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УДК 807.25.5 

Звонська, Леся 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ПАНХРОННІ  
ТА АХРОННІ МОДЕЛІ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ 

 
Кожен конкретний факт реальної дійсності, локалізований у часі, 

може розглядатися в узагальнюючій позачасовій площині, внаслідок 
висловлювання набуває характеру абстрактної, загально значимої істи-
ни. І як слушно зазначають дослідники, “дія, яка в об’єктивному 
(немовному) світі завжди характеризується певною тривалістю в ча-
сі, у мовних значеннях може бути представленою безвідносно до неї.”1  

Питання абстрагованості від темпорального значення граматичних 
часових форм розглядаються дослідниками, як правило, у межах лінг-
вокогнітивної парадигми.2 У науковій літературі робилися спроби пояс-
нити гномічність3 вживання часових форм як з гносеологічної, так і з 
лінгвістичної (формально-граматичної та функціонально-семантичної) 
парадигми на матеріалі різних мов, зокрема давньогрецької.4  

Проте, при всій різноаспектності досліджень позачасового значен-
ня форм індикатива, нез’ясованим залишається питання ґенези позача-
сового значення гномічних форм, функціональної специфіки кожної з 
них, інших (крім часової) їх граматичних характеристик, зокрема аспе-
ктуальної, ужитковості цих форм впродовж певного періоду розвитку 
давньогрецької мови, зокрема від архаїки до класичної доби.  

Ми маємо на меті розглянути функціональну специфіку панх-
ронних та ахронних темпоральних моделей у давньогрецькій мові, їх 
витоки та узус впродовж зазначеного часового зрізу. Обраний період 
є часом становлення парадигми темпоральності у давньогрецькій мові 
та відзначається значною динамікою як формально-граматичного, так 
і функціонально-семантичного розвитку її базового складника – сис-
теми індикативних часових форм. Окрім того, дослідження динаміки 
діахронних змін функціонально-семантичного навантаження системи 
дієслова давньогрецької мови є актуальним не лише для елліністики, 
а й для індоєвропейського мовознавства в цілому, оскільки станов-
лення, еволюція та перспектива подальшого розвитку цієї системи 
найкраще простежується в давніх мовах.  

На нашу думку, неактуалізованість хронологічної характеристи-
ки дії можна пояснити продовженням давнього стану дієслова, коли 
його форми не мали власне часового значення, а позначали дію-стан у 
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будь-якій часовій площині, а час дії усвідомлювався за мовною ситуа-
цією та лексичними індикаторами. Індоєвропейська дієслівна система 
являла собою не єдину систему дієвідмін, а ряд самостійних дієслів-
них основ, які належали до одного кореня, але співіснували незалеж-
но. Різниця поміж основами була не часова, а видова: praesens озна-
чав дію як тривалий процес, aoristus – безвідносно до тривалості, 
perfectum – як стан суб’єкта чи об’єкта дії. 

Для системи давньогрецького дієслова семантика дієслівних основ 
розподілялася таким чином: основи презенса позначали перебіг, трива-
лість дії, основи аориста мали значення темпорально немаркованого 
факту дії, основи перфекта мали семантику не дії, а стану. Так, коре-
ні, яким властиве дуративне значення, виступали для утворення осно-
ви praesentis, інші, які виражають дію саму по собі, безвідносно до 
тривалості, дали основи aoristi. Так, дуративне значення кореня φερ  
− (*bher-) призвело до запозичень іншої основи для утворення форм 
аориста; аналогічно: όράω / είδον, λέγω / είπον, έσθίω / έφαγον.  

Для одного і того ж часу грецька мова часто використовує декі-
лька паралельних основ: для аориста είπον презентні основи віднахо-
димо у трьох формах: λέγω, φηµί, άγορεύ ω. Такі паралельні форми 
однієї часової основи часто мають певні відтінки значення, напр.: з од-
ного індоєвропейського кореня *men- грецька мова утворює два презе-
нтних: µένω – залишатися / µίµνω – очікувати; аналогічно: ίσχω – 
стримувати / έχω – тримати, πλήθω – бути повними / πίµπληµι – 
наповнювати; αύξάνω – збільшувати / αύξω – зростати тощо.  

 
З часом грецька мова встановила певний смисловий, а часто і 

формальний зв’язок між різними основами, з чого виникла струнка 
система дієвідміни. Лише у процесі історичного розвитку мови аспек-
тні дієслівні основи почали набувати темпорального значення, яке 
кожну з них почало вирізняти у відношенні до часового значення ін-
шої. А оскільки розвиток мови сягає своїм початком й дописемної 
доби (і не лише на прагрецькому ґрунті), звідки бере витоки давня 
темпорально нелокалізована семантика дієслівних форм, то можна 
припустити, що панхронна й ахронна семантика граматичних часових 
форм – явище праіндоєвропейського мовного стану. Додатковим до-
казом на підтвердження цього припущення є те, що механізм транс-
позиції використовує первісну темпоральну невизначеність дієслів-
них основ, а транспоноване використання граматичних часових форм, 
які належали до діаметрально протилежних (як аорист і футурум) або 
віддалених (як перфект і футурум) часових площин, ґрунтується на 
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видовому протиставленні (оскільки вони виконували функцію певної 
аспектуальної експлікації футуральних форм), а тому також має свої-
ми витоками догрецький мовний стан видової опозитивності та часо-
вої індиферентності.  

Атемпоральність і панхронність є типовими проявами часової 
нелокалізованості дії. Позачасова ситуація, в якій найдужче проявля-
ється абстрагування дії від конкретного відрізка часу, характеризуєть-
ся такими конститутивними ознаками: максимальним ступенем уза-
гальнення суб’єкта, принциповою неможливістю просторово-часових 
обмежень, а також позицією мовця, який є виразником загальнолюд-
ського досвіду.5 Г.А. Золотова визначає гномічне значення як дію, 
повністю абстраговану від часу, встановлену досвідом усього людсь-
кого інтелекту.6  

Для гномічної дії характерна узагальнена ситуація при повній 
відсутності конкретної часової орієнтації, абсолютній часовій нелока-
лізованості, також повністю відсутня співвіднесеність з моментом 
мовлення, цілком атемпоральна констатація так буває (було, буде) 
завжди. Значно більше наближеним до категорії позачасовості є пан-
хронні часові форми, де дія є не атемпоральною, а всечасовою. Су-
б’єктом панхронної дії може бути узагальнююча істота (люди, птахи 
тощо), природні явища (дощ, вітер тощо), географічні та топографічні 
реалії (річка, місто тощо), абстрактні поняття (добро, зло тощо).  

Гномічна часова форма є доволі обособленим елементом, який 
слабо контактує з центром темпорального поля. Якщо питання часо-
вої нелокалізації, атемпоральності стосовно гномічних категорій в 
слов’янських мовах певним чином можуть бути віднесені до категорії 
темпоральності,7 то у відношенні грецької мови це прийнятно лише 
для гномічного футурума, тоді як гномічні презенс, аорист та перфект 
виступають з аспектуальними значеннями відповідно недоконаного, 
доконаного та результативного виду.  

Саме таке пояснення відсутності часової “прив’язки”, незвич-
ність позачасового сприйняття конкретно-часової граматичної форми, 
яку носії мови на етапі усталеної темпоральної парадигми апріорно 
наділяють темпоральними параметрами, допомагає зрозуміти специ-
фіку семантики гномічних форм. Окрім того, граматичні показники 
часу, навіть закріплені за парадигмою індикатива, не ставали на пере-
поні лінгвоментального сприйняття гномічних форм як позбавлених 
часових характеристик. Лише в деяких випадках (як ми побачимо 
далі) часове значення накладало певний відтінок на гномічну семан-
тику часових форм.  
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Завдяки здатності часових форм до абстрагування темпорально-
го значення, розширення їх категоріального та функціонально-
семантичного часового значення за рахунок іншочасових планів (для 
презенса – минулого і майбутнього, для аориста – теперішнього і май-
бутнього і т.п.) може проявлятися в різних масштабах, аж до всієї 
мислимої ретро- і проспективи. Абстрагованість від часового значен-
ня, свого роду конексія часових планів, значення константності дій чи 
ознак передаються різночасовими формами. Ширина всеохоплення 
часової перспективи від вихідного етапу у минулому до проекції у 
майбутнє у дискретному часовому потоці робить цю дію обов’язко-
вою і в конкретно-часовому категоріальному значенні, що вирізняє 
поняття панхронності, або нелокалізованою у будь-якому часовому 
плані, що характерно для поняття атемпоральності.  

Найбільш “відкритою” часовою категорією для передачі часової 
неконкретності і максимальної темпоральної абстрактності дії у дав-
ньогрецькій мові є форми презенса і аориста.  

Пантемпоральне вживання презенса, основною ознакою якого є 
нелокалізованість дії у часі, спостерігаємо у сентенціях, констатаціях 
постійних закономірностей, формулюваннях законів і правил, у так 
званих вічних істинах, які актуальні за будь-яких умов і будь-якого 
часу. Такі презентні форми передають не динамічні відношення, які 
розгортаються у часі, а перманентні відношення чи іманентні ознаки. 
Значення перебігу, тривалості дії, характерне для видового значення 
презентних форм, досягає найвищого ступеня генералізації, перетво-
рюючись на мислиму постійною дію чи завше притаманні якості.  

Презентні форми з позачасовим значенням виступають при опи-
сах міфологічних персоналій, сюжетів, пов’язаних з походженням та 
вчинками представників грецького пантеону. 

Такими є вічні ознаки, незмінні і постійні, якими наділені 
небожителі. Так, Гесіод, характеризуючи муз, говорить про їх 
уміння: άί θ’ ‛Ελικώνος έχουσιν όρος (‛Ησ. Θ. 2) – вони прожива-
ють на високому Геліконі; όρχεύνται βωµόν Κρονίωνος (4) – обхо-
дять у хороводі жертовник Зевса; τέρπουσι µέγαν νόον (37) – раду-
ють його великий розум; ρέει αύδή έκ στοµάτων ήδεία (39) – з їхніх 
уст лине солодка пісня; θεών γένος κλείουσιν άοιδή (440 – вони про-
славляють покоління богів. Мойри наділені безкінечними у часі здат-
ностями: αί τ’ άνδρών τε θεών τε παραβασίας έφέπουσιν ούδέ ποτε  
λήγουσι θεαί δεινοίο χόλοιο (220) – і людей, і богів карають вони за 
проступки, і ніколи не припиняється їх страшний гнів; αί τε διδούσι  



35 

θνητοίς άνθρώποισιν έχειν άγαθόν τε κακόν τε (905) – смeртним вони 
посилають і добро, і зло. Вічне панування над світом Зевса виражено 
у дієсловах: αύτός δέ µέγα κρατεί ήδέ άνάσσει (403) – сам він владарює 
і силою панує; Ζεύς ύφιβρεµέτης, ός ύπέρτατα δώµατα ναίει (8) – Зевс, 
що живе на висотах, посилає дощі; πάντα έπιδέρκεται, ούδέ έλήθει  
(268) – усе він бачить, нічого не забуває; ούδέ πλούτόν τε καί όλβον, 
άλλά κακήν πενίην, τήν Ζεύς άνδρεσσι δίδωσι (637) – не лише багат-
ство і щастя, але й лиху бідність дає людям Зевс. 

Міфологічні всечасові реалії виступають й у творах філософів та 
роздумах поетів, поєднуючись у міфо-науковий сплав думок: ό⎯άναξ 
ού τό µαντεόν έστι τό έν ∆ελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει άλλά σηµίι 
(‛Ηρακλ. 11) – володар, чиє святилище знаходиться у Дельфах, не 
говорить, не приховує, але подає знаки; άτάρ πόλεµος γαίαν άπασαν  
έχει (Καλλ. 4) – війна панує по всій землі; σ δ’ έργ’ έπ’ άνθρώπων όράις 
(‘Αρχ. 94) – ти (Зевсе) бачиш усі людські справи; διά κύµα φέρει  
πολυήρατος εύνή κοιίλη (Μιµν. 10) – по хвилях несе Геліоса чудове 
вигнуте ложе. 

Часто вживаними є форми панхронного та ахронного презенса у 
Піндара і Феогніда, що пояснюється жанровими особливостями їх-
ньої поезії. Хорова лірика Піндара, скерована на уславлення перемож-
ців, наповнена образами-порівняннями їхньої звитяги з образами 
олімпійців і героїв, міфологічними алюзіями, описами ідеалів героїч-
ної доблесті чи вічно актуальних чеснот, що для античної людини 
були поза- і всечасовими: ό` δέ χρυσός... διπρέπει µεγάνορος έξοχα  
πλούτου (Πινδ. ’Ολ. Α 1) – золото затьмарює пишність усіх ба-
гатств; ό⎯ µέγαϕς δέ κίνδυνος άναλκιν ού φώτα λαµβάνει (Πινδ.  
’Ολ. Α 81) – велика небезпека не для боязкого чоловіка. Аналогічну 
частотність презентних форм з поза- та всечасовою семантикою де-
монструють епінікії Бакхіліда: πάντ’ έν τώ δολίχώ χρόνω| τελείται (Β
ακχ. ∆ιθ. 18. 45) – все з плином швидкого часу має свій кінець. 

Елегії Феогніда, що являють собою збірку настанов та напоум-
лень, є зразком скоптичної, або повчальної, поезії. Вони рясніють 
гномічними, переважно презентними, формами: на 2002 рядки його 
елегій-повчань з 287 презентних форм 209 припадає на гномічний 
презенс. Разом з тим Феогнід залучає й перфектні та футуральні гно-
мічні форми, надаючи їм певного часового протиставлення: ούδείς  
άνθρώπων ούτ’ έσσεται ούτε πέφυκεν, όστις πάσιν άδών δύσεται είς 
‘Αίδεω ούδέ γάρ ός θνητοίσι καί άθανάτοισιν άνάσσει, Ζεύς Κρονίδης, 
θνητοίς πάσιν άδείν δύναται (Θεογ. 801-804) – немає, не буде і не бу-
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ло на світі такої людини, щоб, усім догодивши, зійшла до Аїду; на-
віть Зевс, володар смертних, не може одночасно так чинити, щоб 
усім було до вподоби. 

Вживаними форми презенса з функціонально-семантичним наван-
таженням панхронності є й у філософських творах. Презенс у таких 
творах передає семантику всечасовості законів буття, дієвості етичних 
принципів. Класичними у цьому відношенні є відомі вислови – квінте-
сенція світосприйняття античних людей: ποταµο ίς το ίς αύτο ίς  
έµβαίνοµέν τε καί ούκ  έµβαίνοµεν (‛Ηρακλ. 81) – до тих самих рі-
чок ми входимо і не входимо; τού δέ λόγου τούδ ’ έόντος άεί άξύνετοι 
γίνονται άνθρωποι (‛Ηρακλ. 2) – цього логосу, що існує вічно, люди 
не розуміють; όµολογείταί γε παρά πάντων µέ γας θεός ε ί ναι  
(Πλ. Συµ. 202 Β) – усіма визнається, що бог є великим. 

Відчутна перевага у найбільш продуктивних моделей атемпора-
льного чи пантемпорального функціонально-семантичного наванта-
ження, а також кваліфікативних ознак, накладає певний відбиток по-
затемпоральності на характеристику поля презенса в цілому.  

Імперфект, як і презенc, може вживатися позачасово при описі 
перманентних реалій. У такій функції він використовується рідше, 
ніж гномічний презенс, але також доволі поширений.  

Імперфект слугує для опису звичаїв, соціально-політичних об-
ставин та суспільнозначимих явищ, які існують як певна даність і 
лише констатуються. Опис таких обставин, незалежних від волі окре-
мої людини, вказує на імпліцитний логічний зв’язок об’єктивних об-
ставин та їх наслідків у окремих конкретних темпоральних ситуаціях. 
Звичаєвий стан, етнічні характеристики сприймаються як певні істо-
ричні константи, стереотипи мислення і поведінки; напр.: Κροίσος µέ
ν νυν έθαψε, ώς οίκός ήν, τόν έωυτού παίδα (‛Ηρ. 1.45) − Крез похо-
вав за звичаєм (досл. як був звичай) свого сина. Вживання гномічно-
го імперфекта при описі усталених дійств, звичаїв, обрядів певною 
мірою підкреслює історичну спадковість цих традицій, їх походження 
з глибин часів. 

Паралельно з природними, астрономічними чи географічними 
явищами проходять процеси й етапи людського буття. Гномічними є 
імперфектні форми на позначення природних чи фізичних явищ, 
об’єктивність існування чи перебігу яких не береться під сумнів і 
які темпорально постійні. У таких випадках переважно вживаються 
форми теперішнього часу, форми імперфекта додатково підкреслю-
ють перманентне тривання у часі, який є вічним, але людям уявля-
ється, що десь у глибині віків захований його першопочаток; напр.: 
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άφίκοντο έπί τόν ποταµόν, ός ώριζε τήν τών Μακρώνων χώραν καί  
τήν Σκυθηνών (Ξ, ‘Αν. 4.8.1) – вони прибули до ріки, яка розмежову-
вала (= розмежовує) землі макронів і скіфів. 

На відміну від природних стихій, обмеженість людського існу-
вання в його різних проявах припускає хоча б якийсь початковий від-
лік панхронної дії чи стану, свого роду terminus initialis вічного кру-
говороту життя. Для обмеженого людського сприйняття важкими і 
незрозумілими видаються глибинна сутність абстрактних істин, реа-
лій об’єктивної дійсності, тому людина намагається їх сприйняття 
спростити і уподібнити до звичних речей: початок, кінець тощо.  

Гномічний імперфект, який за смислом нічим не різниться від гно-
мічного презенса, часто може вживатися навзаєм з ним: пор. περιερρείτο 
imperf. δ’ αύτή ύπό τού Μάσκα κύκλω (Ξ. ’Αν. 1.5.4) − Маск обтікає 
його (місто) з усіх боків; διά µέσου δέ ρείpraes. τούτω ποταµός  
Κάρσος όνοµα (Ξ. ’Αν. 1.4.4) – між цими стінами протікає річка Карс.  

Процес абстрагування часового значення у формах імперфекта, 
як й інших часових формах, спричиняє розвиток у них кваліфікатив-
ного значення, коли часова форма імперфекта стає виразником не 
процесу дії, а позначає вміння, звичку, схильність суб’єкта: πένιχρος 
δ’ ούδεις πέλετ’ έσθλος ούδε τίµιος ’(Αλκ. 101) − бідняк не знає шани 
й почестей. Коли така властивість характеризувала суб’єкт раніше, 
але потім була ним втрачена, то це значення передається формами 
плюсквамперфекта.  

Аорист, як і презенс та імперфект, може вживатися в позачасово-
му значенні. Найдавніше позачасове значення гномічного аориста, 
яке було характерним для гомерівської мови і зберігається, дещо мен-
шою мірою, протягом усієї історії грецької мови, найпростіше пояс-
нити індиферентністю аористних форм по відношенню до часової 
локалізації дії.8 

На відміну від гномічного минулого в українській мові, де узагаль-
нююча дія представлена неначе на прикладі одного, колись здійсненого 
факту, у грецькій мові гномічні аорист та перфект із формально-
граматичними характеристиками минулості повністю абстраговані від 
часового значення, і на перший план висувається видова репрезентація – 
доконаного виду в першому випадку і результативного – у другому.  

У давні періоди існування мови аорист як темпорально немарко-
ваний час використовувався не лише на позначення минулих подій, а 
й для вираження їх емпіричного сприйняття по відношенню до тепе-
рішності. Залишком цього мовного стану є форми гномічного аорис-
та, який виступає часто й у Гомера: ρεχθέν δέ τε νήπιος έγνω (Ρ 32) − 
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сказане зрозуміє й немовля; аналогічно див. Π 482, Ρ 177, Γ 23, Ε 902−
903, Π 752, Κ 224, Ρ 177, ∆ 442, Ψ 692, κ 327, δ 356, χ 300−302 та ін. 

У таких випадках мова йде не про конкретний факт чи випадок, час 
якого можна визначити відносно моменту, коли про нього згадується, а 
лише про те, що взагалі трапляється, потенційну дію у будь-який час. 
Показовим є те, що форми презенса на позначення темпорально абстра-
гованих дій, вільно сполучуються з формами аориста з позачасовим зна-
ченням. Особливо часто це засвідчено у порівняннях, де форми презе-
нса і аориста не мають часових характеристик, а на перший план ви-
ступає їх видова опозиція (див. Λ 473−476, Λ 558−562, Ν 298 κτλ.). 

У порівняннях-уподібненнях часто присутній лише аорист, 
який теж сприймається як темпорально немаркований: ώς δ’ άνεµος  
ζαής ήίων θηµώνα τινάξη καρφαλέων, τώ µέν άρ τε διεσκέδασ’  
άλλυδις άλλη, ώςτής δούρατα µακρά διεσκέδασε (Ε 368−370) – як вітер 
суху солому, зібрану докупи, розпорошує мить, так і вмить розвали-
лись бруски човна; див. ζ 130 κτλ.). 

Гномічні аористні форми часто зустрічаються у Гесіода: πίστιες 
άρ τοι όµώς καί άπιστςαι όλεσαν άνδρας (‛Ησ. ’Εργ. 372) − як надмір-
на довіра, так і підозрілість приносять лихо людині; παθών δέ τε  
νήπιος έγνω (‛Ησ. ’Εργ. 218) − лише натерпівшись, набирається до-
свіду нерозумний. 

Позачасовий аорист уживаний і в філософських текстах: άνήρ  
νήπιος ήκουσε πρός δαίµονος όκωσπερ παίς άνδρός (‛Ηρακλ. 97) − 
людина вважається немовлям супроти бога, як дитина – супроти чоло-
віка; νούσος ύγιείην έποίησεν ήδύ καί άγαθόν, λιµός κόρον, κάµατος 
άνάπαν (‛Ηρακλ. 104 ) – хвороба робить приємним та гарним здоро-
в’я, голод – ситість, втома – відпочинок. 

Аорист гномічний ούκ έτελέσθη aor., τών δ’ άδοκήτων πόρον ηύρε 
aor. θεός (Εύρ. Μ. 141-1418) – не все з очікуваного бог дасть, а пошле 
те, чого не очікуємо може створювати гомогенну атемпоральну пло-
щину у поєднанні з презентними формами, які мають певне ітератив-
не навантаження: πολλά δ’ άέλπτως κραίνουσι praes. θεοί (Εύρ. Μ.  
1416) − несподівано шлють нам боги багато. 

Дієслова у перфекті, з огляду на контекст, можуть набувати по-
зачасового значення, зокрема гномічного; у тексті вони часто поєдну-
ються з гномічним презенсом. При перекладі їх, як і аналогічні форми 
презенса, передають формами теперішнього часу. 

Дієслова, які у формах гномічного презенса мають значення по-
стійності дії чи стану, передають те, що триває завше, є споконвічно 
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усталеним, у формах гномічного перфекта означають певну набутість 
звичаєвої традиції, те, чого раніше у них не було, але усталилося ли-
ше з часом, як правило, під впливом запозиченої традиції. Така функ-
ціонально-граматична опозиція характерна для дієслівних форм мати 
звичай та перейняти звичай: ταύτα µέν νυν καί άλλα πρός τούτοισι, τά 
έγώ φράσω, ‛’Ελληνες άπ’ Αίγυπτίων νενοµίκασι (‛Ηρ. 2.51) − це ж й 
інше, про що я скажу, греки запозичили від єгиптян; παρά δέ Σκυθέων 
ήµείς οί⎯ άλλοι νενοµίκαµεν (‛Ηρ. 4. 2) − ми перейняли від скіфів.  

Яскраво проступає видова специфіка гномічного перфекта ver-
borum affectuum: ός δέ γυναικί πέποιθ’, πέποιθ’ φηλήτησιν (‛Ησ. ’Εργ. 3
75) − той, хто довіряє жінці, вірить злодіям; відповідно до функціо-
нального пріоритету видових характеристик перфекта форми гномі-
чного перфекта мають певний темпоральний відтінок (дія > резуль-
тат); напр.: ή`διαβολή τε καί ό φθόνος, ά δή πολλούς καί άγαθούς  
άνδρας ήρηκεν (Πλ. ’Απολ. 28 A) – наклеп і заздрість, які багатьох хо-
роших людей згубили (sc. гублять і будуть губити). 

Порівняно нечастим є вживання форм майбутнього часу із гномі-
чним, позачасовим, значенням. Тут спостерігається звичне вираження 
того, що буває завжди і що, на думку мовця, так завжди і буде, тобто 
поєднання об’єктивного характеру ментальних узагальнень людсько-
го досвіду і суб’єктивне бачення його дієвості (від непевного припу-
щення до категоричної впевненості) і в майбутньому. Ретроспективне 
розширення часового діапазону поглинає граматичне значення майбу-
тньої дії і підкреслює натомість її константність. 

Видові характеристики, не притаманні грецькому футуруму вза-
галі, залишаються аспектуально невизначеними, і це дає змогу гномі-
чному футуруму певною мірою замінювати собою інші гномічні часи, 
уникаючи їх видової конкретизації: θεός δέ τό µέν δώσει, τό δ’ έσει,  
όττι κεν θυµή έθέλη (ξ 444) − одне нам дає, іншого позбавляє своєвіль-
ний Зевс. У цьому твердженні використані форми майбутнього часу, 
які буквально звучать відповідно: дасть... не дасть. Певний темпора-
льний підтекст – так було, є і буде – можна побачити на інших прикла-
дах діахронної вибірки: ός δέ κε µαρτυρίησι έκών έπίορκον όµόσσας  
ψεύσεται, έν δέ δίκην βλάψας νήκεστον άασθή (‛Ησ. ’Εργ. 282−283) – 
той, хто дає неправдиві свідчення і кривоприсягає, той, ранячи спра-
ведливість, сам себе карає жорстоко; τά δέ µόρσιµα πάντως ούτε τις 
οίωνός ρύσεται ούθ’ ίερά (Σολ. 1. 55) – але від смерті остаточно не 
врятує ані пророцтво, ані жертвоприношення; ούδείς άνθρώπων  
άδικών τισιν ούκ άποτίσει (‛Ηρ. 5. 56) – жоден злочинець за злочин по-
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кари богів не уникне; ή` δικαία φυχή καί ό` δίκαιος άνήρ εύ βιώσεται,  
κακώς δέ ό⎯ άδικος (Πλ. Πολ. 353 с) − добра і чесна людина гарно 
житиме, нечесна – ганебно. 

Видова індиферентність футуральних форм дозволяє перекла-
дати їх з різноаспектуальною експлікацією. Оскільки форми футуру-
ма є доволі пізнім витвором мовної системи з нереалізованим видо-
вим протиставленням, то можна припустити, що розвиток в них гно-
мічної семантики відбувався пізніше, ніж у формах інших часів. 
Підтвердженням цієї думки є певний темпоральний аспект значення 
futurum gnomi-cum, від якого ці форми не настільки абстраговані, 
як інші. Проте незначний відтінок темпорального значення не стає 
на перепоні гномічності цих форм, навпаки, дія чи стан, які сприй-
маються всечасовими, у футуральних формах немов би отримують 
додаткове підтвердження їх існування й у майбутньому.  

Таким чином, панхронні та ахронні форми позначають повторю-
вані типові процеси, які не пов’язуються з певним часовим планом і 
не мають жодних часових обмежень. У гномічних формах поєднуєть-
ся об’єктивний характер ментальних узагальнень людського досвіду і 
суб’єктивне бачення його постійної актуальності. У давньогрецькій 
мові гномічні форми вживаються для передачі реалій буття, фізичних, 
історичних та міфологічних констант, стереотипів поведінки, які у 
світосприйнятті античної людини були поза- і всечасовими. 

Абстрагованість від темпоральної семантики, конексія часових 
планів, значення константності дій чи ознак передаються різночасо-
вими формами.  

Семантична часова полівалентність презенса та аориста дає 
найкращі можливості реалізації семантики часового узагальнення. 
Гномічні презенс, аорист та перфект виступають з аспектуальними 
значеннями відповідно недоконаного, доконаного та результативного 
виду; їх аспектуальне значення підтверджує тезу про витоки темпора-
льно абстрагованого значення з часів, коли дієслівні основи мали ли-
ше видові характеристики. Гномічний футурум є видово індиферент-
ним, і це дає йому змогу певною мірою замінювати собою інші гномі-
чні часи, уникаючи їх видової конкретизації.  

Деякі часові форми демонструють певну специфіку у відтворенні 
панхронної та ахронної семантики. Так, вживання гномічного імпер-
фекта підкреслює історичну спадковість традицій, їх походження з 
глибин часів; у формах гномічного перфекта домінує аспектуальна 
характеристика результативності, яка логічно пов’язана з темпора-
льною ретроспективою, оскільки поняття наслідку дії передбачає її 
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попередність. Футуральні форми надають додаткового відтінку дієво-
сті вічних істин і у майбутньому.  

Діахронний розподіл вживання гномічних форм упродовж дослі-
джуваного періоду можна побачити за даними наведеної таблиці:  

 
 
Як бачимо, функціонально-граматична парадигма панхронних та 

атемпоральних форм відзначається історичною стабільністю з майже 
рівновеликими частками усіх складників на всіх історичних зрізах. Це 
додатково підтверджує думку про те, що гномічна семантика грама-
тичних часових форм сформувалася на ґрунті видової диференціації 
дієслівних основ до їх часового розподілу і є явищем догрецького 
мовного стану.  
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