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РОЗВИТОК ПРЕТЕРИТАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ФОРМ  
ПРЕЗЕНСА У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ 

 
Можливості переходу з одного темпорального плану в інший для 

різних часових форм є неоднаковими. Вільно і легко транспонуються 
форми презенса як у минуле, так і майбутнє, дещо обмеженішою є 
транспозиція інших часових форм. Історичний презенс викликає заці-
кавлення дослідників функціональної семантики часових форм у гра-
матичному (О.В. Бондарко1), стилістичному (І.А. Мельчук2), комуні-
кативному (О.В. Падучева,3 M.J. Almeida4) аспектах. Дослідження 
функціональної семантики транспонованих презентних форм у прете-
ритальному значенні характерно й для давньоелліністичних студій 
(K. Eriksson,5 K. Fritz,6 H. Koller,7 N. Barri,8 C. Sicking та P. Stork9). 

Валентність моделей мови зумовлює варіативність сприйняття її 
граматичних категорій, які на етапі давніх мов якраз перебувають у 
стадії динамічного становлення. Проте відсутність цілісної картини 
історичних змін функціональної семантики презентних форм давньо-
грецької мови зумовлює актуальність подальшого розвитку мовознав-
чих досліджень й узагальнення результатів спостереження за їх діах-
ронною динамікою. Ми маємо на меті розглянути навантаження форм 
історичного презенса (як складника функціонально-семантичного 
поля претеритальності) від часів, засвідчених у мові гомерівських 
поем, і до класичної доби; діахронний аспект дослідження передба-
чає аналіз лексично, контекстуально і функціонально-семантично 
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обумовленого вживання презентних форм у значенні минулого часу 
впродовж часового зрізу від VIII до V століть до н.е. 

Денотат мовного поняття часу – перцептуальне теперішнє – має 
своїм джерелом фізичне поняття теперішнього, яке характеризуєть-
ся певною невизначеністю своєї величини і нечіткістю меж тривало-
сті. Тому темпоральне значення форм теперішнього часу об’єктивно 
включає до себе рубіжні моменти минулого і початкові моменти 
майбутнього. Така перцептуально-прагматична сема теперішнього 
дає змогу виражати як одномоментну чи постійну теперішню дію, 
так і дію з не визначеними чітко межами між минулим і майбуттям.  

Великий семантичний потенціал форм презенса, поєднаний пев-
ною мірою з опозиційними відношеннями поміж узагальнюючим 
категоріальним значенням форми теперішнього часу і їх функціона-
льно-семантичними реалізаціями, спричиняє певну дискусійність в 
їх витлумаченні. За твердженням Комрі, ситуація, що позначається 
презентною дієслівною формою, є простою ситуацією стосовно те-
перішнього моменту, незалежно від того, чи вона є частиною більш 
широкої ситуації, що розширюється на минуле чи майбутнє.10 Проте 
форми презенса як у функціях часової транспозиції, так і узуальнос-
ті чи гномічності спростовують цю тезу, оскільки в їх мовному зміс-
ті ця віднесеність до сфери теперішнього не актуалізована.  

Центральне значення теперішнього часу на часовій осі і відсут-
ність чітких меж поміж її складниками дають можливість теперіш-
ньому часу поширюватися до безмежжя, заповнюючи весь обсяг 
мислимого часу, і витісняти чи покривати собою площини минущо-
сті і майбутності. Завдяки можливості виражати дію різної тривало-
сті аж до передачі постійних процесів чи явищ форма теперішнього 
часу може набувати іншочасових різновидів, з якими вона виступає 
й у грецькій мові.  

Загальновідомо, що всі часові форми мають здатність виражати 
некатегоріальне часове значення, але не всі в однаковій мірі. Абсо-
лютною політемпоральністю відзначаються форми презенса. Дія, що 
визначається формами презенса, не може бути обмеженою лише 
теперішнім внаслідок його невловимої миттєвості, а разом з його 
аморфними межами поширюється на минуле і майбутнє. З іншого 
боку, відсутність реального розмежування – лише потенційна межа 
на часовій осі – дає змогу мисленнєво бути присутнім вчора, сього-
дні, завтра. Таке віртуальне теперішнє є підставою відтворення ми-
нулих і майбутніх подій формами презенса. Можна сказати, що ча-
сова квантитативність форм презенса дорівнює безкінечності.  



14 

Первинна основна функція будь-якої часової форми грунтується 
на парадигматичних протиставленнях, вона складає ядро смислової 
структури, граматичної категорії та словоформ, “вторинна функція 
базується на первинній, вона є її контекстуальним варіантом і може 
обумовлювати транспонування даної форми”.11  

Граматична транспозиція відбувається тоді, коли певна часова 
форма, зберігаючи своє основне значення, додатково набуває вторин-
них значень, які зазвичай виражаються іншими формами. Категоріа-
льна транспозиція граматичної форми відбувається, коли граматич-
ний дейксис не відповідає мовленнєвому. 

Часові форми мають різну здатність до транспозиційного викорис-
тання. Найчастіше з переносним, транспонованим значенням виступа-
ють презентні форми. Значення минулого, сформоване попереднім 
контекстом, не перетворює такий презенс на один з історичних часів, 
але й форми презенса темпорально не трансформують контекст. Пе-
реносне, метафоричне вживання часової форми є одним із різновидів 
її неосновного, вторинного граматичного значення. Вторинного зна-
чення недостатньо для категоріальної класифікації форми, тому фор-
ма-носій цього значення повинна мати обов’язкову, хоча й альтерна-
тивну контекстуальну характеристику.  

Таким чином, можна твердити, що конституюючою функціона-
льно-семантичною ознакою презенса є визначення цих форм як ре-
презентантів певного вічного тепер, що складають основу системи, 
до якої входять з різною щільністю прилягання до центральної сфе-
ри макропериферійні функції темпорально транспонованого, поза- 
та всечасового презенса.  

Хоча переносне вживання часової форми ґрунтується на її грама-
тичному значенні, саме значення є певною мірою опозитивним до 
лексико-граматичного контексту. Формально граматично виступає 
конфлікт поміж категоріальним часовим значенням форм praesens 
historicum, коли дієслівна форма вказує на теперішнє, та темпораль-
ним значенням контексту, який вказує на минуле. Під впливом кон-
текстуального комплексу категоріальне значення презентної форми 
реалізується в образно-фігуральне.12  

Контекст транспозиції засвідчує значний вплив контекстуального 
оточення на реалізацію значення даної форми. Коннотативні елемен-
ти образності, експресивності не завше є домінуючими (наприклад, в 
історичній прозі), проте у цілому існує системно-граматична значи-
мість контексту транспозиції. Темпоральними маркерами можуть ви-
ступати лексичні показники, синтаксична сполучуваність (як на рівні 
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паратаксису, так і гіпотаксису) із формами минулих часів, контекстна 
пресупозиція.  

Історичний презенс деякі дослідники називають теперішнім нара-
тивним, оскільки воно повязане з особливим наративним режимом 
інтерпретації дейктичних факторів, і для якого, на відміну від мовно-
го режиму, момент мовлення не є релевантним.13 Єдиною точкою 
відліку у наративі фігурує έκεί καί νύν (тут і тепер) мовця, відносно 
якого і встановлюється часова співвіднесеність наративних часових 
форм. Теперішній час історичний О.В. Бондарко розглядає у плані 
таксисного відношення різночасовості.14 

Система мови синергізує парадигматичні і синтагматичні значення 
і синхронізує використання різнопланових часових форм для створен-
ня цілісної темпоральної картини. Історичний презенс є свого роду 
функціонально-семантичною формою граматичного вираження ремі-
нісценції, яка творить яскраві образи минулого. 

Вживання praesens historicum у європейських мовах, на матеріалі 
яких це явище було вперше описано і досліджено, створює зазначені 
стилістичні ефекти. Проте у певних мовах, наприклад, у тюркських, 
теперішній час взагалі є немаркованим наративним часом і викорис-
товується для побудови основної лінії стилістично нейтральної і атем-
поральної оповіді.15 

У давньогрецькій мові презенс дійсного способу може, як у латин-
ській, так і українській мові, виступати в описах минулих подій 
(praesens historicum, ένεστώς ίστορικός), на що звертали увагу вже 
античні граматисти, як от Аполлоній Дискол.16 Його вживання надає 
розповіді динамічності та яскравої наочності, представляє минулі події 
так, неначе вони відбуваються на наших очах. Такий презенс наближує 
історичну ретроспективу до ментально-перцептивного сприйняття слуха-
ча, а функціонально він є або звичною моделлю, або стилістично навіть 
домінуючою (в історичній прозі, яка засвідчує вільне поєднання функці-
онально-граматичних і функціонально-семантичних форм для зображен-
ня минулих подій, що наближає опис до розповіді17). Цей презенс найча-
стіше рівнозначний грецькому аористу чи латинському; напр., άναβαίνει 
(= άνέβη) ό Κύρος λαβών Τισσαφέρνην ώς φίλον (Ξ.  ۥΑν. 1,1,2) – Kір 
виступає (= виступив) з Тіссаферном як другом. 

Дослідники давніх мов одностайні у тому, що вживання презенса 
на позначення історичних фактів не характерне для санскриту, мови 
вед, зендських текстів, давньоверхньонімецької мови.18  

Презенс для опису минулих подій у Гомера ще цілком лексично 
експліцитний і залежний від наявності прислівника πάρος, що відпо-
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відає parā аналогічній конструкції у санскриті.19 Можна зауважити 
майже виключно імперфектне значення таких конструкцій, що пояс-
нюються вживанням прислівникових форм, до яких небезпідставно 
зараховується і авгмент,20 як лексико-морфологічних індикаторів ми-
нулої дії. З виробленням системи вторинних закінчень часова дифер-
ціація стає чіткою і не потребує додаткових лексичних маркерів, чим і 
пояснюється факультативність авгмента у Гомера.  

В архаїчну добу, як засвідчує мовний матеріал, презенс із функціо-
нальною семантикою претеритальності був виключно обумовлений 
контекстуальною залежністю від лексичного темпорального маркера 
πάρος: καί λίην σε  πάρος γ ۥοΰτۥ έίροµαι οΰτε µεταλλώ (A 553) – Я 
ніколи раніше тебе не запитувала і не питатиму; καί γάρ τό πάρος  
µενεδήιος ήσθα ότρύνεις δέ καί άλλον (Ν 228) – Ти, що й інших під-
бадьорював і закликав до стійкості в бою; ός σε πάρος  περ ρύοµ ,ۥ    
οµώς αύτόν τε καί αίπεινόν πτολίεθρον (O 257) – Я й раніше захи-
щав тебе і високостінну Трою; έπεί µάλα πολλόν άπόπροθι δώµατα 
ναίεις (δ 811) – Раніше ти у нас нечасто гостювала; πάρος γε µέν   
οΰ τι θαµίζεις (ε 88) – У мене ніколи ти не бував раніше; οΰτι πάρος 
γε λελειµµένος έρχεαι (ι 448) – Раніше ти не був вайлуватим. 

Проте можна зіставити випадки вживання прислівника πάρος, 
який підкреслює не претеритальність, а гномічне узагальнення і вка-
зує, що це відбувалося і раніше, і відбувається зараз, і завше відбува-
тиметься: άεί γάρ τό πάρος γε  θεοί φαίνονται έναργείς ήµίν, εύτ  έρδωµεν ۥ
έκατόµβας (η 200-201) – Бо нам завше відкрито являються боги, 
коли ми, їх прикликаючи, приносимо багаті гекатомби.  

Певним чином можна трактувати вживання презентних форм у 
якості минулого часу у фрагменті αί µέν άλετρεύουσι... αί δ ۥίστούς 
ύφόωσι καί ήλάκατα στρωφώσιν άπολείβεται (η 104) – Жило в прос-
торому палаці п’ятдесят умілих невільниць: одні мололи зерно, 
інші нитки сукали і ткали, які П. Шантрен трактує як описовий пре-
зенс;21 на нашу думку, це – історичний презенс з ітеративно-
процесуальною семантикою.  

Форму γίγνονται у фрагменті γίγνονται τ άρα ταίγ ۥ       άµφίπολοι ۥ 
Κίρκης έκ τε κρηνέων, άπό τ  άλσέων (κ 350) – Служниці Цірцеї були ۥ
(=є) доньками потоків і гаїв доволі логічно можна пояснити як фор-
му презенса-перфекта за аналогією до форм νικάω = νικάω καί είµι    
νικηφόρος – Я здобуваю перемогу і є переможцем; φεύγω = φεύγω κ
αί είµι φυγάς – Я утікаю і є утікачем.  
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З іншого боку, у Гомера вільна сполучуваність форм аориста з 
презенсом для опису минулих подій, які образно змальовуються у 
площині теперішнього, дозволяє визначати форми аориста як аорис-
та-презенса. Індикатором теперішності виступає лексичний маркер    
νύν: νύν δέ κακήν άπάτην βουλεύσατο καί µε κέλεύει (B 114) – Тепер 
же лихий обман замислила (=замишляє) і мені наказує; ήλθ ۥΟδυσεύς  
καί οίκον ίκάνεται (ψ27) – Прибув Одісей і додому прямує; άλλοίός  
µοι, ξείνε, φάνης νέον ήέ πάροιθεν (π 181) – Чужинцю, ти в іншому, 
ніж раніше, з’являєшся вигляді. 

Нечастими є форми історичного презенса і в наступній поезії VII-
VI ст. до н.е. На відміну від мови гомерівських поем, такі презентні 
форми мають переважно перфектне семантичне навантаження і виві-
льнені від лексичних часових детермінативів: φόνου δόµοι πνέουσιν 
αίµατοσταγή ( ۥΑι. ۥΑγαµ. 1309) – Дихнули стіни кров’ю; έπεί τρείς τε 
καί δεκ    άνδρας όλέσαις µναστήρας άναβάλλεται γάµον θυγατρός ۥ
(Πινδ. ۥΟλ. Α 79-81) – Він погубив тринадцять женихів, 
відкладаючи весілля доньки; κείνα δέ Τυνδαρέου κόραις χολωσαµένα 
διγάµους τε καί τριγάµους τίθησιν καί λιπεσάνορας (Στεσ.17) – Розгніва-
на (Кіпріда) призначила Тіндареєвим донькам двічі і тричі виходи-
ти заміж і полишити чоловіків; βαίνει πόδας ώκύς ۥΑχιλλεύς (ۥΙβ.   
3.33) – Прибув прудконогий Ахілл. 

Звичними функціонально-граматичними формами для вираження 
претеритальності стають форми praesens historicum в історичній про-
зі V ст. до н.е. Форми індикатива презенса для опису минулих подій 
широко використовує Геродот: ές τώυτό συνιόντες άπικνέονται έπί  
Παλληνίδος άµφίλυτος ۥΑθηναίης ίρόν. ένθαύτα θείη ποµπή χρεώµενος  
παρίσταται Πεισιστράτω ۥΑµφίλυτος ό ۥΑκαρνάν χρησµολόγος άνήρ, 
ός οί προσιών χρά (ۥΗρ. 1.62) –  Пейсістратове військо виступило 
(досл. виступає) їм назустріч. Тут приходить (=прийшов) до Пей-
сістрата якийсь віщун, акарнанець Амфіліт, і під впливом божес-
твенного натхнення провіщає (=провіщав ) йому; ποιέω δή ώδε       
καλέσας τόν βουκόλον τόν δέ παραδίδωµι τό παίδιον (ۥΗρ. 1. 117) – 
Ось що я зробив: я покликав цього чередника і передав йому дити-
ну; µετά δέ ταύτα αύτίκα νούσω τελευτά (ۥΗρ. 1. 160) – Після цього 
він захворів і помер. 

Форми презенса з аналогічною функціональною семантикою пре-
теритальності використовують у своїх історичних творах Фукідід і 
Ксенофонт: πέµπουσιν ές τάς ۥΑθήνας οί Μυτιληναίοι τών διαβαλόντων 
ένα (Θ. 3.4) – Мітиленці посилають (=послали) в Афіни одного із 
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шпигунів; ένθαύτα καί παραγγέλει τώ Κλεάρχω λαβόντι ήκειν όσον 
ήν αύτώ στράτευµα (Ξ.  ۥΑν. 1,2,1) – Він наказує (=наказав) Клеархові 
вирушати звідти з усім військом, яке було у нього; ταύτην τήν τάφρον 
βασιλεύς µέγας ποιεί άντί έρύµατος έπειδή πυνθάνεται Κύρον προσε-
λαύνοντα (Ξ.  ۥΑν. 1,8,16) – Цар наказує (=наказав) для захисту 
викопати цей рів, коли довідується (=довідався) про наближення 
Кіра. 

При використанні презентних форм для опису минулого лінгвоме-
нтальною основою є комунікативна інтенція для надання подіям 
більш рельєфного характеру. Беззаперечною є риторична підоснова 
використання презентних форм для певної аффектизації опису, досяг-
нення ефекту присутності, безпосередньої участі чи активного спо-
глядання описуваних подій. 

В ораторській прозі презенс для опису минулих подій особливо 
часто вживаний у судовому красномовстві. Особливо насиченими 
формами історичного презенса є темпоральні картини, створювані 
Лісієм: з-поміж інших ораторів він найчастіше звертається до вико-
ристання форм praesens historicum для темпоральної 
параметризації описуваних подій минулого (34,5% від загальної ма-
си граматичних форм презенса у текстах його промов). У викриваль-
них промовах претеритальне темпоральне навантаження презентних 
форм надає змогу неначе унаочнити перебіг подій, посилити психоло-
гічний вплив на слухачів, переконати у власній правоті: ό δ  ۥ ۥΕρατοσθένης 
είσέρχεται, καί ή θεράπαινα... εύθύς φράζει ότι ένδον έστί. κάγώ...     
σιωπή εχξέρχοµαι, καί άφικνούµαι ώς τόν καί τόν (Λυσ. 1.23) – При-
йшов Ератосфен, служниця сказала, що він уже тут, тоді я …
мовчки вийшов і заходив то до одного, то до іншого; έρωτώσιν όπη 
βαδίζοιµεν (Λυσ.12.12) – Він запитує (=запитав), куди ми йдемо;   
νυνί δύναµιν µεγάλην έκείνος έχων έν Θράκη διατρίβει καί µεταπέµπεται 
πολλήν, ώς φασιν οί` παρόντες, άπό Μακεδονίας καί Θετταλίας (∆ηµ. 
8.14) – Маючи таке велике військо, він перебуває (=перебував) у 
Фракії і посилає (=послав), як кажуть (=казали) очевидці, з Маке-
донії до Фессалії. 

Аналіз функціональної семантики форм praesens historicum засві-
дчує, що вони є збірним поняттям транспозиційного використання 
граматичних презентних форм у претеритальному значенні, кумулю-
ючим категоріальні характеристики функціональних різновидів імпе-
рфекта, аориста, перфекта та плюсквамперфекта.  
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Розглянемо динаміку змін функціонального навантаження часових 
форм-конституентів поля претеритальності, до складу яких входять й 
форми praesens historicum. Досліджуючи значення форм, які переда-
ють семантику претеритальності, можна сказати, що вона має свої 
особливі форми граматичного вираження, які не є статичними, а 
пройшли процес діахронної функціонально-семантичної “селекції”. У 
нступній таблиці представлено динаміку функціонально-
семантичного розвитку поля претеритальності у давньогрецькій мові 
(у відсотках): 

  VIII ст. VII ст. VI ст. V ст. 
aoristus 59,4 57,9 68,9 39,9 

imperfectum 28,5 23,2 22,7 40,5 
perfectum 9,4 13,8 5,3 4,6 

plusquamperfectum 2,7 3,1 0 3,3 
praesens 0 0,5 3,1 10,9 

Морфологічним ядром функціонально-семантичного поля прете-
ритальності виступають форми імперфекта та аориста. Аналіз засвід-
чує різнонаправлені тенденції у функціональному розвитку форм ао-
риста та імперфекта, які є центральними компонентами поля претери-
тальності. Загальний обсяг граматичних форм імперфекта 
(функціональних конституентів поля претеритальності) варіює на 
різних часових зрізах і в класичну добу збільшує свою частку майже 
вдвічі.  Натомість чисельно превалюючі форми аориста з VII ст. 
(57,9%) у класичну добу знижують свою питому вагу на третину 
(39,9%). У результаті узус форм імперфекта і аориста врівноважуєть-
ся, що свідчить про практично рівновеликий функціональний потен-
ціал як однієї, так і іншої граматичної форми. Складники периферій-
ної зони теж демонструють різновекторні напрямки розвитку їх узуа-
льної характеристики. Форми перфекта зменшують свою частку 
більш як вдвічі, зате форми презенса демонструють різке зростання 
питомої ваги.  

Отже, презенс на позначення минулих подій засвідчує розщеплен-
ня власного граматичного значення презентної форми і функції мину-
лого часу, притаманної граматичним формам історичних часів. Випа-
дки перенесення форм презенса у претеритальну темпоральну площи-
ну не можна вважати однаково частими на різних часових зрізах істо-
ричного розвитку давньогрецької мови. Явища транспозиції форм 
презенса із претеритальною семантикою мають свою семантико-
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синтаксичну специфіку і зазвичай пов’язані з певною модальною ха-
рактеристикою висловлювання, афектизацією чи експресією опису.  

Подальші діахронні дослідження семантичного діапазону форм 
історичного презенса в аспекті інхоативності, процесності, ітератив-
ності, термінальності тощо, сфери його синтаксичного та стилістич-
ного використання дозволять експлікувати темпоральне моделювання 
поля претеритальності та досліджувати функціонально-семантичну 
диференціацію в його межах в історичній динаміці.  
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