують об’єкти живої та неживої природи, специфіку дій та процесів у 

часі.  

 8. Поєднання універсальних рис із етноспецифічними найяскравіше 

простежується в групі власне темпоральних іменників. Так, важливий базовий 

концепт «життя» представлено в давньогрецькій мові 14 лексемами, що 

підкреслює значущість цього універсального поняття: αἰών, ὁ, ἡ; ἡμέρα, ἡ; 

κεφαλή, ἡ; βία, ἡ; βίος, ὁ; βίοτος, ὁ; ζωή, ἡ; σῶμα, τό; σῶν, τό; φέγγος, τό;  ψυχή, ἡ; 

καταβίωσις, ἡ; πνεῦμα, τό; πρόοδος, ἡ. 

Періоди віку, становлення й розвитку представлено в лексиці 

давньогрецької мови по-різному. Найбільшої об’єктивації набуває позначення 

періоду найбільшого розквіту, зрілості  (19 лексем), в якому реалізується ідея 

вершини становлення, етапу найбільш повноцінного функціонування не тільки 

людей, але й різних об’єктів живої і неживої природи, дій та процесів тощо. У 

найменуваннях осіб за віком і періодами фізичного розвитку домінують 

позначення дитини, причому з особливим акцентом на ідеї «паростка», 

«нащадка», «потомка» (50 лексем), що є запорукою збереження традиції, роду, 

а відтак втілює й саму ідею продовження життя.  

9. Важливу роль у світоглядній картині давніх греків відігравали аспекти 

тривалості/короткочасності, стабільності/мінливості, слушного/неслушного 

моменту, початку/кінця. Наповнення відповідних лексико-семантичних груп 

характеризується великим кількісним складом (див. додаток 3). Так, зокрема, 

поняттєве ядро «кінець, завершення, виконання» міститься в структурі 56 

лексем, ідея «початку» входить до семантичної структури 17 лексем. Майже всі 
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вони можуть уживатися й на позначення відповідних меж людського життя – 

народження і смерті.  

 10. Інформативно насиченими в давньогрецькій мові є назви календарних 

періодів, зокрема місяців. Ці назви різняться залежно від регіону поширення й 

містять відомості не тільки про конкретний період річного циклу, а й об’єкти 

поклоніння в певній місцевості з характерними зверненнями та проханнями до 

божества (шлюб, родючість, багатство, добробут та ін.), які часто відповідають 

загальним перетворенням у самій природі. Подібними характеристиками й 

глибоким семантичним наповненням позначені також назви геортонімів, які 

вказують не лише на тип ритуальної дії, а й містять супутню інформацію 

темпорального і просторового  характеру.  

11. Фактичний матеріал давньогрецької мови дає підстави стверджувати, 

що часова лексика значною мірою формується на підґрунті просторової за 

принципом аналогії та метафори, в результаті нашарування різнокатегорійних 

концептуальних структур, що відповідає когнітивним засадам осмислення 

людиною довкілля, коли один досвід людини розуміється й закріплюється в 

термінах іншого.  Часто темпоральна функція виконується іменниками 

конкретної просторової семантики (назви міст, річок і т. ін.), тоді функція 

вказівки на час нашаровується на функцію вказівки на місце.  Окремі іменники 

однаково здатні виражати як часові, так і просторові значення. Точне значення 

їх виявляється в реченні, інколи в широкому контексті. Такими, зокрема, є 

одиниці з лексико-семантичних груп «природні та астрономічні явища»,  

«дистанція, шлях, дорога», «посади, професії, типи соціального стану», 

«фізичний стан»,  «психічний стан», «форми і типи політичного устрою», 

«політичні події, зібрання, засідання», «локалізація, життєві обставини». 

12. Одним із фундаментальних складників формування когнітивно-

семантичного простору локативно-темпоральних концептосфер є ідея процесу, 

постійного руху, адже пересічне пізнання ґрунтується, перш за все, на 

чуттєвому, перцептивному сприйнятті об’єкта, який інтерпретується як частина 

процесу в світі, що постійно рухається, в якому немає абсолютної статики. 
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Процесуальна лексика, яка фіксує важливу для людини інформацію про зміни в 

просторі й часі, репрезентує сегменти відповідних концептополів й виконує 

фундаментальну й системоутворюючу роль. Так, у функційно-семантичному 

полі простору групи лексем, що вказують на рух об’єктів (позитивна, 

негативна, нейтральна динаміка), становлять  майже 50 % з усіх невласне 

просторових іменників (див. додаток  2). У функційно-семантичному полі часу 

лексико-семантичні групи іменників, що репрезентують концепти «тривалі 

процеси», «одноактні дії» та «багатоактні дії», за кількісним складом є 

найчисельнішими і становлять 49 % з усіх невласне темпоральних (див. додаток 

4).  

13. Зазначимо також, що відмінність між наповненням лексико-

семантичних груп у різних функційно-семантичних полях простору і часу 

пояснюється, насамперед, відмінностями в акцентах, що розставляються під час 

вивчення концептуальних структур таких лексем. У лексичному полі простору 

в центрі уваги знаходяться аспекти руху, зміни положення об’єктів у 

просторовій системі координат. У полі темпоральності важливими є передусім 

характеристики процесів у їх тривалості й послідовності в часі.  

14.  Зіставлення кількісних показників складу лексико-семантичних груп 

іменників у функційно-семантичних полях простору й часу дозволило 

сформувати уявлення про специфіку організації ядерної й периферійної зон 

відповідних концептуальних полів. У концептуальному полі простору ядерна 

зона, репрезентована групою власне просторових іменників, що об’єктивують 

уявлення про типи простору й об’єкти в ньому, значно ширша за периферійну 

зону, представлену іменниками, які вербалізують уявлення про стан істот і 

неістот, рух і розташування об’єктів у просторі, абстракції різного характеру – 

8147 і 2196 лексем відповідно (79 % і 21 %). Це цілком можна пояснити 

психофізіологічними засадами когніції, оскільки базова інформація, що є 

підґрунтям для формування більш складних знань, отримується людиною 

внаслідок сенсорних і моторних відчуттів, у центрі яких опиняється 

спостереження саме за типами простору й об’єктами у ньому з визначенням їх 
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параметричних й метричних характеристик та інших властивостей, завдяки 

яким об’єкти сприймаються як відокремлені сутності. 

У концептуальному полі часу спостерігається зворотна ситуація. Ядерна 

зона, репрезентована власне темпоральними іменниками, що вербалізують 

уявлення про конкретні часові відрізки (тривалості й моменти визначеного й 

невизначеного характеру), значно вужча за периферійну, представлену 

невласне темпоральними іменниками, які виражають уявлення про час, 

сформовані опосередковано, в результаті нашарування різнокатегоріальних 

когнітивних структур у процесі осмислення довкілля, змін у ньому із плином 

часу. Так, ядерну зону репрезентують 392 лексеми, а периферійну – 6894 (6% і 

94 %). Таку специфіку організації концептополя часу також можна пояснити 

особливостями когнітивної діяльності людини, для якої часові характеристики 

є доволі розпливчастими й нечіткими, позначеними високим ступенем 

суб’єктивізму, внаслідок чого вони осмислюються в термінах іншого, більш 

конкретного досвіду, у першу чергу, просторового. 

15. Аналіз іменників, що об’єктивують у давньогрецькій мові різні 

фрагменти локативно-темпоральних концептосфер, дозволив виділити 

найбільш виразні й показові характеристики кількісного й якісного складу 

окремих лексико-семантичних груп. Важливу інформацію про специфіку 

репрезентації уявлень про світ може дати і вивчення словотвірної структури 

лексем у різних підгрупах. Залучення додаткового матеріалу історико-

культурної, філософсько-релігійної спрямованості дозволить поглибити й 

розширити знання про загальну картину світу давніх греків. 

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [339; 340; 342; 343; 346; 

349; 357; 358; 359; 360; 368; 414; 416]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

В СИСТЕМІ ПРИКМЕТНИКІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

4.1. Когнітивні засади формування лексико-граматичного класу 

прикметників у мові 

 

У системі мовних засобів вираження просторових і часових відношень 

прикметники посідають особливе місце, вказуючи на суттєві ознаки, 

характеристики об’єктів, важливі для локально-темпоральної орієнтації людини 

(форма, розмір, довжина, тривалість, локалізація щодо орієнтирів у просторі й 

часі та ін.) [341]. 

Формування класу ад’єктивної лексики символізує важливий етап у 

становленні мови та особливу здатність людини усвідомлювати властивості, 

якості, ознаки предметів окремо від самих предметів у процесі розвитку 

логічного мислення. Як зазначає З. А. Харитончик, вичленування предмета як 

такого в усій сукупності його властивостей та окремих його якостей і ознак 

привело до розриву в первісно єдиній для індоєвропейських мов системі імені 

та формування особливої категорії слів, які позначають ознаки, властивості, 

якості предметів, – прикметників [330, с.10]. 

«Ознака – це показник, сторона предмета чи явища, за яким можна 

впізнати, визначити чи описати предмет або явище» [141, с. 477]. Прикметник 

вказує на окремо усвідомлену сторону об’єкта, один-єдиний абстрагований від 

свого носія показник, причому доволі стійкий і стабільний [162, с. 251]. 

Найкраще й найповніше визначено структури знання й номінативні 

простори, які зазвичай кодуються прикметниками, у дослідженні Р. Діксона. 

Серед них, у першу чергу, виділяються параметричні, кольорові, оцінні, вікові, 

часові характеристики тощо [425, р.13]. 
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Особливості прикметників у плані їх складу, словотворчої структури, 

семантичного наповнення є специфікою кожної окремої мови й передають, 

зокрема, характер пізнавальної діяльності та фіксації її результатів людиною 

[341]. 

Питання загальної теорії прикметників, становлення, аналіз їх 

функціонування, проблеми типології розрядів ад’єктивних лексем ставали 

предметом лінгвістичних досліджень починаючи з античних часів. І сьогодні ця 

група слів привертає увагу мовознавців, особливо в контексті перегляду 

підходів до виділення та класифікації частин мови на сучасному етапі розвитку 

лінгвістичної думки. За різними критеріями оцінки прикметник в усіх мовах 

входить до групи повнозначних частин мови, вказуючи на різноманітні ознаки 

об’єктів та явищ навколишнього світу.  

Як зазначає З. А. Харитончик, у багатьох дослідженнях для визначення 

категорії прикметників використовуються різні опорні поняття: якість, 

властивість, ознака, атрибут. Саме призначення прикметників для називання 

властивостей та ознак абстраговано від предметів  протиставляє їх іншим 

класам слів, насамперед класу іменників. Автор проводить чітку диференціацію 

прикметника та іменника й справедливо вказує, що в іменниках номінацію 

отримує певна цілісна сукупність ознак і властивостей, які складають сутність 

предмета. Прикметники ж називають окремі якості, ознаки предметів [330, с. 

11–13]. 

Складним і до кінця не з’ясованим залишається питання відмінності 

ад’єктивних слів від інших мовних одиниць за своєю знаковою природою, 

встановлення відмінностей змісту позначуваного, особливостей самого типу 

означування ад’єктивних слів у порівнянні, наприклад, із предметною 

лексикою. 

Питання про знакову сутність прикметників, їх денотативну або 

сигніфікативну природу розв’язується лінгвістами по-різному.  

А. А. Уфімцева, наприклад, розглядає прикметники як слова суто 

сигніфікативного типу, які відрізняються від мовних знаків із денотативним 
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типом значення тим, що денотативна співвіднесеність ад’єктивних слів 

поєднується з означуваними ними іменниками, тобто виноситься за межі 

значення самого прикметника [316, с. 46]. 

Згідно з іншим поглядом, висловленим Г. В. Колшанським, прикметники 

утворюють певну підсистему знаків, які принципово не відрізняються  за своєю 

природою від інших, бо вони мають свою сферу денотатів, як і знаки, що 

позначають конкретні предмети, тобто те, що ми маємо на увазі, те, що 

відображає спосіб уявлення означуваного даним знаком [139, с. 16].  

Більш поширеною є думка про те, що прикметник сам по собі не має 

денотації і співвідноситься з денотатами тільки через означуваний ним іменник. 

Тому вважається, що в прикметників відсутній власний екстенсіонал. 

Л. Теньєр, наприклад, зазначає, що саме відсутність екстенсії відрізняє 

прикметники від іменників. Не маючи  свого екстенсіоналу, прикметник 

автоматично приймає екстенсіонал свого означуваного слова, тобто іменника 

[59, с. 3; 524]. 

Таким чином,  прикметники відносяться до сфери означення предметів чи 

явищ через взаємодію з іменником. Цю властивість, як зазначає О. М. Вольф, 

покладено в основу надзвичайної семантичної мобільності прикметників. 

Прикметники легко пристосовуються до іменників різної семантики [59, с. 8]. 

Через те за своїм значенням прикметники вельми неоднорідні, їх класифікації 

різноманітні й спираються як на значення самих прикметників, так і на 

особливості денотатів, до яких відносяться ознаки. 

У роботі над семантичними класифікаціями прикметників дослідники 

часто спираються тільки на їхні семантичні ознаки, проте необхідно також 

враховувати залежний характер прикметника від іменника. 

 На думку О. М. Вольф, саме семантичні властивості прикметників 

уможливлюють три підходи до їхнього аналізу: вивчення прикметників як 

лексичних одиниць у системах та підсистемах; розгляд ад’єктивів як елементів 

іменних груп; аналіз контексту вживання. Такі дослідження передбачають 

різноманітні аспекти семантичної та синтаксичної структур іменних груп, 
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спираються на семантичний аналіз окремих прикметників або їх семантичних 

підкласів, але з опорою на семантику денотатів – носіїв ознак [59, с. 12].  

Традиційно в класі ад’єктивних слів виділяють такі підкласи й лексико-

семантичні групи: прикметники, які позначають параметричні властивості 

(форму, розмір, вагу та ін.); прикметники, які позначають властивості, що 

сприймаються органами чуття (колір, смак та ін.); прикметники, які позначають 

моральні, внутрішні і зовнішні, фізичні властивості; прикметники оцінки тощо. 

Ці підкласи й лексико-семантичні групи прикметників у сучасній лінгвістиці 

вважаються ядром ад’єктивної лексики [330, с. 23].  

І. Л. Тетеріна вибудовує класифікацію прикметників на протиставленні 

інгерентних/неінгерентних ознак предмета, враховуючи відношення, що 

виникають між ознакою та суб’єктом. Дослідниця виділяє прикметники, що 

специфікують, характеризують, а також релятивні ад’єктиви з подальшим 

розподілом їх на параметричні, антропонімічні, соціальні, об’єктивно-

релятивні, власне-релятивні, модально-релятивні та каузативно-оцінні  [296, с. 

81]. 

За будь-яких підходів до семантичної класифікації прикметників 

очевидною є наявність у їхній структурі компонентів, які включають ад’єктиви 

до концептуальних сфер простору й часу, де, як правило, і виявляються й 

повною мірою висвітлюються характерні ознаки об’єктів різних типів. 

 

4.2. Прикметники просторової семантики давньогрецької мови 

 

У сучасній картині світу, що синтезувала результати розвитку філософії з 

даними природничих наук, простір представлено як загальну форму буття 

матерії та важливий її атрибут. При цьому він характеризується такими 

властивостями, як нерозривний зв’язок із часом і рухом матерії; залежність від 

структурних відношень і процесів розвитку в матеріальних системах; 

протяжність (співіснування різних елементів – точок, відрізків, об’ємів, 

можливість додавання до кожного певного елемента наступного або 
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можливість зменшення кількості елементів); зв’язність (відсутність розривів у 

просторі й порушення близької дії в розповсюдженні матеріальних впливів у 

полях); відносна перервність (окреме існування матеріальних об’єктів і систем, 

які мають певні розміри й межі); тривимірність.  

Специфічні властивості простору, позначувані прикметником, діляться на 

параметричні, пов’язані з визначенням розміру, форми об’єктів; топологічні, 

що встановлюють зв’язність, партитивність, симетрію/асиметрію в 

розташуванні об’єктів [134, с. 153]; орієнтаційні, які виражають протяжність, 

відстань, співіснування предметів у просторі відносно один до одного й т.п. 

[210, с. 30]; релятивні, що зумовлюють відношення, включення одних об’єктів 

до обмеженого простору інших. У своїй сукупності наведені характеристики 

об’єктів складають когнітивно-семантичний простір концептуального поля 

«Просторові ознаки об’єктів» й репрезентується ієрархічно організованою 

системою прикметників у межах функційно-семантичного поля простору.  

Прикметники, які вказують на параметричні характеристики об’єктів, 

посідають важливе місце в системі ад’єктивних лексем, передаючи особливості 

просторових уявлень носіїв певної мови. 

Зовнішнішній простір орієнтується на антропометричні ознаки, де 

точкою відліку є людина як суб’єкт оцінки  з його розумінням норми. 

Прикметники, що характеризують простір у своїх первинних значеннях, 

фіксують межі об’єктивного світу, які здатна сприймати людина, й фіксують 

поняттєве ядро відповідних концептів. Просторово характеризовані суб’єкти і 

об’єкти зовнішнього і внутрішнього світу можуть бути представлені об’ємно, 

як тривимірні простори, і тому описуються в таких параметрах, як ширина, 

довжина, висота. З іншого боку, вони можуть уявлятись як ідеальна поверхня, 

точка або лінія. У будь-якому разі просторова характеристика постає як  

результат оцінки загального розміру (габариту) або результат його умовних 

вимірів у системі параметрів опису фізичного світу – одно-,  двовимірних 

величин, таких як: висота, глибина, ширина, довжина, товщина й т. ін. 

Предикатами, які організують цю групу, є прикметники з дименсіональним 
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значенням, яке полягає в оцінці певних параметрів або загального розміру, 

величини об’єкта [149, с. 95, 98].  

Параметричні прикметники аналізувалися на матеріалі окремих мов із 

застосуванням різних критеріїв. 

Цікавою та ґрунтовною видається класифікація Т. Г. Линник, у якій 

досліджується лексико-семантична група прикметників зі значенням розміру на 

базі української, російської та англійської мов.  Лексико-семантичні групи 

параметричних прикметників автор поділяє на первинну та вторинну 

структури. Таке членування ґрунтується на визнанні ієрархічних відношень 

лексико-семантичних варіантів у структурі слова як лексеми, виявленні 

первинних, найбільш частотних, актуальних у досліджуваний період лексико-

семантичних варіантів. Первинну структуру лексико-семантичної групи 

складає сукупність лексико-семантичних варіантів зі значенням конкретного 

розміру фізичних об’єктів. Дослідження вторинних лексико-семантичних 

варіантів слів лексико-семантичної групи, що формують її вторинну структуру, 

доповнює картину семантичних зв’язків у досліджуваній групі. Первинна 

структура, у свою чергу, поділяється на такі мікрополя: 1) позначення великого 

загального розміру; 2) позначення малого загального розміру; 3) позначення 

великої висоти; 4) позначення малої висоти; 5) позначення великої товщини; 6) 

позначення малої товщини; 7) позначення великої ширини; 8) позначення малої 

ширини; 9) позначення довжини; 10) позначення глибини [176, с. 14, 45]. 

Н. А. Векуа досліджує антонімію якісних прикметників на прикладі 

лексико-семантичної групи параметричних прикметників. У групі якісних 

параметричних прикметників визначено два класи назв розмірів. Перший клас 

об’єднує  лінійні розміри, а саме: п’ять мікрогруп антонімічних прикметників 

на позначення: 1) висоти; 2) довжини; 3) глибини; 4) ширини; 5) товщини. 

Другий клас об’єднує антонімічні пари, що позначають сукупний розмір 

предмета. Антонімічні прикметники цього типу поділяються на три мікрогрупи, 

яким властиві значення: 1) безпосереднього позначення сукупного розміру 

предмета; 2) сукупного розміру предмета, зумовленого його місткістю або 
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здатністю вміщувати що-небудь; 3) великого/малого загального розміру. У 

своїй роботі автор також виявляє та описує синтагматичні характеристики 

антонімічних лексем [44, с. 4–5].  

Орієнтаційні властивості об’єктів, позначені відповідними 

прикметниками, ґрунтуються на розумінні просторової характеристики як 

результату фіксації місцезнаходження (локалізації), положення  об’єкта 

фізичного світу  в цілому або його частини  в системі координат вгорі/внизу, 

близько/далеко – стосовно певного умовного орієнтира, як правило, не 

експлікованого [149, с. 96].  

Виходячи з напрямків, на розрізненні яких побудоване сприйняття 

простору людиною, можна говорити про декілька видів орієнтації (від 

спостерігача й убік спостерігача, уперед, назад і вбік і т. п.) [104, с. 107]. 

Визначення місцеперебування або орієнтація репрезентована в таких ознаках 

простору, як: вертикальність/горизонтальність, що визначає позицію об’єкта в 

просторі відносно поверхні, взятої як точка відліку (ця ознака може бути 

виражена прикметниками «верхній»/«нижній»); внутрішність/поверхня – 

визначає перебування одного об’єкта всередині, у центрі  іншого або, навпаки, 

щодо верхнього орієнтира  (прикметники «внутрішній»/«зовнішній»); фасад 

(перед) і протилежний йому тильний бік (тил, зад) об’єктів, який визначає 

положення об’єкта відносно лицьового або зворотного боку; уявлення про 

фасадний і тильний боки  мотивує просторові поняття й місцеперебування 

щодо бокових орієнтирів: «правий»/«лівий» [77, с. 78, 79]; 

віддаленість/близькість визначає протяжність, відстань між об’єктами в 

просторі [255, с. 104, 105]; контактне/дистантне розташування об’єктів 

передбачає наявність або відсутність контакту з межею об’єкта-орієнтира.  

Важливо враховувати й той факт, що в мовній свідомості людини 

просторові відношення узагальнюються в двох типах відношень: динамічної та 

статичної локалізації, що визначають розташування й властивості об’єкта в 

стані руху або спокою. 
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У системі прикметників деякі з наведених аспектів просторової орієнтації 

реалізуються безпосередньо самим прикметником і є невід’ємною частиною 

його семантичної структури, в якій репрезентується поняттєвий субстрат 

відповідних концептів. Частина аспектів актуалізується тільки в синтагмі, у 

поєднанні з іменниками і за певних контекстуальних умов. 

Важливу роль у конкретизації просторових відношень та уточненні  

локативних характеристик об’єктів відіграють і відносні прикметники, 

утворюючи специфічну групу одиниць, які позначають відношення до певного 

просторового об’єкта-орієнтира.  

Простір може конкретизуватись і виступати як певний локум. В основі 

конкретизації простору лежить протиставлення простору й об’єкта, який 

розглядається в певному ракурсі – його здатності вміщувати, включати  щось 

до свого складу, утримувати його в більш-менш жорстких  межах і т. п. 

В основу поняття «вмістилище» покладено ідею порожнього простору, в якому 

містяться всі виділені людиною об’єкти. Відповідно до цього розрізняється 

макро- і мікропростір. Макропростір має космічні масштаби: всесвіт, небесна 

сфера, земля [154, с. 91]. Мікропростір відображає різні фрагменти земного 

світу, явища природи,  території, країни, міста.  

Концептуальне поле, що формується на підставі уявлень про 

параметричні, орієнтаційні та релятивні властивості й характеристики об’єктів 

у просторі, актуалізується в системі прикметників, які розподіляються за 

групами залежно від потенційних можливостей реалізації певного концепту, 

ступеня його вияву у своїй семантичній структурі [341; 351]. 

Таким чином, систему просторових прикметників у давньогрецькій мові 

можна представити у вигляді ієрархічно організованих лексико-семантичних 

груп (див. додаток 5). 

 

4.2.1. Параметричні прикметники  

 Лексико-семантична група параметричних прикметників формується 

довкола концепту «параметр», який визначає зовнішні характеристики об’єктів, 
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що сприймаються органами чуття і є базовими в системі просторових уявлень. 

Когнітивно-семантичний простір концепту «параметр» включає в себе такі 

аспекти, як «розмір», «форма», «цілісність/партитивність», 

«повнота/порожнеча», «матеріал», «колір» та «спеціалізовані властивості 

об’єктів». Залежно від можливості вияву поняттєвого субстрату означеного 

концепту в семантичній структурі прикметника одиниці  розподілено за 

відповідними лексико-семантичними підгрупами. 

1. Параметр (3197) 

1.1. Розмір (величина) (313 лексем) 

1.1.1. Точні виміри (130 лексем) 

τριακοντάπηχυς розміром (довжиною) в тридцять ліктів; τετράπηχυς той (те), у 

якого висота або зріст, або довжина в чотири пехія; πεντόργυιος протяжністю в 

п’ять оргій, тобто саженів; ἑξαδάκτυλος протяжністю в шість дактилів;  

ἑξαπάλαιστος розміром у шість палест; δεκάκλινος той, що вміщує десять 

застільних лож, довжиною в десять застільних лож; δυωκαιεικοσίμετρος той, що 

вміщує 22 міри; ἐννεάλινος  звитий із дев’яти ниток; ἡμιδακτυλιαῖος довжиною в 

півдактиля; μυρίανδρος той, що вміщує десять тисяч чоловік; 

πεντεκαιδεκαπλασίων у п’ятнадцять разів більший; σταδιαῖος розміром в один 

стадій; μυριόπλεθρος довжиною в тисячі метрів та ін.: 

Τιμόμαχον τὸν μακρὸν ὁ πεντόργυιος ἐχώρει οἶκος, ὑπὲρ γαίης πάντοτε 

κεκλιμένον (Lucill. 11.87) – оселя довжиною в п’ять оргій вміщує довгого 

Тіномаха, що часто лежав на землі; ὁ γὰρ ποταμὸς διὰ μέσης ῥεῖ τῆς πόλεως 

σταδιαῖος τὸ πλάτος (Strab. Geogr. 16.1) – річка шириною в один стадій тече 

через місто. 

1.1.2. Малий розмір (21 лексема) 

μικρός малий, невеликий; ὀλίγος малий, невеликий, короткий; ἐλαχύς малий, 

незначний, ἦβαιος малий, незначний; βαιός маленький, невеликий; ἡμίοπος 

неповний, маленький; ὀλιγήριος невеликий, маленький; πάμμικρος дуже 

маленький, крихітний, дрібненький; παῦρος  невеликий, маленький; στιγμιαῖος 

крапковий, величиною з крапку; πυγμαῖος величиною з кулак, карликовий та ін.: 
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 λέγεται δὲ μικρός τε γενέσθαι καὶ τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος (Plut. Ages. 2.2) – 

кажуть, що він був невеликого зросту і зовні нічим не примітний; αὐτῷ ὑπὸ 

βαιὸς ἐλυσθεὶς Αἰσονίδῃ γλυφίδας μέσσῃ ἐνικάτθετο νευρῇ, ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι 

διασχόμενος παλάμῃσιν ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ (Apoll. Rhod. 3.281–284) – він, малий, 

притиснувся до Есоніда, поклав стрілу посеред тятиви, натягнув обома руками 

лук і пустив прямо в Медею. 

1.1.3. Великий розмір (53 лексеми) 

μέγας великий; βριμός величезний, περιμήκης надзвичайно великий, величезний; 

περίμετρος надзвичайно великий, непомірний;  πελώριος велетенський; ἁδρός 

великий, масивний; κοσμιαῖος величиною зі світ; γιγάντειος гігантський, 

велетенський; ἁμαξιαῖος величиною з віз, величезний; ἄπλετος безмірний, 

величезний; ἔκμετρος безмірний, величезний; κητώδης китоподібний, 

величезний; μεγαλομερής той, що складається з великих частин, великий, 

велетенський; ῥυτός притягнутий по землі, велетенський;  τροφόεις великий, 

величезний та ін.: 

ἀμφὶδ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος 

μέγα τε στιβαρόν (Hom. Il. 3.336) – меч свій і щит міцний і великий узяв із 

собою; ῥέει δὲ ἐξ Ἀρμενίων, ἐὼν μέγας καὶ βαθὺς καὶ ταχύς· ἐξιεῖ δὲ οὗτος ἐς τὴν 

Ἐρυθρὴν θάλασσαν (Hdt. Hist. 1.180.1) – (ріка) витікає з країни вірменів, велика, 

глибока і стрімка, вона впадає в Червоне море. 

1.1.4. Мала довжина (4 лексеми) 

ἀνάκωλος вкорочений, короткий; βραχύς короткий, недовгий; χειροπληθής той, 

що (легко) охоплюється долонею, вміщується в руці; χερμάδιος величиною з 

камінь, зручний для кидання рукою:  

οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τῆς πόλεως ταύτης ξυνοικιζομένης τὸ πρῶτον ἔδεισάν τε καὶ 

ἐνόμισαν ἐπὶ τῇ Εὐβοίᾳ μάλιστα καθίστασθαι, ὅτι βραχύς ἐστιν ὁ διάπλους πρὸς τὸ 

Κήναιον τῆς Εὐβοίας (Thuc. Hist. 3.93.1) – афіняни спочатку злякалися зведення 

нового міста, оскільки вважали це метою нападу на Евбею, бо мис Кеней на 

Евбеї лежить на відстані лише короткої морської переправи; ὥστε ἀφέντας τὴν 

κόνιν καὶ τὸ ἔλαιον δίδασκε αὐτοὺς τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν μὴ κοῦφα διδοὺς τὰ 
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ἀκόντια καὶ οἷα διαφέρεσθαι πρὸς τὸν ἄνεμον, ἀλλ᾽ ἔστω λόγχη βαρεῖα μετὰ 

συριγμοῦ ἑλιττομένη καὶ λίθος χειροπληθὴς καὶ σάγαρις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ 

καὶ θώραξ καὶ κράνος (Luc. Anach. 32) – отже, залиште пісок і оливкову олію, 

вчіть їх стрільбі з лука та метанню списів, тільки нехай вони будуть довгими й 

важкими й при метанні дають свист у повітрі, або дайте їм камінь розміром з 

руку, сокиру й плетений щит у ліву руку, а також панцир і шолом. 

1.1.5. Велика довжина (35 лексем) 

μακρός довгий, високий, глибокий, великий; δολιχός довгий; ἀκατάληκτος той, 

який не має кінця, безкінечний; ἄπειρος  безмежний; διαπρύσιος той, що далеко 

простягається, просторий; ἐκτατός витягнутий, довгий; μακροτένων протяжний, 

довгий; πολύπλεθρος довжиною в багато плетрів, протяжний; ταναός довгий; 

τριτάνυστος надзвичайно довгий; ὑπόμακρος достатньо довгий та ін.: 

 ἔστι δὲ τῆς Ἀραβίης χώρης, Αἰγύπτου δὲ οὐ πρόσω, κόλπος θαλάσσης ἐσέχων ἐκ 

τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης, μακρὸς οὕτω δή τι καὶ στεινὸς (Hdt. Hist. 

2.11.1) – в Аравії, недалеко від Єгипту, є морська затока, що тягнеться від так 

званого Червоного моря, дуже довга й вузька; σύντομος ἦν ὁ ξεῖνος, ὃ καὶ στίχος 

οὐ μακρὰ λέξων Θῆρις Ἀρισταίου Κρήσ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ δολιχός (Call. Epigr. 11) – 

небагатослівним був мій друг, чужоземець Терід, син Арістея з Криту, так само 

й мій вірш недовгий. 

1.1.6. Глибина (17 лексем) 

βαθύς глибокий; αἰπύς високий, глибокий; πολυβενθής дуже глибокий; ἀγχιβαθής 

глибокий біля берегів; βαθύρροος той, що глибоко тече, глибокий; βρύχιος 

глибокий, той, що йде з глибини, підземний; κατώτερος найнижчий, 

найглибший; μελαμβαθής той, що чорніє своєю глибиною темний та глибокий; 

μύχιος глибокий та ін.:  

ἥ μὲνἔπειταεἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου (Hom. Іl. 1. 530) – 

богиня кинулась у море глибоке з вершин світлосяйних Олімпу; ἐμαῖς δὲ 

βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαθὴς κευθμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον αὐτοῖσι 

συμμάχοισι (Aesch. Prom. Desm. 221–223) – за моїм задумом, провалля чорного 

своєю глибиною Тартара поглинуло давнього Крона з його прибічниками. 
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1.1.7. Висота (33 лексеми) 

ὑψηλός високий; αἰπύς високий, глибокий; μέτριος середній, середнього зросту; 

χαμηλός низький; ἀκμηνός високий; ἀκρόλοφος з високою верхівкою; ἀκροπόλος 

той, який високо здіймається, високий; ἠλίβατος високий, крутий, високо 

піднесений; ὀρθόκρανος з високою вершиною, високий; χαμαίζηλος 

приземистий, низький; χθαμαλός низький, невисокий; οὐρανομήκης високий до 

неба; ὀφρυόεις пагорбистий, високий; πολύχωστος високо насипаний, високий та 

ін.: 

ἠΰτε πέτρη ἠλίβατος μεγάλη πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα (Hom. Il. 15. 618) – мов 

висока скеля міцна, що звисає над берегом сивого моря; τὰ δ᾽ ἀκάνθινα 

ὑφαίνεται καὶ ἐν Καππαδοκίᾳ, φέρει δ᾽ οὐ δένδρον τὴν ἄκανθαν ἐξ ἧς ὁ φλοιός, ἀλλὰ 

χαμαίζηλος ἡ βοτάνη (Strab. Geogr. 3.5.10) – тканину з колючок тчуть і в 

Каппадокії, але там не дерево дає колючки, з яких беруть лико, а низька трава. 

 1.1.8. Товщина, ширина (20 лексем) 

πλατύς широкий; στεινωπός тісний, вузький; λεπτός тонкий, тісний, вузький; 

ῥαδινός тонкий; ἀραιός вузький, тонкий, тісний; εὐπερίληπτος той, що легко 

охоплюється, невеликий, вузький; εὐπλατής дуже широкий; εὐρύς широкий, 

товстий; πλακερός широкий; στενωπός тісний, вузький; συχνός широкий, 

просторий та ін.: 

μέχρι μέν νυν Φοινίκης ἀπὸ Περσέων χῶρος πλατὺς καὶ πολλός ἐστι (Hdt. 

Hist. 4.39.2) – широка й простора рівнина далеко простягається від Персії до 

Фінікії; Ἀντίλοχ᾽ ἀφραδέως ἱππάζεαι, ἀλλ᾽ ἄνεχ᾽ ἵππους στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ᾽ 

εὐρυτέρη παρελάσσαι (Hom. Il. 23.425-426) – Антілох, ти правиш не розумно, 

притримай коней, бачиш, шлях вузький, жени в обхід ширшою дорогою. 

1.2. «Форма» (252 лексеми) 

κυκλόεις колоподібний, круглий; κυκλωτός закруглений, круглий; τριαινοειδής 

той, який має форму тризуба, тризубий; τρίγωνος трикутний; τετραγλώχις 

чотиригранної форми, із чотирма кінцями; τετράγωνος  чотирикутний, 

квадратний, чотиригранний; κυρτός увігнутий,  викривлений, кривий; σιμός 

увігнутий, запалий; στρεβλός викривлений, кривий; τετράπεδος чотиригранний, 
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той, що має чотири площини; πεντέγραμμος п’ятилінійний; περιαγής увігнутий, 

зігнутий; ἀγκύλος кривий; ῥαιβός скривлений, πυρώδης вежеподібний та ін.: 

 ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλκόπυλον, καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι τοῦτο ἐόν, δύο 

σταδίων πάντῃ, ἐὸν τετράγωνον (Hdt. Hist. 1. 181.2) – в іншій був храм 

вавилонського Зевса – Бела з мідяними брамами, він існував ще за моїх років і 

був чотирикутним; καὶ πρόσωπα δύ’ ἐπ’ αὐχένι κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ (Plat. 

Symp. 190 a.) –  а на круглій шиї два обличчя, абсолютно однакових. 

 1.3. Повнота/порожнеча (45 лексем) 

ἄκραντος порожній, пустий; ἄκρατος повний; πλέος, πλήρης повний; ἔρημος 

пустинний, пустельний; μεσόκοιλος порожній усередині; μεστός повний, 

переповнений; κενός пустий, порожній; ἄκενος той, який не має 

порожнистостей; ἀνάμεστος переповнений; γλαφυρός видовбаний, пустотілий, 

порожнистий; διάμεστος наповнений; ἔμπλεος повний, наповнений, 

переповнений; ἔναιμος наповнений кров’ю; ἐπιστεφής наповнений до країв; 

περιγλαγής повний молока та ін.: 

 ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης 

(Xen. Anab. 1.2.7) – тут у Кіра був палац і великий парк, повний диких звірів; 

τάφρος μὲν πρῶτά μιν βαθέα τε καὶ εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος  (Hdt. Hist. 1.178.3) – 

насамперед навколо його оточує рівчак, глибокий і широкий, наповнений 

водою; Τριτανταίχμῃ τῷ Ἀρταβάζου ἐκ βασιλέος ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον ἀργυρίου 

μὲν προσήιε ἑκάστης ἡμέρης ἀρτάβη μεστή (Hdt. Hist. 1.192) – Трітантайхм, 

Артабазів син, якому цар віддав цю країну, щороку одержував повну артабу 

срібла; φέρων ἐς τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρέων τίθει (Hdt. Hist. 1.113.2) – він приніс і 

залишив її в найпустельнішому місці, на горі.  

1.4. Цілісність/партитивність (74 лексеми) 

ἀκήριος цілий; ἄκριτος нескінченний, цілісний; σάος цілий; μεριστός розділений, 

поділений; μερικός частковий; ἁδρομερής той, що складається з густо 

поставлених частин; ἀθρόος зібраний разом; ἀκριτόφυλλος повністю вкритий 

листям;  μεσσότομος розщеплений посередині; δίστομος роздвоєний, той, що 
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роздвоюється; δίχηλος роздвоєний; ἅπας весь, цілий; суцільний; εὐκρινής 

відокремлений, роздільний; ὅλος цілий, цільний, повний, весь та ін.: 

καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα εἴ τι ἦγον ἐξαιρούμενοι φύλακας καθίστασαν ὅπως σῷα 

εἴη (Xen. Anab. 5. 1.16) – якщо на кораблях були товари, [елліни] 

розвантажували їх і приставляли до них варту, щоб вони залишились цілими; 

ἀλλ᾿ ἴθι, μή μ᾿ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κενέηαι (Hom Іl. І1.32) – йди ж звідсіля й не 

гнівай мене, щоб цілим вернутись! 

1.5. Спеціалізовані властивості (фізичні властивості та якості, що 

сприймаються органами чуття) (2058 лексем) 

ἀαγής незламний, твердий, міцний; ἄβλητος невражений, неушкоджений; 

ἀβριθής невагомий, неважкий; ἀγωνιστικός придатний для змагань; ἀζαλέος 

сухий, висушений; ἀθέρμαντος незігрітий, холодний; ἀθεώρητος невидимий, 

непомітний; αἰθαλέος димний; αἴθοψ палаючий; ἀκέραιος бездомішковий, 

чистий; γλίσχρος тягучий, густий, в’язкий, клейкий; διάβροχος вологий, сирий; 

δριμύς гострий, пронизуючий, їдкий, міцний; ἐπήτριμος щільний, густий, 

частий; εὔολλος клейкий, липкий; θολερός мутний, мулистий, непрозорий; θοός 

швидкий, стрімкий; θραυστός ламкий, крихкий; ἀετώδης схожий на орла; 

αἰσχρός бридкий, потворний; γυμνός голий, неодягнутий; δαυλός густий, 

пухнастий; δῆλος видимий, помітний, ясний, очевидний; χρυσόπαστος 

розшитий, оздоблений золотом та ін.: 

 ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών, ὅς τις ἔτ᾽ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος 

ὀξέϊ χαλκῷ δινεύοι κατὰ μέσσον (Hom. Il. 4.539–542) – цей чоловік, що прийшов, 

не засудив би справи, якби ще неушкоджений, не вражений гострою міддю був 

посеред битви; χωρὶς δὲ τούτων ταινία παρ᾽ ὅλην σχεδὸν τὴν Αἴγυπτον παρήκει τοῖς 

ἀπείροις τῶν προσπλεόντων ἀθεώρητος (D. S. Hist. 1.31.3) – крім цього, уздовж 

практично всього Єгипту простягається мілина, невидима для тих, хто 

наближається до цих вод без належного досвіду; ἡ γὰρ ὑδατώδης καὶ διάβροχος 

γῆ μάλιστα τὰς σβεννυούσας καὶ χαλώσας τὴν ξηρότητα καὶ τὸν αὐχμὸν 

ἀναθυμιάσεις τιθηνεῖται (Plut. De Isid. 38) – адже зволожена й мокра земля 

підіймає випаровування, які знищують і послаблюють безпліддя й сухість; ἀλλ᾽ 
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ἐπεὶ ὁ μὲν Ἀξιὸς θολερός ἐστι, κρήνη δέ τις ἐξ Ἀμυδῶνος ἀνίσχουσα καὶ 

ἐπιμιγνυμένη αὐτῷ καλλίστου ὕδατος (Strab. Geogr. 7. Fr.23) – оскільки Аксій 

мулистий, то якийсь струмок, що тече з Амідона, змішує з ним прозорішу воду. 

1.6. Матеріал (273 лексеми) 

ἀγριέλαιος виготовлений із дикої оливи; ἀδαμάντινος сталевий; ἀέρινος  

повітряний, той, що складається з повітря; ἀναδενδρίτης отриманий з лозин, що 

обвиваються навколо дерева; ἀργυρήλατος із чеканного срібла; βοεικός бичачий, 

воловий; βύσσινος віссоновий, із найтоншого полотна; δρύϊνος дубовий; 

ἐλεφάντινος зроблений зі слонової кістки;  θύϊνος туєвий; ἱμάντινος ремінний, 

пасовий, шкіряний; ἰόδετος сплетений із фіалок; ἰτέϊνος вербовий, сплетений із 

вербової лози; λάϊνος зроблений із каменю, кам’яний; πιλητός зроблений із 

валяної вовни, повстяний та ін.: 

 τίς γὰρ οὕτως ἀδαμάντινος τὴν ψυχήν, τίς οὕτω παντελῶς ἀσυμπαθὴς καὶ 

ἀνήμερος, ὡς ἀκούων τοῦ πανταχόθεν ἡμᾶς προσβάλλοντος στεναγμοῦ, οἷον ἀπό 

τινος χοροῦ κατηφοῦς κοινόν τινα θρῆνον καὶ σύμφωνον προσηχοῦντος, μὴ οὐχὶ 

παθεῖν τὴν ψυχήν (Basil. Ep. 140) – у кого настільки сталева душа, хто настільки 

жорстокий і позбавлений співчуття, що, чуючи звернений до нас звідусюди 

стогін, немов якийсь спільний образ стражденних оточує нас спільним і 

одноголосним плачем, не постраждав би в душі; καὶ “οἱ ἔμποροι” τῆς γῆς 

“κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν” ἐπ᾽ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 

γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ 

πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύινον καὶ πᾶν σκεῦος 

ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ 

μαρμάρου (NT. Apoc. 18.11–12) – і купці земні почнуть плакати і побиватися за 

нею, що ніхто вже не купує їхніх товарів, товарів золотих та срібних, 

коштовних каменів і перлів, віссону й порфіри, шовку й багряниці, і 

благовонної туєвої деревини, і виробів зі слонової кістки, і виробів із коштовної 

деревини, міді, заліза й мармуру. 
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 1.7. Колір (182 лексеми) 

αἴθων багряний, вогняно-червоний; γαλάκτινος молочно-білий; γλαυκόχρως 

зеленуватий, світло-зелений; δίχροος двокольоровий; ἔγγλαυκος синюватий, 

блакитний; ἔκλευκος бездоганно білий; ἐρεμνός темний, чорний; ἰόεις темно-

синій, темний; κινναβάρινος кольору кіноварі, яскраво-червоний; κιρρός 

лимонно-жовтий, бурштиновий; κροκόεις шафранно-жовтий; κυαναυγής темно-

синій, чорний; λιθαργύρινος свинцево-сріблястий; μέλας чорний; ὁλοπόρφυρος 

весь пурпуровий; ῥόδεος рожевий та ін.: 

 τὰ δὲ θερινὰ μᾶλλον, ἥ τε λυχνὶς καὶ τὸ Διὸς ἄνθος καὶ τὸ κρίνον καὶ τὸ ἴφυον καὶ 

ἀμάρακος ὁ Φρύγιος, ἔτι δὲ ὁ πόθος καλούμενος, οὗτος δὲ ἐστι διττός, ὁ μὲν ἔχων τὸ 

ἄνθος ὅμοιον ὑακίνθῳ, ὁ δ᾽ ἕτερος ἄχρως, ἔκλευκος, ᾧ χρῶνται πρὸς τοὺς τάφους 

(Athaen. Deipn. 15.24) – до літніх квітів відносять здебільшого горицвіт, Зевсову 

квітку, лелію, лаванду, фригійський майоран і так звану «тугу»; ця остання 

буває двох видів: одна з квітами, як у живокосту, інша – безкольорова, бліда, 

якою обсаджують могили; ὁ δὲ λευκὸς οἶνος ἀσθενὴς καὶ λεπτός, ὁ δὲ κιρρὸς 

πέττει ῥᾷον ξηραντικὸς ὤν (Athaen. Deipn. 1.47) – біле вино слабке й ніжне, а 

жовте легко засвоюється задяки своїй сухості; ἕπονται δ᾽ ἅμαξαι μυρρίνης μεσταὶ 

καὶ στεφανωμάτων καὶ μέλας ταῦρος καὶ χοὰς οἴνου καὶ γάλακτος ἐν ἀμφορεῦσιν 

ἐλαίου τε καὶ μύρου κρωσσοὺς νεανίσκοι κομίζοντες ἐλεύθεροι (Plut. Arist. 21.3) – 

їдуть вози, наповнені вінками й миртовими гілками, чорний бик і 

вільнонароджені юнаки, які несуть вино й молоко в амфорах для узливання, та 

глеки з олією та пахощами. 

 

4.2.2. Орієнтаційні прикметники  

 Лексико-семантична група орієнтаційних прикметників формується з 

одиниць, які вербалізують концепт «орієнтація» як ознаку, що визначає 

розташування або пересування в просторі одних об’єктів відносно інших. 

Когнітивно-семантичний простір концепту «орієнтація» включає такі аспекти 

розташування, як «статична локалізація» (з указівкою на власну позицію й 

позицію відносно межі інших об’єктів), «дистантна локалізація», «контактна 



257 

  

локалізація», «динаміка в просторі», вербалізовані прикметниками відповідних 

лексико-семантичних підгруп. 

2. Орієнтація (1282 лексеми) 

2.1. Статична локалізація (787 лексем) 

2.1.1. Власна позиція об’єкта (висяче, стояче, лежаче положення) (10 

лексем) 

αἰωρητός висячий, підвішений; ἀπήωρος високо висячий; ἑδραῖος сидячий; 

ἐπηρεφής нависаючий, звисаючий; κρεμαστός підвішений, висячий, високий; 

ὀρθός той, який прямо стоїть, піднятий, підведений; ὀρθόστατος прямо 

поставлений; περίαπτος привішений; στάσιμος стоячий, нерухомий; στατός 

стоячий, нерухомий:  

ἡ δὲ πάροδος τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους ὥστε τέθριππα ἐναντιοδρομεῖν ἀλλήλοις 

ῥᾳδίως: διόπερ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων λέγεται καὶ τοῦτο καὶ ὁ κρεμαστὸς κῆπος (Strab. 

Geogr. 16.1.5) – дорога на стіні настільки широка, що на ній легко можуть 

роз’їхатися колісниці, запряжені четвіркою коней; тому вона разом із висячими 

садами, як кажуть, належить до семи чудес; τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν 

κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ 

κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι (Xen. Anab. 4.8.20) – там 

було багато вуликів, і вояки, що скуштували меду, всі непритомніли, страждали 

від блювоти та проносу й не могли стояти прямо.  

       2.1.2. Позиція відносно межі інших об’єктів (247 лексем) 

  2.1.2.1. Зовнішня межа (184 лексеми) 

а) верх (37 лексем) 

ἐπιπόλαιος той, що знаходиться на поверхні, поверхневий;  κορυφαῖος  верхній, 

крайній; μετέωρος високо здійнятий, високий, верхній; ὑπερδέξιος розташований 

справа й вище; ὑπέρτερος верхній, розташований зверху; ὑπερῷος розташований 

на верхньому поверсі, верхній; ὑψίζυγος високо сидячий; ὑψίκρημνος 

розташований на високій скелі; ὑψιφαής  помітний здалеку, той, що блищить з 

височини; ὑψιπετής розташований на висоті, горішній, вишній та ін.:  
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 τῶν δὲ αἱ μὲν πρότεραι ἀψῖδες ὑπέχουσι τοὺς ὤμους τῶν ἵππων, αἱ δὲ ὄπισθε 

παρὰ τοὺς μηροὺς τὰς γαστέρας ὑπολαμβάνουσι: σκέλεα δὲ ἀμφότερα κατακρέμαται 

μετέωρα (Hdt. Hist. 4.72.4) – на передніх ободах тримаються плечі коней, а задні 

підтримують стегна та животи; а передні й задні кінцівки звішуються, високо 

здійняті; ὅθεν οἱ βάρβαροι διαβαίνουσι πεζῇ, προβαλόντες ἀλώπεκας: ἄν γὰρ μὴ 

πολὺς ἀλλ᾽ ἐπιπόλαιος ὁ πάγος ᾖ, αἰσθανόμεναι τῷ ψόφῳ τοῦ ὑπορρέοντος ὕδατος 

ἀναστρέφουσιν (Plut. De frig. 12) – ось чому варвари, пішки переходячи річку, 

пускають уперед лисиць – вони відчувають за звуком води, що тече під льодом, 

що є не товста, а лише поверхнева крижана кірка, і повертають назад; 

б) низ (5 лексем) 

κατώτατος найнижчий; κατώτερος найнижчий, найглибший; νείαιρα крайня, 

нижня; νερτέριος розташований унизу, підземний; νέρτερος розташований 

унизу, підземний, нижній: 

 Κῦρος δὲ ἰδὼν τὸ τετράρρυμον αὐτοῦ ἅρμα κατενόησεν ὅτι οἷόν τε εἴη καὶ 

ὀκτάρρυμον ποιήσασθαι, ὥστε ὀκτὼ ζεύγεσι βοῶν ἄγειν τῶν μηχανῶν τὸ κατώτατον 

οἴκημα (Xen. Cyrop. 6.1.52) – Кір, побачивши його колісницю з чотирма 

дишлами, подумав, що можна збудувати віз навіть із вісьмома дишлами, щоб за 

допомогою вісьмох парних упряжів волів можна було везти низькі платформи з 

бойовими машинами; οἲ ἐγώ: πρὸ τύμβου γάρ σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἀναστένω, ἀδελφέ, καὶ 

πάροιθε νερτέρου πυρᾶς (Eur. Orest. 1018–1019) – горе мені, я плачу, брате, бо 

бачу твою могилу перед жертовниками  підземного світу; 

в) перед (27 лексем) 

ἀντίπρῳρ(ρ)ος повернутий носовою частиною вперед, розташований попереду; 

ἀντωπός звернутий прямо вперед; ἐμπρόσθιος передній; προβλής той, що 

виступає вперед, стирчить, видається; προβόλαιος виставлений уперед; πρόμος 

передовий, розташований попереду; πρόσθιος передній, отриманий спереду; 

προστατήριος розташований навпроти; κατόψιος розташований на виду, 

навпроти, протилежний; ἐναντίος розташований на виду, супротилежний, 

протилежний та ін.: 
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 τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει δεῦρ᾽ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος 

ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ (Hom. Il. 7.74–75) – той, в кого серце палає битися зі мною, 

нехай вийде й стане перед божественним Гектором для бою; ὁ δὲ τρίτος ἐγένετο 

χαλεπὸς καὶ ἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει (Xen. Anab. 4.5.3) – третій перехід був 

дуже тяжким, оскільки північний вітер віяв прямо в обличчя; 

г) тильна сторона (19 лексем) 

ἀντίνωτος повернутий спиною; ἀντίπυγος звернений тильною частиною; 

ἐπίτακτος відведений назад, розміщений в ар’єргарді; ἐπουραῖος хвостовий, 

нанесений ззаду; ἔσχατος крайній, задній; ὀπίσθιος задній, тильний; ὀπισθοβάμων 

той, хто подається назад; οὐραῖος хвостовий, задній; ὕστερος розташований 

позаду та ін.: 

 ἔσχατος δὲ Κάτων ἀπῄει βάδην, μεταστρεφόμενος καὶ μαρτυρόμενος τοὺς 

πολίτας (Plut. Cat. 32.2) – позаду йшов Катон повільним кроком, обертаючись і 

закликаючи громадян бути свідками; ὁ δὲ Πρόξενος ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσιὼν 

καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο 

τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα (Xen. Anab. 1.5.14) – Проксен, 

який ішов позаду разом зі своїм загоном і запізнився з приходом до табору, 

прямо повів своїх вояків усередину ворогуючих, поклав зброю і попросив 

Клеарха не робити цього; 

д) бік (край), послідовність в ряду (96 лексем) 

ἄκρος верхній, зовнішній, поверховий, крайній; ἐξώτερος крайній; ἔσχατος 

крайній, задній, кінцевий, останній; λοῖσθος  останній, крайній; πανυπέρτατος 

найдальший, крайній; παράσειρος той, що йде збоку, поряд, боковий; πλάγιος 

розташований збоку, боковий; πρυμνός крайній; πύματος останній, крайній; 

δεύτερος другий, наступний; πρῶτος перший, передній, початковий; ἐπάλληλος 

наступний, той, що прилягає; τελευταῖος задній, крайній; ἔσχατος задній, 

крайній; πρόμος передній; πρῶτος перший, передній; ὀπίστατος задній, тильний; 

δεξιός правий, правобічний,  той, що перебуває в правій руці; δεξιοφανής той, 

що з’являється з правого боку; ἐνδέξιος розташований справа, сприятливий, 

щасливий; ἐπιδέξιος правий, розташований справа, сприятливий, прихильний; 



260 

  

ὑπερδέξιος розташований справа й вище, сильний, власний; ἀριστερός лівий, 

фатальний, зловісний; λαιός лівий; σκαιός лівий, західний, зловісний, 

несприятливий та ін.:  

κύκλων δ᾽ ἐόντων τῶν συναπάντων ἑπτά, ἐν δὴ τῷ τελευταίῳ τὰ βασιλήια 

ἔνεστι καὶ οἱ θησαυροί (Hdt. Hist. 1.98.5) – усього було сім кіл, і в останньому 

було зведено палац та скарбниці; ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ πύργῳ νηὸς ἔπεστι μέγας 

(Hdt. Hist. 1.181.5) – на останній вежі був величний храм; ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι 

ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις αἰετὸς ὑψιπέτης (Hom. Il. 13.821–823) – він говорив і 

раптом справа з’явився птах, орел, що високо в небі ширяє; ἔπειθ᾽ ὅτ᾽ ἀμφὶ 

γηγενῆ μάχην δορὸς ἐνδέξιος σῷ ποδὶ παρασπιστὴς βεβὼς (Eur. Cycl. 5–7) – потім 

я, твій бойовий товариш, спис справа носив по твоїх слідах у битві з 

земленародженими; τελαμῶσι σκυτίνοισι οἰηκίζοντες, περὶ τοῖσι αὐχέσι τε καὶ τοῖσι 

ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι (Hdt. Hist. 1.171.4) – вони користувалися 

шкіряними ремінцями, які обмотували довкола шиї та лівого плеча; γέγραπται 

δὲ καὶ τοῦτο ἐπὶ τὰ λαιὰ ἐκ δεξιῶν (Paus. Descr. Graec. 5.25.8) – це було написано 

справа наліво. 

Відзначимо принагідно специфіку вживання прикметників зі значенням 

«правий»/«лівий» у давньогрецькій мові. Крім власне просторового значення 

вказівки на відповідні сторони, лексеми з такою семантикою виражали й 

асоціативний зв’язок правого боку з успіхом, сприятливими обставинами, 

вправністю тощо, а лівого – зі злом, нещастям, бідою. Таке аксіологічне 

сприйняття правого і лівого в цілому характерне для всього індоєвропейського 

ареалу й зумовлюється специфікою орієнтації за сторонами світу, за якою права 

сторона, звернена на схід до сонця, сприймалася як позитивне начало, що 

знайшло втілення в специфіці релігійних обрядів, культурних традицій, 

відбилося й на мовному рівні в лексичній семантиці відповідних одиниць. 

Натомість ліва сторона є повністю протилежною, як в орієнтаційному, так і в 

аксіологічному плані [1, с. 72–87; 260, с. 83, 89–92]. 
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2.1.2.2. Внутрішня межа (центр, середина, свій/чужий, інший) (63 

лексеми) 

μέσος  розташований усередині, середній, центральний; μεσόγαιος внутрішній, 

глибиний,  розташований усередині країни; μεσήεις середній; μέσαυλος 

внутрішній, розташований усередині подвір’я; μεσοποτάμιος розташований між 

двома річками; θετός той, що має певне розташування в просторі; μεταδήμιος 

розташований серед (своїх) людей, вдома; μεσόμφαλος розташований у самому 

центрі; μεσόνεως  розташований усередині корабля, середній; μεσήεις 

розташований усередині, середній; μεσήρης розташований усередині; μεσίδιος 

той, хто стоїть посередині, виступає як посередник та ін.:  

οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνὰ θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν, ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον 

ἱστίον (Hom. Il. 1.480) – ось вони поставили щоглу й натягнули білі вітрила, 

одразу ж середнє вітрило наповнилося вітром; ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε 

μεσήεις ὅς τε χερειότερος <…> νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι (Hom. Il. 12.269–271) – 

Друзі, Ахейці, і той, хто передній, і той, хто середній, і той, хто останній <…> 

зараз на всіх чекає справа.  

 Внутрішня межа може розумітися і як внутрішній простір людини, який 

передбачає формування опозиції «свій/чужий» за принципом включення чи 

вилучення об’єктів або осіб відносно цього типу локусу. Очевидно, така 

опозиція становила важливий аспект картини світу давніх греків. Концепт 

«чужий, іноземний, закордонний» реалізовано у 18 лексемах, напр.: ἀλλογενής 

іноплемінний; ἀλλοδαπός іноземний, чужоземний; ἀλλόθροος іншомовний, 

іноземний, чужий; ἀλλότριος чужий, стороній, чужоземний, іноземний, 

ворожий; ἀλλόφυλος іноплемінний, чужоземний, чужий; ἀνελληνόστολος 

прибулий не з Еллади, іноземний; βαρβαρικός варварський, негрецький, 

чужоземний; βάρβαρος іноземний; ξένος чужий; ὀθνεῖος іноземний, чужий; 

θυραῖος далекий, чужий, іноземний та ін.:  

 Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα 

πόληος ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών (Hom. Il. 16.548–550) – усіх троянців охопив 

великий смуток невідворотний, оскільки він, хоча і був іноземцем, багато 
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допоміг їх місту; ὡς δ᾽ ὑπερβαλὼν τὸν Ταῦρον ἄθρους κατεφάνη καὶ κατεῖδε πρὸς 

τοῖς Τιγρανοκέρτοις ἐπικαθήμενον τὸ στράτευμα τῶν Ῥωμαίων, ὁ μὲν ἐν τῇ πόλει 

βάρβαρος ὅμιλος ὀλολυγῇ καὶ κρότῳ τὴν ὄψιν ἐδέξατο (Plut. Luc. 27.1) – 

перейшовши через Тавр, він з’явився зі своїм військом і побачив розташоване 

поблизу Тігранокерта римське військо, а варвари в місті зузстріли його появу 

оплесками та гучним криком; Ἀρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ὢν ἐτύγχανεν αὐτῷ, 

καὶ πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον (Xen. Anab. 

1.1.10) – іноземець Арістпіпп-фесалієць був пов’язаний із ним зв’язками 

гостинності, під утисками ворогів на батьківщині він прийшов до Кіра. 

 2.1.3. Дистантна локалізація (55 лексем) 

ἀγχήρης близький, ближній; ἀγχίμολος близький, ближній; ἀγχινεφής близький 

до хмар; ἀθάλασσος віддалений від моря, той, що не живе біля моря; ἄντοικος 

той, що живе на протилежному боці землі; ἄπιος далекий, дальній; ἀστρογείτων 

близький до зірок; ἔκτοπος віддалений, далекий; ἐξώπιος втрачений із виду, 

далекий; πανυπέρτατος найвіддаленіший, крайній; πρόσεδρος  розташований 

поруч або довкола; πλησίος близький, близько розташований; σχέδιος ближній, 

призначений для ближнього бою; τερμόνιος розташований на краю світу, 

найвіддаленіший; τηλουρός далекий, дальній; ὑπερπόντιος заморський, дальній, 

іноземний та ін.: 

χώρει: πόθῳ γὰρ τῆς νεοδμήτου κόρης αἱρῇ χρονίζων δωμάτων ἐξώπιος (Eur. 

Med. 1323-1325) – тож йди, давно перебуваючи далеко від домівки, ти скучив 

вже за нареченою; τὸ δὲ ἄστυ αὐτό, ἐὸν πλῆρες οἰκιέων τριωρόφων καὶ 

τετρωρόφων, κατατέτμηται τὰς ὁδοὺς ἰθέας τάς τε ἄλλας καὶ τὰς ἐπικαρσίας τὰς ἐπὶ 

τὸν ποταμὸν ἐχούσας (Hdt. Hist. 1.180.3) – у самому місті було багато 

триповерхових та чотириповерхових будинків, а вулиці, що його перетинали, 

були прямі, а деякі поперечно спрямовані до річки; ἀλλά μοι φόβος τις 

εἰσελήλυθ᾽, ἥντιν᾽ ἐν δόμοις τηλουρὸς οὖσα δωμάτων κλύω βοήν  (Eur. Orest. 1323–

1325) – але мене лякає якийсь далекий стогін, що лунає з царського палацу. 
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2.1.4. Контактна локалізація (475 лексем) 

προθέλυμνος щільно підігнаний; ἀγκιστρόδετος прив’язаний до гачка; 

ἀδαμαντοπέδιλος розташований на сталевому фундаменті; ἁμαξήρης 

розташований на возі; ἀξόνιος з’єднаний із віссю, вісьовий; ἄρμενος 

прикріплений, підігнаний; δακτυλικός вставлений у каблучку;  δεραιοῦχος той, 

що охоплює шию; δουρίπηκτος прибитий списом; ἐπασσύτερος той, що тісно 

прилягає; ἐπίγαιος розташований на землі; ἱπποβάμων той, що сидить на коні; 

καλλίδιφρος той, що сидить на прекрасній колісниці; κατάκισσος увесь оповитий 

плющем; κυκησίτεφρος змішаний з попелом; μενέγχης той, що твердо тримає 

спис та ін.: 

δῶκέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι, χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν 

ἀκαχμένον (Hom. Od. 5.234–235) – дала йому велику сокиру, підігнану по руці, 

мідну, гостру з обох боків; ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης ὄρνυτ᾽ 

ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος (Hom. Il. 4.422–423) – немов на берег 

шумний морські хвилі щільно наганяє стрімкий Зефір; ἐξεποιήθη δ᾽ ὦν τὰ 

ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα, μετὰ δὲ τὰ ἐχόμενα τούτων ἐξεποίευν, τελευταῖα δὲ αὐτῆς τὰ 

ἐπίγαια καὶ τὰ κατωτάτω ἐξεποίησαν (Hdt. Hist. 2.125.5) – таким чином, спочатку 

була завершена верхня її частина, потім звели середню й нарешті найнижчі 

сходи на землі. 

2.2. Динаміка в просторі (495 лексем) 

ἀεροπόρος той, що мчить в повітрі; ἀκρόπλους той, що плаває зверху; 

ἁλίπλαγκτος той, що мандрує морями; ἀεικίνητος той, що перебуває в 

постійному русі; ἀεροδόνητος той, що літає в повітрі; ἁλίπλωος той, що плаває 

по морях; τοπικός той, що змінюється в просторі; αἰολόπωλος той, що мчить на 

швидких конях; προβλής той, що виходить уперед; προκέλευθος той, що йде 

попереду; ἀγάρροος той, що стрімко, бурхливо тече; ἀμφιστρεφής той, що 

повертається в усі боки; ἀνακρουστικός той, що штовхає назад; διάδρομος той, 

що бігає взад і вперед; ἑρπυστικός той, що повзає, пластує; πλανητός той, що 

блукає, мандрує та ін.:  
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ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ανέρας αἰολοπώλους (Hom. Il. 3.185) – там я 

бачив військо фрігійців, що мчали на швидких конях; αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ Ἀκάμας 

καὶ Πείροος ἥρως ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει (Hom. Il. 2.844–845) 

– фракійців вів Акамас та Пірос герой, їх країни охоплює Гелеспонт, що 

бурхливо тече; φαμὲν αὐτὰ οὐδέποτε τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἰέναι, καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ἄστρα 

μετὰ τούτων, ἐπονομάζοντες πλανητὰ αὐτά (Plat. Leg. 7.821 b) – ми кажемо, що 

вони ніколи не рухаються одним і тим саме шляхом, так само як і деякі інші 

зірки, тому ми й називаємо їх мандрівними.  

 

4.2.3. Релятивні прикметники 

У лексико-семантичній групі релятивних прикметників вербалізується 

концепт «відношення» як важлива просторова характеристика, що детермінує 

відношення об’єктів щодо різних типів простору та його складників. Аспекти 

«відношення до макропростору», «відношення до мікропростору», 

«відношення до територій, країн, областей», «відношення до людей, тварин» 

формують структуру когнітивно-семантичного поля концепту «відношення» й 

реалізуються в семантичній структурі прикметників у відповідних лексико-

семантичних підгрупах. 

3. Відношення (515 лексем) 

3.1. Відношення до макропростору (72 лексеми) 

κοσμικός світовий, всесвітній, земний; χθόνιος земний, наземний, підземний; 

οὐράνιος небесний; γηγενής земний; ἐπιχθόνιος той, що живе на землі, земний; 

ἀνατολικός східний; βόρειος північний; ἐπουράνιος небесний, той, що живе на 

небі; ζεφυρικός західний; ὕπαστρος підзірковий; ὑπηέριος той, що живе в повітрі, 

повітряний; ὑποβένθιος занурений у морські глибини; ὑπόγαιος підземний; 

χέρσος материковий та ін.: 

βουκόλος δὲ γηγενὴς ἄκρατος ὀργὴν Ἄργος ὡμάρτει, πυκνοῖς ὄσσοις δεδορκὼς 

τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους (Aesch. Prom. Desm. 675) – земленароджений  пастух, 

гнівоневтомний Аргос гнав мене й скрізь очима стежив незліченними; 

λευκοπτέρῳ δὲ νιφά δικαὶ βροντήμασι χθονίοις κυκάτω πάντα καὶ  ταρασσέτω 
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(Aesch. Prom. Desm. 995) – завіє все снігами білоперими, громами хай загрожує 

підземними; κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ συγχώσειεν τῶν οὐρανίων ἄστρων 

διόδους (Aesch. Prom. Desm. 1050) – в шумі шаленім хвилі морські хай 

сплетуться зі шляхами небесних світил. 

3.2. Відношення до  мікропростору (232 лексеми) 

ὑλήεις лісовий, який мешкає в лісі; ἁλιεύς морський; ὀρεινός гірський, який живе 

в горах; ὄρειος який розташовується в горах, гірський; ἀγρότερος польовий, 

степовий; ἀγρότης сільський; ἀκταῖος береговий, узбережний, приморський; 

θαλάσσιος морський; πολίτης міський, місцевий; ἀστεῖος міський; ἀκτίτης 

узбережний, береговий; ἐπαρχικός обласний, провінційний; ἐπιθαλάσσιος 

узбережний, береговий; ἀντριάς який живе в печерах, печерний;  λιμναῖος 

болотний;  θεατρικός театральний; οἰκιακός домашній; στρατοπεδευτικός 

табірний; αὐλικός палацовий, придворний; ὁδαῖος шляховий, дорожний; 

ὑδρομέλαθρος той, що живе у воді та ін.: 

καταβὰς δὲ ἐπὶ θάλασσαν, ἅτε τὸν χρυσὸν ἔχων πάντα τὸν ἐκτῶν Σαρδίων, 

ἐπικούρους τε ἐμισθοῦτο καὶ τοὺς ἐπιθαλασσίους ἀνθρώπους ἔπειθε σὺν ἑωυτῷ 

στρατεύεσθαι (Hdt. Hist. 1.154) – він вирушив до узбережжя і, маючи у своєму 

розпорядженні всі скарби, вивезені з Сардів, почав збирати найманців і 

постарався вмовити мешканців узбережжя [букв. приморських людей] взяти 

участь разом із ним у поході; καὶ αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπε ἐπὶ τῶν βουκόλων τῶν 

Ἀστυάγεος τὸν ἠπίστατο νομάς τε ἐπιτηδεοτάτας νέμοντα καὶ ὄρεα θηριωδέστατα  

(Hdt. Hist. 1.110) – він послав негайно людину до когось з Астіагових волопасів, 

що був йому знайомий і чередникував на найкращих пасовиськах та в горах, 

повних диких звірів; πρῶτον μὲν Ἑλλάδ΄ ἀντὶ βαρβάρου χθονὸς γαῖαν κατοικεῖς καὶ 

δίκην ἐπίστασαι νόμοις τε χρῆσθαι μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν (Eur. Med. 70) – по-перше, 

ти в Елладі, а не у варварських краях живеш, користуєшся захистом законів, а 

не силі підкоряєшся. 

    3.3. Відношення до територій, країн, областей (85 лексем) 

Αἰόλιος еолійський; Περσικός перський; Αἰγύπτιος єгипетський; Λιβυστικός 

лівійський; Ἀθηναῖος афінський; Βοιώτιος беотійський; Ἑλλήνιος грецький, 



266 

  

еллінський; Ἰνδικος індійський; Καλυδώνιος калідонський; Κορίνθιος 

коринфський; Κύπριος кіпрський; Κρητικός критський; Λέσβιος  лесбоський; 

Μαιάνδριος зрошений Меандром; Ποντικός понтійський та ін.: 

 ἐθάρρησε δὲ πολλῶν ἐκ διαφορᾶς ἀποστάντων αὐτοῦ καὶ 

στρατοπεδευσαμένων καθ’ αὑτοὺς ἐπὶ Λευκανίδος λίμνης  (Plut. Crass. 16. 11) – 

йому  стало легше на душі,  коли багато  повстанців відокремилися від нього 

через  чвари й стали  окремим табором поблизу Луканського озера; ἦλθον ἐπὶ 

θάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν Ἑλληνίδα οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ (Xen. 

Anab. 4.8.22) – вони прибули до моря в Трапезунт,  багатолюдне еллінське 

місто на Евксинському Понті; ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινθίας σὺν μητρὶ 

μέλλοι τῆς δεκοίρανος χθονὸς Κρέων (Eur. Med. 70) – як говорив хтось, що дітей 

цих із матір’ю задумав вигнати з землі Коринфської Креонт, володар краю. 

 3.4. Відношення до людей, тварин (126 лексем) 

ἀδελφικός братський; ἀηδόνιος солов’їний; αἴγειος козячий; ἀνακτόριος 

господарський, хазяйський; ἀνθυπατικός проконсульський; βασίλειος царський; 

δήμιος загальнонародний, суспільний; δούλειος рабський, невільницький; 

δρακόντειος зміїний; θῆλυς жіночий, властивий жінці; ἵππειος кінський; 

κασίγνητος братський, сестрин; πατρικός батьківський; χελιδόνιος ластівчин та 

ін.: 

 τῆς Ἀχαίας πόλις Τρομίλεια, περὶ ἣν γίνεται τυρὸς αἴγειος ἥδιστος (Athaen. 

Deipn. 14.76) – Тромілея – місто в Ахайї, в околиці якої роблять найніжніший 

козячий сир; αἴρεσθε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει Φρυγῶν τύμπανα, Ῥέας τε μητρὸς ἐμά θ᾽ 

εὑρήματα, βασίλειά τ᾽ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλθοῦσαι τάδε κτυπεῖτε Πενθέως, ὡς ὁρᾷ 

Κάδμου πόλις (Eur. Bacch. 58–61) – йдучи до міста, здійміть фрігійські тимпани, 

дарунок Реї-матері й мій, прийшовши до царського палацу Пенфея, гриміть 

ними; τὸ γέλωτα ἂν πολὺν ὀφλεῖν ἡμᾶς πρὸς τῷ μὴ ἐθέλειν ἂν πείθεσθαι γυναικεῖά 

τε καὶ δούλεια ἤθη τροφῶν (Plat. Leg. 7.790 a.) – ми б викликали багато сміху, 

крім того, жіноча та рабська вдача годувальниці не дали б її переконати; 

Νικαγόρας τις ἦν Μεσσήνιος: οὗτος ὑπῆρχε πατρικὸς ξένος Ἀρχιδάμου τοῦ 
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Λακεδαιμονίων βασιλέως (Plb. Hist. 5.37.1) – був такий Нікагор –мессенець; за 

батьківським звичаєм він був проксеном лакедемонського царя Архідама. 

 Ознака відношення до певного об’єкта-орієнтира в просторі в 

давньогрецькій мові виражається не тільки за допомогою релятивних 

прикметників. Поширеними є конструкції з означенням просторової семантики 

в атрибутивній позиції (нейтральній чи емфатичній), розташовані між артиклем 

та іменником. У функції такого означення може виступати  прикметник,  

іменник, прислівник і прийменникова конструкція: пор. αἱ νῆσοι πόντιαι і αἱ 

νῆσοι αἱ ἐν τῷ πόντῳ – морські острови й острови в морі; також ἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ 

(Plat. Symp. 173 b.) – дорога до міста; ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ Ἀγάθωνος (Plat. Symp. 174 

e.) – перед оселею Агатона; αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ ἄν βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον  

(Plat. Symp. 176 e.) – може пограти сама собі або, якщо хоче, жінкам у 

внутрішніх покоях. 

 Наявність паралельних способів позначення однакових, на перший 

погляд, просторових ознак відношення до орієнтирів (через прикметник і 

прийменникову конструкцію в функції означення) потребує уваги й пояснення. 

Наведені приклади вживання релятивних прикметників і прийменникових 

конструкцій не є тотожними з погляду когнітивних і комунікаційних завдань, 

які вони виконують, а також обсягу інформації, що міститься в них. Як 

справедливо вказує О. С. Кубрякова, більш протяжна одиниця містить більшу 

кількість інформації, сконцентрованої в кожній її складовій, натомість 

мобільність такої одиниці в тексті має обмежений характер. Відмінності в 

семантиці таких одиниць можуть бути мінімальними, але, зазвичай, вони 

пов’язані з тим, наскільки розгорнуто кожна з них може бути представлена в 

тексті. До того ж, уважне зіставлення двох одиниць одного ряду виявляє 

відмінність у розподілі та фіксації уваги мовця на певних аспектах реальної 

дійсності. Приписуючи об’єкту просту ознаку, ми тримаємо в фокусі сам 

об’єкт. За більш розгорнутих номінацій увага одночасно приділяється двом 

об’єктам і конструкція стає двофокусною [162, с. 434–435]. У наших прикладах 
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варіант αἱ νῆσοι πόντιαι концентрує увагу на островах, а конструкція αἱ νῆσοι αἱ 

ἐν τῷ πόντῳ – і на островах, і на місці їхнього розташування. 

 Отже, існування різноструктурних одиниць номінації з тільки їм 

властивими значеннями свідчить про те, що один і той самий об’єкт, одна і та 

сама онтологічна ситуація можуть бути усвідомлені та зафіксовані в мові по-

різному.  Такі одиниці позначають різну концептуалізацію світу й виконують 

різні прагматичні завдання в дискурсі. 

 Встановлення й аналіз фактів функціонування подібних різноструктурних 

одиниць для вираження просторових відношень у давньогрецькій мові, без 

сумніву, має стати предметом окремого дослідження [343].  

Таким чином, прикметники просторової семантики давньогрецької мови 

(див. додаток 5) становлять упорядковану систему лексичних одиниць, що 

розподіляються за групами залежно від здатності репрезентувати в мові 

параметричні, орієнтаційні, релятивні концептуальні ознаки об’єктів різного 

виміру, «вмістилищ» різних типів, предметів як фігур, що розрізняються 

завдяки своїм фізичним властивостям на певному фоні, при протиставленні 

тощо [160, с. 88]. 

Параметричні просторові характеристики об’єктів є досить функційними 

й вербалізуються в давньогрецькій мові у значній кількості одиниць (3197 

прикметників). Завдяки тому, що певний об’єкт має висоту, довжину й ширину, 

тобто об’єм, він виділяється не тільки своїми специфічними ознаками, але 

виявляється потенційним вмістилищем інших об’єктів. У давньогрецькій мові 

серед ознак, які визначають розмір, особливого вираження набувають 

характеристики великого розміру (53 лексеми порівняно з малим розміром – 

21), великої довжини (35 лексем порівняно з малою довжиною – 4), висоти (33 

лексеми з домінантою «високий» порівняно з 3 – з домінантою «низький»), 

товщини, ширини (14 лексем з домінантою «широкий», 4 – з домінантою 

«вузький). У лексико-семантичній групі на позначення повноти/порожнечі (45 

лексем) більшість прикметників (39) актуалізують значення заповненого 

простору. Серед прикметників, що передають ознаку цілісності/партитивності, 
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кількісно переважають одиниці на позначення партитивності (31 – цілісність і 

43 – партитивність). Деталізовано представлені різні спеціалізовані ознаки 

форми об’єктів (252 одиниці), їх властивостей, що сприймаються органами 

чуття (2058), матеріалу (273), кольору тощо (182).  

Орієнтаційні прикметники кількісно поступаються параметричним (1282 і 

3197 відповідно). У цій групі ад’єктивів насамперед виділяються лексеми, що 

позначають ознаки й характеристики об’єктів у їх статичній позиції в просторі 

(787), що цілком відповідає й кількісному складу лексико-семантичних груп 

іменників невласне просторової семантики, в яких домінують субстантиви зі 

значенням стану. Специфіка мовної об’єктивації такого концепту пояснюється 

психо-фізіологічними особливостями пізнання світу людиною, яка отримує 

необхідну інформацію й формує знання про довкілля через сенсомоторні 

відчуття у процесах оцінки положення та стану. 

Найменша кількість прикметників (515) уживається на позначення 

релятивних властивостей об’єктів. При цьому детально представлено ознаки 

відношення до мікропростору (232) як найбільш досяжного для 

безпосереднього спостереження, осягнення й осмислення людиною.  

Аналіз просторових прикметників давньогрецької мови виявив також 

особливу значущість для її носіїв уявлення про внутрішній простір, який може 

бути максимально узагальненим і  розумітися як свого роду вмістилище, 

місцеперебування, сфера буття різних матеріальних предметів, субстанцій, 

явищ. У ньому цілісним просторовим об’єктам протистоять часткові 

(партитивні), а цілісності й єдності взагалі – дискретність і відмінність. У 

зв’язку з цим Т. В. Цив’ян наголошує на характерному для загальної 

балканської моделі світу поєднанні різного в єдине й цілісне, приділяючи 

особливу увагу, зокрема, опозиціям «внутрішній»/«зовнішній» та 

«свій»/«чужий». Дослідниця називає подібні протиставлення такими, що 

визначають семантичну структуру моделі світу і є принципово суб’єктивними. 

Адже за бажанням людини межі простору можуть змінюватися, звужуватися чи 

розширюватися. Відтак, межі володіння постійно змінюють свій статус: 
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внутрішнє будь-якої миті може стати зовнішнім і навпаки. У соціальному коді 

протиставлення «внутрішній»/«зовнішній» перетворюється на опозицію 

«свій»/«чужий» з аналогічною мінливістю свого статусу [336, с. 76]. Специфіка 

вербалізації концептів «зовнішня межа»/«внутрішня межа» (184 і 63 лексеми 

відповідно) з особливим акцентом на ідеї «чужого» (18 лексем) яскраво 

підкреслює характерне для еллінів гостре відчуття межі, яка відокремлює 

власний простір, мікрокосмос від макрокосмосу. 

Аналіз характеру й обсягу інформації, закладеної в концептах різних 

типів, а також специфіки їх мовної репрезентації дозволив виявити ядерну й 

периферійну зони в концептуальному полі «Просторові ознаки об’єктів». Так, 

ядерна зона означеного поля включає концепти, поняттєвий субстрат яких 

містить конкретну інформацію об’єктивного характеру про просторові 

властивості об’єктів у метричному, орієнтаційному й релятивному плані. До 

таких концептів належать концепти «розмір», «форма», «повнота/порожнеча», 

«цілісність/партитивність» як складники мікрополя концепту «параметр»; 

система концептів мікрополя «орієнтація»; концепти «відношення до 

макропростору» й «відношення до мікропростору» як складники мікрополя 

концепту «відношення». До когнітивно-семантичного простору концептополя 

«Просторові ознаки об’єктів» на підставі суб’єктивної оцінки властивостей 

об’єктів можуть залучатися концепти «матеріал» і «колір», а також 

«відношення до територій, країн, областей» і «відношення до людей, тварин». 

Ці групи концептів становлять периферійну зону досліджуваного 

концептополя. Репрезентація ядерної зони концептополя у кількісному 

відношенні виявляє абсолютне домінування (4328 лексем порівняно із 666 

лексемами у периферійній зоні), що свідчить про чітке осмислення носіями 

мови важливості розрізнення конкретних просторових властивостей об’єктів й 

необхідності фіксації результатів пізнання простору у відповідній системі 

мовних одиниць.  
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Рис 3. 

Важливу інформацію про осмислення давніми греками часових меж та 

інтервалів надають прикметники часової семантики, які у свою чергу формують 

упорядковану систему одиниць і розкривають особливості темпоральної 

концептосфери як складової загальної картини світу еллінів. 

 

4.3. Прикметники темпоральної семантики давньогрецької мови 

 

Темпоральні прикметники репрезентують концептуальне поле «Часові 

ознаки об’єктів» і беруть активну участь у формуванні часової парадигми світу, 

особливим чином фіксуючи уявлення носіїв мови про час. 

Дослідження ієрархічної організації  концептополя «Часові ознаки 

об’єктів» і специфіки його реалізації в системі прикметників давньогрецької 

мови вимагає звернення до ґрунтовної роботи В. А. Каращука, присвяченої 

всебічному вивченню системи темпоральних прикметників. За класифікацією 

В. А. Каращука, «прикметники, що містять сему “час”, можна розділити на дві 

основні групи, які умовно позначимо як якісно-темпоральні <…> та 

обставинно-темпоральні» [123, с. 4]. Дослідник розглядає обставинно-

темпоральні як власне темпоральні прикметники, вказує на їхню близькість до 

Ядерна зона (просторові 
прикметники: розмір, форма, 
повнота/порожнеча, 
цілісність/партитивність, орієнтація; 
відношення до макропростору й 
відношення до мікропростору) 4328 
лексем  - 86 % 

Периферійна зона (просторові 
прикметники: матеріал і колір, 
відношення до територій, країн, 
областей і відношення до людей, 
тварин) 666 лексем - 14 % 
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часових прислівників і пропонує подальшу класифікацію їх за значенням [123, 

с. 4–6].  

Згідно з класифікацією В. А. Каращука власне темпоральні прикметники 

можна розподілити на дві основні семантичні групи – «тривалість» і «момент». 

Семантична група «тривалість» містить підгрупи зі значенням визначеної та 

невизначеної тривалості. Підгрупа «невизначена тривалість» передбачає 

подальший поділ одиниць за ознакою «тривалість відносно норми» та 

«тривалість безвідносно норми». У свою чергу, семантична група «момент» 

поділяється на підгрупи «момент відносно точки відліку» та «момент 

безвідносно точки відліку» із подальшим уточненням моменту відносно 

теперішнього часу та моменту відносно встановленого часу [123, с. 4–6]. Такий 

розподіл лексем у лексико-семантичній групі «момент» зумовлено тим, що 

відправною точкою в часовій системі координат є «сьогодні», оскільки в 

процесі концептуалізації й категоризації світу людина оцінює себе й об’єкти 

довкола, у першу чергу, стосовно понять «тут» і «зараз».  

Якісно-темпоральні прикметники характеризуються як такі, що вказують 

на ознаки «конкретних предметів (денотатів), а тому до власне темпоральних не 

належать. Їх семантика ускладнена різними атемпоральними семами» [123, с. 

4]. 

У нашій роботі ми вживаємо запропонований В. А. Каращуком термін 

«якісно-темпоральні» прикметники для аналізу групи лексем, в яких 

темпоральна ознака виявляється як одна з багатьох інших, притаманних 

об’єкту, має різний ступінь значущості залежно від загальних характеристик 

предмета, явища, стану, а також від контексту вживання. 

 Група якісно-темпоральних ад’єктивів містить як якісні, так і відносні 

прикметники, відмінність між якими ґрунтується на різних семантичних 

засадах. З одного боку, враховується можливість позначення прикметником 

автономно властивої предмету ознаки. Інша семантична властивість зумовлена 

орієнтацією прикметника на ознаку як тип відношень між предметами. Тобто 
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саме відношення, зв’язок між предметами, об’єктами, явищами реального світу 

виступає як характеристика, властивість [330, с. 85]. 

 Можливість виявлення темпоральної семи в прикметників зумовлена 

різними факторами. В одних лексемах вказівка на часову ознаку є природною 

властивістю, інші потребують певних контекстуальних умов, метафоричного 

осмислення для виявлення зв’язку з таким концептуальним полем. 

 У групі якісно-темпоральних прикметників міститься значна кількість 

подібних метафорично переосмислених одиниць. Завдяки здатності людини 

встановлювати зв’язок між різними поняттями, називати одне через інше, 

використовуючи наявну базу даних певної мови, група невласне темпоральних 

прикметників оформилася в складну систему одиниць, які вказують на 

різнопланові ознаки об’єктів, явищ, подій, що виявляються в  темпоральній 

концептосфері.  

Наведені В. А. Каращуком принципи розподілу темпоральних 

прикметників на групи й підгрупи можуть бути переосмислені в термінах 

лінгвоконцептології, оскільки, по суті, означені лексико-семантичні 

угруповання ґрунтуються на певних концептах темпоральної концептосфери, 

які різняться обсягом і ступенем абстракції закладеної в них інформації.  

 Виходячи з можливості виявлення в семантичній структурі прикметника 

поняттєвого субстрата концептів, що співвідносяться з різними ділянками 

концептуального поля часу, формується система темпоральних прикметників, у 

межах якої відбувається поділ одиниць за лексико-семантичними групами та 

підгрупами різного кількісного й якісного складу. 

 

4.3.1. Обставинно-темпоральні прикметники 

Лексико-семантична група обставинно-темпоральних прикметників 

вербалізує концепти «тривалість» і «момент». У системі прикметників такі 

концепти реалізуються як ознаки, характеристики явищ чи дій у часі. Концепт 

«тривалість» передбачає деталізацію темпоральної ознаки за аспектами 

«визначена тривалість» і «невизначена тривалість» з урахуванням норми 
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тривалості. Концепт «момент» реалізується в семантичній структурі 

прикметників, що актуалізують такі темпоральні аспекти, як «момент 

безвідносно точки відліку» й «момент відносно точки відліку», що визначається 

відносно встановленого часу або відносно теперішнього часу (див. додаток 6). 

 

     1. Тривалість (281 лексема) 

     1.1. Визначена тривалість (116 лексем) 

ἐνιαύσιος річний, однолітній; μηνιαῖος той, що триває один місяць; ἑκατονταέτης 

столітній; τετρακόρωνος той, що живе чотири воронячих віки, дуже 

довготривалий; τριέσπερος той, що триває три вечори; ἐφήμερος діючий в той 

самий день; одноденний, cкороминучий; πανεπόρφνιος той, що триває всю ніч; 

πανέσπερος той, що триває весь вечір; δεκάσπορος той, що охоплює десять 

посівів, десятирічний; μυριετής той, що триває десять тисяч років, нескінченно 

довгий; τελεόμηνος той, що містить повну кількість місяців, цілий, круглий; 

στιγμαῖος  той, що триває мить, миттєвий; πολυήμερος багатоденний; ὅλος цілий, 

повний, весь; τέλειος завершений, повний; τριταῖος триденний та ін.: 

ἐννέα τοι ζώει γενεὰς λακέρυζα κορώνη, ἀνδρῶν ἡβώντων· ἔλαφος δέ τε 

τετρακόρωνος· τρεῖς δ' ἐλάφους ὁ κόραξ γηράσκεται (Plut. Moral. 409 e.–438 d.) – 

дев’ять поколінь живе балакуча ворона, поки люди в розквіті років; олень 

[живе] чотири воронячих віки; а за три [покоління] оленя старіє ворон; εἰ δ' ἦν 

μυριετὴς ὁ βίος ἢ χιλιετής, παμμεγέθεις τ' ἂν ἔδει γίγνεσθαι τοὺς ἐξ ἀρχῆς καὶ 

φύεσθαι πολλάκις (Arist. De Аnimal. 745 a) – якби життя тривало десять тисяч 

або тисячу років, [зубам] треба було б від самого початку мати великий розмір 

та багато разів виростати. 

   1.2. Невизначена тривалість (165 лексем) 

   1.2.1. Невизначена тривалість відносно норми (89 лексем)  

  1.2.1.1. Невизначена тривалість менше норми (41 лексема) 

βαιός короткий, нетривалий; βραχύς короткий, недовгий; μικρός нетривалий; 

μινυνθάδιος недовгий, нетривалий; ὀλίγος короткий, нетривалий; παυρίδιος 

маленький, коротенький; παῦρος короткий, нетривалий; ταχύς короткий, 
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недовгий; αἰψηρός негайний, швидкий, квапливий; βραδύς повільний, 

неквапливий; ὀλιγοχρόνιος короткочасний, недовговічний; ταχύμορος 

недовговічний, нетривалий; εὔληκτος нетривалий; σύντομος короткий, 

скорочений та ін.: 

οὐδὲ τοκεῦσι θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν ἔπλεθ’ ὑπ’ 

Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι (Hom. Il. 4. 477–479) – але й милим батькам не 

віддячив за своє виховання, був коротким його вік, зупинений нещадним 

списом відважного Аякса; ἀλλ' ἔμπης, πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων, 

πολλάκις ἐν μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν ἄλλοτε μέν τεγόῳ φρένα τέρπομαι, 

ἄλλοτε δ' αὖτε παύομαι· αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο   (Hom. Od. 4. 100–104) –  

часто з плачем і сумом про них сиджу я тут під покрівлею дому, інколи горем 

серце втішаю, інколи горе забуваю; адже швидко втомлює крижана скорбота. 

   1.2.1.2. Невизначена тривалість більше норми (48 лексем) 

δολιχός тривалий; πολύς довгий, тривалий; ἐπίμονος постійний, тривалий; 

χρόνιος затяжний, довгий; μακραίων довгий, тривалий; παμμήκης надзвичайно 

довгий; πολυχρόνιος тривалий; πολλός довгий; ταναός довгий; παραμόνιμος 

довготривалий; ὑπερμήκης нескінченно довгий, безкінечний; παλιμμήκης 

подвійної тривалості; μακροτένων довгий, тривалий; συχνός безперервний, 

постійний, довгий, тривалий та ін.: 

ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶι κίε ξανθὸς Μενέλαος, ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον 

ὁρμαίνοντας (Hom. Od. 3. 168–169) – пізніше вирушив на кораблі золотоволосий 

Менелай, [нас] він перестрів у Лесбосі в роздумах про довге плавання; τὸ δ' 

ἦθος ὀξὺς λέγεται γενέσθαι καὶ πρὸς ὀργὴν καὶ πρὸς χάριν,  οὐ μὴν ὁμοίως, ἀλλ'  

ἐλαφρὸς μὲν ἐν τῷ κολάζειν καὶ οὐκ ἐπίμονος (Plut. Tit. 1. 2) – говорять, що він 

мав запальний характер і не знав міри ані в гніві, ані в милості, але виражалося 

це по-різному, карав він м’яко та не був злопам’ятний.  

1.2.2. Невизначена тривалість безвідносно норми (76 лексем) 

1.2.2.1. Обмежена невизначена тривалість (1 лексема) 

καίριος минущий, скороминучий, швидкоплинний: 
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σὺ δ', ὦ γεραιέ – καίριος γὰρ ἤλυθες – λέξον, τί δρῶν ἂν φονέα τεισαίμην 

πατρός; (Eur. Electr. 598) – а ти, старий, ти вчасно тут, скажи, що маю я зробити, 

щоб помститися зловмиснику за батька. 

      1.2.2.2. Необмежена невизначена тривалість (75 лексем) 

ἀΐδιος вічний, безстроковий; ἀειχρόνιος вічний, неприйдешній; ἀμετρόβιος той, 

що нескінченно довго триває, надзвичайно тривалий; ἄπαυστος безперервний, 

нескінченний; ἄπειρος безмежний, нескінченний; προσεχής постійний, 

безперервний; κατάμονος постійний, тривалий; συμφυής суцільний, 

безперервний; συνεχής постійний, нескінченний; συνάχρονος настільки ж 

вічний; ἀτέρμων нескінченний; δηρόβιος довговічний, безсмертний; ἀέναος 

невичерпний, вічний та ін.: 

τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα 

καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης (NT. Rom. 1.20) – тож Його 

невидиме від сотворення світу через творіння стає зрозумілим, – Його вічна 

сила й божественність; ὅθεν ἅμα τῷ διελθεῖν τὰς ἐν ταῖς ἀνοχαῖς ἡμέρας κατάμονος 

αὖθις ὁ πόλεμος ἐγεγόνει τοῖς Αἰτωλοῖς (Plb. Hist. 20.10.17.2) – тому, як тільки 

вийшов термін перемир’я, одразу відновилася тривала війна з етолійцями. 

При цьому концепт «необмежена тривалість» передбачає не стільки 

реальну безкінечність, скільки відсутність указівки на часовий термін, межу: 

τοιγαροῦν ἄλλη μὲν οὐδεμία ἀρχὴ φανερά ἐστι διαγεγενημένη ἀδιάσπαστος 

οὔτε δημοκρατία οὔτε ὀλιγαρχία οὔτε τυραννὶς οὔτε βασιλεία: αὕτη δὲ μόνη διαμένει 

συνεχὴς βασιλεία (Xen. Ages. 1.4) – тому ніде більше не можна відшукати 

іншого правління – демократії, олігархії, тиранії, царської династії, – яке мало б 

таку безперервну наступність влади. 

2. Момент (213 лексем) 

2.1. Момент безвідносно точки відліку (71 лексема) 

ὑπόρθριος ранній, ранковий; ἀωρόνυκτος опівнічний, пізній; μεσημβρινός 

полуденний; ἀπόκλιτος який схиляється до заходу; ἐαρίδρεπτος той, що 

зривається навесні, весняний; ἡμερόφαντος той, що з’являється вдень, денний; 

φθινοπωρινός осінній; χειμερινός зимовий; δειλινός вечірній; σεληναῖος місячний; 
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αὔγουστος серпневий; σαββατικός суботній; μεταδόρπιος  той, що стосується 

вечірньої трапези та ін.: 

κἂν ἔγρῃ μεσημβρινός, οὐδείς σ' ἀποκλείσει θεσμοθέτης τῇ κιγκλίδι (Arph. 

Vesp. 774) – коли прокинешся в полуденну годину, грати не зачинять, як там, 

перед тобою; ὁ δὲ φθινοπωρινός, ἐν ᾧ φυλλοχοεῖ τὰ δένδρα, πολλὴν ἀνωμαλίαν 

ἔχων καὶ τραχύτητα διαστρέφει (Plut. Quaest. Conv. 612 c.) – осіннє повітря в пору 

листопаду нерівномірне й шорстке. 

2.2. Момент відносно точки відліку (142 лексеми) 

2.2.1. Момент відносно теперішнього часу (46 лексем) 

ἔνος торішній; λοιπός майбутній, прийдешній, наступний; προτεραῖος 

попередній; τελευταῖος кінцевий, останній, крайній; ὑστεραῖος наступний, 

завтрашній; ἐπιεπής цьогорічний; καθημέριος теперішній; ἀρχέγονος первісний, 

початковий; πανημέριος те, що відбудеться в останню частину дня; χθιζός 

вчорашній; ἄλλος наступний, найближчий; ὑπόγυιος нещодавній; τητινός 

цьогорічний та ін.: 

βραχὺς δέ σοι πάντως ὁ λοιπὸς ἦν βιώσιμος χρόνος (Eur. Alc. 650) – твій час 

[букв. час життя, що залишився] був вже зовсім недовгим; ὁ τελευταῖος 

διαπλεύσας αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς ἠπείρου Λακεδαιμονίων ἀνὴρ ἀπήγγειλεν (Thuc. 

Hist. 4.38.3) – останній [вісник], що приплив до них від людей, які знаходилися 

на материку, приніс рішення. 

2.2.2. Момент відносно встановленого часу (96 лексем) 

μέσος середній; ὀμφακίας передчасний, ранній; ἄκαιρος несвоєчасний, 

недоречний; ἄνωρος передчасний; καίριος своєчасний, зручний, доречний; 

τυχικός випадковий, непередбачуваний; ὥριος своєчасний, той, що вчасно 

встигає; ὠμός передчасний; ἐξαιφνίδιος раптовий, несподіваний; κύριος 

встановлений, призначений, визначений; ἀμοιβός той, що приходить на зміну; 

μεθέορτος післясвятковий; προσέληνος той, що існував до створення місяця, 

передмісячний; αὐθήμερος виготовлений в той саме день, зроблений поспіхом; 

δευτεραῖος той, що з’являється наступного дня, прийдешній; τεταρταῖος те, що 

відбувається на четвертий день та ін.: 
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γνώμα δ' οἷς μὲν ἄκαιρος ὄλβου, τοῖς δ' ἐς μέσον ἥκει (Eur. Iph. Taur.  419) – 

їхня думка небажана долі, яка милостива до поміркованих людей  [тобто 

стриманих]; γάμος δέ τοι ὥριος οὗτος (Hes. OD. 697) – цей шлюб для тебе 

своєчасний.  

У лексико-семантичній групі «момент відносно встановленого часу» на 

окрему увагу заслуговують прикметники з загальним значенням «своєчасний» 

(5 одиниць): καίριος своєчасний, зручний, доречний; ὥριος своєчасний; той, що 

встигає вчасно; ἐπικαίριος своєчасний, невідкладний; εὔκαιρος своєчасний, 

доречний; та «несвоєчасний» (9 одиниць): ἄκαιρος несвоєчасний, недоречний; 

ἄωρος несвоєчасний, передчасний; ἄνωρος передчасний; ἀποκαίριος 

несвоєчасний, непотрібний; ἔκκαιρος несвоєчасний; ἔξωρος несвоєчасний, 

недоречний; παρακαίριος несвоєчасний, недоречний: 

ἀκούσαντες οἱ Λάκωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται 

κράτιστα˙ καὶ εὐθὺς ἐπορεῦοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους (Xen. Anab. 

7.7.15) – вислухавши, лаконці сказали, що могли б висловити як ці, так і інші 

переконливі доводи; і одразу ж вирушили, взявши з собою всіх доречних в 

ситуації осіб; ὦ μέλεος ἥβης σῆς, Ὀρέστα, καὶ πότμου θανάτου τ᾽ ἀώρου (Eur. 

Orest. 1029–1030) – марна юність твоя, брате, і зла смерть передчасна. 

 Окремо слід виділити групу прикметників зі значенням ітеративності, яка 

включає в себе одиниці, що вербалізують ознаку повторюваності, циклічності: 

ἀμοιβαῖος перемінний, змінний; ἕκαστος кожний, будь-який; πυκνός частий; 

ἐπημοιβός поперемінний, змінний; ἠμάτιος, ἡμερήσιος щоденний; ἐγκύκλιος 

колоподібний, круговий; той, що чергується; περιοδικός регулярно змінний, 

періодичний; διάτριτος повторюваний кожного третього дня; πενταετηρικός той, 

що влаштовується кожного п’ятиріччя; ἑτερήμερος той, що чергується через 

день: 

αὐτὰρ ὅγ' ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ' ἐτίνασσεν τυτθὸν ἐπ' ἀκροτάτοισιν 

ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν (Apoll. Rhod. 2.1100) – віяв кожного дня по горах, ледь 

коливаючи листя на верхніх гілках своїм подихом;  ἦν τις ἀγὼν συμφωνίας 

ἀμοιβαῖος αὐλοῦ καὶ ῥυθμοῦ, χωρὶς λόγου τοῦ προσμελῳδοῦντος (Athen. Deipn. 
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14.9) – [сінавлія] – це певного роду поперемінне змагання звучання флейти та 

ритмічного танцю, без пісенних слів. 

 У лексико-семантичній групі «момент» детально слід проаналізувати 

прикметники, що репрезентують концепт «момент відносно встановленого 

часу», який набуває додаткової конкретизації в межах таких часових відрізків: 

2.2.2.1. Річний цикл 

а) рік (5 лексем) 

ἐνιαύσιος річний, щорічний, однорічний; ἔτειος річний, той, що триває рік; 

ἐτήσιος річний, щорічний; διετήσιος річний, той, що триває цілий рік; ἐπετήσιος 

річний, щорічний: 

καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι μέν 

γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ’ 

ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λύπτρον ἐκλπλήσσει (Thuc. Hist. 2.38.1–2) – ми ввели багато 

різних розваг для відпочинку душі від трудів, вважаючи, що труднощі 

повсякденного життя розсіюються радістю від щорічних змагань та свят, 

пристойністю домашнього устрою; κἀκείνων <...> ἡ φύσις φρυγανώδης, ἡ μὲν 

ἐπέτειος οὖσα μόνον, ἡ δὲ πολυχρονιωτέρα (Theophr. Hist. Plant. 6.6.2) – природа 

їх різноманітна, одні з них однолітні, інші живуть набагато довше; 

б) місяць (2 лексеми) 

ἔμμηνος місячний, щомісячний; ἐπιμήνιος місячний, щомісячний: 

ἡ δ' ἔμμηνος κάθαρσις οὐ πλήθους ἀλλὰ διαφθορᾶς καὶ φαυλότητός ἐστιν 

αἵματος (Plut. Quaest. Conv. 612 c.) – щомісячне очищення є не від повноти 

крові, а від немочі та слабкості; 

в) день (9 лексем) 

ἡμερήσιος одноденний; ἡμέριος одноденний, який живе не більше одного дня; 

ἐφημέριος одноденний, який триває не більше одного дня, тривалістю в один 

день; ἐφήμερος те, що відбувається в той саме день; який триває не більше 

одного дня, одноденний; καθημερινός щоденний, повсякденний; καθημέριος 

щоденний, повсякденний; παρήμερος щоденний, повсякденний; πανημέριος який 

триває упродовж цілого дня; який постає в останню частину дня; πανήμερος 
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щоденний; той, що з’являється з дня у день; той, що з’являється протягом дня, 

який триває: 

ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ 

(NT. Lc. 1.8) – одного разу він за своєю денною чергою служив перед Богом. 

2.2.2.2.  Добовий цикл 

а) ранок (9 лексем) 

ἑωθινός ранковий, ранній; ἑῷος передсвітанковий, ранковий; ἠέριος ранковий, 

вранішній; ὄρθριος ранковий, ранній; σύνορθρος світанковий, передсвітанковий; 

ὑπηοῖος передсвітанковий, ранковий; ὑπόρθριος передсвітанковий,  вранішній; 

πρωινός ранковий: 

πρῶι δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες στησόμεθ’ ἂμ πύργους (Hom. Il. 18. 

277–278) – вранці ми на світанку [букв. ми світанкові], вдягнуті в обладунки, 

станемо на вежах; ἀποκλινομένης δὲ τῆς μεσαμβρίης γίνεταί σφι ὁ ἥλιος κατάπερ 

τοῖσι ἄλλοισι ὁ ἑωθινός (Hdt. Hist. 3.104.13) – після полудня сонце сяє там так 

само яскраво, як у нас вранці; 

б) день (7 лексем) 

ἠμάτιος денний; той, що працює вдень; ἡμερήσιος денний; ἡμερινός денний; той, 

що прибуває вдень; ἡμέριος денний; той, що відбувається вдень; μεθημερινός 

денний; μεσημβρινός полуденний; ἡμερόφαντος денний; той, що з’являється 

вдень: 

ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστὸν, νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν 

δαΐδας παραθεῖτο (Hom. Od. 2.104–105) – вдень [букв. денна] вона ткала велике 

полотно, вночі, запаливши смолоскипи, розпускала; 

πρὸ γάρ τ' ἀλέγυνεν ἕκαστα ἠμάτιος (Apoll. Rhod. 3.1199) – адже воно було 

заготовлено заздалегідь удень; 

в) вечір (6 лексем) 

ἑσπέριος  вечірній; ἕσπερος вечірній; ἀκρέσπερος той, що з’являється рано чи 

пізно увечері; ἀκροκνέφαιος той, що з’являється із сутінками; ἀπόκλιτος той, що 

схиляється до заходу сонця; καταφερής близький до заходу сонця: 
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Τηλεμάχῳ εἰκυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ, καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη 

φάτο μῦθον, ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει (Hom. Od. 2.383–385) – 

прийнявши подобу Телемаха, вона ціле місто оббігла, до кожного ласкаво 

звертаючись, усіх запросила ввечері [букв. вечірніх] на швидкий корабель; 

ἑσπέριος δ' ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς προτὶ Ἴλιον 

ἀπονεοίμην (Hom. Il. 21.564–565) – там я, як вечір прийде [букв. вечірній], у 

потоці омиюсь від поту й знов повернусь в Іліон; 

г) ніч (13 лексем) 

παννύχιος той, що триває всю ніч; πάννυχος той, що триває протягом ночі; 

νυκτερήσιος нічний; νυκτερινός нічний; νύκτερος нічний; νύκτιος нічний; νύχιος 

нічний; ἐννύχιος нічний, північний; ἐπινύκτιος нічний; ἀκρόνυχος той, що 

з’являється з приходом ночі; ἀωρόνυκτος північний, пізній; μεσονύκτιος 

північний; νυκτερωπός той, що з’являється вночі, нічний: 

ἔγρεο Τυδέος υἱέ˙ τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς (Hom. Il. 10.159) – Встань, сину 

Тідея! Чого цілу ніч ти спиш сном [букв. таким, що триває всю ніч]; εἴθε με 

κοιμάσειε τὸν δυσδαίμον' Ἅιδου μέλαινα νύκτερός τ' ἀνάγκα (Eur. Hipp. 1388) – Ти, 

темна нічна сила Аїду, мене, нещасливого, сном оповій. 

 

4.3.2. Якісно-темпоральні прикметники 

Невласне темпоральні, або ж якісно-темпоральні, прикметники надають 

описової характеристики часу й виражають ознаки конкретних предметів, 

співвідносячись із життєдіяльністю істот, явищами, а також станом неістот. 

Група якісно-темпоральних прикметників вербалізує концепти «темпоральні 

ознаки істот» і «темпоральні ознаки явищ і неістот». Когнітивно-семантичний 

простір концепту «темпоральні ознаки істот» включає такі аспекти, як 

«періодизація життя істоти», «суспільно-політичне життя людини», «психо-

фізичний стан істоти». Когнітивно-семантичний простір концепту «темпоральні 

ознаки явищ і неістот» включає в себе такі поняттєві структури, як «фізико-

хімічні характеристики», «колір», «вік неістоти», «астрономічні явища», 

«погода та атмосферні явища», «індивідуально-оцінні характеристики об’єктів, 
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явищ, подій». Наведені поняття можуть включатися до когнітивно-

семантичного поля часу й актуалізувати інформацію про темпоральні ознаки 

істот і неістот, явищ і подій опосередковано, за асоціацією з певним відрізком 

часу, в який ці ознаки виявляються. Включення прикметників, які 

репрезентують концепти означеного характеру, до відповідних лексико-

семантичних груп зумовлюється їхнім контекстуальним уживанням (див. 

додаток 7). 

1. Темпоральні ознаки істот (843 лексеми) 

1.1. Періодизація життя істоти (98 лексем) 

1.1.1. Новонароджений, дитячий (22 лексеми) 

ἀρτιγέννητος новонароджений, народжений нещодавно; γαλαθηνός той, який ще 

годується молоком; грудний; у віці немовляти; ἐπιτίτθιος той, який ще годується 

молоком; грудний; νεοτρεφής народжений нещодавно; малолітній; νήπιος 

малолітній; маленький; у віці немовляти; παιδαριώδης дитячий; παιδεῖος 

дитячий; ἔμβρεφος малечий; νεογιλλός новонароджений; ἀρτιτρεφής 

новонароджений, народжений нещодавно та ін.: 

παρὼν δ' Ὀρέστης ἐγγὺς ἀναβοήσεται οὐ συνετὰ συνετῶς· ἔτι γάρ ἐστι νήπιος 

(Eur. Iph. Aulid. 466) – ось поблизу Орест гукне щось нерозбірливе, адже він ще 

немовля; οἷά τε νεβρὸν νεοθηλέα γαλαθηνόν, ὅς τ᾽ ἐν ὕλῃ κεροέσσης ἀπολειφθεὶς 

ἀπὸ μητρὸς ἐπτοήθη (Athen. Deipn. 9.54) – дівчинка, що боязливо тремтить, 

схожа на ще годоване молоком оленя з витими рогами, яке загубилося в 

темному лісі від матері. 

1.1.1.1.  Молодий, юний, юнацький (39 лексем) 

ἄνηβος той, який не досяг дорослого віку; ἐφηβικός юнацький; ἡβητικός 

юнацький; θαλερός юнацький, квітучий, сповнений сил; νεωτερικός юнацький, 

властивий молодості; κουρόσυνος молодий, юнацький; μειρακιώδης юнацький; 

νεαλής молодий, юний, жвавий; πρωθήβης юнацький, квітучий, у розквіті літ та 

ін.: 

Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι 

θαλερὸς παρακοίτης (Hom. Il. 6. 430) – Гекторе, ти ж мені й батько, і шановна 
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мати, і брат, ти мені й сповнений сил чоловік; ἀλλ᾽ ὅλως τις ὀψιμαθὴς καὶ 

μειρακιώδης φαινόμενος ἐν τούτοις (Plut. Nic. 1.2) – він у цьому виявився 

недоучкою та юнаком. 

1.1.2. Зрілий, дорослий (9 лексем) 

ἀρτίτροπος той, який нещодавно досяг зрілості; βιοθάλμιος у розквіті літ; 

квітучий; ἐνήλικος дорослий; ἔπακμος той, який досяг розквіту; μέγας дорослий; 

τρόφις великий; дорослий; ὥριος зрілий: 

ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο μή μεζῶν τ' ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν 

ἐάσῃς ναίειν, ἀλλ' ἐλέαιρ'· ἐπεὶ οὐ βιοθάλμιος ἀνὴρ γίγνεται ὅς τε θεαῖς εὐνάζεται 

ἀθανάτῃσι (Hom. Hymn. In Vener. 189) – але благаю тебе могутнім Зевсом, 

дозволь мені не жити немічним серед людей, але змилуйся, адже не може 

чоловік у розквіті сил ділити ліжко з безсмертними богинями; νῦν δ᾽, ὅτε δὴ 

μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις (Hom. Od. 18. 217–218) – тепер, коли ти став 

дорослий і зрілості досяг. 

1.1.3.  Старий, старечий (28 лексем) 

βαθυγήρως похилого віку, старий; γηραιός старий; παρῆλιξ старий; πέμπελος 

старечий; πολυγήρως дуже старий; πρέσβυς старий; προγενής старий, давній; 

ἔξωρος занадто старий; ὑπερῆλιξ той, що вийшов зі зрілого віку, немічний; 

ἐσχατόγηρως той, що досяг дуже похилого віку, старезний та ін.:  

τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰ μὲν γένος, ἀλλ' ὁ μὲν ἤδη γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Αἰήταο 

δόμοισιν (Apoll. Rhod. 2.1151) – від них обох ми ведемо свій рід, а Фрікс старим 

вже помер у покоях Еета; ἡμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ ὀρθοὶ κοὐ γέροντες, ὡς δοκεῖς, ἀλλ᾽ εἴς γε 

τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας μόνον τροπαῖον αὐτοῦ στήσομαι, πρέσβυς περ ὤν (Eur. 

Andr. 761–763) – а ми, старі, ще стійкі, не думай, але ж на цього мужа тільки 

глянути – і можна ставити трофей, хоч би і був ти старий. 

1.2. Cуспільно-політичне життя людини (295 лексем) 

1.2.1. Свята, ритуали, обряди (81 лексема) 

βούθυτος пов’язаний із принесенням у жертву биків; δύσζηλος те [життя], що 

проходить у змаганнях; ἐναγώνιος той, хто бере участь у змаганнях; ἑορτάσιμος 

святковий; ἱπποδρόμιος присвячений кінним змаганням; Ληναϊκός той, що 
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відноситься до Леней, присвячений святу виноробства; ὀλυμπιονίκης пов’язаний 

із перемогою на олімпійських іграх; ἀνέορτος несвятковий; ἐπικυλίκειος той, що 

виголошується за келихом, застільний; συμποτικός бенкетний; ἱροδρόμος той, 

хто бере участь у священних змаганнях із бігу; νυκτέλιος прославлюваний у 

нічних святкуваннях та ін.:  

προσπεσόντων δὲ τούτων ἐρρωμένως τοῖς ἐκ τοῦ στρατοπέδου κατὰ τὸν ἰσθμὸν 

παρατεταγμένοις ἐγίνετο μάχη λαμπρὰ καὶ παρακελευσμὸς ἐξ ἀμφοῖν ἐναγώνιος 

(Plb. Hist. 10.12) – коли вони напали на [римлян], які вийшли з табору та 

вишикувались уздовж перешийку, зав’язалася велика битва і [було чути] 

бойовий крик з обох боків; οὕτως ὁ συμποτικὸς λόγος οὐκ ἐᾷ διαφορεῖσθαι 

παντάπασιν ὑπὸ τοῦ οἴνου τοὺς πίνοντας (Plut. Quaest. Conv. 4) – таким чином, 

бенкетні розмови не дозволяють тим, хто випиває, повністю звалитися під дією 

вина. 

1.2.2. Форми державного устрою (5 лексем) 

ἀριστοκρατικός аристократичний; ἰσοτύραννος єдиновладний; самодержавний; 

μοναρχικός самодержавний, монархічний; ὀλιγαρχικός олігархічний; τύραννος 

всевладний, тиранічний: 

ἐν πέπλοισι δὲ νύμφη τύραννος ὄλλυται, σάφ' οἶδ' ἐγώ (Eur. Med. 1066) – у 

пеплосі, мною отруєнім, я знаю, помирає царська діва; προσῆν δὲ τῷ πάθει τούτῳ 

καὶ δέος, εἰ γένοιτο τῆς ἀρχῆς κύριος ἀνὴρ ἀριστοκρατικὸς καὶ τοσοῦτον ἔχων ἐν 

τοῖς πατρικίοις ἀξίωμα, μὴ παντάπασιν ἀφέλοιτο τοῦ δήμου τὴν ἐλευθερίαν (Plut. 

Cor. 15) – до цього додалося ще й почуття страху, що цей чоловік, аристократ, 

який користується повагою серед патриціїв, став консулом, може повністю 

позбавити народ свободи. 

1.2.3. Суспільний стан, професія, служба (28 лексем) 

ἀναγκαῖος підневільний, рабський; θητικός наймитський, батрацький; οἰκουρός 

той, що охороняє, стереже будинок; πλούσιος багатий; ὑπατικός консульський; 

πτωχικός жебрацький; φύλαξ той, хто несе охорону, дозорний; νομάς той, хто 

веде пастуше життя, кочовий; ὑψίπολις той, хто обіймає високу державну 

посаду, можновладний; ἐνεργός працюючий, зайнятий та ін.:  
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οὗτος μέντοι πρῶτος ἐξουσίᾳ δικτάτορος ἐν ὑπατείᾳ χρησάμενος, καὶ κατακτείνας 

ἀκρίτους ἐπὶ τρισχιλίοις πολίταις Γάιον Γράγχον καὶ Φούλβιον Φλάκκον, ὧν ὁ μὲν ἦν 

ὑπατικὸς καὶ θριαμβικός, ὁ δὲ τῆς καθ' αὑτὸν ἡλικίας ἀρετῇ καὶ δόξῃ πεπρωτευκώς, 

οὐκ ἀπέσχετο κλοπῆς (Plut. Tiber. 39.1) – він перший скористався консульською 

владою диктатора й убив без судового розслідування в присутності трьох тисяч 

громадян Гая Гракха та Фульвія Флакка, з яких один був консулом та 

отримував тріумф, а інший, хоча за своїм віком і мав перевагу в доблесті та 

славі, однак не втримався від крадіжки; καὶ προειστήκει τῶν μὲν Πεδιέων 

Λυκοῦργος, τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆς ὁ Ἀλκμαίωνος, Πεισίστρατος δὲ τῶν 

Διακρίων, ἐν οἷς ἦν ὁ θητικὸς ὄχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος (Plut. Sol. 

29) – на чолі педіеїв стояв Лікург, на чолі паралів – Метакл, син Алкмеона, а 

Пісістрат – на чолі діакріїв, до числа яких входили численні наймити, особливо 

ворожо налаштовані проти багатих. 

1.2.4. Побут, сімейний стан (112 лексем) 

ἄζυξ неодружений; γαμήλιος весільний, шлюбний; ἐπιθαλάμιος весільний, 

шлюбний; κήδειος поховальний, жалобний; μονολεχής моногамний, вірний 

дружині; νέορτος щойно одружена, молода; νυμφεῖος весільний, шлюбний; 

πάτριος батьківський; θετός прийнятий у родину, всиновлений; ὀρφανικός 

сирітський; ἀνάνδρωτος та, що залишилася без чоловіка, овдовіла; ἔγκληρος той, 

хто є спадкоємцем, спадковий; ὁμόβιος той, що спільно проживає та ін.:  

τούτων δὲ πάντων ἱερώτατός ἐστιν ὁ γαμήλιος σπόρος καὶ ἄροτος ἐπὶ παίδων 

τεκνώσει (Plut. Conj. 144 a.) – з них усіх найбільш священним є шлюбна сівба й 

оранка для народження дітей; τοὐναντίον γὰρ ἦν ἀσόφου καὶ τετυφωμένης ψυχῆς 

τὴν μὲν αὐτόχρουν χλαμύδα θαυμάζειν, τὸν δὲ περιπόρφυρον χιτῶνα δυσχεραίνειν, ἢ 

πάλιν ἐκεῖνα μὲν ἀτιμάζειν, τούτοις δ᾽ ἐκπεπλῆχθαι, δίκην νηπίου παιδὸς φυλάττοντα 

τὴν περιβολήν, ἣν ἡ πάτριος αὐτῷ συνήθεια καθάπερ τίτθη περιέθηκε (Plut. De Alex. 

1.8) – навпаки, було б нерозумним і недалекоглядним виявляти прихильність до 

однокольорової хламиди й відхиляти хітон, прикрашений пурпуром, ніби 

нерозумна дитина, дотримуючись того одягу, який дала годувальниця за 

батьківським звичаєм. 
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 1.2.5. Державні, соціальні, торговельно-ринкові відносини (14 лексем) 

ἀγοραῖος ринковий, базарний; ἄδικος вільний від судових засідань; δικάσιμος 

освячений судовими засіданнями, судовий; ἐπιστατικός той, що стосується 

керування, пов’язаний із наглядом; διατριβικός шкільний, школярський; 

ἀφέσιμος вільний, святковий; ἀχρημάτιστος вільний від справ, незайнятий; 

ἀποφράς неприсутній, неприйомний (день) та ін.: 

εἰς δὲ τὴν Φιλαδελφίαν ἀφίκοντο οἱ πεμφθέντες, καὶ ἦν μὲν ἀφέσιμος, ὡς ἔφασαν, 

ἡμέρα, ᾗ τὰ γράμματα ἀπεδίδοσαν (Ael. Ar. Orat. 26) – посланці прибули  до 

Філадельфії і, як вони сказали, тоді був святковий день, коли вони передали 

листи.  

1.2.6. Історичні, військові події (44 лексеми) 

δορίπονος той, хто став жертвою війни; те, що вчиняє війна; εἰρηναῖος мирний; 

ἐμβατήριος похідний, маршовий; ἐμπολέμιος воєнний; ἐπινίκιος переможний, 

тріумфальний; той, хто влаштовується на честь перемоги; εὐθυμάχος той, хто 

б’ється у відкритому бою; καλλίνικος той, хто отримує блискучі перемоги; 

переможний; μακροπτόλεμος той, хто довго веде війну; ναυμαχικός те, що 

стосується морських битв, військово-морський; ἐπιληΐς здобутий на війні, 

захоплений та ін.:  

ἡ μὲν οὖν ἐπινίκιός τε καὶ τροπαιοφόρος πομπὴ καὶ θυσία, ἣν καλοῦσι Ῥωμαῖοι 

θρίαμβον, ὑπὸ Ῥωμύλου πρώτου κατασταθεῖσα τοιαύτη τις ἦν (Dion. Halic. Hist. 

2.34.3) – переможна й прикрашена трофеями хода й жертвопринесення, яку 

римляни називають тріумфом, вперше була започаткована Ромулом і була 

такою; ἢν δέ ποτ᾽ εἰς ἀγρὸν οὗτος ἀπελθὼν εἰρηναῖος διατρίψῃ (Arph. Equit. 85) – 

коли ж він повернеться додому в село й житиме мирним життям. 

1.2.7. Сільськогосподарські роботи, ремесла, промисли (11 лексем) 

ζῳοθηρικός звіроловний, мисливський; θηρευτικός мисливський; ναυπηγικός 

кораблебудівний; той, що використовується під час будівництва кораблів; 

οἰκοδομικός той, що використовується під час зведення будинків; ὀψαμάτης той, 

хто жне до пізньої ночі; ἐπιλήνιος виноробний; той, що відноситься до збору 
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винограду; σπόριμος посівний; той, що годиться для засіву; ὀψαρότης той, хто 

пізно оре; νυκτερευτικός той, що годиться для нічного полювання та ін.:  

καὶ δή, εἴ ποτε ὁ θηρευτικὸς ἐξιὼν ἐπ' ἄγραν συνελάμβανέ τι, ἐκ τούτου μέρος 

καὶ τῷ ἑτέρῳ παρέβαλλεν (Aes. Fab. 94) – а коли він виходить на полювання 

[букв. мисливський] у поле, щось здобуває й  частину від цього дає й іншому; 

ἔστι δ᾽ ὁ μὴν οὗτος περὶ Πλειάδας σπόριμος, ὃν Ἀθὺρ Αἰγύπτιοι (Plut. De Isid. 69) – 

на сезон Плеяд припадає той посівний місяць, який єгиптяни називають Афір. 

1.3. Психо-фізичний стан істоти (450 лексем) 

1.3.1. Фізичний стан (326 лексем) 

ἁδρός великий, крупний, міцний; ἀρτιθανής щойно померлий; γενειήτης 

бородатий; ἐπικαμπύλος зігнутий, скривлений; ἠπεδανός слабкий, немічний; 

κάθυπνος сонний, сплячий; λεχήρης прикутий до ліжка, немічний; νεκρός 

мертвий, померлий, убитий; δυσόμματος той, хто втратив зір, незрячий, 

померлий; ἔμφρων притомний; ἔξυπνος той, хто прокинувся; κάτοινος сп’янілий 

від вина, хмільний; χασμώδης постійно позіхаючий, сонний, млявий; πολιώδης 

сивий; ἀγχίτοκος близька до пологів та ін.:  

καίτοι Σκηπίων ἔκειτο νεκρὸς ἐμφανὴς ἰδεῖν πᾶσι, καὶ τὸ σῶμα παρεῖχε πᾶσιν 

ὁρώμενον ὑποψίαν τινὰ τοῦ πάθους καὶ κατανόησιν (Plut. Rom. 27.5) – одначе 

Сціпіон лежав мертвий у всіх на очах, і в тих, хто його бачив, тіло викликало 

підозри та роздуми щодо насильницької смерті; χλανιδίων δ᾽ ἔσω κρυφθείς, ὅταν 

μὲν σῶμα κουφισθῇ νόσου, ἔμφρων δακρύει (Eur. Orest. 41–43) – тільки 

загорнувшись у плащ, коли його відпустить недуга, притомний, плаче. 

1.3.2. Психічний стан (124 лексеми) 

ἀγανακτητικός дратівливий, злий; ἐπιχαρής радісний, приємний; εὐγήρως той, 

який насолоджується приємною старістю; λυσσώδης обурений, охоплений 

гнівом; μακάριος блаженний, щасливий; σεμνός оточений пошаною, священний; 

νοήμων розумний, розсудливий, мудрий; περίθυμος сповнений гніву, гнівний; 

μανικός божевільний; περίφοβος переляканий; γεραιόφρων досвідчений; 

ὀδυρτικός той, хто постійно жаліється; τλήμων терплячий, стійкий; συμπαθής 

той, хто ставиться із симпатією, співчуттям та ін.:  
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πῶς οὖν σὺ σεμνός, δαίμον' οὐ προσεννέπων (Eur. Hipp. 99) – чого ж ти такий 

гордовитий, звертаючись до богині?; μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος 

ἁμαρ τίαν (NT. Rom. 4.8) – блаженна та людина, якій Господь не зарахує гріха. 

 

2.  Темпоральні ознаки явищ та неістот (901 лексема) 

2.1.  Фізико-хімічні характеристики (140 лексем) 

δρόσιμος росистий, вологий; δυσθησαύριστος той, який погано зберігається; той, 

що швидко псується; εὐαλδής той, який пишно квітне, росте; ἔφυδρος вологий; 

κρυόεις холодний, крижаний; ἡμιπαγής наполовину густий, напівтвердий; 

καθαρός чистий; σαθρός гнилий, зіпсований, дірявий, старий; αὐχμηρός сухий; 

ψολόεις димний; ὑδατώδης водянистий, вогкий, сирий; θερμός теплий; ὀξύς 

гострий, пекучий та ін.:  

ὥστε λέγεσθαι ἐπ' αὐτοῦ· τὸν δ' οὔτ' ἂρ χειμὼν κρυόεις, οὐκ ὄμβρος ἀπείρων, οὐ 

φλὸξ ἠελίοιο δαμάζεται (D. L. V. Ph. 7.27.2) – отож про нього говорять, що ані 

крижана зима, ані дощ заливний, ані жар сонця його не долають; νὺξ δ᾽ ἄρ᾽ 

ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος, ὗε δ᾽ ἄρα Ζεὺς πάννυχος, αὐτὰρ ἄη Ζέφυρος μέγας αἰὲν 

ἔφυδρος (Hom. Od. 14. 457–458) – ніч настала темна й безмісячна, Зевс лив 

дощем всю ніч, і буйний вологий Зефір лютував. 

2.2.  Колір (182 лексеми) 

ἀϊδνός темний, вкритий мороком; αἰολόχρως багатокольоровий, зірковий; 

σκοτεινός темний; φαιός сутінковий, сірий, темний; χλωρός зелений, свіжий, 

сирий; μελαντραγής почорнілий (придатний для їжі); ὀρφναῖος темний, 

непроглядний; παμφαής сліпучо-яскравий та ін.:  

ὦ δῶμα ναίων νυκτὸς ὀρφναίας πάτερ, καλεῖσ' Ὀρέστης παῖς σὸς ἐπίκουρον 

μολεῖν τοῖς δεομένοισι (Eur. Orest. 1225) – Батьку мій, який живе в покоях ночі 

темної! Нещасний твій син Орест благає прийти з допомогою до нужденних! 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ὁ μοχλὸς ἐλάινος ἐν πυρὶ μέλλεν ἅψεσθαι, χλωρός περ ἐών, 

διεφαίνετο δ᾽ αἰνῶς (Hom. Od. 9. 377–378) – але коли вже кіл з оливи швидко 

почав загорятися на вогні, хоча й був сирий, швидко його я витягнув. 
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2.3.  Вік неістот (114 лексем) 

ἀνανθής той, який відцвів; зів’ялий; ἀπέπαντος недозрілий, неспілий; ἀρτιφυής 

свіжий; той, який нещодавно вродився; ἐφώριος зрілий, спілий; ἡμιθαλής 

наполовину зелений; καινός новий; παπῷος прадідівський; νέοικος нещодавно 

встановлений, збудований; ὀψίκαρπος той, що пізно приносить плоди; νεώρης 

недавній, свіжий; παρθένος цілком новий, щойно збудований; ἁδρός спілий, 

стиглий; θερμός недавній, свіжий; ρυχηρός зношений, роздертий; πρωτόχυτος 

уперше націджений, з нової діжки та ін.:  

πρὸς δὲ δὴ τούτοις τοιούτοις οὖσι λαμπὰς ἀπ' ἀνίσχοντος ἡλίου πρὸς δυσμὰς 

διέδραμε, καί τις ἀστὴρ καινὸς ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ὤφθη (D. C. Hist. Rom. 45.17.5) – 

а до цього всього ще й блискавка пронеслась від сходу сонця до заходу, і якусь 

нову зірку було видно протягом багатьох днів; ὅκως μὲν εἴη ἐν τῇ γῇ καρπὸς 

ἁδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν (Hdt. Hist. 1.17.1) – у пору стиглих 

плодів він розпочав похід із військом. 

2.4.  Астрономічні явища (25 лексем) 

ἀσέληνος безмісячний; ἀστέριος зірковий; διχόμηνος той, який припадає на 

середину місяця; повний; ἐκλειπτικός той, який стосується затемнення; 

μεσουράνιος той, який перебуває в середині неба, у зеніті; κυνάς канікулярний; 

той, який збігається з раннім сходом сузір’я Великого Пса; найспекотніший; 

σκοτομήνιος безмісячний, темний; τροπικός поворотний та ін.:  

καὶ τὰς μὲν ἡμέρας ἀνεπαύοντο, κοίλους προβαλλόμενοι καὶ ὑλώδεις τόπους, 

ὥδευον δὲ νύκτωρ πρὸς τὴν σελήνην· καὶ γὰρ ἦν διχόμηνος (Plut. Tit. 4.8) – вдень 

вони відпочивали, ховаючись у прихованих та лісистих місцинах, вирушали 

вночі, коли зійде місяць, тоді саме був повний місяць [букв. час, що припадає 

на середину місяця]; παρὰ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἱστορῶ, οὔθ᾽ ὅτι Θούλη νῆσός ἐστί 

τις οὔτ᾽ εἰ τὰ μέχρι δεῦρο οἰκήσιμά ἐστιν, ὅπου ὁ θερινὸς τροπικὸς ἀρκτικὸς γίνεται 

(Strab. Geogr. 2.5.8) – в інших я ніде не зустрів ані про те, що існує якийсь 

острів Фула, ані про те, що земля населена до тих меж, де літнє поворотне коло 

стає полярним.  
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2.5.  Погода й атмосферні явища (74 лексеми) 

αἴθριος чистий, ясний, безхмарний; ἀχλυώδης вкритий мороком, туманний; 

δυσχείμερος холодний, суворий, з суворими зимами; ἐπινεφής хмарний; 

κάτομβρος дощовий; ζαθερής спекотний, палючий; καυματώδης спекотний, 

палючий; νιφετώδης сніжний; κεραύνιος громовий, грозовий; πρηστήρ 

буревійний; ὑγρός дощовий; λαθάνεμος безвітряний, тихий; ὁμιχλώδης 

туманний, імлистий та ін.: 

διὰ τοῦτο γὰρ ἐὰν σφόδρα κάτομβρος ᾖ τοῖς παττάλοις τοῖς σιδηροῖς φυτεύουσι 

(Theophr. Hist. Plant. 3.12.1) – через це в разі дуже дощової погоди вони 

саджають [рослини] залізними гвіздками; δυσάερος δὲ οὖσα καὶ ὁμιχλώδης καὶ 

ἔπομβρος ἅμα καὶ καυματηρά, καλλίκαρπός ἐστιν ὅμως (Strab. Geogr. 16.4.1) – 

[країна ця] має нездорове повітря, імлиста, з частими дощами і, разом із тим, 

спекою, але все-таки дає прекрасні плоди. 

2.6.  Індивідуально-оцінні характеристики об’єктів, явищ, подій (366 

лексем) 

ἄπονος безтурботний; αὐτοκρατής вільний, незалежний; δυσαίων той, хто живе 

вкрай тяжким життям; сповнений горя; δυστυχής нещасливий; εὔτρεπτος 

непостійний, нестійкий; παλιντυχής сповнений непередбачуваних подій, 

нещасливий; παράσημος особливий, незвичайний, рідкісний; πολυπευθής 

позначений багатьма питаннями; ἐξαίσιος незвичайний, небувалий; εὐχερής 

легкий, безтурботний; κακόβιος той, хто тяжко живе; κλεινός славетний, 

знаменитий; ἀνεκδήμητος несприятливий для мандрів; ἱκνεύμενος належний, 

відповідний та ін.:  

δυσαίων δ' ὁ βίος, πλαγκτὰ δ' ὡσεί τις νεφέλα πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀίσσω 

(Eur. Suppl. 960) – нещасливе життя; немов хмара, яку женуть суворі вітри, я 

рину; οὐ γὰρ οὕτως εὐχερὴς ἦν οὐδὲ ῥᾴδιος ὑπ᾽ ὀργῆς ἐκπεσεῖν τῶν λογισμῶν Γάϊος 

Καῖσαρ ὥστε, εἰ μὴ ταῦτα πάλαι ἔγνωστο πράττειν, οὕτως ἂν ἐπὶ καιροῦ τὸν κατὰ 

τῆς πατρίδος ἐξενεγκεῖν πόλεμον (Plut. Ant. 6.8) – Гай Цезар був не настільки 

легковажним і не так швидко втрачав розум від гніву, щоб розпочати війну 

проти вітчизни, хіба що він давно це замислив. 
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Отже, розглянуті лексико-семантичні групи темпоральних прикметників 

демонструють комплексне вираження в системі ад’єктивів давньогрецької мови 

як абсолютних, так і відносних характеристик реального та перцептуального 

часу. 

Аналіз кількісного складу семантичних груп та підгруп обставинно-

темпоральних прикметників (див. додаток 6) дозволив виявити чітке 

домінування прикметників зі значенням тривалості ознаки в часі. Семантичні 

групи, сформовані довкола концептів «тривалість» і «момент» у відсотковому 

відношенні співвідносяться як 57 % – 43 % (відповідно 281 і 213 лексем). 

Усередині вказаних груп кількісні показники також різняться. Так, у 

мікрополі концепту «тривалість» переважають одиниці, що репрезентують 

концепт «невизначена тривалість» (165 лексем). Відповідно, концепт 

«визначена тривалість»  реалізується в семантиці 116 лексем. Зіставлення 

прикметників, що вказують на різний ступінь тривалості в часі, демонструє 

більш високий ступінь об’єктивації значення довгої тривалості (48 одиниць), 

вічності, нескінченності (75 одиниць). При цьому прикметники з семантикою 

«короткий, нетривалий» формують порівняно невелику групу в 9 лексем, а 

значення «короткочасний» представлено тільки 12 лексемами.  

У семантичній групі, сформованій довкола концепту «момент» 

прикметники, що репрезентують концепт «момент відносно точки відліку» 

домінують відносно прикметників, які об’єктивують концепт «момент 

безвідносно точки відліку» (142 і 71 лексема). У свою чергу, в підгрупі 

концепту «момент відносно точки відліку» суттєво переважають лексеми зі 

значенням «момент відносно встановленого часу» (96 лексем) порівняно з 

прикметниками, які виражають «момент відносно теперішнього часу» (46 

лексем). 

Важливим для греків було й усвідомлення «своєчасності/несвоєчасності» 

події чи явища. Обидва значення представлено спеціальними групами 

прикметників відповідної семантики з домінуванням ідеї «несвоєчасності» (9 

лексем) і дещо меншою об’єктивацією значення «своєчасний» (5 лексем) [353].  
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Кількість одиниць у розглянутих підгрупах обставинно-темпоральних 

прикметників з усією очевидністю свідчить про міру значущості у сприйнятті 

давніми греками окремих часових проміжків. Так, наприклад, наявність 9 

прикметників із загальним значенням «денний», «щоденний» указує на 

важливість денного проміжку часу для сприйняття та вимірювання часу. Ці 

прикметники утворені від іменника ἡμέρα «день» за допомогою префіксів, які 

уточнюють ознаку розташування об’єкта чи явища всередині вказаного 

іменною основою темпорального відрізка.  

Різної об’єктивації в давньогрецькій мові набувають концепти, що 

актуалізують ознаку відношення до окремих частин доби. Так, поняттєвий 

субстрат концепту «ранковий» фіксується в семантиці 9 прикметників, які 

здебільшого походять від іменників зі значенням «зоря» (ἕως, ὄρθρος) і 

вказують саме на проміжок часу перед світанком або ж одразу після сходу зорі. 

Тобто «ранок» для давніх греків – це, передусім, пора світанку. 7 одиниць 

об’єктивують поняттєвий субстрат концепту «денний» і походять від іменника 

«день», того ж кореня, що й «день» взагалі як і частина річного циклу (ἡμέρα, ἡ; 

ἦμαρ, ατος τό). «Денний» у давньогрецькій відповідає світлій частині доби після 

світанку перед сутінками. Вербалізація поняттєвого субстрата концепту 

«вечірній» ґрунтується насамперед на спільноіндоєвропейському корені 

*Fεσπερ-, а також здійснюється одиницями віддієслівного походження зі 

значенням «той, що після заходу сонця» (ἀπόκλιτος; καταφερής). Прикметники, 

що репрезентують концепт «нічний», переважно походять від іменника νύξ і 

мають складну структуру,  утворюючись за допомогою суфіксів (νυκτερήσιος, 

νυκτερινός, νύκτερος), префіксів (ἐννύχιος, ἐπινύκτιος), шляхом основоскладання 

(πάννυχος, ἀωρόνυκτος, ἀκρόνυχος). Різні варіанти вербалізації концепту 

«нічний», прагнення конкретизувати таку темпоральну ознаку об’єктів чи явищ 

свідчать про особливий статус цієї частини доби. Загалом вказівка на 

відношення до нічного, найбільш утаємниченого й недосяжного для чіткого 

усвідомлення та сприйняття періоду добового циклу, знаходить вираження в 13 
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прикметниках, що відповідає прагненню людини найбільш чітко передати те, 

що не вдається точно оцінити та зафіксувати в часі. 

У групі якісно-темпоральних прикметників (див. додаток 7) показовими 

щодо специфіки темпоральних уявлень давніх греків виявилися групи одиниць, 

що репрезентують мікрополе концепту «періодизація життя істоти». Цікаві 

результати дає зіставлення кількісних показників прикметників, які 

об’єктивують різні сегменти цього мікрополя. Найбільша кількість ад’єктивів 

актуалізує концепт «молодий, юний» (39), майже однаково представлені 

концепти «дитячий» (22) і «старий» (28). Найменша кількість лексем 

зафіксована в підгрупі концепту «зрілий, дорослий» (9). Очевидно, що такі 

кількісні показники віповідають особливій значущості періоду розквіту й 

повноти сил людини і водночас акцентують увагу на ключових етапах буття 

людини –  початку і кінці її життя.  

Поряд із віковими виявляють специфіку вербалізації в давньогрецькій мові й 

ознаки фізичного і психічного стану, які можуть спостерігатися в певний 

момент часу. Фізичні характеристики, більш доступні для чуттєвого 

сприйняття, знайшли вираження в більшій кількості одиниць (326 лексем), 

натомість психічні характеристики позначені 124 лексемами. 

У великій групі прикметників, що репрезентують мікрополе концепту 

«темпоральні ознаки явищ та неістот» (усього 901 одиниця), слід відзначити 

домінування одиниць зі значенням «темний» серед кольорових характеристик. 

На позначення атмосферних явищ часто фігурують ад’єктиви зі значенням 

напряму вітру, стану неба, хмарності; у групі індивідуально-оцінних лексем 

переважають одиниці зі значенням «страшний, тривожний, тяжкий» з 

опозицією до «сприятливий, щасливий, ласкавий». Високий ступінь 

об’єктивації в системі ад’єктивів саме таких уявлень про ознаки довкілля та їх 

оцінку в емоційному плані можна пояснити специфікою організації 

географічного простору й клімату територій, населених греками. Так, Р. Віппер 

указував на необхідність врахування кліматичних особливостей Давньої Греції 

у формуванні національних рис еллінів. На думку дослідника, впливу клімату 
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Греції, кількості сонячних днів приписували й панівний настрій греків – їх 

життєрадісність та врівноваженість, хоча й не без песимістичних нот. У цілому 

сприятливий клімат мав і свої негативні риси, що загрожували людині. Такі 

природні фактори, як сухість повітря, брак дощів, спека в літні місяці, короткі 

зими з різкими коливаннями температури завжди несли небезпеку здоров’ю 

людини й зумовлювали велику смертність серед населення [48, с. 31].  

Отже, можна припустити, що в певних географічних і кліматичних умовах 

сформувалися характерні для греків принципи виділення й фіксації в об’єктів 

певного роду ознак, оцінки таких ознак і явищ, що ними позначаються, у 

позитивному чи негативному плані з подальшою вербалізацією в системі 

мовних засобів, зокрема прикметників. 

Мікрополе концептів «тривалість» і «момент» через об’єктивний та 

конкретно-часовий характер інформації про темпоральні ознаки явищ, подій, 

об’єктів формує ядерну зону концептополя «Часові ознаки об’єктів». 

Суб’єктивний і контекстуально зумовлений характер інформації, актуалізованої 

в поняттєвому субстраті концептів, що складають мікрополе «темпоральні 

ознаки істот» та «темпоральні ознаки неістот», дають підстави кваліфікувати 

цей сегмент досліджуваного концептополя як його периферійну зону. Ядерна 

зона концептополя «Часові ознаки об’єктів» вербалізована меншою кількістю 

ад’єктивів давньогрецької мови (494 лексеми), натомість периферійна 

представлена більш розгорнутою системою одиниць (1582 лексеми). У 

відсотковому відношенні означені зони представлені як 33% й 67% відповідно, 

що загалом відповідає специфіці мовної репрезентації ядерної та периферійної 

зони концептополя «Час» у системі іменників і пояснюється об’єктивними 

чинниками осмислення часу носіями мови. 
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Рис 4. 

Висновки до розділу 4 

 

1. Лексико-граматичний клас прикметників є специфічною групою слів. 

Вони символізують здатність людини сприймати об’єкти як цілісно, так і 

дискретно, виокремлюючи певні їх характеристики, якості, властивості. Поява 

такого класу слів стала результатом розвитку пізнавальної діяльності людини. 

У кожній мові ад’єктиви віддзеркалюють специфіку осмислення світу її 

носіями. 

2. Параметричні, орієнтаційні, релятивні ознаки об’єктів у просторовому 

вимірі, як і характеристика тривалості, короткочасності, послідовності в часі, 

параметри віку, фізичного і психічного стану, соціального статусу, властиві 

об’єктам у часовій парадигмі відношень, становлять суттєву частину 

семантичної структури прикметників. 

 3. У просторовій концептосфері найбільш інформативними щодо принципів 

формування картини світу в давніх греків виявляються параметричні та 

орієнтаційні прикметники. Висновки щодо їх кількісного та якісного складу в 

окремих лексико-семантичних підгрупах, які репрезентують різні сегменти 

концептополя «Просторові ознаки об’єктів», збігаються з відповідними 

результатами аналізу просторових іменників (див. додаток 1 та 5).  

Ядерна зона (обставинно-
темпоральні прикметники: 
тривалість, момент) 494 лексеми - 
33 % 

Периферійна зона (якісно-
темпоральні прикметники: 
темпоральні ознаки істот, 
темпоральні ознаки неістот) 1582 
лексеми - 67 % 
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 4. Чітко простежується тенденція до більшої об’єктивації в мові таких 

просторових характеристик об’єктів, як великий розмір, довжина, відстань, 

заповненість тощо (напр., великий (53): μέγας, βριμός, περιμήκης, περίμετρος, 

πελώριος, ἁδρός, γιγάντειος та ін. / малий (21): μικρός,  ὀλίγος, ἐλαχύς, ἦβαιος, 

βαιός, ἡμίοπος). В орієнтаційних опозиціях «верх/низ», «перед/тил», 

«край/середина» переважають прикметники, що репрезентують концепти 

«верх», «перед», «край» (напр., верх (37): ἐπιπόλαιος,  κορυφαῖος, μετέωρος, 

ὑπερδέξιος, ὑπέρτερος, ὑπερῷος, ὑψίζυγος та ін. / низ (5): κατώτατος, κατώτερος, 

νείαιρα, νέρτερος), аналогічно до груп іменників із загальним значенням «верх», 

«межа».  

 5. Дотичні до протиставлень внутрішньої/зовнішньої межі поняття 

«свій/чужий», «сусідній», «прикордонний» реалізуються в доволі великій групі 

одиниць (усього 100 лексем), що з усією очевидністю підкреслює значущість 

уявлень про власний/чужий простір та межу, яка їх відділяє, властиві 

світогляду давніх греків.  

6. Зовнішні характеристики об’єктів, що сприймаються зором, домінують 

порівняно з тими, які оцінюються іншими органами чуття, наприклад, 

тактильно. Так, лексико-семантична группа прикметників, які репрезентують 

різні аспекти зовнішніх ознак об’єктів, складається з 1331 лексеми (до них 

можна додати й одиниці, що актуалізують мікрополе концепту «колір» (182), 

напр.: ἀετώδης схожий на орла; αἰγοπρόσωπος з козячим обличчям; αἰολόχρως 

багатокольоровий, усіяний зірками; δῆλος видимий, помітний, ясний, 

очевидний; ποικιλόγραμμος із чорними лініями, смугами; ἔκλευκος бездоганно 

білий; ἐρεμνός чорний; ἰόεις темно-синій; κινναβάρινος яскраво-червоний; κιρρός 

лимонно-жовтий, бурштиновий). Натомість прикметники, що називають 

фізичні ознаки, які сприймаються іншими органами чуття, складають групу з 

727 одиниць, напр.: ἀζαλέος сухий; ἀθέρμαντος холодний; γλίσχρος густий; 

διάβροχος вологий; δριμύς гострий; ἀαγής твердий; ἄβλητος невражений, 

неушкоджений. 
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7. У групі орієнтаційних прикметників особливо виділяються ад’єктиви, 

що репрезентують концепт «статична локалізація» й протистоять одиницям, 

які актуалізують ознаки динамічного переміщення. Це цілком відповідає 

статусу прикметників як лексико-граматичного класу, що включає в себе, як 

правило, лексеми з семантикою постійної ознаки об’єкта. Домінування 

прикметників статичної локалізації з ознакою зовнішньої межі визначається 

як на кількісному, так і якісному рівні (особливості словотвірних моделей, 

глибина та складність семантичної структури), що відповідає реаліям самої 

дійсності, де зовнішня межа, доступна чуттєвому сприйняттю та зовнішній 

оцінці, піддається більш точному аналізу за формою, видом, розміром, 

довжиною й т. ін. порівняно з внутрішньою межею (напр.: ἀγχήρης ближній; 

ἀγχίμολος близький, ближній; ἀγχινεφής близький до хмар; ἀθάλασσος 

віддалений від моря, той, що не живе біля моря; ἄντοικος той, що живе на 

протилежному боці землі; ἄπιος далекий, дальній; ἀστρογείτων близький до 

зірок;  ἀξόνιος з’єднаний із віссю, осьовий; ἄρμενος прикріплений, підігнаний; 

δακτυλικός вставлений у каблучку;  δεραιοῦχος той, що охоплює шию; 

δουρίπηκτος прибитий списом). 

8. У вербалізації різних аспектів просторової концептосфери значну роль 

відіграють і відносні прикметники, утворюючи специфічну групу одиниць, які 

позначають відношення до певного просторового об’єкта-орієнтира. Лексико-

семантична група релятивних прикметників також характеризується різним 

кількісним і якісним складом, що відбиває специфіку самих об’єктів, 

відношення до яких вони називають. Найменшою (72 одиниць) є група 

прикметників, що репрезентують концепт «відношення до макропростору» 

(напр.: οὐράνιος небесний; γηγενής земний; ἀνατολικός східний; βόρειος 

північний; ἐπουράνιος небесний, той, що живе на небі; ζεφυρικός західний; 

ὕπαστρος підзірковий), найбільшою (232 одиниці) – група релятивних 

прикметників, що вербалізують концепт «відношення до мікропростору» й 

указують на відношення до численних об’єктів, різних за характером 

«вмістилища», досяжних безпосередньому сприйняттю людиною в її 
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повсякденному житті (напр.: ἀγρότης сільський; ἀκταῖος береговий, узбережний, 

приморський; θαλάσσιος морський; πολίτης міський, місцевий; ἀστεῖος міський; 

ἀκτίτης узбережний, береговий; ἐπαρχικός обласний, провінційний; ἀντριάς який 

живе в печерах, печерний). 

9. Ядерна й периферійна зони концептополя «Просторові ознаки об’єктів», 

як і відповідні зони функційно-семантичного поля простору, представленого 

системою просторових прикметників, формуються залежно від ступеня 

конкретності, досяжності для безпосередньої оцінки людиною у її 

повсякденному житті, значущості й інформативності складових концептів. 

Так, ядерна зона концептополя «Просторові ознаки об’єктів» включає 

концепти, які містять конкретну інформацію об’єктивного характеру про 

метричні, орієнтаційні й релятивні властивості об’єктів («розмір», «форма», 

«повнота/порожнеча», «цілісність/партитивність» як складники мікрополя 

«параметр»; система концептів мікрополя «орієнтація»; концепти 

«відношення до макропростору» й «відношення до мікропростору» як 

складники мікрополя «відношення»). На мовному рівні у функційно-

семантичному полі простору ця зона представлена 4328 прикметниками 

(86%). До периферійної зони концептополя «Просторові ознаки об’єктів» 

входять концепти «матеріал» і «колір», а також «відношення до територій, 

країн, областей» і «відношення до людей, тварин». У системі прикметників ця 

зона об’єктивується 666 лексемами (14%). 

10. У системі прикметників знаходять утілення й різноманітні 

характеристики часу, як абсолютні, так і ті, що сприймаються окремою 

людиною залежно від загального культурно-історичного та індивідуального 

емоційно-психічного контексту (див. додаток 6, 7).  Поділ прикметників на 

обставинно-темпоральні, які безпосередньо характеризують часові відрізки й 

прямо вказують на ознаки тривалості, моменту, послідовності часових відрізків 

відносно один одного, та якісно-темпоральні, що вказують на темпоральні 

ознаки істот та неістот, а також явищ і подій, повною мірою відбиває 

різноманітність часових характеристик, вербалізованих у системі прикметників 
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давньогрецької мови й відповідає аналогічним сегментам концептополя «Часові 

ознаки об’єктів». 

11. Наповнення лексемами окремих груп свідчить про  точність фіксації в 

мові об’єктивних реалій дійсності. Це добре видно на прикладі кількісного 

співвідношення підгруп лексем, що репрезентують мікрополе «момент 

відносно теперішнього часу» й «момент відносно встановленого часу», де 

теперішній час як точка відліку характеризується граничною й обмеженою 

кількістю пунктів, що взаємодіють із ним у часовій системі координат. 

Натомість інші пункти в часі, обрані та встановлені мовцем, самі по собі 

різноманітні й мають більшу кількість зв’язків з іншими точками в часі, що й 

знайшло вираження в складі відповідних підгруп темпоральних прикметників. 

12. Кількісні характеристики зіставлюваних лексико-семантичних груп 

свідчать також про статус і значущість для носіїв мови певного фрагменту 

знань про світ, об’єктивованого у відповідних лексемах. Можна сказати, що 

відчуття тривалості в часі виявляється більш актуальним для носіїв 

давньогрецької мови, ніж фіксація окремого моменту. Причому уявлення про 

невизначену тривалість у часі виражається й деталізується у більшій кількості 

лексем (165 одиниць) порівняно з уявленням визначеною тривалістю, напр.: 

ἄπαυστος безперервний, нескінченний; ἄπειρος безмежний, нескінченний; 

προσεχής постійний, безперервний; συμφυής суцільний, безперервний; συνεχής 

постійний, нескінченний. 

13. У групі якісно-темпоральних прикметників інформативними щодо 

специфіки сприйняття часових ознак об’єктів давніми греками виявилися 

прикметники, що репрезентують мікрополе «періодизація життя істоти». Серед 

них домінують ад’єктиви зі вказівкою на такі вікові характеристики, як  

«народження/дитинство – молодість – старість», напр.:  ἐπιτίτθιος той, який ще 

годується молоком; грудний; νεοτρεφής народжений нещодавно; малолітній; 

νήπιος малолітній; маленький; у віці немовляти; παιδαριώδης дитячий; ἐφηβικός 

юнацький; ἡβητικός юнацький; θαλερός юнацький, квітучий, сповнений сил; 
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κουρόσυνος молодий, юнацький; γηραιός старий; παρῆλιξ старий; πέμπελος 

старечий; πολυγήρως дуже старий.  

14. Особливо значущі для організації життя еллінів періоди, пов’язані з 

народженням дитини, шлюбом та похованням, й характеристики таких часових 

відрізків вербалізовано у відповідних прикметниках групи «суспільно-

політичне життя людини»: γαμήλιος весільний, шлюбний; ἐπιθαλάμιος 

весільний, шлюбний; κήδειος поховальний, жалобний; μονολεχής моногамний, 

вірний дружині; νέορτος щойно одружена, молода; νυμφεῖος весільний, 

шлюбний; πάτριος батьківський; θετός прийнятий у родину, всиновлений; 

ὀρφανικός сирітський. 

15. Зміни в стані природи, що суттєво впливали на організацію всього 

життя греків, зокрема у сільському господарстві, мореплавстві, торгівлі, 

визначаються щодо певного відрізка часу й фіксуються як ознака цього часу 

відповідними прикметниками. У групі «погода та атмосферні явища» особливої 

об’єктивації набули такі ознаки стану природи, як напрямок вітру, хмарність, 

вологість, дощ: ἀχλυώδης вкритий мороком, туманний; δυσχείμερος холодний, 

суворий, із суворими зимами; ἐπινεφής хмарний; κάτομβρος дощовий; νιφετώδης 

сніжний; κεραύνιος громовий, грозовий; πρηστήρ буревійний; ὑγρός дощовий. 

16. Різні часові моменти можуть сприйматися людиною і в 

аксіологічному плані, звичайно, досить суб’єктивно, залежно від власного 

емоційного стану, особистої оцінки ситуацій та подій. Домінування 

прикметників із негативним відтінком значення в оцінці часових відрізків 

пояснюється особливим психо-емоційним фоном сприйняття подій носіями 

давньогрецької мови, зумовленого специфікою географічного простору, 

клімату, загальними важкими й складними умовами життя: φοβερός жахливий, 

страшний; χαλεπός тяжкий, важкий; ψυχαλγής той, що завдає душевних 

страждань; ἀδευκής неприємний, тяжкий, жахливий;  ἄζηλος жалісний; але і 

ἄπονος безтурботний; αὐτοκρατής вільний, незалежний; εὐχερής легкий, 

безтурботний. 
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17. Конкретно-часовий характер інформації про темпоральні ознаки явищ, 

подій, об’єктів зумовлює включення мікрополя «тривалість» і «момент» до 

ядерної зони концептополя «Часові ознаки об’єктів» з вербалізацією у 

семантичній структурі 494 лексем, що становить 23% від загальної кількості 

прикметників, які входять до функційно-семантичного поля часу. Периферійну 

зону концептополя «Часові ознаки об’єктів» формують мікрополя  

«темпоральні ознаки істот» та «темпоральні ознаки неістот» через суб’єктивний 

і контекстуально зумовлений характер інформації, актуалізованої в 

поняттєвому субстраті концептів. Вербалізація цього сегменту концептополя 

здійснюється великою групою прикметників (1582 лексеми), що становить 67% 

загального лексичного корпусу темпоральних прикметників.  

18. Аналіз лексико-семантичних груп прикметників давньогрецької мови 

виявив їхню важливу роль у мовній об’єктивації концептосфер простору й часу 

як об’єктивних категорій, що склалися в носіїв мови в процесі їхнього розвитку 

та пізнання навколишнього світу. Система прикметників повною мірою передає 

загальну модель уявлень про простір і час, віддзеркалюючи досвід і знання, 

здобуті давніми греками за час свого існування, їхні ментальні здібності та тип 

світобачення. 

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [341; 342; 345; 346; 348; 

349; 350; 352; 358; 359; 369; 414; 415]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ СФЕРИ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ  

В СИСТЕМІ ДЕЙКТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

5.1. Категорія дейксису в лінгвістиці 

 

Локативно-темпоральні концептосфери, які репрезентуються численними 

лексичними одиницями функційно-семантичного поля простору й часу, 

набувають остаточного мовного оформлення за допомогою так званих 

дейктичних елементів, роль і функції яких у формуванні просторово-часової 

парадигми заслуговують на окрему увагу. Статус таких елементів, до яких 

належать насамперед прислівник, займенник та прийменник, може здаватися 

менш значущим порівняно з повнозначними частинами мови (іменником, 

прикметником, дієсловом), проте їхня роль у мовній актуалізації різних 

аспектів просторової й часової концептосфер, уточненні й конкретизації типу 

відношень між об’єктами, висвітленні їхніх субстанційних властивостей і 

характеристик щодо форми, вигляду, функцій є надзвичайно важливою. 

Дослідження таких мовних одиниць пов’язується насамперед із поняттям 

дейксису в лінгвістичному осмисленні. 

Вивчення феномену дейксису в мові починається з кінця ХІХ – поч. ХХ 

століття і пов’язується з іменами таких лінгвістів, як Е. Бенвеніст [24], 

К. Бругман [405], К. Бюлер [37; 409], У. Вайнрайх [532], О. Єсперсен [99], 

О. М. Пєшковський [222], Л. В. Щерба [388], Р. Якобсон [391; 392]. Сучасне 

осмислення цієї категорії представлено в роботах Ю. Д. Апресяна [12], 

Н. Д. Арутюнової [14; 15], Р. Брехта [402], Т. В. Булигіної [34; 36], О. М. Вольф 

[59], В. З. Дем’янкова [90; 91], О. Є. Кібрика [128; 129], Дж. Лайонза [165; 485; 

486], Дж. Лакоффа [474], С. Левінсона [478], О. В. Падучевої [212], 

Б. А. Серебренникова [263; 264], Ч. Філлмора [432], У. Чейфа [337; 411] та ін. 
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У лінгвістиці дейксис інтерпретується двоїсто: 1) за характером 

семантики та функцій дейктичних засобів, умов структурної організації 

мовленнєвих актів, у плані актуалізації, «перекладу» системи мови в мовлення 

(Е. Бенвеніст [24], К. Бюлер [37; 409], Р. Якобсон [391; 392]); 2) за сприйняттям 

семантичного та соціологічного тлумачення мовних одиниць, висловлювань 

(Дж. Кац [470], Ч. Філлмор [432], Дж. Фодор [434]). Перший підхід від 

дейктичних систем до мовлення можна умовно назвати лексикоцентричним, 

таким, що вивчає семантику слів, другий – текстоцентричним, метою якого є 

аналіз семантики висловлювання (від тексту, що інтерпретується, до аналізу 

семантики дейктичних елементів). 

Два вищезгаданих підходи відрізняються не тільки «спрямованістю» 

аналізу, а й основним об’єктом та колом проблем, які потребують дослідження, 

а також системою дейктичних категорій. Метою аналізу за лексикоцентричного 

підходу є виявлення дейктичних  систем мови, характеру їх значення, типів 

знаків відносно вказівки та ін., у той час як за текстоцентричного вивчення 

з’являється зовсім інше коло проблем: умови сприйняття інформації, 

соціальний статус комунікантів, вибір мовних засобів, мовна компетенція 

учасників комунікації, яка забезпечує контроль за основними координатами 

одноразового акту мовлення та ін. [318, с. 165–166].  

Дослідження К. Бюлера заклали фундамент вивчення дейксису, 

стимулювали подальші дослідження в цій галузі  та позначили практично всі 

основні проблеми теорії дейксису, що перебувають у центрі уваги лінгвістів і 

на сьогодні [409]. Мовознавець визначив три основні типи дейктичних 

категорій: особистий дейксис, просторовий дейксис та часовий дейксис, які 

відповідають основним критеріям мовного акту.  

Просторовий дейксис пов’язується з локалізацією об’єкта відносно 

дейктичного центру, тобто є вказівкою на позицію об’єкта відносно мовця.   У 

мовах світу, як правило,  існує спеціальний клас слів, що виконує таку 

локалізацію; цей клас називається вказівними (або дейктичними) 

займенниками. Мінімальна дейктична система складається з двох грамем: 
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«близько від мовця» (ближній дейксис) та «не близько від мовця» (дальній 

дейксис). Ця система, очевидно, є однією з найпоширеніших у мовах світу. 

Мов, у яких би дейктичні протиставлення не виявлялися, не існує.  

Розширені варіанти дейктичної системи можуть включати в себе велику 

кількість ступенів близькості. Достатньо поширеною є тричленна дейктична 

система, яка складається з трьох грамем: «близько від мовця», «близько від 

адресата», «не близько ані до мовця, ані до адресата» («далеко»). Але можлива і 

чотиричленна система. В. А. Плунгян наводить приклад саме такої дейктичної 

системи в мові куві, де існує чотири ступені: далекий, середній-1, середній-2, 

ближній [224, с. 262]. 

Дослідник також зауважує, що в мовах світу існує не тільки просторовий, 

а й часовий дейксис, тобто орієнтація часу ситуації відносно моменту 

мовлення. У зв’язку з тим, що час у природних мовах зазвичай уявляється 

лінійно, тобто як вектор, спрямований  із минулого в майбутнє, часова 

орієнтація ситуації зводиться до вказівки відносної хронології двох ситуацій на 

осі часу: зображуваній ситуації Р та ситуації мовного акту (тобто того моменту, 

коли  мовець сповіщає про Р). Це елементарний «егоцентричний» спосіб 

локалізації ситуації в часі. Усі природні мови використовують його доволі 

типово, незалежно від культурних відмінностей у сприйнятті часу як такого 

[224, с. 256]. 

Отже, категорія часового дейксису (у граматиці саме її прийнято 

позначати просто як «час») може включати в себе не більше трьох грамем: 

«ситуація Р збігається в часі з моментом мовлення», «ситуація Р передує 

моменту мовлення» та «ситуація Р відбувається після моменту мовлення». Їх 

загальноприйняті назви – теперішній, минулий та майбутній час відповідно [31, 

с. 15]. Як правило, специфічна інформація щодо перебігу й розвитку ситуації в 

темпоральній площині передається різноманітними грамемами дієслівного 

часу.  

Показники часового дейксису, як і показники просторового, можуть 

додатково розрізняти ступені віддаленості від моменту мовлення. За словами 
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О. В. Падучевої, саме мова забезпечує мовців необхідними засобами для 

здійснення референції до численних об’єктів, явищ, подій, ситуацій, формуючи 

спеціальний клас дейктичних слів – тут, там, зараз, тоді та ін. При цьому 

важливу роль відіграють як мовець, так і слухач, їхня позиція в просторі й часі 

[212, с. 258–259]. 

 Отже, широко вживане поняття дейксису знайшло втілення в такому 

визначенні: «Під дейксисом розуміється локалізація та ідентифікація осіб, 

предметів, подій, процесів та дій, про які говорять або до яких відсилають, 

відносно просторово-часового контексту, що створюється й підтримується 

актом висловлювання та участю в ньому одного мовця й принаймні одного 

адресата» [260, с. 95; 486]. 

 Початковим пунктом системи дейктичних координат є центр вказівного 

поля, що виступає як точка відліку при орієнтації людини в просторі і часі [260, 

с. 94]. У природній мові значення центру втілено в словах «Я – тут – зараз», де 

поетапно виділяються рівні самого мовця, близького до мовця співрозмовника 

та далекої третьої особи. На думку Ю. С. Степанова, ці відношення 

універсальні. Повна система таких слів розвивається з початкової системи 

координат акту мовлення, тобто в дейктичних словах [284, с. 229]. 

Складна й багатопланова проблема дейксису не може отримати 

вирішення без аналізу лексико-граматичних класів слів, функціонування яких 

пов’язується з дейктичним типом значення. Характер і специфіка семантики, 

властивої дейктичним мовним знакам, і своєрідність їх функцій породжують 

суперечливі судження дослідників. Виділення дейктичного типу значення 

залишається до цього часу питанням дискусійним.  

Як слушно зауважила А. А. Уфімцева, мовленнєві знаки можна поділити 

на дві групи: одні функціонують як «ярлики», тобто здійснюють номінацію, 

інші виступають у ролі «вказівників», не називаючи, а тільки спрямовуючи 

нашу увагу на об’єкт [318, с. 186]. На противагу розряду слів-найменувань, 

значення яких має абсолютний характер у тому сенсі, що воно детерміноване 

реальною дійсністю (суворо закріпленою за знаком предметної та/або 
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поняттєвої віднесеності у системі певної мови), дейктичні знаки, які не є 

назвами осіб, предметів, виділяють і диференціюють факти, явища, предмети та 

особи відносно координат мовного акту: актуального моменту мовленнєвого 

акту, учасників комунікативного акту (мовця, слухача), перебування осіб, 

предметів у конкретній ситуації не тільки відносно суб’єкта мовлення, а й 

відносно один одного [318, с. 166].  

В елементах мови взагалі, а в лексичних одиницях зокрема, знаходять 

відображення не тільки суб’єктивні, але, перш за все, об’єктивні просторові й 

часові характеристики предметів. Згідно з цим у мовних засобах, в семантиці 

окремих слів чи цілих мікросистем знаходять вираження різні види відносної 

характеризації предметів, осіб, подій, визначення їхніх просторових, часових та 

інших зв’язків через відношення одне до одного. 

До числа подібних вказівників у давньогрецькій мові належать особові та 

вказівні займенники, прислівники місця й часу, прийменники. Із дослідженням 

особливостей функціонування саме таких слів пов’язаний розвиток учення про 

дейксис.  

 

5.2. Прислівники як засіб об’єктивації концептосфер простору й часу в 

давньогрецькій мові 

 

Прислівники як одна з повнозначних частин мови беруть активну участь 

в об’єктивації структур знання, що належать до певного роду онтологічних 

категорій, і реалізують через своїх представників диференціацію сприйнятого, 

пізнаного та оціненого людиною. 

Прислівники виділяються як окремий клас слів за різними критеріями: 

морфологічним, синтаксичним, семантичним тощо. На початку системного 

лінгвістичного вивчення їх під впливом давньої традиції, що бере початок від 

античних граматик, панувало речовинно-логічне визначення прислівників як 

«якості чи обставини іншої якості або дії» [52, с. 272]. 
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У сучасних дослідженнях прислівника спостерігається тенденція до 

залучення всіх критеріїв оцінки частин мови: морфологічного, синтаксичного, 

семантичного. Таким чином, прислівник постає в усій багатогранності своїх 

ознак, властивостей і функцій. 

В. В. Виноградов визначає прислівник як «граматичну категорію, під яку 

підводяться невідмінювані, незмінні та неузгоджувані слова, які прилягають до 

дієслова, категорії стану, іменників, прикметників та їхніх похідних і 

виступають у синтаксичній функції якісного означення або обставинного 

відношення» [46, с. 273]. 

І. Р. Вихованець, згідно з концепцією чотирикомпонентної системи 

частин мови, за базовим семантичним критерієм відносить прислівник разом із 

прикметником до периферійних класів. На думку дослідника, клас прислівників 

вирізняється своїми синтагматичними, а не лексичними особливостями. 

Прислівник не має свого специфічного лексичного значення. Воно ґрунтується 

на лексичному значенні прикметника, дієслова та іменника, тому в 

прислівниковій синтагматичній позиції можуть траплятися компоненти з 

лексичним значенням статичної ознаки, процесу і предмета. Специфіка класу 

прислівників полягає в тому, що лексичне значення статичної ознаки, процесу і 

предмета ставиться у синтагматичний зв’язок із предикатом і через те виконує 

функцію ознаки ознаки [52, с. 17]. 

Вважаючи «опорою» виділення частин мови семантичні критерії, 

А. Вежбицька стверджує, що зіставлення класів слів, особливо на міжмовному 

рівні, можливо тільки на основі емпірично визначених мовних універсалій, 

тобто понять, які виявляються в тій чи іншій формі в усіх мовах і можуть 

вважатися інтуїтивно осмисленими концептуальними елементами. Усі 

емпірично встановлювані лексичні універсалії означають прості, інтуїтивно 

зрозумілі концепти і є самоочевидними [42, с. 219-222]. На думку дослідниці, 

традиційний клас прислівників є неоднорідним і визначення, яке він отримав, є 

швидше «функційним», ніж семантичним і полягає в розумінні прислівників як 

слів, що пояснюють дієслова й прикметники. Застосовуючи стратегію 
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універсальних концептів, дослідниця пропонує розглядати прислівники як клас 

слів, який визначається на базі внутрішньомовних критеріїв і включає в себе 

вживані в певній мові «експоненти універсальних концептів ДУЖЕ і ТАК» [42, 

с. 232-233]. 

Прислівники не мають певного семантичного інваріанта й повинні бути 

ідентифіковані в кожній мові на основі формальних, лінгвоспецифічних 

критеріїв, але водночас вони можуть підлягати міжмовному зіставленню на 

основі вищезазначених лексичних прототипів. 

Характерною рисою прислівників є й те, що вони постійно поповнюються 

за рахунок інших частин мов, при цьому певна частина прислівників 

утворилася від таких слів та їх форм, які на сьогодні вже не існують і 

збереглися у своїх застиглих та архаїчних формах тільки в цих прислівниках.  

Як зазначає В. В. Виноградов, прислівники являють собою не тільки 

морфологічні залишки граматичних різновидів, що виникли або зникають, а й 

новий «продукт боротьби між живими формами у складі інших частин мови» 

[46, с. 274]. 

Очевидно, що статус прислівників у мові зазнавав переосмислення з 

розвитком лінгвістичної науки. Цей процес триває й досі. На матеріалі різних 

мов прислівники вивчаються з різних дослідницьких позицій. 

Один з актуальних напрямів дослідження прислівників тісно пов’язується 

з поняттям дейксису, яке вводиться у граматичну теорію для опису 

орієнтаційних властивостей мови та місцем і часом висловлювання. 

 

5.2.1. Прислівники просторової семантики 

 

У концептуальній сфері простору лексико-граматичний клас прислівників 

концептуальне поле  «Ознака дії/стану в просторі». Ієрархічна структура 

означеного концептополя передбачає його поділ на сегменти (мікрополя), 

сформовані довкола концептів «статична локалізованість», «динамічне 

переміщення», «форма об’єктів, спосіб дії» тощо з подальшою диференціацією 
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когітивно-семантичного простору за мікрополями концептів меншого ступеня 

абстракції. У системі просторових прислівників  давньогрецької мови (всього 

771 одиниця) знайшли вираження основні уявлення про рух і статичне 

місцеперебування, ступінь віддаленості, а також межу, відносно якої 

визначається рух або локалізація об’єктів. Окремо виділяється група 

прислівників, що уточнюють зовнішні властивості об’єктів, а також спосіб і 

характер дії, руху або розташування в просторі. Залежно від реалізації в 

семантичній структурі прислівників відповідних концептів просторового 

дейксису формуються лексико-семантичні групи (див. додаток 8). 

 

1. Статична локалізованість (349 лексем) 

1.1. Загальне або конкретне місце розташування (117 лексем) 

ἀγκάς в обіймах; πού десь, де-небудь; Ἀβυδόθι в Абідосі; ἀγορῆφι на зібранні; 

Ἀθήνησι в Афінах; αὐτόθι саме тут, у цьому самому місці; ἄλλοθι в іншому 

місці; ἑκασταχόθι повсюди; διωρισμένως в обмеженому місці, місцями; ἐνθάδε 

тут; μηδαμόθι ніде; οἴκοι вдома, на батьківщині; Φθίηφι у Фтії; χερσόθι на 

суходолі; χαμαί на землі; αὐτοβοεί на місці злочину;  ὁμοῦ в тому самому місці 

та ін.:  

 ἣ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ Ἀφροδίτη μητρὸς ἑῆς: ἣ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάζετο 

θυγατέρα ἥν (Hom. Il. 5.370–371) – богиня Афродіта кинулася в ноги своїй 

матері, Діоні; вона ж взяла в обійми дочку; λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἄλλοθι 

γῆς οὐδαμοῦ κατὰ χρόνον ἐκεῖνον ἢ ἐν Ἀθήνῃσι (Hdt. Hist. 5.82.2) – говорять, що в 

ті часи ніде не росли оливи, але тільки в Афінах. 

1.2. Дистантне розташування (ступінь віддаленості) (60 лексем) 

ἄγχι близько, впритул; ἀποτῆλε далеко від; αὐτοσχεδόν поблизу; ἐγγύς близько, 

на близькій відстані; ἑκάς далеко, вдалині; πάρεγγυς близько, у безпосередній 

близькості; πέλας близько; μακρῶς далеко, на великій відстані; συσταδόν 

поблизу, впритул; ἀπόπροθι далеко, вдалині; ἐκποδῶν вдалині, осторонь; πλησίον 

поблизу, близько та ін.: 



310 

  

 αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην, ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ 

πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι (Hom. Od. 1.156–157) – тут Телемах обережно сказав 

світлоокій Афіні, близько голову нахиливши, щоб інші не почули; ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ 

ἠυγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας, νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν ὠμοφάγος 

λῖς ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα (Theocr. 13. 61–63) – як лев 

благородний, далеко почувши голос оленя, що блукає в гірських хащах, 

поспішає з лігвища до готової їжі. 

1.3. Розташування щодо верхньої межі (34 лексеми) 

ἀνά наверху, зверху; ἄχρι поверх, впритул; ἐπιπολαίως на поверхні; ὕψι зверху, у 

височині; ἀναβάδην  високо, на височині; ἐφύπερθεν поверх, зверху; κατάκρηθεν 

над головою, зверху; ὑψοῦ наверху, угорі; ἄκρον зверху, поверх; ὄρθιον угору, 

зверху, поверх та ін.: 

 ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ πήχυιον προύχοντα περὶ 

σκαλμοῖσιν ἔδησαν (Apoll. Phod. 1.378–379) – угору з обох боків корабля підняли 

вони весла, щоб виступали на лікоть, і до кочетів їх прив’язали; καὶ Κορίνθιοι 

καὶ Πελληνῆς καὶ Φλειάσιοι ὄρθιον ἑτέραν ἐπορεύοντο (Thuc. Hist. 5.58.4) –  а 

коринтяни, пелленці й фліунтці йшли іншим шляхом зверху. 

1.4.  Розташування щодо нижньої межі (15 лексем) 

ὑπό унизу, знизу; ἔνερθεν знизу; ὑπένερθεν внизу, знизу під землею, у 

підземному царстві; ὑποκάτωθεν знизу, нижче; ἀμφουδίς із землі, знизу; 

ὑπόβρυχα під водою; κάταντα униз з гори, під гору та ін.: 

 τόλμα δ᾽ οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ ἔνερθεν κλαίων τοὺς φθιμένους ἄνω (Eur. Alc. 

985–986) – наважуйся, адже сльозами ти ніколи не повернеш мертвих знизу 

наверх; τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι νάπας ὅσαι κοῖλαι, τὰς ἐκροὰς αὐτῶν 

εἴργοντας οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύμασιν, ὅπως ἂν τὰ παρὰ τοῦ Διὸς ὕδατα 

καταδεχόμεναι καὶ πίνουσαι, τοῖς ὑποκάτωθεν ἀγροῖς τε καὶ τόποις πᾶσιν νάματα καὶ 

κρήνας ποιοῦσαι,  (Plat. Leg. 6. 761 b) – треба загородити насипами та ровами 

джерела, щоб там накопичувалися та збиралися дощові води, утворюючи для 

всіх нижче розташованих полів та місцевостей джерела та струмки. 
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1.5. Розташування щодо передньої межі (33 лексеми) 

ἄντα прямо навпроти, обличчям до обличчя; ἀντιθέτως один проти одного; 

ἀντικρύ проти, прямо; ἰθύς прямо навпроти, обличчям до обличчя; κατάντηστιν 

прямо навпроти; καταντικρύ прямо навпроти; πρό спереду, попереду; ἔμπροσθεν 

спереду, попереду; μετωπηδόν фронтом уперед; πάροιθεν  спереду, попереду; 

ἀντίπρῳρον носовою частиною вперед; προπρηνές вперед; πρόπρυμνα кормою 

вперед та ін.: 

 καὶ περαιωθεὶς ἐπὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντικρὺ κατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ Καυκάσου τὸν 

ἐσθίοντα τὸ τοῦ Προμηθέως ἧπαρ ἀετόν, ὄντα Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος (Apollod. Bibl. 

2.5.11) – переправившись на протилежний материк, він застрелив на Кавказі з 

лука орла (породження Єхідни і Тифона), що з’їдав печінку Прометея; ἀπὸ 

σημείου ἑνὸς ἄφνω ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον, ὡς εἶχε τάχους 

ἕκαστος, ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους, καὶ ἤλπιζον πάσας τὰς ναῦς ἀπολήψεσθαι (Thuc. Hist. 

2.90.4) – за одним сигналом вони розвернулися фронтом уперед і попливли 

якомога швидше на афінян, сподіваючись перехопити їхні кораблі. 

1.6. Розташування щодо задньої межі (16 лексем) 

ὀπίσω, ὕστερον, ἐξόπιθεν, μετόπισθεν, κατόπιν ззаду, позаду; παλιμπυγηδόν задом 

наперед та ін.: 

  τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα ἰδνωθεὶς ὀπίσω (Hom. Od. 8.374–375) 

– він кинув його [м’яч] до хмар, що тінь наводять, відкинувшись назад; οἷς 

ἕτεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως ἐκεῖνοι ῥᾷον προσβαίνοιεν, καὶ ἔμελλον 

δώσειν ὁπότε πρὸς τοῖς πολεμίοις εἶεν (Thuc. Hist. 3.22.3) – за ними інші несли 

щити, щоб їм легше було підніматися, а щити мали передати, як тільки вони 

наблизяться до противників. 

1.7. Розташування щодо внутрішньої  межі (20 лексем) 

εἴσω, ἐν, ἔνδοι, ἔνδοθι всередині; ἐνδοτάτω у самій глибині; εἴσωθεν зсередини, 

усередині; μετά у тому числі, посеред; μεταξύ, μέσον, μεσηγύς посеред, 

усередині, посередині та ін.:  

 κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς ἵσταντ᾽ ἀθανάτοις ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ᾽ ὑπ᾽ ἀπήνης ἡμιόνους 

ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω (Hom. Od. 7.4–6) – вийшли назустріч їй молоді, 
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безсмертним подібні брати, вони розпрягли мулів і віднесли всередину одяг; ὡς 

δὲ ἐγένοντο κατὰ τὴν μεταξὺ κειμένην θάλασσαν Σιγείου καὶ Χερρονήσου, ὤλισθεν 

εἰς τὸν βυθὸν ἡ Ἕλλη (Apollod. Bibl. 1.9.1) – коли вони опинилися над морем, що 

лежить посередині між Сігеєм та Херронесом, Гела скотилася у безодню. 

1.8. Розташування щодо зовнішньої  межі (33 лексеми) 

ἑξῆς у ряд, поряд, один біля одного; ἔξω зовні, ззовні; ἐσχάτως із краю, у кінці, 

на останньому місці; παρά поряд, біля, рядом, поблизу; παρακειμένως 

паралельно, слідом за; πάραντα вбік; ἄκροθεν на кінці; διχόθεν з обох боків; 

ἔκτοσθεν зовні; θύραθεν зовні, збоку; πλευρόθεν збоку; βύζην щільно, впритул; 

ἐνδέξια з правого боку, справа; ἐπιδέξια справа та ін.: 

 ὡς δὲ κατὰ νώτου ἐγένετο ἰούσης τῆς γυναικός ἐς τὴν κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε 

ἔξω, καὶ ἡ γυνὴ ἐπορᾷ μιν ἐξιόντα (Hdt. Hist. 1.10.2) – коли жінка, йдучи до ліжка, 

повернулася до нього спиною, він одразу ж вийшов назовні, але жінка 

помітила, як він виходив; πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ οὐρῆες κίον αὐτῶν. πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα 

πάραντά τε δόχμιά τ᾽ ἦλθον (Hom. Il. 23.114–115) – перед ними йдуть стражники, 

долаючи шлях то вгору, то вниз, то збоку, то впоперек. 

1.9. Розташування по колу (21 лексема) 

ἀμφί довкола, звідусіль, з обох (з усіх) боків; κυκλικῶς по колу, колоподібно; 

περί  довкола; πέριξ довкола, навкруги; ἐπιστροφάδην в усі боки, довкола (себе); 

κυκλόθεν довкола, навкруги; περισταδόν (стоячи) довкола, (оточуючи) з усіх 

боків; κύκλῳ довкола, навкруги та ін.: 

ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας 

ἑκατόμβας (Hom. Il. 2.305–306) – ми довкола криниці на святих вівтарях 

правили відбірні гекатомби безсмертним богам; οἳ μὲν ἐξ ἐναντίης ἐπισπόμενοι 

καὶ τὸ ἔρυμα τοῦ τείχεος συγχώσαντες, οἳ δὲ περιελθόντες πάντοθεν περισταδόν 

(Hdt. Hist. 7.225.3) – одні, переслідуючи еллінів спереду, зруйнували захисну 

стіну, а інші оточили з усіх боків. 
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2. Динамічне переміщення (301 лексема) 

2.1. Позитивна динаміка (170 лексем) 

ἄναντα угору, наверх; ἀπεστραμμένως у зворотний бік; ἔμπαλιν назад, навпаки; 

ἔνθα туди, сюди; ἐνταῦθα сюди, до цього місця, у це місце; πέραν на той бік, на 

протилежний бік; πόρρω уперед, далі; πρό уперед; Ἀθήναζε в Афіни; Αἰγυπτόνδε 

до Єгипту; ἅλαδε у море; αὐτόσε саме туди; ἑκασταχόσε в усі боки, повсюди; 

νειόθι до глибини; νομόνδε до пасовиська; οὖδασδε на землю, додолу; πανταχοῖ 

повсюди, в усі місця; προβάδην просуваючись уперед, на ходу вперед; 

σταθμόνδε у своє помешкання; ἀλλαχῇ в інше місце; ἐκποδῶν геть, убік, далеко, 

вдалечінь; ἰθεῖαν прямо; τῇ у це місце, сюди; πενταχοῦ у п’яти напрямах та ін.: 

 ὁ δὲ πολλὰ μὲν τῶν μαντίων ἀπαγορευόντων πολλὰ δὲ τῶν φίλων ἐστέλλετο 

αὐτόσε (Hdt. Hist. 3.124.1) – він, незважаючи на численні попередження віщунів 

та друзів, сам вирушив туди; πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις, πρῶτος δὲ 

σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι ἑσπέριος (Hom. Od. 9.450–451) – першим опівдні 

ти біг до потоку, першим і ввечері повертався в оселю; ταῦτα δὴ πάντ᾽ αὐτοὶ 

παρεσκευασμένοι καὶ ποιήσαντες φανερὰ τοὺς ἄλλους ἤδη παρακαλῶμεν, καὶ τοὺς 

ταῦτα διδάξοντας ἐκπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοῖ, εἰς Πελοπόννησον, εἰς Ῥόδον, εἰς 

Χίον, ὡς βασιλέα (Dem. 9.71) – ми це самі влаштуємо, звернемося до інших і для 

роз’яснення справи надішлемо послів усюди – до Пелопоннесу, Родосу, Хіосу, 

до царя. 

2.2. Негативна динаміка (131 лексема) 

ἀγορῆθεν з зібрання, з площі; ἀγρόθεν з поля, з села; Ἀθήνηθεν з Афін; ἀλλαχόθεν 

з іншого місця; ἄνωθεν зверху, з висоти; βυσσόθεν з глибини моря, з морського 

дна; Γαδειρόθεν з Гадір; γῆθεν з, з-під землі; δαίτηθεν з бенкету; ἱππόθεν з 

(дерев’яного) коня; κλισίηθεν з намету, з куреня; Κρήτηθεν з Криту; μυκτηρόθεν 

з носа; νοτόθεν з півдня; ὀλιγαχόθεν з небагатьох місць; οὐρανόθεν з неба; 

πεδόθεν з землі; πορρωτέρωθεν з більш далекої відстані; τηλόθεν здалеку; 

Τροίαθεν з Трої; ὑπερωϊόθην з верхнього поверху, зверху; χερσόθεν з суходолу, 

від берега та ін.: 
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 ἀλλ᾽ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι σπερχόμενοι (Apoll. Phod. 1. 876–

877) – вони пішли з зібрання й швидко стали збиратися в похід; οὗτος Δαρείῳ 

προσήιε φόρος ἀπὸ τῆς τε Ἀσίης καὶ τῆς Λιβύης ὀλιγαχόθεν (Hdt. Hist. 3.96.1) – ця 

данина надходила Дарію з Азії та з небагатьох місць Лівії; καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ 

μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης (Hom. Il. 1.269–270) – я 

приєднався до них, прийшовши здалека, покинувши Пілос і землю Апії. 

 

3. Організація форми об’єктів, спосіб дії (121 лексема) 

ἀκλινέως абсолютно прямо; ἄνδιχα навпіл, на дві частини; ἀπαλλάξ поперемінно; 

διαμπερές наскрізь, навиліт; διάτριχα на три частини; δόχμια навскіс, поперек; 

ἐπιμίξ безладно, без розбору; θολοειδῶς куполоподібно, за куполоподібною 

кривою; ἰσορρόπως у стані рівноваги, стійко; κρυσταλλοειδῶς на кшталт льоду, 

як лід; κυβικῶς у вигляді куба; κυλινδρικῶς у формі валу, циліндрично; 

μεγαλωστί широко, на широкому просторі; μίγδα упереміш, разом; πλαγίως 

криво, навскіс; πυροειδῶς у вигляді вогню, подібно до полум’я; ῥευστικῶς у 

рідкому стані; φοινικτικῶς у пурпуровому кольорі; ὠχραντικῶς у жовтому 

кольорі; ἀποτάδην у витягнутому стані; βάδην кроком, пішки; ἰλαδόν натовпами, 

масами; λογάδην збираючи докупи; ὁμιλαδόν групами, загонами; ὀρθοστάδην 

стоячи, на ногах; ὀρχηδόν  по одному, один за одним; περιβάδην сидячи верхи; 

περιπλέγδην обвиваючись; πλινθηδόν на кшталт цегли; συνοχηδόν зібравши 

разом, стискаючи; ὑπονομηδόν через підземний хід, через підкоп; φαλαγγηδόν 

фалангами, колонами, зімкнутими лавами; φοράδην несучи на носилках; θαμά 

щільною масою, густо; τύρβα безладно, упереміш; τυτθά дрібно, на дрібні 

шматочки; ὑπασπίδια прикриваючись щитом та ін.: 

οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν κεκριμέναι κατὰ φῦλα 

διάτριχα ναιετάασκον (Apoll. Phod. 2. 995–996) – адже вони живуть не в одному 

місті разом, але розділяються в тій землі на три частини за племенами; οἳ δὲ 

μάχοντο Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν (Hom. Il. 12.2–3) – билися данайці з 

троянцями всі разом; μόναι δὲ δύο λεγεῶνες οὕτω γὰρ τὰ τάγματα Ῥωμαῖοι 

καλοῦσιν, ἐπίκλησιν ἡ μὲν Οὐϊτελλίου Ἅρπαξ, ἡ δὲ Ὄθωνος Βοηθός, εἰς πεδίον 
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ἐξελίξασαι ψιλὸν καὶ ἀναπεπταμένον, νόμιμόν τινα μάχην, συμπεσοῦσαι 

φαλαγγηδόν, ἐμάχοντο πολὺν χρόνον (Plut. Oth. 12.3) – тільки два легіони (адже 

так римляни називають загони), «Хижак» і «Захисник», якими командували 

Вітеллій та Отон, змогли розвернутися на гладкій та пласкій рівнині й довго 

вести бій щільними фалангами. 

 Просторові прислівники демонструють різноманітні способи оформлення й 

закріплення за мовним знаком певного типу просторового відношення. Так, 

наприклад, загальне значення статичного розташування, а також опозиції 

«близько/далеко» виражаються здебільшого через систему власне прислівників, 

що часто корелюють із відповідними формами первинних прийменників (ἑκάς 

далеко; ἴκταρ близько, поряд; ἐγγύς близько, поблизу; παρά біля; τῆλε далеко). 

Протиставлення «верхня/нижня межа», як правило, оформляється за 

допомогою адвербіальних постфіксів (ἀνέκαθεν зверху, з висоти; ἐπάνωθεν 

зверху, наверху; καθύπερθεν зверху; ὑψόθι наверху, вгорі; ὑποκάτωθεν знизу, 

нижче). Опозиція «внутрішня/зовнішня межа» виражається одиницями різних 

дериваційних моделей: у першому випадку – власне прислівники (ἔνδον 

всередині; μεσηγύς посред, усередині, у проміжку; μεταξύ посеред, усередині; 

εἴσω всередину; ἐν всередині), у другому – лексеми, утворені за допомогою 

адвербіальних постфіксів (ἀμφοτέρωθεν з обох боків; θύραθεν ззовні, назовні; 

πλευρόθεν збоку; ἔξωθεν ззовні). 

 Значення руху, або динаміки, передається здебільшого прислівниками з 

адвербіальними постфіксами з семантикою наближення або віддалення 

(ἀλλαχόσε в інше місце; ἄστυδε в місто; ἐκεῖθεν звідти, з того місця, з тієї 

сторони; Θρῄκηνδε у Фракію; Δωδώναθεν з Додони). Варіанти позначення 

форми об’єктів, способу дії виражаються прислівниками, що репрезентують 

різні словотвірні моделі (διαμπερές наскрізь, упритул; ἴκταρ разом; καταμόνας по 

одному, на самоті; κωμηδόν окремими селами; μονίμως  залишаючись на місці; 

ὀρθοστάδην стоячи, стоячи на ногах; τετραχῇ на чотири частини; φορμηδόν 

хрестоподібно). 
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 Кількісний склад одиниць у розглянутих лексико-семантичних групах 

дозволяє зробити висновки про домінанти в системі просторових опозицій (див. 

додаток 8). Так, концепт «статична локалізованість» в цілому виражається 

більшою кількістю одиниць (349), ніж концепт «динамічне переміщення» (170 

позитивна динаміка й 131 негативна динаміка). У мікрополі концепту «статична 

локалізованість» домінантними виявляються  концепти «далеко» (пор. 

«близько»), «верхня межа» (пор. «нижня межа»), «передня межа» (пор. «нижня 

межа»), «зовнішня межа» (пор. «внутрішня межа»). Такі дані цілком збігаються 

з висновками щодо кількісного аналізу відповідних лексико-семантичних груп 

просторових іменників та прикметників. У результаті можемо говорити про 

загальне домінування в загальній картині світу давніх греків саме таких уявлень 

про організацію простору та їх фіксацію в лексико-семантичній системі 

давньогрецької мови. 

 Конкретні й об’єктивні ознаки дії й стану в просторі, що включають 

уточнення позиції щодо межі різного типу або наближення/віддалення від 

об’єкта-орієнтира, формують ядерну зону концептополя «Ознака дії/стану в 

просторі» й репрезентуються значною групою прислівників (650 лексем, що 

становить 84% від загальної кількості просторових прислівників 

давньогрецької мови). Периферійну зону концептополя формують концепти, 

поняттєвий субстрат яких містить інформацію про спеціалізовані, 

контекстуально або ситуативно зумовлені характеристики стану, дії в просторі 

(мікрополе «форма об’єктів, спосіб дії»). Периферійна зона репрезентується 

меншою кількістю прислівників порівняно з ядерною зоною (121 лексема, 16% 

від загального лексичного корпусу просторових прислівників). 
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Рис. 5 

5.2.2. Прислівники темпоральної семантики 

 

 Прислівники темпоральної семантики репрезентують у мові 

концептуальне поле «Ознака дії/стану в часі». Аналіз системно-структурної 

організації означеного концептополя вимагає звернення до ґрунтовної праці 

М. В. Всеволодової, присвяченої детальному аналізу мовної репрезентації 

системи часових відношень. 

Дослідниця, розробляючи для опису часових відношень систему значень, 

побудовану за принципом бінарних опозицій, виділяє такі аспекти, або пари 

диференційних ознак, які характеризують усі випадки співвіднесеності 

процесів, дій, явищ із часом: 1) вказівка на одночасність/різночасність моменту 

дії та часового відрізку; 2) вказівка на заповненість/незаповненість часового 

відрізку дією; 3) вказівка на завершеність/незавершеність дії; 4) вказівка на 

одиничну/повторювану дію [66, с. 18-19]. 

 Аспект одночасності/різночасності запропоновано розглядати в термінах 

прямого та відносного часу відповідно. На думку дослідниці, розмежування 

прямого та відносного часу набуває в мові найбільш чіткої реалізації. Другим за 

ступенем вираження є аспект заповненості/незаповненості часового відрізка 

Ядерна зона (просторові 
прислівники: позиція щодо 
межі, позитивна динаміка, 
негативна динаміка) 650 лексем 
- 84 % 

Периферійна зона (просторові 
прислівники: форма об’єктів, спосіб 
дії) 121 лексема - 16 % 



318 

  

дією. Аспект завершеності/незавершеності дії має часткову репрезентацію. 

Найменшого специфічного вияву набуває аспект одиничної/повторюваної дії 

[66, с. 22–23]. 

 Запропонована М. В. Всеволодовою система темпоральних значень може 

бути представлена і в термінах лінгвоконцептології і знайти застосування для 

опису організації концептополя «Ознака дії/стану в часі» і його репрезентації в 

системі прислівників, які входять до функційно-семантичного поля часу на 

мовному рівні. 

 У системі темпоральних прислівників аспект одночасності/ різночасності 

представлений повною мірою. Концепти «прямий час» і «відносний час» 

виконують системоутворюючу функцію й відбивають повною мірою специфіку 

того, як саме відбуваються зміни об’єктів у теперішньому, минулому і 

майбутньому часі. Концепти «заповненість/незаповненість часового відрізка 

дією» вербалізуються прислівниками зі значенням короткотривалої, миттєвої 

або довготривалої дії, із невизначеними межами часової обставини відповідно. 

Концепт «завершеність/незавершеність дії» реалізується в дієслівних формах і 

в системі прислівників не набуває конкретного вираження. Натомість вказівка 

на ітеративність, повторюваність дії в часі широко представлена в формах 

прислівників давньогрецької мови (див. додаток 9). 

 

 1. Прямий час (316 лексем) 

1.1. Часовий відрізок, повністю заповнений дією (189 лексем) 

ἐνθάδε тепер, зараз; ἅμα одночасно, у той же час; ἕως протягом деякого часу, 

постійно, завжди; μεσημβρινόν опівдні; ἑτοίμως негайно; ὀτραλέως швидко; 

ἐμμενές постійно, невпинно; ἐπηετανόν протягом усього року, постійно, завжди; 

καταυτίκα одразу ж; παραυτίκα тепер же, зараз; ἑπτάετες протягом семи років; 

συνεχῶς постійно, безупинно, безперервно; πανήμερον протягом цілого дня та 

ін.: 

ἑπτάετες δ᾽ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης (Hom. Od. 3.304) – цілих сім років 

він володарював у багатих золотом Мікенах; ἐπιὼν δὲ τὴν Βαβυλωνίαν ἅπασαν 
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εὐθὺς ἐπ᾽ αὐτῷ γενομένην ἐθαύμασε μάλιστα τό τε χάσμα τὸν πυρὸς ὥσπερ ἐκ πηγῆς 

συνεχῶς ἀναφερομένου (Plut. Alex. 35) – під час переходу через Вавилонію, яка 

вся одразу ж підкорилася йому, Александр більш за все був вражений 

проваллям, з якого, немов із джерела, безперервно виривався вогонь. 

1.2. Часовий відрізок, не повністю заповнений дією (127 лексем) 

μεσηγύς посеред, тим часом; ἀωρί у пізній час; νύκτωρ у нічний час, вночі; 

ἀκρόνυχον із приходом ночі; ἠρινά навесні; μετοπωρινόν восени; παρακαίρως 

невчасно; δεκάμηνα на десятому місяці; μίνυνθα небагато, недовго та ін.: 

αἴθ᾽ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα 

μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν (Hom. Il. 1.414–415) – нехай тобі пощастить бути біля 

кораблів без сліз і печалей, оскільки вік твій недовгий [букв. на недовго] і 

короткий; τὶν τὸ φίλον γλυκύμαλον ἁμᾷ κἠμαυτὸν ἀείδων πολλάκι νυκτὸς ἀωρί 

(Theоcr. 11. 38–39) – про нас, про двох, солодке яблучко, пізньої ночі я пісні 

складаю. 

 

2. Відносний час (169 лексем) 

2.1. Попередній час (81 лексема) 

2.1.1. Попередній час конкретний (12 лексем) 

ἐχθές вчора; πέρυσι рік тому; πρῴην позавчора; πρῴιζα позавчора; χθές вчора; 

χθιζά вчора; ἐκπέρυσιν з минулого року;  ἐπιδείελα до вечора, під вечір; 

ποθέσπερα до вечора, під вечір; ὑφεσπέρα під вечір; προπέρυσιν два роки тому; 

πρόπεμπτα п’ятьма днями раніше; πρότριτα трьома днями раніше та ін.: 

 ὁ δὲ ἠρέμα μεταστραφεὶς καὶ διαμειδιάσας πρὸς τὸν Πύρρον εἶπεν: οὔτε χθὲς 

με τὸ χρυσίον ἐκίνησεν οὔτε σήμερον τὸ θηρίον ἀναφερομένου (Plut. Pyrrh. 20) – 

але він спокійно повернувся, посміхнувся й сказав Пірру: «Однак, сьогодні 

вигляд цього чудовиська мене здивував не більше, ніж учора – золото»; καὶ 

γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι: τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ 

καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι  (NT. Cor II. 8.10) – і в цьому даю пораду, 

адже це вам на користь, – вам, що від минулого року не тільки почали 

здійснювати це, а першими виявили до цього бажання. 
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2.1.2. Попередній час загальний (69 лексем) 

πάροιθε(ν), πρίν, πρότερον, προτοῦ, ἔμπροσθεν, ἐπάνωθεν, ἐπέκεινα раніше; πάλαι 

раніше, давно; ἄνω здавна; ἁρμοῖ, ἄρτι, νέον нещодавно, щойно, зовсім недавно; 

μέσφα до, поки не; τότε в той час, тоді; τέλος врешті-решт, нарешті; ἔναγχος, 

προσφάτως, ὑπογυίως недавно; τετράπαλαι надзвичайно давно; πάμπροστε 

набагато раніше, давно; πάμπροτα перш за все, у першу чергу та ін.: 

τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ σμικρὰ αὐτῶν γέγονε: τὰ δὲ ἐπ᾽ ἐμεῦ ἦν 

μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά (Hdt. Hist. 1.5.4) – адже численні міста в давнину 

були великими, а тепер стали малими; а ті, що за моїх часів були величними, 

перед тим були незначними; καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν 

οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω: σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως 

ἄρτι (NT. In. 2.10) – і каже йому: «Кожна людина спочатку подає добре вино, а 

гірше – як нап’ються; а ти зберіг добре вино дотепер». 

2.2. Наступний час (88 лексем) 

2.2.1. Наступний час конкретний (4 лексеми) 

αὔριον завтра; ἐπαύριον на завтрашній день, завтра; νέωτα наступного року, 

через рік: 

ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός. εἰ δὲ μή, αὔριον 

πρῲ ἀπιέναι φησίν (Xen. Anab. 2.2.1) – але якщо ви хочете відступати разом із 

нами, приходьте цієї ж ночі; якщо ж ви не прийдете, то ми вирушимо завтра 

рано вранці; καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν (NT. Mrc. 

11.12) – наступного дня, як вони вийшли з Витанії, Він зголоднів. 

2.2.2. Наступний час загальний (84 лексеми) 

ἄνωθεν здалеку, з (самого) початку, заново; ἀρχῆθεν від самого початку; 

γενεῆθεν з народження; μακρόθεν здалеку, з давнього часу, здавна; οἴκοθεν від 

народження; παιδιόθεν з дитинства; ἄφαρ, ἐξοπίσω, εἶτα, κάτω, κάτωθεν, μέθαζε, 

μεθό, μετέπειτα, ὄπισθεν потім, далі, після, пізніше; δηθά, δήν παλαιόν здавна, 

давно, з давніх пір; ἑκάς далеко; μετά слідом за, потім; ὕστερον позаду, у 

подальшому, на майбутнє; μήκιστον надовго; ἐπιβραχύ на короткий час; ἐπικήρος 

близько до загибелі; συγγενῶς від (самого) народження; ἕμποθεν спочатку; 
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ἐξότου з тих пір як; εἰσαῦθι іншим разом, потім, до наступного разу; εἰσέπειτα 

після, на майбутнє; ἐξαῦθις знову; μεταυτίκα одразу після цього та ін.: 

καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν 

αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπεν Ἐκ παιδιόθεν (NT. Mrc. 9.21) – Він запитав його батька: 

«Скільки часу, як це сталося з ним?» Той відповів: «Із дитинства»; Ψάμμιος δὲ 

ἓξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος Αἰγύπτου καὶ στρατευσαμένου ἐς Αἰθιοπίην καὶ 

μεταυτίκα τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Ἀπρίης ὁ Ψάμμιος (Hdt. Hist. 2.161.1) – 

Псамміс царював у Єгипті всього шість років; він здійснив похід у Ефіопію й 

невдовзі потому помер; успадкував його владу син Апрій. 

У результаті аналізу темпоральних прислівників давньогрецької мови 

(485 одиниць) виявилося, що прислівники, які репрезентують мікрополе 

концепту «прямий час», формують досить велику групу – 316 одиниць, що 

становить 65 % усього лексичного корпусу часових прислівників. 

За кількісними показниками підгрупа прислівників мікрогрупи концепту 

«часовий відрізок, повністю заповнений дією», включає в себе 189 одиниць, що 

становить 60 % від усієї кількості прислівників, які вказують на одночасність. У 

підгрупі прислівників мікрогрупи концепту «часовий відрізок, не повністю 

заповнений дією» зафіксовано, відповідно, 127 одиниць, що становить 40 %. 

 Слід відзначити велику групу давньогрецьких ітеративних прислівників, 

що актуалізують ідею повторюваної в часі ознаки, характеристики, дії (62 

одиниці): ἄλλοκα іноді; ἔνια іноді, часом; μανῶς рідко; ἐνιαύσια щорічно; θαμινά 

часто; ὀλιγάκις нечасто, рідко; ἐνίοτε іноді, часом; ἐπισχερώ один за одним; 

ὁσημέραι кожного дня, щоденно та ін.: 

φράζεσθαι δ᾽, εὖτ᾽ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃς ὑψόθεν ἐκ νεφέων ἐνιαύσια 

κεκληγυίης  (Hes. ОD. 448–449) – слідкуй, щоб вчасно почути крик журавлиний, 

який лунає щорічно з-під хмар піднебесних; καὶ θαμινὰ παρήγγελλεν ὁ Ξενοφῶν 

ὑπομένειν, ὅτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο  (Xen. Anab. 4.1.16) – він часто 

вимагав зупинити все військо, коли вороги сильно на нього тиснули. 

 Поширення прислівників ітеративного значення свідчить про потребу 

вираження носіями давньогрецької мови повторюваних, циклічних дій, що, 
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очевидно, відповідає самим реаліям та специфіці організації  життя еллінів, 

гострому відчуттю циклічності буття. 

Із погляду морфологічного складу, група прислівників мікрополя 

концепту «прямий час» включає в себе одиниці різних морфологічних типів: 

власне темпоральні прислівники (ἀεί завжди, постійно; ἄρτι щойно); 

прислівники, утворені від інших прислівників за допомогою адвербіального 

постфікса -θι (αὖθι одразу) або складені з двох і більше прислівників (διαμπερές  

безперервно, постійно; καταυτίκα одразу ж, тієї миті); відіменникові 

прислівники з адвербіальними постфіксами -δε, -θι (βουλυτόνδε надвечір, на 

сході сонця; ἠῶθι на світанку, вранці); відіменникові прислівники, що являють 

собою застиглі форми відмінків (τάχα одразу ж; ὀρθρινά рано вранці; καιρόν 

вчасно); прислівники, утворені злиттям прийменника з відмінковою формою 

іменника (μεθημερινόν удень; ἐνύπνιον уві сні; ἔπετος у цьому році); прислівники 

від прикметників з адвербіальним суфіксом -ως (ἀκαίρως невчасно, недоречно; 

ἀκμαίως у розквіті; ἐπιμόνως постійно); прислівники, які представляють застиглі 

відмінкові форми прикметників (αὐτόδιον негайно; δολιχόν довго; ἐτήσιον із 

року в рік, щорічно); прислівники, утворені злиттям прийменника з 

відмінковою формою прикметника (διαπαντός безперервно, постійно; ἐναίσιμον 

вчасно); прислівники віддієслівного походження з  суфіксом -ως (ἀμβλήδην 

несподівано, одразу; ἐμμαπέως швидко, негайно, одразу ж); прислівники, 

складені з числівника та іменника (δεκάμηνα на десятому місяці; εἰνάετες 

упродовж дев’яти років); прислівники займенникового походження (οὗ коли, за 

яких обставин); прислівники, які являють собою застигле словосполучення 

іменника з прикметником (νέωτα наступного року, через рік; ὁσημέραι кожного 

дня, щоденно). 

Високий дериваційний потенціал виявляють і прислівники мікрополя 

концепту «відносний час». У цій групі слів зустрічаються одиниці, утворені від 

іменників та прикметників за допомогою адвербіальних постфіксів (μακρόθεν 

здалека, здаля, з давнього часу, здавна; νεόθεν тільки недавно; οἴκοθεν від 

народження, від природи; πεδόθεν від самого початку); архаїчні первинні 
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прислівники (δεῦρο до цих пір; ἔτι ще; εὐθύς як тільки, ледве; πρό раніше; ἄγχι у 

скорому часі); застиглі форми іменників  (ἁρμοῖ щойно, зовсім недавно; τέλος 

урешті-решт, нарешті) та прикметників (νέον недавно, щойно; μήκιστον 

надовго); поєднання прийменника з іменником (ἔναγχος недавно; ἐπιβραχύ на 

короткий час), прислівника з прислівником (ἐπάνωθεν раніше; πρόπαρ раніше, 

швидше, ἐξοπίσω після); адвербіалізовані форми числівників (τετρήμερον на 

четвертий день; τρίπαλαι давним-давно) та дієслів (προλαβόντως наперед, 

заздалегідь; προσπαίως раптом, несподівано; ἐχομένως слідом, безпосередньо); 

застиглі словосполучення (πάμπρωτα перш за все, в першу чергу; πανύστατα в 

останній раз). 

Отже, система темпоральних прислівників давньогрецької мови є 

складною системою одиниць, що мають різні форми й джерела творення. 

Очевидно, що залучення до утворення темпоральних прислівників різних 

частин мови зі своєю функційно-семантичною специфікою має свою проекцію 

на рівень сприйняття, пізнання та передачі досвіду про об’єктивні реалії світу 

носіїв давньогрецької мови й потребує окремого глибинного аналізу з 

семантичного погляду [350]. 

Треба зазначити, що лексичний корпус темпоральних прислівників 

давньогрецької мови характеризується досить високим рівнем конкретності й 

точності у позначенні відповідних фрагментів концептополя «Ознака стану/дії 

в часі», що ускладнює визначення його ядерної й периферійної зони. 

Припустимо, що статус прислівників як дейктичних елементів у мові 

вимагає від цієї групи одиниць точної вказівки на конкретний тип відношень 

між уже відомими, встановленими, досяжними для безпосереднього 

спостереження об’єктами. Це зумовлює точність в організації когнітивно-

семантичного простору концептополя  «Ознака стану/дії в часі» й конкретність 

лексем, які його репрезентують. 

Разом із прислівниками просторової семантики, які також позначаються 

стрункою семантичною організацією та високим дериваційним потенціалом, 
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темпоральні прислівники становлять систему мовних елементів, які відіграють 

важливу роль в уточненні важливих аспектів просторово-часового дейксису. 

 

5.3. Займенники як засіб оформлення просторово-часового дейксису в 

давньогрецькій мові 

 

Займенник – одна з  найбільш своєрідних у семантичному плані груп слів. 

Складність та «невловимість» їх семантики привела до створення принципово 

різних концепцій займенникового значення. Проблеми займенників та 

займенникових слів розроблялися протягом багатьох років і є актуальними й 

сьогодні. Багато науковців присвятили їм свої  роботи (К. Бругманн [405], 

К. Бюлер [37; 409], О. М. Вольф [58], А. Добіаш [93; 94], К. Є. Майтинська 

[183], О. В. Петрова [221], Є. Н. Сидоренко [265] та інші). Але й до сьогодні 

«група займенникових слів являє собою одне з найбільш яскравих і поки ще 

мало вивчених явищ мови. Вивчаючи закономірності функціонування 

займенників, необхідно чітко уявляти, яке місце посідають вони в живій 

тканині мови, у чому наближаються до лексико-граматичних особливостей 

інших повнозначних частин мови та чим відрізняються від них» [265, с. 4]. 

Зі зміною парадигми наукового знання у ХХ ст. постала необхідність 

переглянути статус займенників як лексико-граматичного класу слів. Еволюція 

поглядів на функції та семантику займенників, у першу чергу, пов’язується зі 

встановленням такої їхньої функції, як вказівність. Займенники, на думку 

дослідників, «не називають, а вказують» і, таким чином, визначаються  як 

вказівні слова.  

І. Р. Вихованець зауважує, що займенникові слова репрезентують щось, 

вказуючи, а не символізуючи, і позначаються специфічним співвідношенням 

семантики у сфері мови й мовлення, оскільки узагальнено-вказівний характер 

їхньої категорійної семантики в мові й мовленнєва опосередкованість їхніх 

лексичних значень пов’язана з конкретною ситуацією, із відповідним 

контекстом. До компонентів мовленнєвої ситуації, пов’язаних із займенниками, 



325 

  

входять мовець, адресат висловлення, місце і час акту мовлення, наявні або 

відсутні у мовленнєвому просторі предмети, що вирізняються стосовно 

мовного акту. Тому займенники вказують на компоненти мовленнєвої ситуації і 

предмети з позиції мовця. Таким чином, у зв’язку з дейктичним характером 

займенникових слів їхня конкретна предметна співвіднесеність завжди є 

ситуативною та індивідуальною, актуалізуючи не так якісні ознаки явища, як 

наявність його в полі зору мовця [53, с. 184–186]. 

Отже, традиційно на сьогодні більшість мовознавців все ж таки 

виділяють займенники в окрему частину мови, при цьому на перший план 

виходить їх вказівна функція, через яку займенники часто залучаються до групи 

дейктичних мовних елементів. 

Важливим у вивченні лексико-граматичного класу займенників є 

встановлення їхнього відношення до поняття дейксису, можливості 

функціонування як певного роду маркерів у системі просторово-часових 

координат. У лінгвістичній літературі протягом багатьох років обстоюється 

думка про те, що займенники є дейктичними словами. Поняття про займенники 

як вказівні слова набуло поширення ще в ХІХ сторіччі, але активної розробки 

теорія дейктичності прономінативів зазнала в середині ХХ століття.  

Так, на думку О. М. Вольф,  «притаманні займеннику семантичні ознаки 

характеризують його роль у тексті як дейктичного слова» [58, с. 4–5]. 

К. Є. Майтинська зазначає, що  «до категорії займенникових (дейктичних, 

вказівних) слів входять як змінні, так і незмінні слова, які виступають у 

функціях імен, а також часток та прислівників» [183, с. 19]. 

За визначенням Е. Бенвеніста, функційно-семантичне поле «вказівки» 

складають засоби, покликані «служити інструментом для процесу, який можна 

назвати зверненням мови в мовлення» [24, c. 285]. Вони сприяють виділенню 

осіб, предметів, подій відносно головних координат (вимірювань) мовного 

простору – комунікативної особи, місця перебування предметів і осіб 

конкретної ситуації та часу здійснення актів мовлення [318, с. 167]. 
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Розрізняють два головних учасники мовного акту: мовець (той, хто 

породжує текст) та адресат (той, для кого мовець призначає текст). Адресат і 

мовець називаються особами (від лат. personae). Але в традиційній термінології 

виділяються не тільки «перша» (мовець) та «друга» (адресат), а й «третя» особа, 

визначення якої, так би мовити, є негативним: це особа, яка не виступає ані 

мовцем, ані адресатом (і тим самим не виступає прямим учасником мовного 

акту). Таким чином, якщо розуміти термін «особа» як позначення учасника 

мовного акту, то третя особа в цьому сенсі не є такою (або, за влучним 

висловом Е. Бенвеніста, є «не-особою»). Тим не менше, слова, які позначають 

учасників і «не-учасників» мовного акту, зазвичай фігурують у граматичних 

описах під загальною назвою «особові займенники» [24, с. 104–114; 224, с. 253]. 

Як зазначає Н. А. Слюсарева, категорія особи посідає особливе місце 

серед дейктичних категорій. Вона розглядається як категорія учасника 

комунікації, оскільки головною точкою відліку в описі мовного спілкування у 

будь-якій мові є суб’єкт мови – мовець, без якого не може мати місце жоден 

мовленнєвий акт. У мовній категорії особи реалізується універсально-розумова 

категорія персональності, яка складається з трьох основних компонентів: 

мовець – слухач – предмет мовлення. У мовах цю універсально-розумову 

категорію втілено в загальномовній функційно-семантичній категорії 

персональності, засобами реалізації якої є парадигми особових та присвійних 

займенників, система дієслівної словозміни та великий клас лексичних одиниць 

різних частин мови.  [274, с. 96–97]. На думку дослідниці, під час типового акту 

комунікації учасники перебувають в одній і тій самій просторово-часовій 

ситуації. Крім того, типова ситуація висловлювання має егоцентричний 

характер – ведеться від першої особи. У перебігу бесіди роль мовця переходить 

від одного учасника до іншого, при цьому «я» використовується кожним 

мовцем щодо самого себе, а «ти» – щодо слухача. Зі включенням до розмови 

різних співрозмовників роль мовця переходить від одного учасника 

мовленнєвого акту до другого, тим  самим кожного разу змінюється, тобто  

переміщується, центр дейктичної системи [274, с. 9]. 
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Таким чином, особовий дейксис є перш за все вказівкою на безпосередніх 

учасників мовного акту – мовця й слухача. На мовця вказують особові та 

вказівні займенники; відносно мовця орієнтована й семантика займенникових 

прислівників місця та часу. Такі займенники і прислівники становлять клас слів 

власне дейктиків, тому дейксис у найбільш вузькому розумінні визначається як 

вказівка на мовця. Отже, «підклас слів, семантика яких орієнтована відносно 

мовця (суб’єкта мови), є власне дейктичним і являє собою ядро всього класу 

знаків зі співвідносним характером семантики» [318, с. 172]. 

Роль займенникових вказівок у мові дуже велика. Не випадково вони 

постають як одна з найбільш яскравих мовних універсалій. Категорія особового 

дейксису представлена словами, які характеризують особи за тією роллю, яку 

вони виконують у мовному акті: мовець (суб’єкт мови), слухач (адресат) та 

особа, яка не бере участі в мовному акті. Вказівка на особу утворює в мовах 

різні структури. У сфері особового дейксису універсалією, мабуть, можна 

вважати протиставлення особових займенників, які вказують на мовця і 

слухача.  

Таким чином, за визначенням У. Вайнрайха, «займенники – це особливий 

тип мовних одиниць, які є знаками, що відсилають до того акту мови, в якому 

вони використовуються» [38, с. 177]. Будучи в реченні функційно подібними до 

імені, займенники, однак, не мають визначеного значення. Вони служать для 

вказівки на певний предмет, який виділив мовець, але нічого про нього самого 

не повідомляють, у кращому випадку інформують про його розташування в 

просторі. Отже, загальний термін «займенник» можна розуміти як «подібне до 

імені» [38, с. 177]. 

У семантиці займенників закладено можливість таких видів 

протиставлення: 1) протиставлення граматичних форм статі; 2) протиставлення 

категорії істоти – неістоти; 3) протиставлення відмінкових форм; 4) 

протиставлення варіантів, які пов’язані з різними сферами вживання [173, с. 

26]. Але головною для займенників є опозиція учасників процесу комунікації 

не-учасникам і мовця – слухача. 
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Займенники відіграють важливу роль в оформленні окремих фрагментів 

концептуальних сфер простору і часу – тих фрагментів, які перебувають в 

центрі уваги під час здійснення акту комунікації. Займенники виступають 

репрезентантами концептуального поля «Вказівність», що охоплює площину 

просторово-часового дейксису, характеризується суб’єктивністю оцінки 

певного місця й положення об’єктів, оскільки відбиває специфіку когнітивного 

процесу окремої людини в обраному просторово-часовому відрізку за певних 

комунікативних обставин.  

Особові та вказівні займенники по-різному представляють  особи, 

предмети, події відносно комунікативної особи. У давньогрецькій мові ці 

розряди прономінів мають свою специфіку вживання. 

 

5.3.1. Особові та вказівні займенники в системі дейктичних засобів 

 

Загальна система особових займенників є тричленною, а члени цієї 

системи розподіляються за участю в акті комунікації: 1 особа – мовець, 2 – 

співрозмовник, а 3 – об’єкт розмови. Як відзначає І. Р. Вихованець, 

протиставлення першої і другої особи особових займенників третій особі за 

ознакою участі/неучасті в комунікативних актах впливає на функціональну 

спрямованість цих форм, оскільки особові займенники першої і другої особи 

виконують тільки вказівну функцію, а займенники третьої особи – вказівно-

анафоричну. Реалізація мовленнєвого акту передбачає структурування 

важливих відомостей про самого мовця, адресат мовлення, не-мовця й не-

адресата, а також місце перебування мовця й момент мовлення. Саме особові 

займенники передають інформацію про мовця (першу особу), адресат мовлення 

(другу особу) і не-учасника мовленнєвого акту (третю особу) [53, с. 191, 195]. 

Отже, система особових займенників репрезентує сегмент концептополя 

«Вказівність», сформований довкола концепту «Участь в комунікації». До 

структури цього мікрополя входять такі концепти, як «мовець», 

«співрозмовник/слухач» та «об’єкт розмови». 
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У давньогрецькій мові концепти «мовець» й «співрозмовник/слухач» 

представлені формами особовими займенниками 1-ї та 2-ї особи відповідно: 

 

1-ша ос. ἐγώ «я» ἡμεῖς «ми» νώ «ми вдвох» 

2-га ос. σύ «ти» ὑμεῖς «ви» σφώ «ви вдвох» 

 

Для об’єктивації концепту «об’єкт розмови» в давньогрецькій мові 

використовуються вказівні займенники або займенник αὐτός: 

ἀποθανούσης δὲ Εὐρυδίκης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, δηχθείσης ὑπὸ ὄφεως, 

κατῆλθεν εἰς Ἅιδου θέλων ἀνάγειν αὐτήν (Apollod. Bibl. 1.3.2) – коли померла 

його дружина, вкушена змією, він спустився в Аїд, бажаючи вивести її; εἷς δὴ 

τούτων τῶν παίδων συμπαίζων, ἐὼν Ἀρτεμβάρεος παῖς ἀνδρὸς δοκίμου ἐν Μήδοισι, 

οὐ γὰρ δὴ ἐποίησε τὸ προσταχθὲν ἐκ τοῦ Κύρου, ἐκέλευε αὐτὸν τοὺς ἄλλους παῖδας 

διαλαβεῖν (Hdt. Hist. 1.114.3) – коли один із хлопчиків, що брали участь у грі, 

син знатного мідянина Артембара, не виконав доручення Кіра, він наказав 

іншим схопити його. 

Оскільки значення особи та числа суб’єкта дії передається формою 

дієслова, давньогрецькі особові займенники у функції підмета, як правило, не 

вживаються. Використання їх у цій функції обов’язкове тоді, коли на них падає 

логічний наголос, або є протиставлення декількох осіб. Таким чином, особові 

займенники грецької мови вживаються тоді, коли необхідно протиставити 

мовця іншим учасникам діалогу або якось їх виділити, підкреслити сутність:  

οὗτος ὁ Κροῖσος βαρβάρων πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν τοὺς μὲν κατεστρέψατο 

Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπαγωγήν (Hdt. Hist. 1.6.2) – наскільки ми знаємо, цей Крез 

перший із варварів підкорив частину еллінів та примусив платити данину; ὁ μὲν 

γὰρ ὅσῳ πλείον᾽ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυμαστότερος παρὰ 

πᾶσι νομίζεται: ὑμεῖς δ᾽ ὅσῳ χεῖρον ἢ προσῆκε κέχρησθε τοῖς πράγμασι, τοσούτῳ 

πλείον᾽ αἰσχύνην ὠφλήκατε (Dem. 2.3) – він, чим більше незвичних для нього 

справ зробив, тим більше здивування викликає в усіх; а ви, чим гірше зуміли 

скористатися обставинами, тим більшої ганьби зазнаєте. 
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У непрямих відмінках особові займенники не можуть бути пропущені, 

оскільки дієслівна флексія не має можливостей передачі всього змісту, 

закладеного у формі займенника. Але залежно від контексту особові 

займенники в непрямих відмінках можуть бути маркованими або 

немаркованими в плані логічного наголосу. У давньогрецькій мові ця 

відмінність оформилася морфологічно. Наголошені займенники ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμέ 

протистоять ненаголошеним μου, μοι, με. Тонічні форми використовуються при 

особливому логічному наголосі, а також зазвичай із прийменниками. 

Енклітичні форми використовуються тоді, коли особливий логічний наголос не 

потрібен: 

ἡμεῖς δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅντινά μοι δοκοῦμεν ἔχειν τρόπον πρὸς αὐτά. ἔστι δὴ τά γ᾽ 

ἐμοὶ δοκοῦντα, ψηφίσασθαι μὲν ἤδη τὴν βοήθειαν (Dem. 1.2) – а ми ж, я навіть і не 

знаю, як ми ставимося до цього; а на мою думку, нам треба негайно вирішувати 

питання про допомогу; εἰπέ, τῷ τρόπῳ Δίκης 

ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντ᾽ ἐμέ; (Eur. Hipp. 1171–1172) – але скажи мені, 

як загинув цей муж, якого правда вразила за спаплюжену честь. 

Отже, головною функцією особових займенників у давньогрецькій мові є 

позначення елементів ситуації спілкування, партнерів, які беруть участь у цій 

комунікації в єдиному просторово-часовому вимірі, оскільки для типового акту 

комунікації характерним є перебування учасників в одній і тій самій 

просторово-часовій ситуації.  

Значно ширшими є функції вказівних займенників. Система 

давньогрецьких вказівних займенників представлена такими основними 

одиницями: 

ὁ, ἡ, τό  ὅδε, ἥδε, 

τόδε 

οὗτος, αὕτη, 

τοῦτο 

ἐκεῖνος, ἐκείνη, 

ἐκεῖνο 

артикль (колишній 

вказівний займенник) 

«цей мій» 

 

«цей твій» 

 

«цей не-наш, той» 

 

 

За словами К. Є. Майтинської, «із дейктичних систем у мовах світу 

найбільш поширені ті, в яких займенники протиставляються за вказівкою на 
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ступінь віддаленості від мовця» [183, с. 70]. Навіть у мовах з дуже складними 

дейктичними системами, як правило, є хоча б два основних займенники, які 

вказують на близьку або віддалену відстань від мовця. У мовах, в яких 

використовується лише один основний вказівний займенник, протиставлення за 

відстанню виражається за допомогою уточнювальних часток або прислівників. 

У праці про вказівні займенники К. Бругманн відзначає чотири типи 

вказівки. Так, перший тип вказівки нейтральний відносно відстані до мовця, 

другий виражає близькість предмета до мовця, третій охоплює сферу слухача й 

четвертий виражає віддаленість від мовця [405, с. 9–12]. Іншими словами, 

системи вказівних займенників доповнюються ще одним елементом, який може 

використовуватися безвідносно відстані від предмета до мовця.  

К. Бюлер, роз’яснюючи положення К. Бругманна, зауважував, що для 

системи вказівних займенників важливою є вказівка на відстань. При цьому, як 

відзначав вихідним пунктом повинна бути вказівка, орієнтована на мовця, 

оскільки саме він оцінює відстань до того чи іншого предмета. Окрім цього, 

якщо ми розрізняємо три особи – мовця, слухача і не-учасника процесу 

комунікації – цілком припустима можливість існування системи з шести 

вказівних займенників для вираження таких відношень: 1) близькість до мовця; 

2) віддаленість від мовця; 3) близькість до слухача; 4) віддаленість від слухача; 

5) близькість до третьої особи; 6) віддаленість від третьої особи [407, с. 82–

101]. 

На важливість суб’єктивної орієнтації при формуванні типу вказівки 

вказує й К. Є. Майтинська, наголошуючи, що близькість якого-небудь предмета 

до мовця або віддаленість від нього суттєві самі по собі, бо на близькість-

віддаленість вказує мовець. Але ця віддаленість має найрізноманітніші 

значення. Наприклад, те,  що віддалене від мовця, може опинитися близьким до 

слухача. Тоді замість другого елемента системи повинен уживатися третій – 

«близькість до слухача». Якщо предмет віддалений від слухача (четвертий 

елемент системи), то тим більше він віддалений від мовця. Але у зв’язку з тим, 

що віддаленість визначає мовець, для нього більш суттєвим є позначення 
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віддаленості від себе з використанням другого елемента системи («віддаленість 

від мовця»). Що стосується п’ятого та шостого елементів указаної системи 

(«близькість до третьої особи» та «віддаленість від третьої особи»), то з позиції 

мовця вони стають ще менш значущими, оскільки предмет також віддалений 

від мовця [183, с. 64–70]. 

Отже, найбільш суттєвими за класифікацією К. Бюлера виявляються 

елементи 1, 3 та 2 («близькість до мовця», «близькість до слухача» та 

«віддаленість від мовця»), які враховують ключову для учасників комунікації 

вказівку на відстань.  

При аналізі семантики вказівних займенників  прийнято відмежовувати 

особово-дейктичне використання їх (для безпосередньої вказівки на предмет) 

від анафоричного (для вказівки на раніше згаданий предмет, на щось відоме). 

Відзначається і підготовчий (препаративний) тип вказівки, який відноситься до 

того, що буде пояснено далі [183, с. 80].  

Оскільки для нашого дослідження актуальним є власне-дейктичне 

вживання займенників, зупинимося на аналізі саме таких функцій 

давньогрецьких демонстративів. 

Система вказівних займенників давньогрецької мови репрезентує сегмент 

концептополя «Вказівність», сформований довкола концепту «Позиція щодо 

учасників комунікації». Складниками цього мікрополя виступають концепти 

«близькість до мовця», «близькість до співрозмовника/слухача» та 

«віддаленість від мовця/слухача». Означені ступені віддаленості предмета від 

мовця позначають, відповідно, такі займенники: ὅδε – «цей мій» («близькість до 

мовця»), οὗτος – «цей твій» («близькість до слухача»), ἐκεῖνος – «цей не-наш» 

(«віддаленість від мовця»).  

Займенники ὅδε, οὗτος та ἐκεῖνος уживаються при 3-й особі кожного разу, 

коли мовець бажає вказати на предмет, який видно, та спостерігати за ним зі 

свого боку і з боку слухача. При 1-й та 2-й особах вони з’являються не тільки 

тоді, коли особи, які спілкуються між собою, ще не встановилися, але й тоді, 

коли після їх встановлення мовець бажає з особливою виразністю говорити про 
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себе чи про свого слухача, та привернути до себе чи свого слухача особливу 

увагу: 

εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή, ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον 

ὀτρύναιμι (Apoll. Rhod. 1.700–701) – якщо всім подобається така пропозиція, то 

я одразу ж могла б відправити на корабель вісника; παραδείγμασι χρώμενοι τῇ 

τότε ῥώμῃ τῶν Λακεδαιμονίων, ἧς ἐκρατεῖτ᾽ ἐκ τοῦ προσέχειν τοῖς πράγμασι τὸν 

νοῦν, καὶ τῇ νῦν ὕβρει τούτου, δι᾽ ἣν ταραττόμεθ᾽ ἐκ τοῦ μηδὲν φροντίζειν ὧν ἐχρῆν 

(Dem. 4.3) – візьміть, як приклад, хоча б те, як колишню велич лакедемонців ви 

здолали завдяки тому, що з повною відповідальністю поставилися до справ, і як 

тепер зухвалість цієї людини бентежить вас внаслідок того, що ви зовсім не 

робили належних дій; ἣ δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη ‘ἐκ τοῦ αὐτοῦ μὲν χωρίου ἡ ὁρμή 

ἔσται ὅθεν περ καὶ ἐκεῖνος ἐμέ ἐπεδέξατο γυμνήν, ὑπνωμένῳ δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἔσται 

(Hdt. Hist. 1.11.5) – на це вона дала таку відповідь: «Напад має статися з того 

самого місця, звідки він мене тобі показав оголеною, і ти його вб’єш під час 

сну»; διώκων δὲ Εὔηνος ἐφ᾽ ἅρματος ἐπὶ τὸν Λυκόρμαν ἦλθε ποταμόν, καταλαβεῖν 

δ᾽ οὐ δυνάμενος τοὺς μὲν ἵππους ἀπέσφαξεν, ἑαυτὸν δ᾽ εἰς τὸν ποταμὸν ἔβαλε: καὶ 

καλεῖται Εὔηνος ὁ ποταμὸς ἀπ᾽ ἐκείνου (Apollod. Bibl. 1.7.8) – Евен, переслідуючи 

його на колісниці, прибув до річки Лікорм, але, не зумівши схопити його, 

заколов коней, а сам кинувся в річку, – від нього річка й зветься Евен. 

Вказівним займенникам, як правило, не властива спеціалізація за 

вказівкою лише на людей: набуття такої якості є однією з ознак переходу 

вказівного займенника в розряд особових. У системі вказівних займенників 

давньогрецької мови немає такого поділу, вказівні займенники 

використовуються й стосовно істот, неістот, явищ, подій, абстрактних понять: 

νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, ἐξ οὗ 'τεκνώθη Λάιος βίᾳ θεῶν πόσιν τ᾽ ἔφυσε μητρὶ 

μέλεον Οἰδίπουν (Eur. Phoen. 866–868) – Креонте, ця земля страждає вже дуже 

давно, із тих пір, як проти волі богів був зачатий Едіп; ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ 

μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους φύσει (Hom. Il. 1.234–235) – клянуся я цим 

скіпетром, який вже не випустить ані листя, ані гілок. 
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У давньогрецькій мові до вказівних займенників також належать слова, 

які вказують на конкретну, спеціалізовану ознаку предмета: τόσος (такий 

великий), τοῖος (такий, такої якості), τηλίκος (такого віку). У класичній грецькій 

мові вони вживалися з часткою -δε або з займенником οὗτος (τοιόσδε, τοσόσδε, 

τηλικόσδε): 

Λοκρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος 

Τελαμώνιος Αἴας ἀλλὰ πολὺ μείων (Hom. Il. 2.527–529) – локрами командував 

Аякс, прудкий син Оілея, він був не такий, як Аякс Теламонід, але значно 

менший; τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι ξανθοκόμας Πτολεμαῖος, 

ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν, ᾧ ἐπὶ πάγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν οἷ᾽ ἀγαθῷ 

βασιλῆι, τὰ δὲ κτεατίζεται αὐτός (Theocr. 17.102–105) – ось який муж царює над 

широкими долинами, світловолосий Птолемей, вправний у списів метанні, він 

старанно оберігає батьківський спадок, як і годиться царю, й сам чимало додає; 

οὐδέ τί σε χρὴ νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσι (Hom. Od. 1.295–296) – тобі 

вже не можна робити по-дитячому, не такого ти вже віку. 

Характерною рисою всіх давньогрецьких вказівних займенників є те, що 

вони суміщають у собі значення вказівності зі значенням особи та присвійності. 

Тому будь-який займенник цього розряду може використовуватися як у функції 

особового займенника 3-ї особи, так і в значенні, близькому до значення 

присвійного займенника. Так, займенник οὗτος, αὕτη, τοῦτο «цей, ця, це», 

позначаючи тісний зв’язок зі слухачем, є близьким за значенням до займенника 

«твій» та може використовуватися як кличний відмінок до σύ  «ти»: οὗτος, τί 

ποιεῖς; (Aesch. Supp. 911) – ти, що робиш? 

 Займенник ὅδε, ἥδε, τόδε, вказуючи на найближчий до мовця предмет, 

про який йдеться (ὅδε ὁ ἄνθρωπος – ця ось людина [про яку я кажу та ще 

скажу]) може мати значення, близьке до значення «мій»: νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν 

ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος (Hom. Od. 1.185) – ось мій корабель стоїть далеко від 

міста. 

 На окрему увагу заслуговує й займенник, який власне не належить до 

вказівних займенників, але переважно виконує роль займенника 3-ї особи. 
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Це займенник αὐτός, що служить для вказівки на об’єкт незалежно від його 

розташування відносно мовця. Найчастіше він використовується в функції 

особового займенника 3-ї особи зі значенням «він», «сам»: τοῖσι δὲ μὴ 

βουλομένοισι αὐτῶν οἰκέειν, αὐτοῦ δὲ ναυτιλλομένοισι ἔδωκε χώρους ἐνιδρύσασθαι 

βωμοὺς καὶ τεμένεα θεοῖσι (Hdt. Hist. 2.178.1) – а тим із них, хто не хотів 

селитися, а приїздив туди тільки тимчасово, він відвів місця для зведення 

вівтарів та храмів богам. 

Із артиклем займенник αὐτός набуває значення «цей самий», «такий 

самий»: Μάριος δὲ χαίρων καὶ ποιούμενος ἴδιον τὸ ἔργον οὐκ ᾐσχύνετο λέγειν 

περιιών ὡς αὑτὸς εἴη προστετριμμένος ἀλάστορα τῷ Μετέλλῳ ξενοκτόνον (Plut. 

Mar. 8.2) – Марій радів і не соромлячись всюди казав, що це справа саме його 

рук і він таким чином навів на Метелла демона, щоб покарати за вбивство 

друга.  

У системі вказівних займенників протиставлення може відбуватись не 

тільки в просторовому відношенні, а й у часовому. Таке протиставлення 

характерне, наприклад, для займенників ὅδε та ἐκεῖνος. Ὅδε використовується 

для вказівки на близькість до моменту мовлення, ἐκεῖνος, навпаки, супроводжує 

назви осіб, предметів, віддалених від моменту мовлення, а також раніше 

згаданих або відомих співрозмовникам:  

ὁ δ᾽ ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδε εἰπὼν 

ἐπορεύετο ὅτι ‘ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ἕλλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει (Thuc. Hist. 2.12.3) – 

коли він прибув на кордон і прощався зі своїми супровідниками, сказав таке 

лише: «Цей день стане початком великих бід для еллінів»; σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, ἐμὲ 

ἐς τόδε ἡλικίης ἥκοντα οἰκτείρας τῶν μοι παίδων ἕνα παράλυσον τῆς στρατηίης τὸν 

πρεσβύτατον (Hdt. Hist. 7.38.3) – Повелителю! Змилуйся наді мною, що дійшов 

такого віку, і звільни одного мого старшого сина від походу; σκέψασθε γάρ, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ 

παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους νομοθέται  

(Aeschin. 1.6) – справді, подивіться, афіняни, яку увагу доброчесності приділяли 
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знаменитий законодавець давнини Солон, Дракон та інші законотворці тих 

часів. 

У випадку протиставлення двох осіб або об’єктів  займенник οὗτος вказує 

на той із них, який згадувався раніше, а ὅδε – на той, що пізніше: ἆρ᾽ ὅταν τοῦτο 

λέγωμεν, τόδε λέγομεν (Plat. Men. 90 c) − коли ми це кажемо, ми (тим самим) 

кажемо таке.  

До системи вказівних займенників давньогрецької мови можна віднести й 

артикль, що являє собою давній вказівний займенник з функцією об’єктивації 

концепту «близькість до мовця». Розглянемо його детальніше, оскільки статус і 

роль артикля в системі дейктичних елементів давньогрецької мови є досить 

важливими. 

 

5.3.2. Дейктичні функції артикля давньогрецької мови 

 

 У сучасному мовознавстві артикль визначається як граматичний елемент, 

який виступає показником категорії детермінації іменника.  

 Актуальність вивчення артикля підкреслювалася багатьма дослідниками. 

Зокрема, Р. Г. Піотровський зазначає: «Вивчення зародження та розвитку 

артикля має велике значення для дослідження будови низки індоєвропейських 

мов, де він є своєрідним фокусом усього граматичного ладу іменника» [223, с. 

173]. Це повною мірою стосується й дослідження давньогрецької мови, артикль 

якої привертає увагу завдяки ще декільком чинникам. По-перше, означений 

артикль у більшості мов історично походить від вказівного займенника, але 

саме в давньогрецькій мові цей етап засвідчений в мові Гомера. Як зауважує 

І. І. Толстой, «у мові епосу ми <…> спостерігаємо грецький артикль “in statu 

nascendi”, бачимо, так би мовити, процес його зародження» [300, с. 370]. 

У нових мовах цей початковий етап розвитку артикля конструюється лише 

гіпотетично або за малою кількістю давніх пам’яток. По-друге, загальновідомо, 

що артикль властивий здебільшого мовам аналітичного ладу. Винятком є лише 

давньогрецька мова. О. І. Москальська з цього приводу зазначає: «…наявність 
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артикля є характерною рисою мов так званого “аналітичного ладу”, якщо не 

враховувати давньогрецьку» [202, с. 43]. Цей факт свідчить про необхідність 

уважного дослідження особливостей давньогрецького артикля в його 

співвідношенні з мовною системою в цілому. 

 Порівняно з іншими мовами давньогрецька характеризується значною 

широтою артиклевих функцій, що привертає увагу деяких дослідників. 

Зокрема, М. М. Славятинська пише: «Функції артикля в давньогрецькій мові 

більш різноманітні, ніж функції означеного артикля в нових мовах: він не 

тільки є детермінантом іменника, але також має безмежну силу субстантивації 

аж до субстантивації складних речень та періодів (1), є показником 

атрибутивних та предикативних відношень (2), його наявність/відсутність може 

змінювати значення слова (3) <…> У класичній прозі артикль відіграє велику 

роль в організації висловлювання, виділенні теми і реми» [273, с. 503]. 

 Загальними проблемами теорії артикля займались такі дослідники, як  

І. І. Ревзін (структурно-типологічний аналіз категорії означеності-

неозначеності) [246], С. Д. Кацнельсон (вивчення артикля як синтетико-

морфологічної категорії іменника) [130], М. М. Попович (артикль та 

детермінованість/недетермінованість іменника) [235], В. Б. Кашкін (функційна 

типологія неозначеного артикля) [126], І. К. Крамський (типологія мов із 

погляду функціонування артикля) [152]. 

У межах дослідження семантики артикля було запропоновано декілька 

теорій: теорія вказівності (від античних граматиків, розвинута А. Добіашем, 

Х. Ленцем та ін.), теорія актуалізації (Ш. Баллі), теорія індивідуалізації 

(Р. Грасері), теорія ознайомлення (П. Крістоферсен), теорія конкретизації 

(Г. Гійом), теорія субстантивізації (К. Бюлер) та ін. 

Теорія вказівності є історично найдавнішою. Своїм корінням вона 

пов’язана з античною граматичною теорією, яка (зокрема, в Аполлонія 

Дискола) розглядає артикль у зв’язку з явищем анафори, тобто відсиланням до 

слова чи словосполучення, яке раніше з’являлося в тексті. Представники теорії 

вказівності вважають, що предмет стає детермінованим завдяки вказівці, яка 
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може бути як дейктичною («вказівка на учасників мовленнєвого акту, на 

ступінь віддаленості від них предмета висловлювання або просторову й часову 

локалізованість факту, що повідомляється, із погляду мовця, який перебуває в 

центрі комунікативної ситуації» [118, с. 135]), так і анафоричною (вказівка на 

предмет мовлення, яка відсилає до його позначення в попередньому тексті, а не 

в позамовній дійсності). Як вважає Г. М. Габучян, «поширенню цієї теорії, 

безумовно, сприяв той факт, що означений артикль у переважній більшості мов 

походить від вказівного займенника, але абсолютизація вказівної функції 

артикля та навіть погляд на артикль як ослаблений вказівний займенник є 

неправомірним» [70, с. 15].  

Розвиток функціонування артикля видається більш наочним при вивченні 

його анафоричної функції. Відомо, що анафорична функція є найбільш 

близькою до семантики вказівного займенника, яким первісно був артикль, та 

передує суто артиклевим функціям. І. І. Ревзін із цього приводу зауважує: 

«…На шляху перетворення в артикль вказівного займенника такі функції, як 

дейктична, анафорична, дескрипторна, передують генералізуючій» [244, с. 235]. 

У мові Гомера виконання артиклем анафоричної функції є дуже частим і 

послідовним. Артикль у цій функції уживається найчастіше без інших 

повнозначних слів, виконуючи роль займенника. І. І. Толстой відзначає, що при 

перекладі артикль дуже часто відповідає не вказівному займеннику «цей» або 

«той», а особовому займеннику третьої особи «він» [300, с.  370]: 

 ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε (Hom. Od. 6.56) – [досл. «ця»] 

вона, ставши поряд, звернулася до милого батька; ἡ δ᾽ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία 

σιγαλόεντα (Hom. Od. 6.81) – [досл. «ця»] (вона) взяла батіг та блискучі віжки; οἱ 

δὲ καὶ αὐτοὶ σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν (Hom. Od. 1.32–33) – 

хіба не самі вони часто накликають на себе біду всупереч долі. 

У класичний період артикль продовжує виконувати анафоричну функцію, 

але її масова частка в порівнянні з іншими функціями стає меншою та 

анафором починає іноді виступати не сам артикль, а артикль разом із 

субстантивованим словом, словосполученням і навіть реченням:  
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τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πᾶν τὸ θνητὸν σῴζεται, οὐ τῷ παντάπασιν τὸ αὐτὸ ἀεὶ 

εἶναι ὥσπερ τὸ θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἕτερον νέον ἐγκαταλείπειν 

οἷον αὐτὸ ἦν (Plat. Symp. 208.a.–b.) – так усе смертне рятує себе; не 

залишаючись у всьому завжди тим самим, на відміну від божественного, воно, 

застаріваючи, відходить, щоб залишити на своєму місці нове знання, яким і те 

старе колись було; εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἡ σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι τὴν παρὰ σοὶ 

κατάκλισιν: οἶμαι γάρ με παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι. ἡ μὲν 

γὰρ ἐμὴ φαύλη τις ἂν εἴη, ἢ καὶ ἀμφισβητήσιμος ὥσπερ ὄναρ οὖσα, ἡ δὲ σὴ λαμπρά 

τε καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα (Plat. Symp. 175 d.–e.) – якщо й мудрість має 

подібну властивість, то я ще більше ціную це місце за столом поруч із тобою. 

Адже, сидячи пліч-о-пліч із тобою, я перейму чимало гарної мудрості. Бо чого 

варта моя – непевна й примарна якась, – завжди залишає простір для сумніву й 

запитання. Твоя ж, будучи прекрасною в сяйві свого блиску, тільки примножує 

твої успіхи. 

Таким чином, артикль іноді потребує поєднання з іншим повнозначним 

словом для виконання анафоричної функції, бо сам він, поступово втрачаючи 

семантичну наповненість та самостійність, в окремих випадках є недостатнім, 

щоб виступати анафором.  

У мові Нового Завіту артикль в анафоричній функції майже не 

зустрічається. Із його синтаксичних функцій залишаються ті, які можливі у 

випадку сполучення з іменником або іншим субстантивованим повнозначним 

словом.  Припускаємо, що віддаленість артикля від іменника та поширеність 

означень є великою порівняно з сучасними артиклевими мовами, але дещо 

звужується порівняно з мовою класичного періоду, це можна побачити на 

типових прикладах: ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος (NT. Mth. 6.14) – отець наш 

небесний [досл. отець наш, той, який небесний]; τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; (NT. 

Mth. 7.3) – чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, що в твоєму 

оці, не відчуваєш?  
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Отже, вказівна семантика артикля, яка превалювала в мові Гомера, й була 

дещо слабшою, але регулярно представленою в мові класичного періоду як 

оформлення артиклем анафоричних відношень, зовсім занепадає в мові Нового 

Завіту. Із синтаксичних функцій артикля в цей період залишаються ті, що не 

потребують його великої автономності: оформлення означення, субстантивація 

інфінітива та дієприкметника. Це свідчить про поступове збіднення семантики 

артикля і втрату ним самостійності та лінійно-синтагматичної свободи (від 

самостійного вживання в мові Гомера, через змішане в мові класичного періоду 

до обов’язкового сполучення із повнозначним словом у мові Нового Завіту). 

Окремої уваги заслуговує участь артикля у процесі субстантивації.  Як 

відомо, субстантивацією в мовознавстві називається «перехід у клас іменників» 

[106, с. 519] будь-яких інших частин мови, і вона є одним з окремих випадків 

транспозиції. Оскільки в давньогрецькій мові субстантивованими можуть бути 

всі частини мови, а також словосполучення або цілі речення, слід з 

обережністю говорити про субстантивацію як отримання значення 

предметності та морфологічних категорій іменника («слово <…> потрапляє в 

іншу парадигму без зміни свого морфологічного складу» [126, с. 297]). 

У давньогрецькій мові транспозитором у цьому процесі завжди виступає 

артикль. Він відіграє величезну роль у процесі субстантивації, дозволяючи 

осмислювати в аспекті предметності не тільки окремі слова, але і 

словосполучення та речення.  

У давньогрецькій мові можливість субстантивації мовних одиниць і 

конструкцій різного плану за допомогою артикля є результатом активної 

узагальнюючої й абстрагуючої діяльності носіїв мови, зокрема, їх здатності 

уявляти будь-яке явище, подію предметно, субстанційно, надаючи цьому 

когнітивному процесу відповідне мовне оформлення. 

Розглянемо окремі види субстантивації за допомогою артикля у 

давньогрецькій мові.  

Поширеним явищем давньогрецької мови є субстантивація інфінітива, 

можливо, тому що «історично інфінітив в індоєвропейський мовах становить 
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форму імені зі значенням дії, яка перейшла в парадигму дієслова» [106, с. 198]: 

χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι (Plat. Symp. 173.c.) – сподіваючись і собі отримати 

деяку користь; περὶ τὸ συμμιγῆναι ἀλλήλοις  (Plat. Symp. 207.b.) – як паруються 

між собою; περὶ τοῦ μεθύσκεσθαι ( Plat. Symp. 176.c.) – про пияцтво. 

Разом із субстантивацією артикль може також оформлювати означення в 

атрибутивній позиції, яке відноситься до субстантивованого інфінітива, 

причому таке означення може бути досить поширеним: διὰ τὸ ὀρθῶς 

παιδεραστεῖν  (Plat. Symp. 211.b.) – через любов до юнаків; τοῦτο γὰρ δή ἐστι τὸ 

ὀρθῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι (Plat. Symp. 211.b.) – ось таким шляхом треба йти в 

любові; τὸ γὰρ ἐν τοῖς πρεσβύτατον εἶναι (Plat. Symp. 178.b.) – бути найстаршим 

серед богів. 

Субстантивація інфінітива, як і інших дієслівних форм, цікава тим, що 

дієслівна форма зберігає свої первісні граматичні категорії (в інфінітива це час 

та стан), отримуючи при цьому граматичні категорії іменника (відмінок та 

число). Таким чином, продовжуючи виражати значення таксису (зокрема, 

одночасність, передування або наслідування) завдяки збереженню категорії 

часу, субстантивований інфінітив отримує можливість виступати елементом 

просторово-часового концептополя.  

Субстантивація прикметника є поширеним у багатьох мовах явищем.  У 

давньогрецькій мові прикметник, субстантивований за допомогою артикля 

середнього роду множини τά, набуває узагальненого значення: τὰ ἐρωτικά (Plat. 

Symp. 207.с.) – (любовне «взагалі; все, що пов’язано з коханням); ἐκ τοῦ 

πληρεστέρου εἰς τὸ κενώτερον (Plat. Symp. 175.d.) – від повнішого з нас до 

ненаповненого; ἔστιν γὰρ δὴ τῶν κάλλιστων ἡ σοφία (Plat. Symp. 204.b.) – бо 

мудрість – одне з найпрекрасніших благ.  

У давньогрецькій мові також дуже поширена субстантивація 

дієприкметника, оскільки дієприкметник і сам по собі має категорії роду, числа 

та відмінка, але, субстантивований, він не виражає ознаку, а виконує 

номінативну функцію. При перекладі на інші, навіть артиклеві, мови 

доводиться передавати субстантивований дієприкметник описовою 
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конструкцією: ἐὰν ὀρθῶς ἡγῆται ὁ ἡγούμενος (Plat. Symp. 210.a.) – якби хтось 

вміло тебе провадив; ὑπεραποθνῄσκειν γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες (Plat. Symp. 

179.b.) – навіть умерти замість іншого готові поодинокі, звичайно, закохані; 

οὐδεὶς τῶν παρόντων (Plat. Symp. 176.c.) – жоден з присутніх; τὸ ἐρῶμενον 

Ἔρωτα εἶναι, οὐ τὸ ἐρῶν (Plat. Symp. 204.c.) – Ерос є предметом любові, але не 

сама любов; τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι (Plat. Symp. 178.c.) – якщо вони 

тільки по-справжньому хочуть гарно прожити свій вік; ἐκ τῶν ὡμολογημένων 

(Plat. Symp. 207.a.) – як ми погодилися. 

 Наведемо також приклади субстантивації інших частин мови. Звернемо 

увагу на те, що такі субстантивовані конструкції є часто дуже економними з 

погляду давньогрецької мови: при перекладі їх доводиться значно 

розширювати, розкриваючи те, що приховане в одному субстантивованому, 

наприклад, прислівнику: ἀλλ᾽ ἐὰν οἱ πρόσθεν ἱκανῶς καὶ καλῶς εἴπωσιν (Plat. 

Symp. 177.e.) – якщо ті, кому випало сидіти на чільних місцях, скажуть щось по 

суті і гарно; ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ συνδεδέσθαι (Plat. Symp. 202.e.) – через нього 

між світами богів і людей виникає зв’язок – вони поєднуються; προιέναι εἰς τὸ 

πρόσθεν (Plat. Symp. 174.d.) – іти вперед; Ἀριστόδημος <...> Σωκράτους ἐραστὴς 

ὤν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε (Plat. Symp. 173.b.) – Арістодем <…> один з 

близьких приятелів Сократа. 

Завдяки артиклю прислівник, отримавши морфологічні категорії 

іменника, може виступати ознакою предмета, який мається на увазі, і 

субстантивація полягає не в отриманні значення предметності взагалі, а в 

позначенні конкретного предмета, назва якого була вжита в тексті раніше. 

Субстантивація словосполучень або речень відбувається переважно за 

допомогою артикля середнього роду множини τὰ в узагальненому значенні: καὶ 

καλλίστη τῆς φρονήσεως ἡ περὶ τὰ τῶν πόλεών τε καὶ οἰκήσεων διακόσμησις (Plat. 

Symp. 209.a.) – найбільше і найпрекрасніше – це розумне вміння керувати 

державою і домом; τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πᾶν τὸ θνητὸν σῷζεται, οὐ τῷ παντάπασιν 

τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι ὥσπερ τὸ θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἕτερον νέον 

ἐγκαταλείπειν οἷον αὐτὸ ἦν (Plat. Symp. 208.a.-b.) – так усе смертне рятує себе. Не 
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залишаючись у всьому завжди тим самим, на відміну від божественного, воно, 

застаріваючи, відходить, щоб залишити на своє місце нове знання, яким і те 

старе колись було. 

Можливість субстантивації різних частин мови, а також словосполучень і 

речень за допомогою артикля сприяє гнучкості синтаксичних структур, 

дозволяє уникнути важких описових конструкцій.  

 З іншого боку, активна участь артикля у процесах субстантивації, як і 

виконання ним анафоричної функції, що йде від висхідної функції артикля як 

вказівного займенника, сприяє оформленню й мовному закріпленню 

характерної для носіїв мови здатності усвідомлювати численні явища 

об’єктивної дійсності предметно, сутнісно. Це свідчить про характерну для 

пізнавальної діяльності еллінів здатність до абстрагування й узагальнення, в 

результаті чого до просторово-часових концептосфер залучаються ментальні 

одиниці різного когнітивно-семантичного плану й набувають оформлення на 

мовному рівні.  

 

5.4. Прийменники просторової і часової семантики в давньогрецькій мові 

До системи дейктичних елементів, що об’єктивують у мові різні типи 

просторових і часових відношень між об’єктами, належать і прийменники. На 

можливість виконання прийменниками дейктичних функцій неодноразово 

вказувалося в роботах О. О. Селіванової [253], С. І. Терехової [294], 

О. С. Кубрякової [161; 162], О. М. Селіверстової [254], М. Г. Сеніва [260]. Так, 

О. С. Кубрякова зазначає, що прийменники є певного роду орієнтирами й 

називають окремі точки простору або його зони в обраній системі відліку, 

позначають координацію речей і подій, указують на їхнє місце в часі й 

просторі, співвідносять визначені орієнтири з їхніми узагальненими 

уявленнями у свідомості людини [161, с. 11]. На думку О. М. Селіверстової, 

вказівка на те чи інше відношення є власне лексичним значенням прийменника, 

якому відповідають деякі доволі загальні поняття, такі як простір, час, причина 

та ін. Лексичне значення прийменника часто здатне передавати окремі 
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характеристики цих загальних понять, наприклад, указувати на тип простору чи 

спосіб реалізації дії в часі, завдяки чому прийменник може вводити додаткові 

елементи ситуації [254, с. 28, 33]. С. І. Терехова, досліджуючи парадигми 

репрезентацій орієнтаційної референції на матеріалі різних мов, відзначає 

широкі можливості адвербіалізованих прийменниково-відмінкових конструкцій 

у виконанні дейктично-референційних функцій [294, с. 7, 12, 20]. 

Як правило, у функційно-семантичному полі простору й часу 

прийменникові конструкції постають як синтаксичний засіб їх відтворення. 

Саме в поєднанні з прийменником відбувається остаточне оформлення й 

закріплення окремого лексико-семантичного варіанта іменника, уточнюється 

тип ознаки, позначеної прикметником. Препозитивні конструкції, які 

формуються з залученням конкретної й абстрактної лексики, що номінує різні 

об’єкти та їх субстанціональні ознаки, дозволяють повноцінно відтворити в 

мові окремі фрагменти концептосфер простору й часу та поєднати їх у цілісну 

картину.  

Оскільки в семантичній структурі прийменника в межах певної 

конструкції міститься вказівка на певний тип відношення між об’єктами у 

просторі й часі, припустимо вважати, що лексико-граматичний клас 

прийменників є мовним репрезентантом концептуальних полів, що формуються 

довкола концептів «Відношення між об’єктами у просторі» й «Відношення між 

об’єктами в часі». Усвідомлення й градація різноманітних типів відношення 

залежно від параметричних властивостей об’єктів, позначуваних іменником, 

особливостей їх руху чи статичного положення, репрезентованими дієсловом, 

стало результатом узагальнюючої й абстрагуючої ментальної діяльності 

людини й потребувало закріплення у специфічному класі мовних одиниць – 

прийменниках. Специфікою прийменників, як і самого когнітивно-

семантичного простору, репрезентантами якого вони виступають, є властиві 

ним взаємовиключні характеристики – конкретність і абстрактність. З одного 

боку, позначувані прийменником аспекти просторово-часових відношень 

завжди є конкретними, доступними безпосередньому спостереженню й 
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зіставленню. З іншого боку, саме усвідомлення різних типів локативно-

темпоральних відношень між об’єктами є результатом абстрагуючої діяльності 

людини. Високий ступінь абстракції, синсемантичність, контекстуальна 

зумовленість значення є ключовими характеристиками прийменника як 

особливого класу слів, сформованого для мовної репрезентації узагальнення 

різних аспектів відношення як важливого складника концептуальних сфер 

простору й часу.  

Статус прийменників у давньогрецькій мові та специфіка організації їх у 

функційно-семантичному полі простору докладно розглядалася нами в 

попередніх роботах [325; 326; 327; 328; 343; 347; 364; 365]. Об’єктивна 

граничність лексичного складу прийменників і конструкцій із ними дозволили 

дослідити специфіку функціонування їх у давньогрецькій мові в діахронії. 

Відзначимо лише найсуттєвіші висновки, що випливають з аналізу просторових 

прийменникових конструкцій. 

 

5.4.1. Прийменниково-відмінкові конструкції як конкретизатори 

просторово-часових відношень у давньогрецькій мові 

 

Як відзначає І. Р. Вихованець, просторові прийменники становлять 

основний тип цього лексико-граматичного класу слів, бо поєднуються з 

іменниками конкретної семантики, що формують ядро іменника як окремої 

частини мови, об’єднують найбільшу кількість одиниць, забезпечують досить 

докладну диференціацію просторового значення, є підґрунтям для виділення 

інших типів прийменників. Ці прийменники передають такі основні параметри 

просторового значення, як безпосереднє місце перебування предмета щодо 

просторового орієнтира, функцію просторової координати та сторону 

просторового орієнтира, щодо якої встановлюють потрібну точку в просторі, 

шлях руху, вихідний та кінцевий пункти руху тощо [53, с. 333]. 

Давньогрецька мова мала добре сформовану систему прийменників, яка 

складалася з первинних і вторинних препозитивів. Кожен із цих розрядів мав 
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свою специфіку функціонування й позначав певний етап розвитку 

прийменникової системи в цілому.  

 Розвиток прийменникової системи давньогрецької мови відбувався на 

формально-морфологічному й семантичному рівнях. 

 На формально-морфологічному рівні еволюція прийменників йшла від 

початкового поширення первинних прийменників, які поступово зайняли 

стійку позицію в реченні перед іменником, а також почали виступати в ролі 

префіксів у складних словах, що було однією з форм реалізації тенденції мови 

до аналітизму. Наступний етап характеризується поповненням системи новими 

одиницями – «нарощеннями», адвербіалізованими прийменниками, що 

походять від синтетичних прислівників з абстрактним лексичним значенням. 

 На семантичному рівні в розвитку прийменникової системи 

давньогрецької мови переобтяженість первинних прийменників значеннями та 

необхідність більш конкретної передачі характеру взаємодії між предметами 

привели до появи вторинних прийменників, які мали чітке значення і 

передавали зміст більш точно. У перебігу історичного розвитку семантична 

сфера вживань прийменників значно розширилася від первісної вказівки на 

просторові та близькі за значенням часові відношення між предметами до 

позначення більш абстрактних відношень. 

  Специфіка прийменникової системи грецької мови виявляється головним 

чином на семантичному рівні та розкривається в особливостях організації 

прийменникових конструкцій певного значення.  

Так, первинні прийменники становлять ядро просторової підсистеми; їм 

властива особлива семантична перенасиченість – до 13 лексико-семантичних 

варіантів. Із розвитком давньогрецької мови спостерігається поступове 

згортання просторових функцій первинних прийменників.  

Для вторинних прийменників також характерне активне функціонування 

у сфері просторових відношень. Найбільша кількість конструкцій із 

вторинними прийменниками зафіксована в ранній та пізній періоди розвитку 

давньогрецької мови. Класичний період дає мало прикладів активного 
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використання адвербіалізованих прийменників. Якщо в ранній період 

спостерігаються паралельні конструкції з первинним і вторинним 

прийменником на позначення того самого відтінка просторового значення, то в 

період койне, за умов згортання локативних функцій первинних прийменників, 

конструкції зі вторинними прийменниками набувають більшого поширення, 

особливої чіткості й конкретності. Так, аналіз прийменниково-відмінкових 

конструкцій із вторинними прийменниками в поемах Гомера і Новому Завіті 

виявив такі закономірності розвитку їх семантики: у конструкціях із вторинним 

прийменником ἄνευ 30 % припадає на форми з просторовим значенням у 

Гомера й 90 % – у Новому Завіті; така ж частотність уживання в просторовому 

значенні в ранній період та в період койне спостерігається і в конструкціях з 

прийменником ἐκτός; прийменник πέραν вказує на просторові відношення в 

20% вживань у Гомера і вже у 60 % – у Новому Завіті [325; 326; 327; 328; 343]. 

Система просторових прийменників об’єктивує в мові концептуальне 

поле «Відношення між об’єктами у просторі» й репрезентує у відповідних 

прийменниково-відмінкових конструкціях його окремі мікрополя, сформовані 

довкола концептів «Рух» і «Статика». Ієрархічна структура означеного 

концептополя передбачає виділення когнітивно-семантичного простору 

концептів меншого ступеня абстракції: «позитивна динаміка», «негативна 

динаміка», «нейтральна динаміка», «контактне перебування», «дистантне 

перебування». Остаточне уточнення характеру просторового відношення між 

об’єктами міститься в поняттєвому субстраті концептів, що характеризують 

ознаку межі, яка може бути зовнішньою, внутрішньою, верхньою, нижньою, 

передньою, задньою і т. п. залежно від параметричних властивостей об’єктів. 

Детальний опис функціонування прийменників давньогрецької мови на 

позначення вказаних сегментів концептуальної сфери простору представлено в 

нашій попередній роботі [343].  

У межах цієї роботи розширимо попередні розвідки залученням матеріалу 

з темпоральних уживань давньогрецьких прийменників, а також 

функціонування їх як префіксів у складних словах. 
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Як зазначає М. Г. Сенів, прийменникові конструкції темпоральної 

семантики являють собою «складну систему, найголовніші протиставлення якої 

є своєрідною семантичною репрезентацією таких основних ознак реального 

часу, як послідовний перебіг подій чи явищ, тривалість їх та повторюваність» 

[260, с. 182–183].  

Незважаючи на те, що основні часові протиставлення закріплено за 

морфологічними категоріями дієслова й опис часової семантики тієї чи іншої 

лексичної одиниці, зокрема прийменників, можливий «лише з урахуванням 

часової дії» [376, с. 112], сама по собі дієслівна форма не має потенціалу 

передачі часової орієнтації. Для цього потрібні темпоральні засоби контексту, 

адже «виражальні можливості лексичного часу багатші, ніж граматичного. 

Тонка й точна диференціація у сфері часових відношень досягається завдяки 

спільній участі граматичних форм часу і лексичних показників темпоральності» 

[260, с. 184]. 

На думку М. В. Всеволодової, іменні групи з обставинним значенням 

часу (як прийменникові, так і безприйменникові), що фіксують момент або 

процес дії, ознаку предмета або сам предмет у його часовій тривалості або ж 

відносно певного моменту часу, виконують у реченні уточнювальні функції. 

Така група не є обов’язковою в реченні й може бути пропущена без порушення 

граматичної правильності структури всього речення, але, звичайно, зі 

збідненням змісту висловлювання [66, с. 11]. Дослідниця вказує також на 

необхідність вивчення таких груп у їх «прислівних зв’язках», аналізуючи 

конструкцію «на тлі речення, бо власне для участі в реченні потрібні ці групи й 

конструкції <…>. Часто тільки в реченні виникають додаткові умови, 

характерні для існування саме цієї, а не іншої форми» [66, с. 14]. 

Прийменникові й безприйменникові іменні групи з часовим значенням 

здебільшого займають придієслівну позицію, оскільки, як уже зазначалося, 

дієслово дає основну характеристику дії в часовому аспекті. Тому повноцінний 

опис часової семантики прийменника в складі іменної групи можливий лише з 

урахуванням часової дії. 
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Прийменникові конструкції часової семантики, виступаючи в 

синтаксичній функції обставини, виражають зовнішні ознаки дії чи стану. Як і 

інші обставини, «вони виникають за запитом думки за необхідності виразити 

різновид процесуальних характеристик і позначають характер дії, умови, за 

яких виявляється дія чи стан» [376, с. 19]. Суттєвим є той факт, що обставина 

часу не є назвою одиниць і понять часу, тобто їхнім номінативним 

позначенням. Вона виступає назвою відношення часу до дії. Таким чином, 

«часові прийменникові конструкції характеризують зовнішні, об’єктивно 

існуючі відношення й умови здійснення дії, але не сам процес дії» [376, с. 11]. 

Очевидно, що вивчення прийменників як особливих одиниць, що 

вказують на певний тип відношень між об’єктами реальної дійсності у 

часовому вимірі їх існування й виконують свою роль у здійсненні 

комунікативної функції мови як такої, становить неабиякий інтерес для 

мовознавчих студій. 

Дослідження системно-структурної організації концептуального поля 

«Відношення між об’єктами в часі», репрезентантами якого виступають 

прийменники темпоральної семантики, потребує вивчення практики 

застосування різних методів і моделей аналізу часових прийменниково-

відмінкових конструкцій, розроблених лінгвістами на матеріалі інших мов, 

зокрема А. М. Шарандою на матеріалі російської, білоруської та німецької, 

М. В. Всеволодовою на матеріалі російської мови.  

Традиційно, конструкції темпоральної семантики досліджувалися шляхом 

застосування двох методів: 1) виділення набору диференційних ознак та 

2) формування системи бінарних опозицій. 

За кожного з підходів різні автори оперують своїм набором 

диференційних ознак або бінарних опозицій. Так, І. В. Волянська виділяє три 

диференційні ознаки в конструкціях часової семантики: кількість, обмеженість, 

зв’язаність [60, с. 88–109]. А. М. Шаранда, формуючи систему диференційних 

ознак для опису прийменникових конструкцій темпорального значення, 

виходить із близькості часових конструкцій до просторових і тому застосовує 
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систему диференційних ознак, розроблену й застосовану раніше саме для 

просторових прийменникових конструкцій, виділяючи такі її елементи: 

1) статика; 2) динаміка позитивна / динаміка нейтральна; 

3)  контактність/дистантність; 4) внутрішня межа (обмежений/необмежений 

часовий відрізок); 5) зовнішня межа висхідна/кінцева (або обмежений часовий 

відрізок із висхідною/ кінцевою межею); 6) зовнішня межа (чітко виражена 

часова точка / нечітко виражена часова точка) [376, с. 114, 143].  

Прибічники формування системи бінарних опозицій для дослідження 

темпоральних відношень, зокрема в системі прийменників, за основу беруть 

протиставлення: 1) процес / не процес; 2) дискретність / не дискретність (тобто 

визначена/невизначена часова межа); 3) початок/кінець; 4) до/після [324, с. 90].  

Модель для опису конструкцій часового значення, розроблена 

М. В. Всеволодовою, базується на принципі побудови системи опозицій. Таку 

модель ми вже застосовували для дослідження системно-структурної 

організації концептуального поля «Ознака дії/стану в часі» й аналізу 

темпоральних прислівників. Але найбільш повно вона реалізується саме в 

роботі з прийменниковими конструкціями. Зупинимося ще раз на основних 

принципах підходу М. В. Всеволодової до аналізу темпоральних конструкцій.  

На думку дослідниці, «усі випадки співвіднесеності процесів, дій, явищ і 

т. п. із часом мають чотири аспекти, або пари основних диференційних ознак, а 

саме: 1) вказівка на одночасність або різночасність моменту дії і часового 

відрізка, названого в іменній групі; 2) вказівка на заповненість або 

незаповненість часового відрізка дією; 3) вказівка на завершеність або 

незавершеність дії; 4) вказівка на одиничність або повторюваність дії» [66, с. 

18–19]. 

Встановлюючи ієрархію вказаних аспектів, М. В. Всеволодова вказує на 

необхідність урахування ступеня об’єктивації кожного з них у мові. Найбільш 

чіткої репрезентації набуває аспект одночасності/різночасності моменту дії і 

часового відрізка [66, с. 22], пов’язаний із поняттями прямого і відносного часу, 
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кожне з яких заслуговує на глибокий і всебічний аналіз, зокрема в системі 

прийменників давньогрецької мови [329; 354; 362].  

Спираючись на запропоновану М. В. Всеволодовою класифікацію 

темпоральних відношень, доцільно представити концептуальне поле 

«Відношення між об’єктами в часі» як когнітивно-семантичний простір, в 

якому виділяються мікрополя концептів «прямий час» і «відносний час», у 

поняттєвому субстраті яких міститься уявлення про одночасність/різночасність 

дії відносно часової точки. Подальше уточнення когнітивного змісту означених 

концептів здійснюється з урахуванням аспектів «заповненість/незаповненість 

дією», «завершеність/незавершеність дії», «одиничність/повторюваність дії». 

Одразу ж треба зазначити, що в репрезентації концептів 

«завершеність/незавершеність дії», «одиничність/повторюваність дії» 

прийменникові конструкції можуть брати участь, але тут їх функції дуже 

обмежені й вельми залежні від дієслівного складника синтагми. Найповніше 

роль прийменникових конструкцій у вираженні темпоральних відношень 

виявляється об’єктивації протиставлень одночасності/різночасності моменту дії 

й моменту часу, а також заповненості/незаповненості часового відрізка дією.  

Реалізацію означених сегментів темпоральної концептосфери в системі 

прийменникових конструкцій давньогрецької мови доцільно простежити 

діахронічно, оскільки аналіз фактичного матеріалу виявив, що актуалізація 

таких концептів у різні періоди розвитку давньогрецької мови відбувається по-

різному. Це стосується як якісного, так і кількісного складу прийменникових 

конструкцій. 

 

1. Прямий час 

Структура мікрополя концепту «прямий час», що передає уявлення про 

одночасність моменту дії й часового відрізка, включає концепти «прямий час, 

повністю заповнений дією» й «прямий час, не повністю заповнений дією». 

Концепт «прямий час, повністю заповнений дією» реалізується в конструкціях, 

що позначають часовий відрізок, заповнений дією від першої до другої межі. У 
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багатьох випадках дія, стан, процес представлені тут як такі, що тривають і в 

момент мовлення. В аналізованих конструкціях не маркується завершення дії, 

хоча в деяких випадках воно може матися на увазі.  

 Концепт «прямий час, не повністю заповнений дією» реалізується в 

конструкціях, що позначають часовий відрізок, відносно якого тривалість дії не 

маркується. Це може бути одноактна дія, або тривала дія з межею, що не 

обов’язково міститься всередині названого часового відрізка. 

1.1.  Прямий час, повністю заповнений дією 

а) ранній період: ἀνά + Acc.; εἰς + Acc.; ἐν + Dat.; ἐπί + Acc.; κατά + Acc.;  παρά 

+ Acc.; πρό + Gen.: 

οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ᾽ ἀνὰ νύκτα (Hom. Il. 14.80) – немає 

сорому уникати небезпеки й уночі; καὶ γάρ κ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ᾽ 

ἀνεχοίμην ἥμενος (Hom. Od. 4.596) – якби я навіть сидів протягом року з тобою; 

οὐδὲ ἔοικεν δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι (Hom. Od. 3.335) – на 

бенкеті в богів залишатись так довго не слід, час розходитись; ὣς οἳ μὲν 

πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην (Hom. Il. 5.84) – так вони трудилися в палкій 

битві; εἰνάνυχες δέ μοι ἀμφ᾽ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον (Hom. Il. 9.470) – дев’ять 

ночей вони біля мене провели; 

περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηΐοισι λίποιεν (Hom. Il. 

17.666–667) – він хвилювався, що ахейці у згубному страху Патрокла ворогам 

залишать у здобич;  

б) класичний період: διά + Gen.; ἐν + Dat.: 

ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός (Xen. Anab. 4.6.22) – вони не 

спали й протягом ночі палили численні вогнища; ἐν τούτῳ καὶ βασιλεὺς δῆλος ἦν 

προσιὼν πάλιν (Xen. Anab. 1.10.6) – тут знов з’явився цар, що йшов на них; 

в) період койне: ἀπό + ἕως; ἀπό + μέχρι; διά + Gen.; ἐν + Dat.; ἐπί + Acc.;  ὡς + 

Acc.: 

πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες (NT. Mth. 

1.17) – отже усіх родів від Авраама до Давида чотирнадцять; καὶ διὰ τριῶν 
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ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι (NT. Mth. 26.61) – і створити в три дні; καὶ ἐν τῷ σπείρειν 

αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν 

 (NT. Mth. 13.4) – і коли він сіяв, багато впало при дорозі; εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν 

συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος (NT. Act. ap. 19.8) – 

прийшовши до синагоги, він відкрито проповідував три місяці; ἔμεινεν δὲ 

Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς (NT. Lc. 1.56) – і залишалася Марія з нею 

близько трьох місяців. 

1.2. Прямий час, не повністю заповнений дією 

а) ранній період: ἅμα + Dat.; διά + Acc.; ἐν + Dat.; ἐπί + Acc.; κατά + Acc.: 

τώ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ᾽ ἠοῖ παῦσαι Ἀχαιῶν (Hom. Il. 7.331) – треба на 

світанку припинити битву ахейців; οὐδέ τι ἴδμεν μή πως καὶ διὰ νύκτα 

μενοινήσωσι μάχεσθαι (Hom. Il. 10.100) – а ми й не знаємо, чи не хочуть вони 

раптово вдарити вночі; αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσινὥρῃ ἐν εἰαρινῇ 

(Hom. Il. 2.470–471) – так вони (мухи) кружляють у хліву пастухів весняною 

порою; ὃς δή σφι σχεδόν ἐστιν, ἐπ᾽ ἤματι πάντας ὀλέσθαι (Hom. Od. 2.284) – 

близько вже їм загинути всім в один день; Ἰφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν 

ὑσμίνην (Hom. Il. 7.14) – Іфіноя він вразив у жорстокій битві; 

б) класичний період: ἅμα + Dat.; εἰς + Acc.; ἐν + Dat.; ἐπί + Dat.; κατά + Acc.; 

μετά + Acc.; περί + Acc.: 

ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων 

(Xen. Anab. 2.1.3.) – на світанку, коли вони були вже готові вирушити, прибув 

Прокл, правитель Тевфанії; ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ 

στρατεύματι μαχούμενον (Xen. Anab. 1.7.1) – він гадав, що на світанку прийде 

цар із військом, щоб дати бій; οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς 

ἡμέραις (Xen. Anab. 1.7.18) – адже він взагалі не буде битися, якщо не вступить 

у бій цими днями; ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ (Xen. Anab. 2.2.4) – на 

третій (сигнал) ідіть за передовим загоном;  μεθ᾽ ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν ταῖς πορείαις 

ἡγεῖται τοῦ στρατεύματος ὁποῖον ἂν ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ (Xen. Anab. 

7.3.37) – адже вдень у поході в авангарді йдуть ті, які найбільш для цього 

підходять, залежно від характеру місцевості; καὶ ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν 
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ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες (Xen. Anab. 2.1.7) – 

вже був час найбільшого пожвавлення на ринку, коли прибули посли від царя й 

Тіссаферна; 

в) період койне: ἅμα + Dat.; διά + Acc.; ἐκ + Gen.; ἐν + Dat.; ἐπί + Acc.; κατά + 

Acc.; περί + Acc.; πρός + Acc.; ὑπό + Gen.: 

ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ (NT. Mth. 

20.1) – він вийшов на світанку найняти робітників у свій виноградник; ἄγγελος 

δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς (NT. Act. ap. 5.19) – але ангел 

Господень відчинив уночі двері в’язниці; πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο 

(NT. Mth. 26.42) – і вдруге відійшовши, він молився; δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν 

ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε (NT. Mth. 10.19) – бо в той час ви отримаєте, що 

сказати; ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ ἐπένευσεν (NT. Act. 

ap. 18.20) – коли ж вони попросили його залишитися довше, він не погодився; 

ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων (NT. Mth. 1.20) – ось, ангел 

Господень явився йому уві сні й сказав; ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ 

μέχρι Μωυσέως (NT. Rom. 5.14) – але панувала смерть від Адама до Моїсея; καὶ 

ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς (NT. Mth. 20.3) 

– і вийшовши близько третьої години, він побачив інших, що стояли на ринку 

без діла; οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται (NT. Lc. 

8.13) – вони часом вірять, але в годину спокуси відступають; ἀκούσαντες δὲ 

εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον (NT. Act. ap. 5.21) – вони 

вислухали, увійшли вранці  до храму і вчили. 

На окрему увагу заслуговують конструкції зі значенням повторюваності 

дії в часі. Як зазначає М. В. Всеволодова, аспект повторюваності знаходить 

найменше вираження в системі іменних форм. Ітеративне значення може 

вноситися в конструкцію як дієсловом зі значенням повторюваності, так і 

лексичним показником повторюваності [66, с. 168]. У системі прийменників 

давньогрецької мови аспект повторюваності дії в часі реалізується в семантиці 

прийменника κατά. Хоча таке його значення виявляється здебільшого в період 
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койне, окремі випадки ітеративних уживань κατά фіксуються і в класичний 

період. Зовсім не характерна подібна семантика κατά для раннього періоду: 

ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος 

(Xen. Anab. 1.9.18) – вони розуміли, що краще добре служити Кіру, ніж 

отримувати щомісячну платню; κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν 

παρῃτοῦντο (NT. Mrc. 15.6) – кожного свята він відпускав їм одного в’язня, за 

якого вони просили. 

Як бачимо, від раннього періоду до періоду койне кількість і якість 

прийменникових конструкцій із часовим значенням постійно зростає. 

Очевидним є те, що темпоральна семантика в усі періоди представлена 

здебільшого в значенні первинних давньогрецьких прийменників. На ранніх 

етапах розвитку давньогрецької мови вказівка на часові відношення різного 

характеру властива незначній частині первинних прийменників (7 одиниць). 

Збільшується кількість подібних уживань у класичний період (11 одиниць) і 

значно поширюється в період койне (15 одиниць) [329, с. 182]. Така тенденція 

свідчить про розвиток внутрішньої семантики первинних прийменників у 

класичний період і період койне від первісного позначення просторових до 

вказівки на часові відношення.  

Треба також зазначити, що хоча часові відношення здебільшого 

передаються за допомогою тих самих прийменниково-відмінкових форм, що й 

просторові, проте кількість лексико-семантичних варіантів у функційно-

семантичному полі часу для одного й того ж прийменника значно менша, ніж у 

полі простору. Це пояснюється тим, що вживання у вторинному часовому 

значенні дещо обмежує функційні можливості прийменників. Подібний тип 

уживання дозволяє сполучуватися в межах конструкції з будь-яким дієсловом, 

але при цьому потребує присутності іменників тільки певних лексико-

семантичних розрядів – темпоральних та абстрактних [329, с. 181]. 

Важливим моментом у репрезентації концепту «прямий час» в 

давньогрецькій мові є те, що в усі періоди для позначення цього типу часових 

відношень з прийменниковими конструкціями активно конкурують і чисті 
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відмінкові форми у відповідних функціях: Genetivus temporis, Dativus temporis, 

Accusativus temporis – на позначення точки дії в часі або ж тривалості дії в часі: 

μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον 

ἤματι κείνῳ (Hom. Il. 21.516–517) – він боявся, щоб данайці в цей день всупереч 

долі не зруйнували стіни гарно зведеного міста; καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους (Xen. Anab. 2.6.7) – і вдень, і вночі він нападав на ворогів; ἐν 

ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων (NT. Mth. 

12.1) – того часу проходив Іісус у суботу засіяними ланами. 

 

2.  Відносний час 

«Відносний час» характеризується ситуацією, коли дія відбувається раніше 

чи пізніше часового відрізка, або тільки частково (своїм кінцем або початком) 

охоплює часовий відрізок, фіксуючи час дії» [66, с. 19].  

Когнітивно-семантичний простір концепту «відносний час» формується з 

урахуванням таких аспектів, як: а) «загальний відносний час», коли момент дії 

може бути визначений стосовно двох відрізків: попереднього та наступного, 

розташовуватися між ними або по відношенню до одного з них; б) «відносний 

попередній час», коли момент дії визначається щодо наступного відрізка, тобто 

дія відбувається раніше названого відрізка часу; в) «відносний наступний час», 

коли момент дії встановлюється щодо попереднього відрізка, тобто дія 

відбувається після вказаного відрізка часу [66, с. 19]. 

Усі названі типи відносного часу знаходять своє вираження в системі 

прийменникових конструкцій давньогрецької мови. 

Щодо інших аспектів співвіднесеності дій та явищ із часом 

(заповненість/незаповненість часового відрізка дією; 

завершеність/незавершеність дії; одиничність/повторюваність дії), то вони, з 

одного боку не обов’язково фіксуються в конкретних формах і конструкціях і за 

певних умов можуть бути взагалі зняті як протиставлення; з іншого боку, при 

реалізації відповідних часових аспектів у мові вони стосуються більше 

дієслівних форм та специфічної іменної лексики, аніж прийменникових 
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конструкцій.  

Із розвитком давньогрецької мови прийменникові конструкції зі значенням 

відносного часу позначалися рухомістю в плані кількості, якості та 

семантичного наповнення складових. 

2.1. Попередній відносний час 

а) ранній період: εἰς + Acc.; πρό + Dat.; πρόσθεν + Gen.: 

ἥ μ᾽ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ᾽ ἀϋτμὴ ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα 

γούνατ᾽ ὀρώρῃ (Hom. Il. 9.609–610) – [честь] залишиться зі мною перед чорними 

кораблями, доки дихання буде в грудях моїх та могутні рухаються ноги; ὄφρα 

πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ (Hom. Il. 2.359) – раніше за інших 

знайде тебе смерть та загибель; 

б) класичний період:  ἅμα + Dat.; ἀμφί  + Acc.; ἀπό + Gen.; μέχρι + Gen.; πρό + 

Gen.; πρός + Acc.: 

ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς 

κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας (Xen. Anab. 2.2.13) – вони вирушили в дорогу так, 

що сонце було праворуч, розраховуючи ще до заходу дійти до селищ Вавилонії; 

καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ τὰς σκηνάς (Xen. Anab. 1.10.17) – і прибули 

вони до наметів приблизно до вечері; ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ 

αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης (Xen. 

Anab. 1.7.13) – так повідомляли Кіру перебіжчики від ворога з боку великого 

царя до битви;  

в) період койне: ἄχρι + Gen.; ἕως + Gen.; μέχρι + Gen.; πρό + Gen.: 

καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος 

ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη (NT. Act. ap. 1.2) – і навчав Він аж до того дня, 

коли, давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, Він вознісся; 

καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ὴμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ (NT. Lc. 1.80) 

– і був Він у пустелях до дня з’явлення свого перед Ізраїлем; ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς 

ἡμέραις [ἐκείναις] ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες (NT. Mth. 

24.38) – бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили. 
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 При вивченні специфіки мовної об’єктивації концепту «попередній 

відносний час» необхідним є врахування й низки додаткових специфічних 

аспектів, які доповнюють основну семантичну характеристику цього типу 

часових відношень. Таким є аспект визначеної/невизначеної віддаленості 

моменту дії від прямого часу. На думку М. В. Всеволодової, «момент дії, який 

не повністю заповнює часовий відрізок, може бути віддалений від прямого часу 

або моменту мовлення певним, названим в іменній групі часовим відрізком, і 

тоді наочним є визначено-віддалений момент дії від прямого часу або від 

моменту мовлення» [66, с. 209]. Означений аспект, будучи підпорядкованим 

елементом концепту «попередній відносний час», є складником відповідного 

концептуального мікрополя. 

2.1.1. Визначено-віддалений момент дії попереднього відносного часу 

а) ранній період: πρό + Dat.:  

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρὸ ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι 

(Hom. Od. 6.36-37) – але ж проси славетного батька до сходу запрягти мулів із 

возом; 

б) класичний період: ἅμα + Dat.; ἀμφί  + Acc.; ἀπό + Gen.:  

ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυκτο (Xen. Anab. 7.8.14) – до ранку він [підкоп] був 

проритий; καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρ᾽ Ἀριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου 

στρατιὰν ἀμφὶ μέσας νύκτας (Xen. Anab. 2.2.8) – вони прибули до першої 

стоянки, до Аріея та його війська, близько півночі; τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης 

ἡμέρᾳ πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν (Xen. 

Anab. 1.7.18) – за одинадцять днів до цього він зробив жертвопринесення та 

сказав йому, що цар не битиметься у найближчі десять днів; 

в) період койне: ἕως + Gen.; μέχρι + Gen.: 

καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 

(NT. Mrc. 15.33) –  як настала шоста година, темрява оповила всю землю – до 

дев’ятої години; παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου (NT. Act. ap. 20.7) – і 

продовжив слово аж до півночі. 
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 У випадку, коли не називається відрізок часу, який розділяє момент дії та 

момент мовлення прямого часу, можна говорити про ситуацію мовної 

репрезентації концепту «невизначено-віддалений момент дії попереднього 

відносного часу».  

2.1.2. Невизначено-віддалений момент дії попереднього відносного 

часу 

а) ранній період: εἰς + Acc.; πρόσθεν + Gen.: 

μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς οἶος πρόσθ᾽ ἄλλων μεμάτω 

Τρώεσσι μάχεσθαι (Hom. Il. 4.303–304) – щоб ніхто, сподіваючись на мистецтво 

їздити верхи та силу, раніше за інших не жадав битися з троянцями; ἀλλά σφωε 

δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει, εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα (Hom. Od. 

8.317–318) – будуть тепер їх тут тримати підступні тенета, доки батько не 

віддасть мені всіх разом подарунків; 

б) класичний період: ἀμφί  + Acc.; μέχρι + Gen.; πρό + Gen.:  

καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἦν καὶ οἱ Ἕλληνες μάλ᾽ ἀθύμως ἔχοντες 

ἐδειπνοποιοῦντο (Xen. Anab. 6.4.26) – час вже був близько заходу сонця, й елліни 

в дуже пригніченому настрої взялися обідати; ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει 

οἱ Ἕλληνες ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης (Xen. Anab. 3.1.1) – що здійснили елліни під 

час наступу Кіра до битви; καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ στρατοπέδῳ (Xen. Anab. 

7.3.1) – до ранку вони прибули до табору; 

в) період койне: ἕως + Gen.; πρό + Gen.:  

πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν (NT. Mth. 

11.13) – бо всі пророки і закон пророкували до Іоанна; ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν 

ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου (NT. Lc. 11.38) – фарисей, 

побачивши, що перед обідом Він не зробив обмивань, здивувався. 

 Концепт «попередній відносний час» характеризується також 

специфічними аспектами, відсутніми в когнітивно-семантичному просторі 

концепту «наступний відносний час». Це аспект співвіднесеності / не 

співвіднесеності дії з майбутнім часом [70, с. 209]. У давньогрецькій мові 

аспект співвіднесеності дії з майбутнім часом зафіксовано в поодиноких 
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прийменникових конструкціях: εἰς + Acc. в ранній період та πρός + Acc. у 

класичний: 

εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ᾽ αὐτόθι μίμνειν, πομπὴν δ᾽ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ 

δῶρα διδοῖτε (Hom. Od. 11.356–357) –  якби ви мені наказали тут залишитися ще 

на рік, щоб поїздку влаштувати та набрати блискучих подарунків; πρὶν γὰρ δὴ 

καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον βασιλεὺς ἐφάνη (Xen. Anab. 1.10.19) – цар 

з’явився, перш ніж вояків відпустили на обід. 

М. В. Всеволодова пояснює відсутність значень моменту дії, 

співвіднесеного з майбутнім, у системі значень наступного відносного часу 

тим, що «в людській практиці час має тільки одне спрямування, і наші дії не 

можуть бути спроектовані на минуле» [66, с. 209]. 

Когнітивно-семантичний простір концепту «наступний відносний час» 

характеризується меншою змістовою насиченістю порівняно з семантичним 

простором концепту «відносний попередній час». Разом із тим обидва концепти 

містять указівку на аспект визначено-віддаленого моменту дії та невизначено-

віддаленого моменту дії. 

2.2. Наступний відносний час 

2.2.1. Визначено-віддалений момент дії наступного відносного часу 

а) класичний період: ἀπό + Gen.: 

καὶ ὅ τι ἐδύνατο ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς Σεύθην 

(Xen. Anab. 7.5.6) – і від цього дня він став як тільки міг чинити наклепи Севфу 

на Ксенофонта; 

б) період койне: ἀπό + Gen.; διά + Gen.; μετά + Acc.: 

καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης (NT. Mth. 9.22) – і жінка з того часу 

стала здорова; Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν 

ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω (NT. Mrc. 14.58) – Я зруйную цей 

рукотворний храм і за три дні збудую інший, нерукотворний; оἴδατε ὅτι μετὰ δύο 

ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται (NT. Mth. 26.2) – ви знаєте, що за два дні буде пасха. 

2.2.2.  Невизначено-віддалений момент дії наступного відносного часу 

а) ранній період: ἐκ + Gen.: 
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ἐκ τοῦ δ᾽ οὔτ᾽ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ᾽ ἔμ᾽ ἐκεῖνος (Hom. Od. 1.212) –  після ж 

ні я не бачив Одіссея, ні він мене; 

б) класичний період: ἀπό + Gen.; εἰς + Acc.; ἐκ + Gen.; ἐντός + Gen.; μετά + 

Acc.; μεταξύ + Gen.; πέρα + Gen.; ὑπέρ + Acc.: 

καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ ἦγε τούτους καὶ πολεμῶν 

διεγένετο (Xen. Anab. 2.6.5) – перемігши в битві, він після цього грабував і 

панував над ними та жив війною; καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 

ἀναλεγόμενον (Xen. Anab. 2.1.17) – і це принесе тобі славу на майбутнє, коли 

будуть про це розповідати; ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς 

Λακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν (Xen. 

Anab. 4.6.14) – і я чую, Хірісоф, що ви, повноцінні спартанські громадяни, від 

самого дитинства вправляєтеся в крадіжці; τόν τε μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς 

ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων παρέσεσθαι δυοῖν μηνοῖν (Xen. Anab. 7.5.9) – плату за два 

місяці він обіцяв їм дати через кілька днів та переконував вирушити з ним у 

похід; οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου μεταξὺ γενομένου κραυγή τε ἐγένετο ἔνδον (Xen. Anab. 

5.2.17) – через деякий час усередині міста почувся крик; ἤδη δὲ πέρα μεσούσης 

τῆς ἡμέρας προάγοντες τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια (Xen. 

Anab. 6.5.7) – вже минув полудень, коли військо, пройшовши за селища, почало 

збирати провіант; κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη (Xen. 

Anab. 6.5.4) – там [у таборі] вони залишили тих, кому було більше сорока п’яти 

років; 

в) період койне: ἐκ + Gen.;  μετά + Acc.; ὕστερον + Gen.:  

ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου (NT. Mrc. 10.20) – усе це я зберіг 

із малих літ моїх; εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος 

σκοτισθήσεται (NT. Mth. 24.29) – відразу по тих днях горя сонце померкне; 

ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή (NT. Mth. 22.27) – після всіх померла й 

жінка. 

 До когнітивно-семантичного простору концепту «відносний час» входить 

і концепт «загальний відносний час», який репрезентує ідею розташування 

моменту дії або відрізка, заповненого дією, між двома часовими моментами. 
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Концепт «загальний відносний час» у давньогрецькій мові актуалізується в 

таких прийменникових конструкціях: ἀπό з Gen. + ἕως з Gen.; ἀπό з Gen. +  μέχρι 

з Gen.; ἐκ з Gen. + ἕως з Gen., причому характерні вони здебільшого для періоду 

койне: 

οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου (NT. Mth. 

26.29) – віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли 

питиму його новим із вами в Царстві Мого Отця; ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 

Ἰωάνου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν (NT. Act. ap. 1.22) – почавши від 

хрещення Іоанна й до того дня, як Він вознісся від нас; ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας 

μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τ ὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου (NT. Act.ap. 

10.30) – від четвертого дня й до цієї години я постився, о дев’ятій годині я 

молився у своєму домі. 

 Із-поміж названих вище загальних аспектів вираження категорії часу 

нерозглянутим залишився аспект одиничності/повторюваності дії. Якщо про 

інші аспекти в контексті концепту «відносний час» ми говорили залежно від 

того, як вони реалізуються саме в прийменникових конструкціях, то про аспект 

ітеративності у когнітивно-семантичному просторі концепту «відносний час» 

говорити не доводиться взагалі, оскільки він у зазначеному сегменті часового 

виміру є відсутнім і може розглядатися тільки в площині концепту «прямий 

час». 

Отже, аналіз мовного матеріалу дає змогу спостерігати розвиток і 

стабілізацію прийменникової системи, зокрема в темпоральній сфері вживань, 

від Гомера (ранній період) до Нового Завіту (період койне). Так, якщо у Гомера 

на позначення концепту «відносний час» уживаються тільки чотири 

прийменники (із них – один адвербіального, вторинного походження), то в 

класичний період вербалізація концепту «відносний попередній час» 

відбувається за допомогою шістьох прийменників (з них один вторинний), а 

репрезентація концепту «відносний наступний час» – за допомогою вісьмох 

прийменників (з них три адвербіалізовані). У період койне спостерігається 
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переформатування системи часових прийменників щодо їх складу й 

походження. У «відносному попередньому часі» зафіксовано чотири 

прийменники (із них три вторинного походження), а у «відносному наступному 

часі» – п’ять прийменників (із них один адвербіалізований). Також у період 

койне формуються специфічні прийменникові конструкції на позначення 

«загального відносного часу», які складаються з поєднань прийменників ἀπό + 

ἕως; ἀπό + μέχρι; ἐκ + ἕως [354]. 

Важлива роль, яку прийменники відіграють у формуванні просторово-

часового дейксису, підтверджується й посилюється можливістю вживання їх як 

префіксів у складних словах. Конструкції з такими дериватами здатні особливо 

чітко оформлювати різні аспекти просторових і часових відношень. 

 

5.4.2. Префіксальні дієслова й прийменниково-відмінкові конструкції 

просторово-часової семантики  

 

Сучасна лінгвістика пропонує вивчати похідні слова, виходячи з 

розуміння того, якою є структура людського знання. За визначенням 

О. С. Кубрякової, вона являє собою насамперед «об’єднання концептів <…>. 

Тоді ясно, що зміст похідного слова прямо пов’язаний із тим, які саме 

концепти, об’єднавшись у єдину структуру, слугували формуванню 

майбутнього похідного слова і були об’єктивовані цим знаком» [162, с. 322]. 

Відомим фактом є те, що питома вага нових слів у сучасних розвинутих мовах 

– це деривати: складні слова, афіксальні похідні та ін. (у цілому до 70 %). 

Значною є кількість похідних і в давніх мовах. Виходячи з цього, очевидною є 

необхідність дослідити специфіку похідних слів з когнітивної точки зору, у 

плані фіксації ними нових структур знання. 

 Порівнюючи прості й похідні слова, О. С. Кубрякова відзначає особливу 

властивість дериватів: як і прості слова, вони називають окрему дію, предмет, 

виділяючи певний фрагмент світу, але деривати водночас вказують і на його 

зв’язок з іншою дією, ознакою чи предметом. До того ж «похідні слова – це 
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особливі дескрипції означуваного, а оскільки більшість дериватів прочитуються 

як розчленовані структури, таку дескрипцію можна вважати аналітичною» [162, 

с. 335]. При цьому похідні слова відповідають конкретним дискурсивним 

вимогам до мовної одиниці – «виразити якомога більше релевантної інформації 

за рахунок необхідних мовних засобів» [162, с. 336]. 

 З огляду на вищезазначене, дослідження специфіки формування й 

функціонування похідних слів, зокрема префіксальних дієслів, у 

давньогрецькій мові видається актуальним і перспективним, особливо в плані 

можливості застосування отриманих результатів під час дослідження подібних 

одиниць у сучасних мовах. 

 У давньогрецькій мові у функції префіксів виступають вісімнадцять 

прийменників, які належать до групи первинних: ἀμφί – довкола, ἀνά – по, ἀντί 

– навпроти, ἀπό – від, διά – через, εἰς – до, ἐκ – з, ἐν – в, ἐπί – на, κατά – по, μετά 

– за, παρά – біля, περί – довкола, πρό – перед, πρός – до, σύν – з, ὑπέρ – над, ὑπό – 

під. Усі вони можуть сполучатися як із дієслівними (ἀμφιβαίνω – обходити, 

ἐκβαίνω – виходити, μεταβαίνω – переходити, περιβαίνω – заходити вперед), так 

і з іменними основами (ἔκδημος (Xen. Cyrop. 8.5.12) – той, що вийшов з дема, 

знаходиться поза своїм демом; μεταδήμιος (Hom. Od. 8.293) – той, що 

знаходиться серед народу, тобто вдома; περιαυχένιος (Hdt. Hist. 3.20) – те, що 

носять на шиї; ὑπεράκριος (Hdt. Hist. 6.20) – той, що перебуває над горами).  

Дієслівні префікси, особливо просторової семантики, зберігають тісний 

формальний, семантичний і синтаксичний зв’язок із прийменниками, від яких 

вони походять. На нашу думку, врахування цього зв’язку є необхідним під час 

вивчення дієслівних префіксів на різних рівнях і вимагає постійної уваги до 

взаємодії і взаємозв’язку між префіксальними дієсловами й прийменниковими 

конструкціями. Такий підхід видається цілком обґрунтованим і тому, що 

зазвичай просторові відношення між об’єктами реалізуються в межах синтагми 

{дієслово – прийменник – ім’я}, де дієслово може бути представлене 

префіксальним дериватом, а прийменник як реляційний елемент може входити 

до складу конструкції або бути відсутнім у ній. Аналіз таких конструкцій у 



365 

  

давньогрецькій мові різних періодів на формальному й семантичному рівні 

становить для нас головний інтерес [363]. 

 Найбільш яскраво прийменниково-префіксальна кореляція виявляється в 

конструкціях із дієсловами руху або з дієсловами конкретної фізичної дії за 

наявності відтінків динамічного значення, де префікс і прийменник зберігають 

реальну просторову семантику [54; 55; 63]. Дійсно, аналіз таких конструкцій у 

сфері вираження темпоральних та абстрактних відношень чітко виявляє 

домінування прийменника, а отже, й особливу роль прийменниково-відмінкової 

конструкції. Хоча тут також зустрічаються випадки вживання префіксальних 

дієслів, але в семантичному плані дієслівні префікси не корелюють із 

прийменниками так прямо, як це відбувається у випадку вживання їх у 

просторовій сфері. Отже, доцільним видається вивчення функційно-

семантичних особливостей уживання префіксальних дієслів та прийменникових 

конструкції саме у сфері локативних відношень між об’єктами реальної 

дійсності. 

Слід зазначити, що все розмаїття просторових відношень реалізується в 

давньогрецькій мові в таких конструкціях: просте дієслово + прийменникова 

конструкція; префіксальне дієслово + ім’я; префіксальне дієслово + 

прийменникова конструкція (прийменник і префікс тотожні); префіксальне 

дієслово + прийменникова конструкція (прийменник і префікс не тотожні).  

 У ранній період давньогрецької мови префікс міг відокремлюватися від 

дієслова одним або більше словами й бути як у препозиції, так і в постпозиції 

щодо дієслова. Таке явище отримало назву тмезису і є найяскравішою 

особливістю функціонування префіксів у зазначений період: 

ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ᾽ ἱστία λεύκ᾽ ἐρύσαντες ἥμεθα (Hom. Od. 9.78) – 

щогли поставивши й знову  піднявши білі  вітрила, ми сіли [на кораблі]; ἐκ δ᾽ 

ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον (Hom. Il. 1.369) – вони видали Атриду 

прекрасну Хрисову доньку. 

 Треба зазначити, що іноді досить важко встановити, чи перебуває префікс 

у тмезисі з дієсловом, чи наявна прийменникова конструкція з простим 
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дієсловом. Вирішити таку проблему допомагає з’ясування частотності 

вживання конструкцій того чи іншого типу в аналізованому тексті.  

Статистика функціонування конструкцій із тмезисом демонструє, що в 

цілому тмезис не був дуже поширеним явищем. Із 1800 опрацьованих нами 

синтагм просторової семантики в поемах Гомера «Іліада» й «Одіссея» лише в 

131 конструкції спостерігаємо дієслівні префікси у відокремленій позиції, що 

становить 7,2 % від загальної кількості конструкцій. При цьому деякі префікси 

досить часто з’являються у тмезисі (напр., ἀμφί, ἀνά, ἀπό, διά, περί), а для інших 

таке вживання не характерне взагалі або спостерігається в поодиноких 

випадках (ἀντί, εἰς, ἐκ, ἐν, ἐπί, κατά, μετά, παρά, πρό, πρός, σύν, ὑπέρ, ὑπό). 

 На нашу думку, відмінності в можливості відокремленого вживання 

префікса можна пояснити особливостями семантики префікса, частотністю 

його вживання на позначення певних типів просторових відношень, що 

залежить від кількості і якості лексико-семантичних варіантів префікса, 

когнітивної значущості позначуваного спектру просторових відношень. У 

цьому відношенні спостерігається певний паралелізм у частотності вживання 

прийменника і префікса, що корелює з ним. Так, прийменник ἀπό 

характеризується наявністю 7 лексико-семантичних варіантів у вираженні 

просторових відношень і є дуже поширеним як у ранній, так і в пізніші періоди 

грецької мови [343, с. 178, 180]. Відповідно й префікс ἀπο- зафіксований у 

численних сполученнях із дієсловами і, згідно з особливостями раннього 

періоду, часто входить до складу просторових синтагм у тмезисі. 

 У поемах Гомера знаходимо й приклади препозитивного вживання 

префіксів як частини афіксального дієслівного деривата, причому в багатьох 

випадках такі одиниці здатні самостійно, без допомоги прийменникової 

конструкції виражати необхідний тип просторових відношень: 

τὸν δὲ Πολίτης αὐτοκασίγνητος περὶ μέσσῳ χεῖρε τιτήνας ἐξῆγεν πολέμοιο 

δυσηχέος (Hom. Il. 13.534–536) – його ж брат Політ, обійнявши під грудьми 

руками, вивів із жорстокої битви; ἅρματα δ᾽ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 

αὐτοὺς δ᾽ εἰσῆγον θεῖον δόμον (Hom. Od. 4.42–43) – колісницю приставили до 
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блискучої стіни, а їх самих привели в божественний дім; οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἶσαν 

ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει (Hom. Il. 6.487) – проти долі мене людина не відправить до 

Аіда. 

 У текстах раннього періоду знаходимо також випадки приєднання до 

дієслівної основи двох і більше префіксів, кожен із яких додає новий, 

уточнювальний відтінок значення до дієслівної лексеми:  

ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγῷ (Hom. Il. 7.22) – вони ж один з 

одним зійшлись біля дуба [префікс  συν- указує на спільну дію, а префікс 

συναντ- надає відтінку протистояння]; ἔνθά κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ᾽ Ἀχαιῶν 

Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες (Hom. Il. 6.73–74) – тоді троянці від 

жадаючих битви ахейців піднялись в Іліон, переможені слабкістю [префікс εἰσ- 

виражає напрямок руху всередину чогось, а префікс ἀνα- позначає рух угору]. 

Загалом у ранній період давньогрецької мови переважна більшість 

конструкцій (до 90 % з опрацьованих 1800 синтагм), що позначають 

відношення між об’єктами в просторі, належить до типу «просте дієслово + 

прийменникова конструкція». Зовсім невелика група конструкцій  – це група 

«префіксальне дієслово + прийменникова конструкція»:  

καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς (Hom. Il. 3.293) – і обох на землі він 

поклав; αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη (Hom. Il. 6.42) – сам він із 

колісниці до колеса покотився.   

У цілому можна сказати, що ранній період грецької мови є найцікавішим 

із погляду кількості, якості й варіантів комбінацій досліджуваних 

префіксальних одиниць. Він демонструє ту стадію розвитку мовної системи, 

коли вона сформувала, накопичила велику кількість необхідних елементів у 

різних варіантах їх сполучуваності. 

Тут, вочевидь, ми маємо справу з проблемою «вибору певних засобів 

номінації з існуючих альтернативних рядів позначення в мовленні того, що 

відбувається, залежно від інтенцій мовця й для досягнення конкретних цілей, 

що ставляться під час комунікативного процесу між людьми і спрямованих на 

успішне завершення цього процесу» [162, с. 327]. Дж. Лайонз із цього приводу 
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зазначав, що за наявності кількох варіантів на позначення того самого аспекту 

реалій буття треба визначитися, чи мають ці варіанти одне значення, чи в 

якомусь сенсі вони розрізняються. Тоді необхідно встановити, у чому полягає 

семантична відмінність між ними і чим зумовлюється вибір мовцем того чи 

іншого варіанта [165, с. 462]. 

 На формальному рівні в подальші періоди розвитку грецької мови 

(класичний період, період койне) можна відзначити чітку фіксацію префіксів у 

позиції перед дієсловом без явищ тмезису. У функції дієслівних префіксів 

виступають ті саме 18 афіксів, що корелюють із первинними прийменниками. 

 Специфічними в давньогрецькій мові є особливості сполучуваності 

префіксальних дієслів з іншими елементами синтагми {дієслово – прийменник 

– ім’я} і здатність цих дериватів самостійно позначати й актуалізувати певний 

аспект просторової концептосфери.  

 Відомо, що саме в класичний період прийменникова система грецької 

мови набуває сталих форм і характерних рис, які надалі будуть змінюватися 

лише в деталях, залишаючись постійними в цілому. На відміну від раннього 

періоду розвитку грецької мови, де прийменники нерідко вживаються 

самостійно, не поєднуючись із дієсловом, як префікси, в одне слово й не маючи 

при собі певного відмінка [280, c. 380–382], у класичний період вони займають 

вже стійку позицію перед відмінковою формою в конструкціях та, виступаючи 

в ролі префікса, утворюють із дієсловом складне слово без явищ тмезису. 

 Із оброблених нами 1774 конструкцій, що містять прийменниково-

відмінкові конструкції та дієслова з префіксами, 1301 являють собою одиниці 

просторового значення, які й стали основним об’єктом дослідження. 

 Аналіз фактичного матеріалу дозволив виділити такі комбінації 

досліджуваних дериватів та конструкцій із ними для вираження відношень між 

об’єктами в просторі: 

1. Дієслово + прийменникова конструкція 

а) εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας (Xen. Anab. 1.5.15) – він одразу  взяв у 

руки спис; б) λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας 
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(Xen. Anab. 2.2.13) – вони розраховували до заходу сонця дійти до селищ 

Вавилонського краю. 

2. Префіксальне дієслово + ім’я 

а) ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν 

ὅρκους (Xen. Anab. 3.1.22) – а ми бачили перед собою безліч благ, але 

утримувалися від них, оскільки дали клятви богам; б) ἀλλ᾽ οὐ πολλαὶ ἡμέραι ἀφ᾽ 

οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε 

σὺν τοῖς θεοῖς (Xen. Anab. 3.2.14) – але пройшло небагато часу, як ви зустрілися 

з нащадками тих, кого з допомогою богів ви перемогли, хоча вони й були 

набагато численнішими за вас самих. 

3. Префіксальне дієслово + прийменникова конструкція (прийменник 

і префікс тотожні) 

а) ἀλλ᾽ ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας 

(Xen. Anab. 1.8.13) – але Клеарх не хотів відривати правий фланг від річки; б) 

σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα ἐξελθεῖν (Xen. Anab. 4.8.3) – вони поспішали 

якомога швидше піти з цієї країни. 

4. Префіксальне дієслово + прийменникова конструкція (прийменник 

і префікс не тотожні) 

 4.1. Прийменник і префікс близькі за значенням 

а) ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη (Xen. Anab. 1.3.17) – я 

не насмілився б зійти на корабель, який він нам дав; б) Κῦρός τε καταπηδήσας 

ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν θώρακα ἐνεδύετο καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς 

χεῖρας ἔλαβε (Xen. Anab. 1.8.3) – Кір же, зійшовши з колісниці, одягнув панцир 

і, сівши на коня, взяв у руки спис. 

 4.2. Прийменник і префікс протилежні за значенням 

а) ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε (Xen. Anab. 1.8.17) – сказавши це, 

він відійшов на своє місце; б) προύτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου ὑφ᾽ ᾧ ἦν αὐτὸς δύο ἢ 

τρία βήματα (Xen. Anab. 4.7.10) – він вибігав із-під дерева, що його прикривало, 

на два-три кроки. 
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 4.3. Прийменник і префікс нейтральні одне до одного в семантичному 

плані 

а) συνωφελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν (Xen. 

Anab. 3.2.27) – від них немає ніякої користі ні в битві, ні під час пошуку 

провіанту; б) εἶδον οἱ Ἕλληνες τό τε Φαρναβάζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ τοὺς 

Βιθυνοὺς ἱππέας πρὸς τοῦτο συναθροιζομένους (Xen. Anab. 6.5.30) – греки 

побачили, що кіннота Фарнабаза ще тримається й до неї долучаються вітинські 

вершники. 

 Як бачимо з наведених прикладів, різні конструкції по-різному 

відбивають аспекти просторових відношень між об’єктами. У випадку 

вживання дієслова з прийменниковою конструкцією або префіксального 

дієслова з ім’ям (позиції 1, 2) один єдиний, конкретний тип просторових 

відношень виражається прийменником або дієслівним префіксом відповідно 

(наприклад, наближення або віддалення від об’єкта-орієнтира). Особливо 

акцентується увага на конкретній характеристиці дії в просторі при вживанні 

префіксального дієслова з прийменниковою конструкцією, де прийменник і 

префікс тотожні за формою й, відповідно, за змістом (позиція 3). У разі 

поєднання префіксального дієслова з прийменниковою конструкцією, де 

елементи різняться за формою, характер локативних відношень між об’єктами 

описується різнобічно і кожен член конструкції додає свій елемент значення, 

формуючи загальну картину  просторових відношень (позиція 4). При вживанні 

прийменника і префікса, близьких за значенням, конкретні відтінки їх власної 

семантики підсилюють загальний характер дії з уточненням окремих його 

аспектів (напр., позиція 4.1.б.: префікс вказує на віддалення, уточнюючи 

здійснення руху згори донизу, прийменник – на віддалення від горизонтальної 

поверхні). У конструкціях із різною й навіть протилежною семантикою 

конститутивних елементів просторова ситуація описується з указівкою на 

висхідну та кінцеву точку дії, що актуалізується, відповідно, семантикою 

префікса та прийменника (напр., позиція 4.2.а.: префікс вказує на віддалення від 

висхідного об’єкта, а прийменник – на рух до об’єкта-орієнтира). Конструкції з 
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префіксальними дієсловами та прийменниками можуть уживатись так, що 

префікс і прийменник указують на характеристики різних рівнів просторових 

відношень і є нейтральними одне до одного в семантичному плані (напр., 

позиція 4.3.а.: префікс вказує на спільність дії об’єктів, а прийменник виражає 

напрямок цієї дії). 

Кількісний аналіз досліджуваних конструкцій виявив, що найбільш 

частотними є конструкції «дієслово + прийменникова конструкція» – 67 % (863 

синтагми). На другій позиції конструкції «префіксальне дієслово + 

прийменникова конструкція» з нетотожними конститутивними елементами – 19 

% (247 сингам). За ними йдуть варіанти «префіксальне дієслово + 

прийменникова конструкція» з тотожними префіксом/прийменником – 6 % (87 

синтагм) та «префіксальне дієслово + ім’я» – 8 % (104 синтагми). 

 Як бачимо, у класичний період грецької мови перевага надається 

конструкціям із безпрефіксальними дієсловами та прийменниковими 

конструкціями. Досить частотними є також конструкції з префіксальними 

дієсловами та прийменниковими конструкціями. Це свідчить про те, що саме 

прийменник виконував роль конкретизатора відношень різних типів 

(просторових, темпоральних, абстрактних). Здійснення такої функції 

відбувалося як самостійно, так і в поєднанні з префіксом, коли обидві одиниці 

взаємно доповнюють, підсилюють значення одна одної або ж вказують на різні 

аспекти характеру дії. Залежно від таких потреб уживаються 

прийменник/префікс спільної, нейтральної або протилежної семантики.  

Що стосується самостійних уживань префіксальних дієслів, то очевидно, 

що без допомоги з боку прийменниково-відмінкової конструкції префікси не 

здатні точно виразити потрібний тип відношень між об’єктами в просторі. 

Вживання чистих префіксальних дієслів на позначення локативних відношень 

не є частотними й послідовними (11 синтагм, що становить 0,8 % від 

проаналізованих просторових конструкцій із префіксальними дієсловами) [363]. 

У період койне зберігається тенденція до вживання конструкцій із 

безпрефіксальними дієсловами та прийменниковими конструкціями, а також із 



372 

  

префіксальними дієсловами та прийменниковими конструкціями. Їхня 

частотність майже збігається з даними класичного періоду: 

καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

(NT. Mth. 24.3) – коли Він сидів на Оливній горі, підійшли до нього учні. 

Натомість маловживаними є самостійні префіксальні дієслова без 

прийменникової конструкції. Вони фіксуються в поодиноких випадках: 

τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς 

λέγοντες  (NT. Mth. 15.1) – тоді підходять до Ісуса фарисеї й книжники з 

Єрусалима й питають. 

 Отже, можемо констатувати, що з усіх варіантів конструкцій на 

позначення різних видів просторових відношень давньогрецька мова обрала як 

оптимальний варіант «просте дієслово + прийменникова конструкція». Досить 

прийнятним і зручним у плані уточнення додаткової інформації просторового 

характеру став тип «префіксальне дієслово + прийменникова конструкція». 

Самостійні префіксальні дієслова у жоден період розвитку грецької мови не 

набули значного поширення й являють собою поодинокі випадки вживань. 

  

Висновки до розділу 5 

 

1. Універсальна категорія дейксису, яка функціонує на всіх рівнях мови, 

передає результати когнітивної діяльності людини щодо локалізації та 

ідентифікації осіб, предметів, подій, процесів, про які говорять, відносно 

просторового або часового контексту, реалізується, зокрема, в системі 

спеціальних мовних засобів, семантична структура яких будується на 

вираженні дейктичних опозицій. Дейктичний тип значення властивий 

насамперед таким лексико-граматичним класам слів, як прислівник, займенник 

і прийменник. 

2. Прислівники давньогрецької мови є великою групою одиниць, що 

беруть активну участь у вираженні просторових і темпоральних відношень, 

об’єктивуючи в мові ключові точки в системі координат просторового й 
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часового дейксису. Вони постають як система одиниць, у яких набули 

концептуалізації й категоризації значущі аспекти локативно-темпоральних 

концептосфер, що зумовлюють життєдіяльність людини.  

Когнітивно-семантичний простір, репрезентований прислівниками, 

охоплює концептуальне поле «Ознака дії/стану в просторі» та «Ознака дії/стану 

в часі». 

3. Група прислівників просторової семантики включає в себе одиниці, що 

уточнюють аспекти статичної локалізації об’єктів відносно меж різних типів, 

динамічного переміщення та специфічні ознаки способу дії, характеристики 

форми тощо. 

Аналіз кількісного складу прислівників різних лексико-семантичних груп 

виявив типові й для інших лексико-граматичних класів давньогрецької мови 

закономірності (зокрема, іменників та прикметників). До них належать 

насамперед домінантні позначення статичного місцеперебування порівняно з 

динамічним, вказівка на далеку відстань порівняно з близькою, особливий 

акцент на зовнішню межу, зокрема верхню й передню. Така статистика в 

групах просторових прислівників підтверджує значущість указаних аспектів 

просторового дейксису для носіїв давньогрецької мови (див. додаток 8). 

4. Темпоральні прислівники у своїй семантичній структурі містять 

вказівку на такі важливі аспекти концептуального поля часу, як 

одночасність/різночасність, заповненість/незаповненість дією часового відрізка, 

одиничність/повторюваність дії (див. додаток 9). 

Значення «прямого» часу, що корелює з аспектом одночасності, у формах 

прислівників давньогрецької мови представлено найбільш повно. Воно 

виявляється у 70 % випадків темпоральних уживань прислівників (316 лексем із 

485). У групі прислівників «прямого» часу найбільш повно представлено 

прислівники зі значенням часового відрізка, заповненого дією. Це цілком 

закономірно й відповідає специфіці людської свідомості. Адже людина краще, 

чіткіше сприймає події і реалії, що збігаються в часі, мають певні межі, 

доступні безпосередньому аналізу й категоризації. Такі конкретні обставини і 
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явища фіксуються в більшій кількості мовних одиниць (189 лексем порівняно з 

127 одиницями на позначення часового відрізка, не повністю заповненого 

дією). 

Група прислівників зі значенням «відносного» часу, що вказує на 

різночасність моменту дії і моменту висловлювання, є доволі ємною і включає 

в себе до 30 % усіх прислівників темпоральної семантики давньогрецької мови 

(169 з 548 одиниць) з приблизно однаковим розподілом лексем на позначення  

попереднього й наступного часу (81 і 99 лексем відповідно).  

5. Ядерну зону концептополя «Ознака дії/стану в просторі» формують 

конкретні й об’єктивні ознаки дії й стану в просторі, що включають уточнення 

позиції щодо межі різного типу або наближення/віддалення від об’єкта-

орієнтира й репрезентуються значною групою прислівників (650 лексем, що 

становить 84% від загальної кількості просторових прислівників 

давньогрецької мови). Периферійну зону концептополя становлять концепти, 

когнітивно-семантичний простір яких включає уявлення про спеціалізовані, 

ситуативно обумовлені характеристики стану, дії в просторі (мікрополе «форма 

об’єктів, спосіб дії»), які набувають об’єктивації в системі прислівників меншої 

кількості порівняно з ядерною зоною (121 лексема, 16% від загального 

лексичного корпусу просторових прислівників). 

Визначення ядерної й периферійної зони концептополя «Ознака стану/дії в 

часі», репрезентованого темпоральними прислівниками давньогрецької мови,  

ускладнюється досить високим рівнем конкретності й точності у позначенні 

відповідних фрагментів. Це пояснюється статусом прислівників як дейктичних 

елементів у мові, що вимагає від цієї групи одиниць точної вказівки на 

конкретний тип відношень між уже відомими, встановленими, досяжними для 

безпосереднього спостереження об’єктами. 

6. В організації просторово-часового дейксису важливу роль відіграє 

лексико-граматичний клас займенників. Особові та вказівні займенники 

розглядаються як дейктичні елементи, оскільки здійснють розмежування 



375 

  

учасників акту комунікації, окреслюючи поле мовця, слухача та третьої особи, 

не-учасника комунікації.  

7. Система особових займенників репрезентує сегмент концептополя 

«Вказівність», сформований довкола концепту «Участь у комунікації». 

Складниками цього мікрополя виступають концепти «мовець», 

«співрозмовник/слухач» та «об’єкт розмови». У давньогрецькій мові концепти 

«мовець» й «співрозмовник/слухач» представлені формами особових 

займенників 1-ї та 2-ї особи відповідно. У давньогрецькій мові особовий 

займенник ἐγώ є центром координат мовного акту;  ἐγώ «я» та σύ «ти» є єдиним 

засобом вказівки на мовця та слухача, тому значення цих знаків може бути 

встановлено прагматично, тобто з ситуації мовного акту. Усі інші параметри 

мовної ситуації визначаються виключно стосовно суб’єкта мови. Отже, перша 

опозиція особових займенників представлена формами першої та другої особи 

(ἐγώ – σύ). Це протиставлення виділяє комунікативні особи на відміну від 

некомунікативних, розмежовуючи їх при цьому за тією роллю, яку вони 

відіграють у мовному акті (мовець – слухач). 

Третя особа як не-учасник комунікації з різним ступенем віддаленості від 

мовця позначається в давньогрецькій мові системою вказівних займенників, 

при цьому виділяються такі ключові для акту мовлення та просторово-часового 

дейксису в цілому протиставлення, як «цей мій», «цей твій», «цей не-наш» з 

об’єктивацією, відповідно, в формах займенників ὅδε, οὗτος та ἐκεῖνος.  

8. Система вказівних займенників давньогрецької мови репрезентує 

сегмент концептополя «Вказівність», сформований довкола концепту «Позиція 

щодо учасників комунікації». Складниками цього мікрополя виступають 

концепти «близькість до мовця», «близькість до співрозмовника/слухача» та 

«віддаленість від мовця/слухача». Означені ступені віддаленості предмета від 

мовця позначають, відповідно, такі займенники: ὅδε – «цей мій», οὗτος – «цей 

твій», ἐκεῖνος – «цей не-наш». У часовому відношенні протиставлення 

вказівних займенників об’єктивує аспект близькості/віддаленості моменту 

мовлення щодо моменту дії. Так, займенник ὅδε використовується для вказівки 
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на близькість до моменту мовлення, ἐκεῖνος, навпаки, супроводжує назви осіб, 

предметів, віддалених від моменту мовлення, а також раніше згаданих або 

відомих співрозмовникам. 

9. Важливу роль в уточненні статусу й позиції об’єкта в просторово-

часовій системі координат відіграє й давньогрецький артикль. Вказівна 

семантика артикля, що йде від його початкового статусу вказівного 

займенника, робить артикль важливим елементом мовної об’єктивації 

просторового і часового дейксису. Артикль як аналітичний елемент, що виник 

на тлі загалом синтетичної мовної структури, починає в певний момент 

виконувати переважно синтаксичні функції для оформлення структури і 

зв’язків у межах речення. Із розвитком мови в бік аналітизму його функції 

стають близькими до функцій артикля в аналітичних мовах, синтаксичне 

вживання звужується, розширюються зв’язки з іменником, що свідчить про 

поступову  морфологізацію артикля.  

Активна участь артикля у процесах субстантивації сприяє оформленню й 

мовному закріпленню характерної для носіїв мови здатності усвідомлювати 

численні явища об’єктивної дійсності предметно, сутнісно. 

10. У ранній період давньогрецької мови артикль часто вживається в 

анафоричній функції, виконуючи функції особового займенника третьої особи, 

а також вказівні функції. Етап, засвідчений у мові класичного періоду, являє 

собою цікаве явище: артикль уже проходить стадію вказівного займенника, 

тобто елемента, пов’язаного з граматичною системою іменника тільки 

опосередковано, і набуває певної частоти використання як засіб членування 

речення та оформлення синтаксичних зв’язків. Зі спрощенням мовної 

структури та наростанням у ній аналітизму необхідність у таких синтаксичних 

функціях стає меншою, і зв’язки артикля безпосередньо з іменником без впливу 

на структуру речення стають сильнішими, як у будь-якої граматичної категорії 

на шляху її морфологізації. Поступово відбувається збіднення семантики 

артикля та втрата ним колишньої  самостійності, що виражалася, зокрема, у 

вказівних функціях у мові раннього періоду. 



377 

  

11. Важливим засобом актуалізації різних аспектів просторово-часових 

концептосфер у давньогрецькій мові є прийменникові конструкції. У різні 

періоди функціонування вони різняться за кількістю, складом та значенням. Це 

цілком відповідає загальновизнаній теорії про вторинний, похідний характер 

темпоральних значень прийменників порівняно з просторовими; про 

поступовий розвиток вторинних адвербіалізованих прийменників та 

наповнення їх конкретною, точною семантикою, зокрема темпоральною. У 

давньогрецькій мові ці процеси чітко простежуються. 

Лексико-граматичний клас прийменників є мовним репрезентантом 

концептуальних полів «Відношення між об’єктами у просторі» й «Відношення 

між об’єктами в часі». 

12. Система просторових прийменників об’єктивує в мові концептуальне 

поле «Відношення між об’єктами у просторі» й репрезентує у відповідних 

прийменниково-відмінкових конструкціях мікрополя «Рух» і «Статика», які  

включають концепти меншого ступеня абстракції («позитивна динаміка», 

«негативна динаміка», «нейтральна динаміка», «контактне перебування», 

«дистантне перебування»; концепти, що характеризують ознаку зовнішньої, 

внутрішньої, верхньої, нижньої, передньої, задньої і т. п. межі залежно від 

параметричних властивостей об’єктів). 

13. Концептуальне поле «Відношення між об’єктами в часі» 

репрезентується прийменниками темпоральної семантики як когнітивно-

семантичний простір, в якому виділяються мікрополя «прямий час» і 

«відносний час», які містять інформацію про одночасність/різночасність дії 

відносно часової точки з уточненням когнітивного змісту за допомогою 

концептів «заповненість/незаповненість дією», «завершеність/незавершеність 

дії», «одиничність/повторюваність дії». 

14. Реалізацію означених сегментів темпоральної концептосфери в 

системі прийменникових конструкцій давньогрецької мови доцільно 

простежити діахронічно, оскільки аналіз фактичного матеріалу виявив, що у 

різні періоди розвитку давньогрецької мови прийменники виявляють 
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неоднаковий ступінь їх актуалізації. Це стосується як якісного, так і кількісного 

складу прийменникових конструкцій. 

 Об’єктивація концептів «прямий час» та «відносний час» від раннього 

періоду до періоду койне характеризується поступовим збільшенням кількості 

й якості темпоральних прийменників. Незважаючи на  те, що прийменникові 

конструкції, безумовно, відіграють важливу роль в уточненні позиції об’єктів у 

часі, ці синтагми не є універсальними засобами, здатними самостійно 

позначити всі можливі аспекти часових відношень (одночасність/різночасність 

моменту дії й моменту часу; заповненість/незаповненість часового відрізка 

дією; завершеність/незавершеність дії; одиничність/розділовість 

(повторюваність) дії). Більша частина означених аспектів реалізується в системі 

дієслівних форм, різноманітних лексичних показниках часу, контекстуально 

тощо. 

15. Важливо також відзначити, що на позначення «прямого часу», тобто 

одночасності дії і часового відрізка, в давньогрецькій мові, крім 

прийменникових конструкцій, уживаються також чисті відмінкові форми, 

активно конкуруючи з прийменниками, натомість на позначення різних 

аспектів «відносного часу» в усі періоди вживаються прийменникові 

конструкції. Тобто значення різночасності й конкретна часова межа щодо 

моменту мовлення або дії конкретизуються певним прийменником. На відміну 

від просторової концептосфери, у якій прийменникові конструкції відіграють 

ключову роль у відтворенні найточніших координат об’єктів у їх розташуванні 

одне до одного, у темпоральній концептосфері прийменникові конструкції є 

допоміжним засобом, і з ними часто активно конкурують відмінкові форми у 

безприйменниковому вживанні, зокрема для вираження «прямого часу». 

16. У давньогрецькій мові просторові значення представлені в семантиці 

сімдесяти прийменників, натомість на часові відношення вказують тільки  

двадцять два. Якщо просторові значення прийменника могли реалізовуватись у 

кількох його лексико-семантичних варіантах (до тринадцяти), то темпоральні 

представлено максимум у двох варіантах. 
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 17. Важливу роль у відтворенні просторово-часових відношень відіграють 

прийменники у функції префіксів. Особливо яскраво їх семантика виявляється в 

системі префіксальних дієслів, у їх сполучуваності з іменною конструкцією. 

Аналіз фактичного матеріалу за всіма періодами дає підстави говорити, що 

універсальним і найбільш уживаним є тип конструкцій «просте дієслово + 

прийменникова конструкція», який здатен за будь-яких умов виразити будь-

який тип просторових відношень. Присутність префіксального дієслова робить 

опис позиції об’єктів у просторі більш повним і точним, оскільки префікс 

уточнює характер руху/місцеперебування, а прийменник – позицію одного із 

зіставлюваних у просторі об’єктів. Залежно від специфіки формальної і 

семантичної кореляції прийменника й префікса у вираженні різних аспектів 

просторово-часового дейксису спостерігається різна частотність уживань 

конструкцій із префіксальними дієсловами й прийменниковими конструкціями. 

18. Дейктичні елементи давньогрецької мови, зокрема прислівники, 

займенники та прийменники, своєю семантикою і специфікою сполучуваності з 

повнозначними частинами мови актуалізують, конкретизують і уточнюють 

важливі змістові елементи локативно-темпоральних концептуальних сфер, 

сприяючи остаточному й повному оформленню різних аспектів просторово-

часового дейксису.  

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [343; 344; 347; 349; 

353; 354; 355; 356; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 370; 413]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Мова виражає результати пізнання людиною довкілля всією 

сукупністю своїх засобів. Вони різноманітні й характеризуються як 

універсальними, так і етноспецифічними рисами, оскільки зумовлюються 

особливостями формування картини світу носіїв мови. У давньогрецькій мові 

чітко простежуються риси загальної моделі світу еллінів із підкресленою 

антропоцентричністю, яка виявляється в тому, що людина освоює зовнішній і 

внутрішній простір, виступаючи власним орієнтиром. Як місце 

усвідомлюються не тільки частини свого тіла, а й своя діяльність, перш за все 

духовна, а мова при цьому виступає виразником такої діяльності, складником 

відчуття місця. Така оцінка довкілля відбиває конкретний, предметно-чуттєвий 

характер мислення людини античної доби, яка ще не відокремлювала себе 

повністю від природи чи середовища, відчуваючи себе її частиною. Для 

грецької моделі світу статус мови є особливо значущим, оскільки вона 

внаслідок історичних, географічних, соціальних, економічних та інших умов 

стала універсальним кодом моделі світу.   

2. Мовна об’єктивація результатів пізнавальної діяльності людини 

полягає насамперед у формуванні специфічного лексичного корпусу. Значення 

слова ґрунтується на певному концептуальному або когнітивному базисі, що 

містить частину інформації, виокремлену із загального потоку знань про світ. 

Залежно від характеру позначуваної інформації слово може репрезентувати 

окремий фрагмент певної концептуальної сфери (або поля) і належати до певної 

поняттєвої світоглядної категорії. Серед базових універсальних категорій 

пізнання зовнішнього світу, перенесених у сферу сприйняття й мовної 

репрезентації, особливе місце посідають категорії простору й часу, які у 

свідомості різних народів набувають етноспецифічних рис і отримують 

вираження в системі мови на всіх її рівнях. 

3. Комплексне вивчення змістового плану лексичного корпусу мови 

передбачає поєднання функційно-семантичного підходу із когнітивним, згідно 
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з яким у центрі уваги перебувають механізми утворення певних структур 

знання, що склалися в результаті пізнавальної діяльності людини, та фіксації їх 

у мовних знаках різних типів. Інтегрований підхід до аналізу мовного матеріалу 

на перетині функційно-семантичної лексикології й лінгвоконцептології формує 

методологічний базис для нового напряму лінгвістичних досліджень, згідно з 

яким вивчення репрезентації концептуальних сфер простору й часу в лексико-

семантичній системі давньогрецької мови ґрунтується на  подібності 

структурної ієрархічної організації концептополя як плану змісту й функційно-

семантичного поля як плану вираження. 

4. Оперативною одиницею мовної свідомості є концепт – одиниця 

ментальних та психологічних ресурсів свідомості, яка відображає знання і 

досвід людини.  У плані вираження концепт представлений низкою своїх 

мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму й 

позначаються етнокультурною специфікою. Сукупність концептів у свідомості 

людини становить концептуальну систему, яка відтворює у вигляді 

структурованих й упорядкованих знань уявлення про світ. Окремим 

фрагментом концептуальної системи є концептуальна сфера, що охоплює і 

репрезентує певну предметну галузь. Концептосфери простору й часу як 

частини загальної концептуальної системи є складними, структурованими 

цілісностями, спроектованими на різні мовленнєві шари. Польовий спосіб 

організації концептокорпусу просторово-часових концептосфер з опорою на 

спільність когнітивної семантики їхніх елементів корелює з польовим 

принципом організації лексико-семантичної системи мови, за яким група 

мовних одиниць формується за спільністю значення.  

Концептополе є певним фрагментом концептосфери, що являє собою 

стійке групування типологічно й семантично однорідних та ієрархічно 

впорядкованих концептів, які спеціалізуються на організації когнітивно-

семантичних просторів, характеризується багаторівневою системною 

організацією з можливістю виокремлення ядра, приядерної зони, ближньої й 

дальньої периферії.  
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5. В ієрархічній системі концептів, довкола яких формуються відповідні 

концептуальні сфери й концептуальні поля, чітко визначаються гіперо-

гіпонімічні зв’язки. До ядерної зони концептополя включаються концепти 

високого рівня абстракції, які містять максимально узагальнені знання про світ, 

а також концепти, поняттєвий субстрат яких містить знання, безпосередньо 

включене до певного когнітивно-семантичного простору. Концепти, які містять 

інформацію меншого ступеня абстракції, позначаються етнокультурною 

специфікою й формують периферійну зону концептуального поля. Приядерна 

зона, ближня й дальня периферія формуються концептами за принципом 

зменшення рівня абстракції й наближення до повсякденного життя людини, а 

також концептами, які можуть осмислюватися як складники концептополя за 

певних контекстуальних умов, як результат дії аналогії чи метафоричного 

переносу. 

Інтегрований підхід до вивчення репрезентації концептуальних сфер 

простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови 

ґрунтується на  подібності структурної ієрархічної організації концептополя як 

плану змісту й функційно-семантичного поля як плану вираження з 

можливістю встановлення таких кореляцій: концептуальна сфера  – функційно-

семантичне поле; концептуальне поле – лексико-граматичний клас; 

концептуальне мікрополе – лексико-семантична група; концептуальна група – 

лексико-семантична підгрупа. 

6. Мовне кодування  результатів когніції щодо типів об’єктів, їхніх ознак 

та змін у просторі й часі відбувається за допомогою лексико-граматичного 

класу іменників, когнітивно-семантичний простір яких охоплює значення 

предметності, ознаковості або процесуальності із включенням лексем до 

ядерної або периферійної ділянки відповідних семантичних зон. Система 

просторових іменників давньогрецької мови репрезентує концептуальне поле 

«Простір» і включає одиниці, що прямо вказують на різні типи простору, 

конкретні об’єкти та їх частини. Іменники темпоральної семантики 

давньогрецької мови репрезентують концептуальне поле «Час» і формують 
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струнку систему одиниць, у якій простежуються як спільні для багатьох мов 

риси, так і специфічні характеристики, властиві давньогрецькій мовній картині 

світу.  

У давньогрецькій мові лексико-граматичний клас іменників включає в себе 

одиниці як конкретно-предметного, так і абстрактного значення, різної 

семантичної глибини й наповнення. У розглянутих групах іменників 

просторової і часової семантики яскраво виділяються риси як об’єктивного, так 

і суб’єктивного осмислення світу людиною античної доби. Оцінка всесвіту й 

довкілля, змін стану об’єктів, характеру тривалості й спрямованості процесів у 

просторі й часі зумовили формування специфічних концептуальних структур, 

об’єктивованих у системі іменників. Найбільш яскраво в семантичній структурі 

давньогрецьких іменників представлено поняття межі у просторі й часі, 

визначеної й невизначеної тривалості процесів, специфіки їх здійснення 

відносно об’єктів і локусів. Поширеним є принцип найменування просторових і 

часових реалій через назви частин тіла, періоди становлення й розвитку 

людини. Антропоцентричний принцип організації субстантивної лексики, 

характерний для багатьох мов, особливо в архаїчні періоди становлення й 

розвитку народів, поєднується з географічним, історико-культурним, релігійно-

філософським компонентами формування мовної картини світу давніх греків. 

 7. Аналіз кількісних показників складу лексико-семантичних груп 

іменників у функційно-семантичних полях простору й часу дозволив 

сформувати уявлення про специфіку організації ядерної й периферійної зон 

відповідних концептуальних полів. У концептуальному полі простору ядерна 

зона, репрезентована групою власне просторових іменників, значно ширша за 

периферійну зону, представлену іменниками невласне просторової семантики. 

Цей факт пояснюється психофізіологічними засадами когніціїї, оскільки базова 

інформація, що є підґрунтям для формування більш складних знань, 

отримується людиною внаслідок сенсорних і моторних відчуттів, у центрі яких 

опиняється спостереження саме за типами простору й конкретними об’єктами у 

ньому з визначенням їх параметричних й метричних характеристик. 
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У концептуальному полі часу ядерна зона, репрезентована власне 

темпоральними іменниками, значно вужча за периферійну, представлену 

невласне темпоральними іменниками, що також пояснюється особливостями 

когнітивної діяльності людини, для якої часові характеристики є доволі 

розпливчастими й нечіткими, позначеними високим ступенем суб’єктивізму, 

внаслідок чого вони осмислюються в термінах іншого, більш конкретного 

досвіду, насамперед, просторового. 

8. Прикметники із семантикою простору беруть участь у формуванні 

мовної картини світу й вживаються для позначення характеристики конкретних 

фізичних предметів і явищ або відношення до них, репрезентуючи 

концептуальне поле «Просторові ознаки об’єктів». У кількісному плані 

найбільш численною в давньогрецькій мові виявляється група прикметників на 

позначення розміру, що випливає з самих реалій буття, де розмір може 

характеризуватися за різними ознаками-вимірами (довжина, товщина, висота, 

глибина і под.), у той час як інші параметри оцінки об’єктів (цілісність, 

повнота, форма) є більш конкретизованими й передбачають обмежену кількість 

лексем для номінації. Серед інших ознак, що отримують найбільш повне й 

різноманітне вираження прикметниками давньогрецької мови, відзначимо 

зовнішні ознаки, які сприймаються зором (порівняно з тими, що сприймаються 

іншими органами чуття); характеристики статичної локалізації щодо різних 

типів межі (порівняно з ознаками динамічного руху); позначення відношення 

до мікропростору (порівняно з релятивністю щодо макропростору). Такі дані 

свідчать про пріоритетний характер вербалізації тих ознак, які є безпосередньо 

досяжними для чуттєвого сприйняття людиною, входять до її особистого 

простору.  

Група темпоральних прикметників давньогрецької мови актуалізує 

когнітивно-семантичний простір концептополя «Часові ознаки об’єктів». 

Превалювання лексем зі значенням тривалості в часі в групі обставинно-

темпоральних прикметників цілком відповідає концепції про характерне для 

давньогрецької світоглядної системи уявлення про циклічний час, витоки якої 
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криються в суттєвій залежності людини й людського суспільства від довкілля 

та зумовленості ритму життя змінами сезонів року, гострим  відчуттям 

належності до загального космосу, відчуттям себе частиною вічності, звідки 

йде ігнорування фізичного часу як одночасного, однорідного й незворотного, 

натомість сприйняття його як неоднорідного, багатовимірного й зворотного.  

Аналіз якісно-темпоральних прикметників дає підстави для формування 

гіпотетичної моделі світу, яку передає давньогрецька мовна свідомість. У цій 

моделі визначальними є такі вікові характеристики, як «народження – 

молодість – старість». У суспільному житті значущими виявляються періоди 

народження дитини, шлюбу та поховання. Зміни природи оцінюються, 

насамперед, відносно напрямку вітру, хмарності, вологості, дощу. 

Індивідуально-оцінні лексеми, серед яких домінують негативно марковані 

прикметники, доповнюють картину суворого життя людини античної доби, 

підпорядкованого циклічності буття, неможливості уникнути невідворотних та 

неминучих процесів і етапів. 

9. Ядерна й периферійна зони концептуальних полів «Просторові ознаки 

об’єктів» й «Часові ознаки об’єктів», формуються залежно від ступеня 

конкретності, досяжності для безпосередньої оцінки людиною в її 

повсякденному житті, значущості й інформативності складових концептів і 

мають відповідний вияв на мовному рівні у складі лексичного корпусу 

функційно-семантичних полів простору й часу. Так, ядерна зона концептополя 

«Просторові ознаки об’єктів» ширша за периферійну і включає концепти, які 

містять конкретну інформацію об’єктивного характеру про метричні, 

орієнтаційні й релятивні властивості об’єктів («розмір», «форма», 

«повнота/порожнеча», «цілісність/партитивність» як складники мікрополя 

«параметр»; система концептів мікрополя «орієнтація»; концепти 

«відношення до макропростору» й «відношення до мікропростору» як 

складники мікрополя «відношення»). До периферійної зони концептополя 

«Просторові ознаки об’єктів» входять концепти, когнітивно-семантичний 
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простір яких містить уявлення про матеріал, колір, відношення до територій, 

країн, областей, відношення до людей, тварин.  

До ядерної зони концептополя «Часові ознаки об’єктів» включаються 

концепти з конкретно-часовим характером інформації про темпоральні ознаки 

явищ, подій (мікрополя «тривалість» і «момент»). Периферійна зона 

концептополя «Часові ознаки об’єктів» ширша за ядерну і формуюється  з 

концептів «темпоральні ознаки істот» та «темпоральні ознаки неістот», які 

мають суб’єктивний і контекстуально зумовлений характер інформації, 

актуалізованої в їхньому поняттєвому субстраті.  

10. Специфіка мовної репрезентації ядерної й периферійної зони 

концептуальних полів «Простір» і «Час», актуалізованих у системі іменників 

давньогрецької мови, в цілому відповідає організації подібних зон 

концептуальних полів «Просторові ознаки об’єктів» й «Часові ознаки об’єктів», 

вербалізованих у системі прикметників. Розгорнута ядерна зона й відносно 

вузька периферійна зона в системі просторових уявлень і зворотне 

співвідношеня ядерної й периферійної зон у системі темпоральних уявлень  

пояснюються об’єктивними чинниками осмисленнями простору й часу носіями 

мови. 

11. Система просторових і темпоральних прислівників давньогрецької 

мови є складною системою одиниць, що мають різні форми й джерела 

творення. Залучення до створення прислівників різних частин мови зі своєю 

функційно-семантичною специфікою має свою проекцію на рівень сприйняття, 

пізнання та передачі досвіду про об’єктивні реалії світу носіїв давньогрецької 

мови.   

Група просторових прислівників репрезентує концептуальне поле «Ознака 

стану/дії в просторі». Аналіз системи просторових прислівників виявляє спільні 

з іменниками та прикметниками тенденції до пріоритетного вираження 

конкретних просторових ознак і позицій. Так, насамперед, вербалізуються 

ознаки  статичного місцеперебування та зовнішньої межі (передусім верхньої і 
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передньої), що зайвий раз підтверджує значущість зазначених аспектів 

просторового дейксису для носіїв давньогрецької мови. 

Конкретні й об’єктивні ознаки дії й стану в просторі, що включають 

уточнення позиції щодо межі різного типу або наближення/віддалення від 

об’єкта-орієнтира, формують ядерну зону концептополя «Ознака стану/дії в 

просторі» й репрезентуються значною групою прислівників. Периферійну зону 

концептополя становлять концепти, поняттєвий субстрат яких містить 

інформацію про спеціалізовані, контекстуально або ситуативно зумовлені 

характеристики стану, дії в просторі (напр., «форма об’єктів», «спосіб дії»).  

Темпоральні прислівники репрезентують концептуальне поле «Ознака 

стану/дії в часі». Найбільш повно в системі прислівників представлено 

когнітивно-семантичний простір концепту «прямий час», який актуалізує ідею 

одночасності. Цей факт пояснюється специфікою людської свідомості, оскільки 

людина краще сприймає й оцінює події, що збігаються в часі, мають визначені 

межі, доступні безпосередньому аналізу й категоризації. Такі конкретні 

обставини й явища фіксуються більшою кількістю мовних одиниць. При цьому 

точні часові відрізки у плані як одночасності, так і різночасності набувають 

оформлення в прислівниках, утворених від іменних основ (іменникових або 

прикметникових), які власною семантикою конкретизують певний часовий 

момент. 

12. Лексичний корпус темпоральних прислівників давньогрецької мови 

достатньо конкретно й точно позначає відповідні фрагменти концептополя 

«Ознака стану/дії в часі», що ускладнює визначення його ядерної й 

периферійної зон. Очевидно, що статус прислівників як дейктичних елементів у 

мові вимагає від цієї групи одиниць точної вказівки на конкретний тип 

відношень між досяжними для безпосереднього спостереження об’єктами, що 

зумовлює точність в організації когнітивно-семантичного простору 

концептополя  «Ознака стану/дії в часі» й однозначність семантики лексем, які 

його репрезентують. 
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13. До групи дейктичних елементів давньогрецької мови входять особові 

та вказівні займенники, які відіграють важливу роль у розмежуванні учасників 

акту комунікації, окреслюють поле мовця, слухача та третьої особи, не-

учасника комунікації. Особовим займенникам, як і вказівним, властива вказівка 

з орієнтацією на мовця. Вказівні та особові займенники об’єднуються в складну 

систему типів вказівки на ступінь віддаленості від мовця.  

Система особових займенників репрезентує сегмент концептополя 

«Вказівність», сформований довкола концепту «Участь у комунікації». 

Складниками цього мікрополя виступають концепти «мовець», 

«співрозмовник/слухач» та «об’єкт розмови». У давньогрецькій мові особовий 

займенник ἐγώ є центром координат мовного акту. Усі інші параметри мовної 

ситуації визначаються виключно відносно суб’єкта мови: ἐγώ «я» та σύ «ти» є 

єдиним засобом вказівки на мовця та слухача. 

Система вказівних займенників давньогрецької мови представлена 

займенниками, що дозволяють розрізнити ступені віддаленості предмета від 

мовця, й репрезентує  сегмент концептополя «Вказівність», сформований 

довкола концепту «Позиція щодо учасників комунікації». Складниками цього 

мікрополя виступають концепти «близькість до мовця», «близькість до 

співрозмовника/слухача» та «віддаленість від мовця/слухача» з об’єктивацією 

відповідно в формах займенників ὅδε, οὗτος та ἐκεῖνος. У часовому когнітивно-

семантичному просторі протиставлення вказівних займенників об’єктивує 

аспект близькості/віддаленості моменту мовлення щодо моменту дії. Так, 

займенник ὅδε використовується для вказівки на близькість до моменту 

мовлення, ἐκεῖνος, навпаки, супроводжує назви осіб, предметів, віддалених від 

моменту мовлення. 

14. Важливу роль в уточненні статусу й позиції об’єкта в просторово-

часовій системі координат відіграє давньогрецький артикль, вказівна семантика 

якого випливає з його початкового статусу вказівного займенника. У 

давньогрецькій мові поступово відбувається збіднення семантики артикля, хоча 

в ранній період він активно вживається в анафоричній функції, виконуючи 
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функції особового займенника третьої особи, а також указівній функції, 

позначаючи особу, що не бере безпосередньої участі в акті комунікації. 

Артикль давньогрецької мови бере активну участь у процесах субстантивації, 

закріплюючи на мовному рівні характерну для носіїв мови здатність до 

абстрагування й узагальнення, внаслідок чого до просторово-часових 

концептосфер залучаються ментальні одиниці різного когнітивно-семантичного 

плану й закріплюються на мовному рівні.  

15. Повне оформлення просторово-часових відношень у давньогрецькій 

мові відбувається в конструкціях повнозначних частин мови з прийменниками. 

Система просторових прийменників об’єктивує в мові концептуальне поле 

«Відношення між об’єктами у просторі» й репрезентує у відповідних 

прийменниково-відмінкових конструкціях мікрополя «Рух» і «Статика». 

Концептуальне поле «Відношення між об’єктами в часі» репрезентується 

прийменниками темпоральної семантики як когнітивно-семантичний простір, в 

якому виділяються мікрополя «прямий час» і «відносний час», які містять 

інформацію про одночасність/різночасність дії відносно часової точки з 

уточненням когнітивного змісту за допомогою системи ієрархічно 

впорядкованих концептів. У різні періоди функціонування давньогрецької мови 

просторові й часові прийменники різняться за кількістю та складом, що 

зумовлюється вторинним, похідним характером темпоральних значень 

прийменників порівняно з просторовими.  

На відміну від просторової концептосфери, де прийменникові конструкції 

відіграють ключову роль у відтворенні найточніших координат об’єктів у 

їхньому розташуванні одне до одного, у темпоральній концептосфері 

прийменникові конструкції є допоміжним засобом, із ними часто активно 

конкурують відмінкові форми в безприйменниковому вживанні, зокрема для 

вираження «прямого часу». 

16. На тлі розвитку й змін, які відбувались у прийменниковій системі 

давньогрецької мови в різні періоди її становлення (структурні й семантичні 

зміни в системі первинних прийменників, поступовий розвиток вторинних 
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адвербіалізованих прийменників, наповнення їх конкретною, точною 

семантикою, зокрема темпоральною), набуває актуальності й питання про 

розвиток прийменникових конструкцій із префіксальними дієсловами; 

визначення ролі складних слів у збагаченні лексики, перегрупуванні 

семантичних структур членів певної семантичної категорії, нарешті, у зміні 

організації «внутрішнього лексикону» людини в діахронії, оскільки фіксація 

певного елемента знання за допомогою конкретного нового знака робить це 

знання більш чітким та свідомим. 

Аналіз матеріалу давньогрецької мови різних періодів дозволив виявити 

етапи формування префіксальних дієслів від можливого відокремленого 

вживання префікса й дієслівної основи в ранній період до об’єднання в 

афіксальний дериват у пізніші періоди. На всіх етапах розвитку давньогрецької 

мови префіксальні дієслова можуть уживатися як самостійно, так і в поєднанні 

з прийменниковою конструкцією, при цьому останні кількісно переважають. 

17. Об’єктивація концептуальних сфер простору й часу засобами лексико-

семантичної системи давньогрецької мови виявляє як універсальні риси, 

зумовлені спільними для людського мислення процесами пізнання простору і 

часу, так і специфічні, спричинені особливостями формування національно-

мовної картини світу, що має своє історико-культурне, релігійно-філософське, 

ментальне підґрунтя, враховує особливості довкілля, географічного простору, 

клімату. 

До універсальних рис слід віднести загальну тенденцію до організації і 

групування як просторової, так і часової лексики за антропоцентричним 

принципом, коли сама людина виступає висхідним і ключовим пунктом 

усвідомлення світу навколо себе і себе в довкіллі, стає центральною фігурою 

процесу пізнання світу, мірою всіх речей, центром конструювання універсуму. 

Загальним є і принцип формування лексики за аналогією та метафоричним 

переносом, витоки яких полягають у семантичних кореляціях між явищами, 

фіксованими в досвіді людини, і ґрунтуються на можливості часткового 

розуміння одного виду досвіду на базі іншого. Деякі ділянки функційно-
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семантичного поля простору і часу позначаються великим ступенем 

метафоризації, що має універсальний характер і поширене в багатьох мовах, 

зокрема назви географічних об’єктів через назви людського тіла, природних 

явищ, позначення часових реалій, емоційних станів, соціального стану та ін. у 

термінах і поняттях концептуального поля простору. 

До етноспецифічних рис, що знайшли втілення в одиницях різних лексико-

граматичних класів, належить гостре відчуття внутрішнього і зовнішнього 

простору, що виявляється як у конкретних просторових опозиціях 

«внутрішній/зовнішній», так і в емоційно-особистісному протиставленні 

«свій/чужий». Усвідомлення зовнішньої межі, зумовлене специфічною 

організацією географічного простору, реалізовано насамперед в опозиціях 

«верх/низ», «перед/тил»,  а також у загальному протиставленні 

«близько/далеко». 

У лексико-семантичній системі давньогрецької мови вербалізовано всі 

основні характеристики часових моментів, періоди та етапи становлення й 

розвитку людини, змін істот та неістот, причому чітко й конкретно позначені 

періоди й етапи, досяжні для безпосереднього спостереження. Це, насамперед, 

стосується аспектів одночасної дії, а також часових проміжків відносно певної 

межі. Специфікою в оформленні темпоральних уявлень є особливий акцент на 

позначення невизначеної часової тривалості, а також ітеративності, що 

пояснюється циклічним характером сприйняття часу, гострим відчуттям 

повторюваності явищ і подій.  

У цілому ж, на нашу думку, проблема вираження просторових і часових 

відношень на різних рівнях мови залишається відкритою, дискусійною, 

надаючи широкі можливості для пошуків та нових рішень, особливо на 

матеріалі класичних мов, уважне вивчення яких є необхідною передумовою для 

побудови мовних універсалій.  
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«Простір» 

Власне просторові іменники (8147 
 «Фізичний простір» (1692) 

«Об’єкти» (6455) 

«Космос»  

(70) 

«Адміністративно- 

політичний 

простір» (257) 

 «Географічний 

простір» (1104) 

 

 «Одиниці виміру та 

орієнтації у просторі» 

(261) 

 «Істоти» (2960)  «Неістоти» (3495) 

 

«Всесвіт» 

(23) 

 «Природні 

явища» (220) 

«Типи ланд-

шафту» (209): 

висоти (91); 

рівнини (75); 

западини (43) 

«Типи суходолу» 

(21) 

 «Акваторії та 

частини 

водоймищ» (85) 

 «Топоніми» (529) 

 «Сторони світу» 

(40) 

«Населені пункти 

та їх частини, 

промислові 

райони, зони 

відпочинку та 

спорту» (161) 

 «Землі 

сільськогоспо-

дарського 

призначення» 

(36) 

 

«Адміністративно

-територіальні» 

одиниці» (60) 

 «Дистанція, шлях, 

дорога» (49) 

 «Типи фігур, інтервалів, 

ліній» (66) 

 «Типи виміру та 

орієнтаційних меж у 

просторі»: центр (4), 

край, межа (43), площа 

(2), довжина (39), 

глибина (5), висота (22), 

ширина (2), об’єм (12), 

передня/задня межа (2), 

нижня/верхня межа (15) 

 «Боги, міфічні істоти» 

(267) 

 «Члени сім’ї, 

спорідненість» (124) 

 «Людина та її 

анатомічна будова» 

(383) 

 «Тривимірні об’єкти без порожнини» 

(1133): об’ємні монолітні об’єкти 

(260); зібрані об’єкти (311); речовини 

та матеріали (402);  їжа і напої (160) 

 «Двовимірні об’єкти» (1224): отвори 

(68); пласкі/листові об’єкти (343); 

лінійні/тонкі об’єкти (702); 

інструменти/зброя (111) 

 «Одновимірні об’єкти» (47) 

 «Тривимірні об’єкти з порожниною» 

(1091): будівлі, заклади, споруди та їх 

частини (472); транспортні засоби 

(97); частини інтер’єру (39); посуд і 

ємності (265); одяг та його частини 

(168); прикраси (50) 

 «Космічні 

об’єкти та 

астрономіч

ні явища» 

(47) 

 «Посади, професії, 

типи соціального стану» 
(1085) 

 «Рослини та їх частини, 

ягоди, квіти» (435) 

 «Народи, племена» (84) 

«Тварини, риби, птахи, 

комахи» (582)  
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Репрезентація концептуального поля «Простір» в системі невласне просторових іменників 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Простір»  

Невласне просторові іменники (2196) 

 «Стан істот та неістот» 

(1124) 
 «Рух об’єктів» (791) 

 «Фізичний стан» (366): 

«Форма, розмір» (34); 

«Зовнішність» (72); 

«Колір» (28); «Стан 

здоров’я, фізичний 

стан» (47); «Фізичне 

сприйняття» (133)  

«Позитивна 

динаміка» (283) 

 «Психічний стан, 

розумова діяльність 

(758): «Психічний стан, 

емоції» (711); «Розумова 

діяльність, мовлення» 

(47) 

 «Розташування об’єктів 

у просторі» (191) 

 «Адміністративно-політична 

організація,  форми і типи 

політичного устрою» (33) 

«Нейтральна 

динаміка» (250) 

«Негативна 

динаміка» (258) 

 «Військова організація» (57) 
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ДОДАТОК 3 

Репрезентація концептуального поля «Час» в системі власне темпоральних іменників 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Тривалість» (179)  «Момент» (213) 

 «Визначена тривалість» 

(36) 
 «Невизначена тривалість» (143) 

«Момент відносно точки відліку» 

(70) 

 «Момент безвідносно точки відліку» 

(143) 

 

 «Часові одиниці та 

їх частини» (6) 

«Необмежена невизначена 

тривалість» (19) 

«Обмежена невизначена 

тривалість» (107): загальні назви 

проміжків та тривалостей (35); вік, 

періоди становлення та розвитку 

(72) 

 «Невизначена тривалість 

безвідносно норми» (126) 

«Невизначена тривалість менше 

норми» (5) 

 «Невизначена тривалість 

більше норми» (12) 

 «Невизначена тривалість 

відносно норми» (17) 

 «Момент відносно 

теперішнього часу» 

(20): теперішній час 

(5); минулий час (3); 

майбутній час (12) 

«Момент відносно 

встановленого часу» 

(50) 

 «Частини добового циклу» (50): 

ранок (17); день (14); вечір (14); 

ніч (5) 

 

 «Періоди річного циклу» (93): 

ПараК рік, півріччя (12); пори року 

(17); місяці (47); тиждень, дні 

тижня (6); день, доба (11) 

 «Точні часові 

відрізки» (30) 

 «Час» 

Власне темпоральні іменники (392) 
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ДОДАТОК 4 

Репрезентація концептуального поля «Час» в системі невласне темпоральних іменників 

 

               

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Час» 

Невласне темпоральні іменники (6794) 

«Фази часових проміжків та 

дій»  (87) 
«Процеси та дії» (3054) 

«Соціально-побутова сфера життя 

людини» (1209): сімейний стан, особи 

за спорідненістю (124); професії та 

посади (780); соціальний стан та 

суспільні взаємини (305)  

«Тривалі процеси» 

(1714) 

 «Організація соціально-побутового життя 

людини» (405): свята, ритуали, обряди (221); 

сільськогосподарська діяльність, полювання, 

рибальство (56);  історичні події, форми 

державного устрою, війни (56); політичні 

події, зібрання, засідання (31); трапези (41) 

 «Локалізація, життєві 

обставини» (530) 

 «Темпоральні характеристики буття людини» 

(2903) 

«Багатоактні дії» 

(161) 

«Одноактні дії» 

(1179) 

 «Природні та 

астрономічні 

явища» (220) 

 «Особи за віком» (212) 

«Психічний стан, емоції» 

(711) 

«Фізичний стан» (366) 
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ДОДАТОК 5 

Репрезентація концептуального поля «Просторові ознаки об’єктів» в системі просторових прикметників  

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Просторові ознаки об’єктів»  
Просторові прикметники (4994) 

 «Параметр» (3197)  «Орієнтація» (1282) 

 «Розмір (величина)» (313): точні 

виміри» (130); малий розмір (21); 

великий розмір (53); мала довжина 

(4); велика довжина (35); глибина 

(17); висота (33); товщина, ширина 

(20) 

«Матеріал» (273) 

 «Позиція відносно межі інших 

об’єктів» (247): «Зовнішня межа» 

(184) (верх (37), низ (5), перед (27), 

тильна сторона (19), бік (край), 

послідовність в ряду (96); ПараК 

«Внутрішня межа» (63)   

 «Відношення» (515) 

«Форма» (252) 

«Цілісність/партитивність» (74) 

 «Спеціалізовані властивості» 

(фізичні властивості та якості, що 

сприймаються органами чуття) 

(2058)  

«Дистантна локалізація» (55) 

«Повнота/порожнеча» (45) 

«Власна позиція об’єкта» 

(висяче, стояче, лежаче 

положення) (10) 

 «Статична локалізація» (787) 

 «Відношення до людей, 

тварин» (126) 

«Відношення до територій, 

країн, областей» (85) 

«Відношення до  

мікропростору» (232) 

«Відношення до 

макропростору» (72) 

«Колір» (182) 

 «Контактна локалізація» (475) 

«Динаміка у просторі « (495) 
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ДОДАТОК 6 

Репрезентація концептуального поля «Часові ознаки об’єктів» в системі обставинно-темпоральних прикметників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Часові ознаки об’єктів» 

Обставинно-темпоральні прикметники (494) 

«Тривалість» (281) 
 «Момент» (213) 

 «Визначена тривалість» 

(116) 

«Невизначена тривалість» (165) «Момент відносно точки відліку» 

(142) 

 «Момент безвідносно точки відліку» (71) 

 

«Необмежена невизначена 

тривалість» (75) 

«Обмежена невизначена 

тривалість» (1) 

 «Невизначена тривалість 

безвідносно норми» (76) 

«Невизначена тривалість 

менше норми» (41) 

«Невизначена тривалість 

більше норми» (48) 

«Невизначена тривалість 

відносно норми» (89) 

 «Момент відносно 

теперішнього часу» (46) 

«Момент відносно 

встановленого часу» (96) 
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ДОДАТОК 7 

Репрезентація концептуального поля «Часові ознаки об’єктів» в системі якісно-темпоральних прикметників  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Часові ознаки об’єктів» 

Якісно-темпоральні прикметники (1744) 

 «Темпоральні ознаки істот» (843) «Темпоральні ознаки явищ та неістот» (901) 

 «Періодизація життя істоти» (98): 

новонароджений, дитячий (22); 

молодий, юний, юнацький (39); 

зрілий, дорослий (9); старий, старечий 

(28) 

 «Астрономічні явища» (25) 

«Фізико-хімічні характеристики» 

(140) 

 «Погода та атмосферні явища» (74) 

 «Психо-фізичний стан істоти» 

(450): фізичний стан (326); 

психічний стан (124) 

 «Cуспільно-політичне життя 

людини» (295): cвята, ритуали, 

обряди (81); форми державного 

устрою (5); суспільний стан, 

професія, служба (28); побут, 

сімейний стан (112); державні, 

соціальні, торговельно-ринкові 

відносини (14); історичні, 

військові події (44); 

сільськогосподарські роботи, 

ремесла, промисли (11) 

«Індивідуально-оцінні характеристики 

об’єктів, явищ, подій» (366) 

 «Вік неістот» (114) 

 «Колір» (182) 
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ДОДАТОК 8 

Репрезентація концептуального поля «Ознака дії/стану в просторі» в системі просторових прислівників 

                 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ознака дії/стану в просторі» Просторові прислівники 

(771) 

«Статична локалізованість» (349)  «Динамічне переміщення» (301) 

 «Загальне або конкретне місце 

розташування» (117) 

 «Розташування щодо передньої межі» (33) 

 «Організація форми об’єктів, спосіб 

дії» (121) 

«Дистантне розташування» (ступінь 

віддаленості) (60) 

 «Розташування щодо верхньої межі» (34) 

 «Розташування щодо нижньої межі» (15) 

 «Розташування по колу» (21) 

 «Негативна динаміка» (131) 

 

«Позитивна динаміка» (170) 

«Розташування щодо задньої межі» (16) 

 «Розташування щодо зовнішньої  межі» (33) 

«Розташування щодо внутрішньої  межі» (20) 
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ДОДАТОК 9 

Репрезентація концептуального поля «Ознака дії/стану в часі» в системі темпоральних прислівників 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ознака дії/стану в часі»  

Темпоральні прислівники (485) 

«Прямий час» (316) «Відносний час» (169) 

«Часовий відрізок, 

повністю заповнений дією» 

(189) 

«Часовий відрізок, не повністю 

заповнений дією» (127) 

 

«Попередній час» (81) «Наступний час» (88) 

«Наступний час загальний» 

(84) 

 

«Наступний час «конкретний 

(4) 

«Попередній час 

загальний» (69) 

 «Попередній час 

конкретний» (12) 
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