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У сфері функціонування дієслівних часів сучасної української мови спостерігається 
використання минулого часу недоконаного виду для позначення заздалегідь наміченої дії, 
яка мала здійснитися в момент, майбутній щодо певного періоду минулого, напр.: «Шугалій 
від’їжджав з Озерська через день. Перед від’їздом вони зустрілися з Буровим на березі 
Світлого озера... — чи можна залишити Озерськ, не покупавшись і не поласувавши 
справжньою юшкою?» (Р. Самбук). Пор. також у російській мові: «Попал я в дом 58 по 
авеню Шарль де Голль не в самый удобный для хозяев момент. Президент «Сого» на 
следующий день улетал в Москву» (Неделя). 
Вживання минулого часу в даному значенні, яке можна було б назвати «запланованим 
майбутнім у минулому», мотивується тим, що в певний момент минулого дія, яка 
планувалася, але не була ще здійснена, вже існувала як намір, програма дій, розпорядок і 
т. д., тобто ідеально, у формі «попереднього» відображення. 

Є підстави розглядати це вживання минулого недоконаного як семантичну аналогію 
переносного використання теперішнього недоконаного в значенні запланованої майбутньої 
дії: «Завтра ж починаю косити зелений корм коло Тернів» (П. Загребельний). Однак на 
відміну від теперішнього в значенні майбутнього таке переносне значення не виходить за 
межі категоріальної семантики минулого часу. Одночасно воно також відрізняється і від 
«звичайного» вживання категорії минулого часу, оскільки виражає, по-перше, намічену дію, 
по-друге, те, що ця дія мала відбутися в час, майбутній щодо певного моменту в минулому. 

Цей функціональний різновид минулого часу може використовуватися на позначення як 
реалізованої, так і нереалізованої наміченої дії. Із самого факту вживання минулого 
недоконаного в цьому значенні не випливає однозначним чином, що заплановану дію було 
втілено в життя. Про це ми довідуємося лише з контексту. Пор.: «Цікавим також видався 
матч між збірними Угорщини і Югославії. В разі успіху угорські гандболістки здобували 
бронзові нагороди світової першості. Тому зрозуміло, що до цієї гри вони готувалися 
ретельно і заздалегідь... Угорські дівчата досягли успіху і здобули один з трьох комплектів 
нагород чемпіонату світу» (Спорт. газ.); «Цю гру італійські футболісти проводили на полі 
суперника. Але команда відмовилась їхати до Іспанії на знак протесту проти політики 
фашистського уряду» (Веч. Київ). 

У першому випадку заздалегідь усталені наслідки виграшу справді здійснилися, тоді 
як у другому прикладі йдеться про дію, що не відбулася. 

Переносне значення минулого в майбутньому може виражатися також за допомогою 
форм майбутнього часу шляхом їх транспозиції у контекст минулого: «Фантазії в дусі 
Калло» не позбавлені певної авторської іронії. Ця ознака ...найповніше виявиться в 
наступних творах Гофмана, де вона набуде рис саркастичного глузування з німецького 
бюргерства» (Ю. Янковський). 

Однак взаємна синонімічна заміна форм минулого недоконаного в значенні 
запланованого майбутнього в минулому і цього семантико-стилістичного різновиду 
майбутнього часу є неможливою, оскільки форми майбутнього доконаного і недоконаного 
позначають дії, які згодом здійснилися і, крім того, не були попередньо наміченими. До 
цього слід додати, що таке вживання майбутнього часу властиве передусім писемній мові, де 
воно виступає як експресивний засіб історичного викладу. Навпаки, аналізоване переносне 
використання минулого недоконаного не є обмеженим у цьому плані. 

Зміст, до певної міри рівноцінний значенню запланованого майбутнього в минулому, 
може передаватися за допомогою сполучення лексем типу мав, повинен був з інфінітивом 
відповідного дієслова: «Було це тридцятого чи тридцять першого серпня — заняття мали 
початися (пор. починалися) другого чи третього дня (Ю. Смолич). Але ці сполучення мають 
стилістичні нейтральний характер, і позначення запланованості дії належить до основного 



компонента їхньої семантики. Тим часом в аналізованому переносному значенні вказані 
сполучення мають характер семантико-стилістичного відтінку. 

У тому випадку, коли реалізація заздалегідь усталеної дії чимось обумовлена, форму 
минулого часу можна замінити на форму умовного способу. Пор.: «Різні завдання 
розв’язували суперники на чудово підготовленому зеленому полі Республіканського 
стадіону столиці України. Адже в разі перемоги наші земляки набирали (пор. набрали б) 
п’ятдесят очок і ставали (пор. стали б) недосяжними для найближчих конкурентів-
спартаківців» (Вісті з України). Проте при такій заміні зовсім втрачається нюанс попередньої 
запланованості. 

Показово, що в такому переносному значенні виступають лише форми минулого 
недоконаного. З одного боку, можна розглядати це як наслідок аналогічного впливу форм 
теперішнього часу, які виражають значення запланованої майбутньої дії також у сполученні 
з недоконаним видом. Але слід звернути увагу і на те, що дії, які позначаються за допомогою 
запланованого майбутнього в минулому, за своїм характером відповідають семантиці 
доконаного виду. Про це свідчить контекст вживання цього переносного значення, а також і 
те, що в разі згаданих вище синонімічних змін замість минулого недоконаного вживаються 
форми доконаного виду. Проте використання минулого доконаного в цьому значенні 
неможливе. Отже, є підстави вважати, що недоконаний вид функціонує тут ще й як 
своєрідний негативний індикатор, який вказує на протиріччя між звичайним значенням 
минулого недоконаного і контекстом даного вживання і тим самим сприяє ідентифікації 
нового, похідного змісту. 
 


