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КАТЕГОРІЯ КІЛЬКОСТІ ТА ЇЇ ЛЕКСИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ  
(НА МАТЕРІАЛІ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ)

У статті розглянуто проблему вираження філософської категорії кількості в давньогрецькій мові. Значення 
квантитативності проаналізовано на основі критерію визначена-невизначена кількість на матеріалі лексичних оди-
ниць гомерівського епосу, які належать до лексико-граматичних класів числівника, іменника, прикметника, займен-
ника, дієслова та прислівника.
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каТегория количесТва и ее лексическое выражение в древнегреческом языке (на 
маТериале гомеровского эпоса)

В статье рассматривается проблема выражения философской категории количества в древнегреческом языке. 
Значение квантитативности проанализировано на основе критерия определонного-неопределенного количества на 
материале лексических единиц гомеровского эпоса, принадлежащих к лексико-грамматическим классам числитель-
ного, существительного, прилагательного, местоимения, глагола и наречия.

ключевые слова: количество, квантитатив, нумеральность, сингулярность, совокупность, мультиплицит-
ность, паукальность. 

CategOry Of Quantity and lexiCal meanS Of exPreSSing QuantitatiVe meaning in 
anCient greek (On the material Of hOmer’S ePOS)

The article deals with the problem of expressing the philosophical category of quantity in ancient Greek. The quantitative 
meaning is analyzed on the base of criteria of definite-indefinite quantity through the lexical units of Homer’s epos, belonging 
to the lexical-grammatical classes of numerals, nouns, adjectives, pronouns, verbs and adverbs. On the basis of the executed 
research we can make the conclusion that the direct meaning of certain quantity is expressed by numerals and adverbial 
numerals, in particular singularity is represented by cardinal numeral εἷς, μία, ἕν, ordinal numerals and pronouns. Uncertain 
quantity in the poems of Homer is expressed by substantives, adjectives, verbs and adverbs.

Key words: quantity, quantifier, numeration, singularity, totality, multiplicity, paucity. 

Кількість належить до фундаментальних понять логіко-філософських категорій. Становлення та зміст категорії кіль-
кості, будучи об’єктивним відображенням світу, засвідчує значний прогрес у розвитку абстрактного мислення людини. 

За традицією, яка бере свій початок ще з античності, категорія кількості розглядається з точки зору двох відносно 
незалежних понять: поняття власне кількості, яке відноситься до процесу лічби, та поняття величини, яке відноситься 
до вимірювання. Переважна більшість науковців та філософів пов’язують походження кількісних знань із первинними 
уявленнями про число. Першим, як вважають, визначення категорії кількості дав Аристотель: «Кількістю називається 
те, що можна поділити на складові частини, кожна з яких, дві їх чи більше, за своєю суттю є чимось одним певним» [15].

У лінгвістиці кількість представлена як єдність двох протилежних понять: визначеної та невизначеної кількості [14]. 
Визначену кількість пов’язують в першу чергу з числом, з позначенням точної кількості відповідних предметів. Під інде-
фінітною (невизначеною) розуміється кількість, що не підлягає числовому визначенню (підрахунку або вимірюванню) і 
вербалізується одиницями відповідної семантики [6].

Категоріальна сутність кількості (квантифікації) реалізується по різному: 1) у словах спеціальної частини мови (чис-
лівник), 2) в кількісних значеннях (таких, як тривалість, однократність / багатократність, інтенсивність) різних частин 
мови, 3) в кількісних категоріях (граматичне число, збірність, дистрибутивність). 
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З точки зору лінгвістики одним з перших описав кількісні відношення І. О. Бодуен де Куртене [3]. Походження числа, 
починаючи з джерел індоєвропейської прамови, та його мовну реалізацію вивчали О. А. Аргуткіна [1], B. Г. Таранець [12]. 
Квантитативи досліджували також: С. А. Бронікова [4], В. І. Дмитрук [5], Л. Х. Кабальєро Діас [7], С. О. Швачко [14] та 
ін. Детальний аналіз мовних засобів на позначення кількості знаходимо в колективній монографії «Категория количества 
в современных европейских языках» [8]. Спроби лінгвістів проаналізувати квантитативи здійснено здебільшого на основі 
сучасних мов. Не достатньо дослідженою залишилась ця категорія на матеріалі класичних мов, зокрема в гомерознавстві, 
що й зумовило актуальність обраної теми. 

Наукова новизна представленої праці полягає у тому, що вперше на матеріалі гомерівського епосу здійснено дослі-
дження лексичного вираження категорії кількості, яке формують одиниці, що безпосередньо позначають кількість, напри-
клад, числівники, і лексеми зі значенням кількості, які належать до інших частин мови – іменники, прикметники, дієслова, 
прислівники, займенники. 

Основною диференційною ознакою лексем-квантитативів є вказівка на кількість, безпосередня чи опосередкована. 
Семантика кількості може визначатись на основі контексту або як конотативне нашарування. 

Числівники як показники абстрактної математичної кількості є центральними репрезентантами квантитативної се-
мантики [5]. 

Числівник – це частина мови, яка співвідноситься з натуральним рядом чисел, називаючи елемент цього ряду: окреме 
числове поняття, кількість предметів, порядок при лічбі – місце у лічильному ряді. Унікальність семантичної парадигми 
числівників виявляється в реалізації інваріантної, неускладненої семи числа, на відміну від інших одиниць, яким власти-
вий «семантичний синкретизм» [11].

Кількісні числівники становлять стрижень числівникової системи та виконують дві номінативні функції: нумеративну 
(назви чисел та цифрових позначень) і квантитативну (вираження точної кількості чого- або кого-небудь) [2]. В поемах 
Гомера вживаються кількісні числівники: εἷς, μία, ἕν (один); δύο (два); τρεῖς, τρία (три); τέσσαρες, τέσσαρα (чотири); πέντε 
(п’ять); ἑπτά (сім); ὀκτώ (вісім); ἐννέα (дев’ять); δέκα (десять); δυώδεκα (дванадцять); εἴκοσι (двадцять); δύω καὶ εἴκοσι 
(двадцять два); τριήκοντα (тридцять); τεσσαράκοντα (сорок); πεντήκοντα (п’ятдесят); ἑξήκοντα (шістдесят); ἐνενήκοντα 
(дев’яносто); ἑκατόν (сто); ἑκατὸν καὶ εἴκοσι (сто двадцять).

Читаємо в епосі: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω, / εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω / σκῆπτρόν 
τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι (І ІІ, 204–206) – немає блага у многовладді, хай буде один державець, один володар, 
якому син хитромудрого Кроноса дав берло і закон, щоб над іншими владарював. Числівник εἷς, μία, ἕν (один), слід зазна-
чити, первинна функція якого – вказівка на одиничність, позначає «сингулярність», інші кількісні числівники є носіями 
семи нумеральності. В «Іліаді» знаходимо також рядки: πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω/οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν 
γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν (І ІІ, 488-489) – воїнів всіх же ані полічити, ані назвати я не зможу, хоч би і десять я мав язи-
ків, десять горлянок було. Числівник πέντε (п’ять) вживається як перший компонент складного слова, вказуючи на кіль-
кість того, що позначено другим компонентом: πενταέτηρος (п’ятирічний): Αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 
/ πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι (I II, 402–403) – однак приніс в жертву бика володар мужів Агамемнон гладкого, 
п’ятирічного, надмогутньому Кронію. 

Порядкові нумеративи морфологічного класу числівника номінують одиничні об’єкти, що займають особливе (за по-
рядком) місце серед подібних [13]: πρῶτος, η, ον (перший); δεύτερος, α, ον (другий); τρίτος, η, ον (третій); τέταρτος (четвер-
тий); ἕκτος (шостий); εἴνατος (дев’ятий). У Гомера читаємо: τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς (І ІІ, 565–566) – з 
ними третім Евріал йшов, муж богорівний.

Одними з найбільш поширених в мові виразників квантитативності є займенники. Вони трактуються неоднозначно, 
що пов’язано зі специфікою вираження ними лексичних значень. В епосі Гомера вони позначають здебільшого сингуляр-
ність, зокрема в тих випадках, коли виступають «конкретизаторами предмета (особи, кількості чи ознаки), зосереджуючи 
увагу адресата саме на ньому або ж постають замінниками вже згаданого раніше власного імені» [8]. Наведемо приклад 
вживання займенників ὅς, ἥ, ὅν (він, вона, воно) та ὅδε, ἥδε, τόδε (цей, ця, це): εἴπ᾽ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ᾽ ἐστί 
(Ι ΙΙΙ, 192) – ну ж бо скажи мені і про цього, люба дитино, він хто ось цей є? Або ж займенника οἶος (один, єдиний): Νέστωρ 
οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν (І ІІ, 555) – Нестор один лиш сперечався, бо він був старший. Займенник ἕκαστος (ко-
жен), що є цікавим, позначає сингулярність на тлі певної, не означеної точно, кількості: σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα 
ἕκαστον, / μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας (І ІІ, 164–165) – своїми ласкавими словами стримуй кожного мужа, щоб 
свої кораблі крутобокі в море не тягнули. 

Особливе місце серед лексем-квантитативів у гомерівському епосі займають іменники. В семантику субстантивів, як 
зазначають лінгвісти [5], закладено значення кількості з одночасним її називанням (функція квантитативної номінації). 
Іменникам, крім однини та множини як дистрибутивної множинності, характерне вираження значення сукупності [10]. 
Лінгвісти по-різному характеризують лексеми, що позначають сукупність, зокрема, І. І. Ковалик відносить до них слова, 
які позначають сукупність однакових (або подібних) осіб чи предметів як одне неподільне ціле, що протиставляється 
одиничності та множинності [9]. 

Виходячи з особливостей аналізованого матеріалу, виділяємо іменники на позначення: сукупності людей та сукуп-
ності тварин. Лексичні одиниці на позначення «сукупності людей» поділяємо на: іменники, що вказують на сукупність 
людей, пов’язаних спільним інтересом – ἡ ἀγορά (народні збори), ἡ πληθύς (юрба), ὁ λαός (громада), ὁ δῆμος (народ, гро-
мада); іменники, що вказують на сукупність людей, які зібрані спонтанно – ὁ ὅμιλος, (натовп); іменники, що вказують на 
сукупність людей, пов’язаних родовими зв’язками – ὁ λαός (народ), το φῦλον (плем’я), ἡ φρήτρη (рід), ὁ δῆμος (народ); 
іменники, що вказують на сукупність людей, об’єднаних спільною військовою діяльністю – ἡ φάλαγξ (фаланга, бойовий 
стрій піхоти), ἡ στίξ (ряд, стрій), ὁ στρατός (військо). Читаємо в епосі: οὔτε τιν᾽ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο (О ІІ, 
42) – такої звістки я не чув, що військо приходить. А також: Ἀτρεΐδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς (І ІІІ, 449) – Атрід же 
в натовпі метався, подібний до звіра.

Субстантиви на позначення сукупності тварин поділяємо на: сукупність різних тварин / комах – ἡ ποίμνη (кошара), τό 
ἔθνος (стадо, рій), τό μᾶλον (коза, pl. дрібна худоба); сукупність кіз – τό αἰπόλιον (отара кіз); сукупність овець – τό πῶϋ (ста-
до овець). В «Іліаді» знаходимо: Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ / αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν (І ІІ, 469–470) 
– наче мух, що збилися в купу, рої великі понад кошарою кружляють.

Гомерівські прикметники позначають як неозначено велику кількість (мультипліцитність) так і неозначено малу кіль-
кість (паукальність). Мультипліцитність найчастіше виражається прикметниками πολύς, πολλή, πολύ (численний); πας 
(ἅπας), πᾰσα, πᾶν (весь, цілий). Наприклад, у тексті: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ / ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ 
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ἄλλοι φῶτες ὄλοντο (Ο Ι, 354–355) – бо не єдиний Одіссей втратив день повернення у Трою, а й інші численні мужі загину-
ли. Або ж: δεῦτε, φίλοι, ἤια φερώμεθα· πάντα / γὰρ ἤδη ἁθρό᾽ ἐνὶ μεγάρῳ (О ІІ, 410–411) – сюди, друзі, принесемо припаси, 
бо все вже зібрано разом в домі. 

Паукальність в проаналізованих поемах виражена прикметником παῦρος, ον (нечисленний, малий). Про Нірея, який 
очолював кораблі, що прибули до Трої, читаємо таке: ἀλλ᾽ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός (І ІІ, 675) – але слабкий 
був, мало привів народу. 

Дієслово в епічних поемах виражає значення кількості рідше, ніж інші частини мови. Дієслова «кількості» на лекси-
ко-семантичному рівні проявляють синкретичність значення: вони позначають кількісні параметри дії, а також кількість 
актантів. Лінгвісти також ввели термін verba pluralia tantum для позначення дієслів, що імплікують невизначену множин-
ність актантів [6], наприклад, в Гомера: «збиратись», «сходитись» – ἔπειμι; ἀγείρω. Під процесом «зібрання» розуміємо, що 
число об’єктів, про які йде мова, збільшується. В «Іліаді» знаходимо рядки про велику кількість ахейських кораблів: χθιζά 
τε καὶ πρωΐζ᾽ ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν / ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι (І ІІ, 303–304) – вчора чи позавчора, 
в Авліді кораблі ахейців зібрались, несучи зло Пріаму і Трої. Значення мультипліцитності безпосередньо виражається 
дієсловом ὀφέλλω (збільшувати): ἀλλ᾽ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν (І ІІ, 420) – але він (Зевс) прийняв 
священну жертву, роботу ж тяжку збільшив.

Значення кількості (як означеної, так і неозначеної) в гомерівському епосі виражають також прислівники. Семантику 
точної кількості об’єктів визначають відчислівникові прислівники: τρίχα, τριχθά, τετραχθά. Наприклад, читаємо про двобій 
Менелая з Парісом: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος … πλῆξεν … κόρυθος φάλον· ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ / τριχθά τε καὶ τετραχθὰ 
διατρυφὲν (І ІІІ, 361–363) – Атрід же, витягнувши меч, вдарив по гребню шолома, разом з тим розбив (меч) на три і на 
чотири частини. 

Гомерівські прислівники функціонують також для вираження великого, надмірного, повного ступеня або міри ознаки 
(πολλά; μάλα; μάλιστα) і реалізуються в основному з допомогою слів, з якими сполучаються. Лексема μάλα (дуже), напри-
клад, вживається здебільшого поряд з πολλά, підсилюючи значення великої кількості: ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν / ἥρωες 
Δαναοί… (І ІІ, 255–256) – тому що герої данайські дуже багато йому дають. 

На основі проведеного дослідження можемо зробити такі висновки. Кількість належить до найбільш загальних відо-
бражень властивостей буття. Ця категорія є універсальною й необхідною з точки зору пізнання дійсності, адже всі об’єкти 
та факти володіють кількісними характеристиками. Домінантною ознакою квантитативності є рахованість / нерахованість 
об’єктів. Визначену кількість в гомерівському епосі безпосередньо позначають кількісні числівники, які вважаються мов-
ним відображенням числа, та відчислівникові прислівники. При цьому сингулярність репрезентована кількісним чис-
лівником «εἷς, μία, ἕν», порядковими числівниками та займенниками. Невизначена кількість розглядається з точки зору 
«сукупності» та «оцінки неозначеної кількості» (відповідно до поділу на паукальність та мультипліцитність). Сукупність 
позначають іменники. Мультипліцитність у Гомера представлена такими частинами мови як: прикметник, прислівник, 
дієслово, паукальність – лише прикметником. 

Результати та висновки здійсненого дослідження можуть слугувати основою для подальших вивчень засобів вира-
ження квантитативності на різних мовних рівнях, на матеріалі інших авторів. Перспективною видається і можливість 
зіставного аналізу різноструктурних мовних засобів зі значенням квантитативності на основі різних мов, що допомогло б 
зрозуміти і порівняти специфіку відображення категорії кількості певною спільністю людей.
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