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І ВСЕ ЦЕ ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС... 

 
В українській мові теперішній час може передаватися не тільки формами дієслів 
теперішнього часу, але й формами минулого і майбутнього, вжитими в переносному 
значенні. Причому за допомогою переносного вживання передається лише значення 
узагальненого теперішнього часу. 

Переносні значення неактуального презенсу, що їх виражають форми минулого і 
майбутнього, розрізняються між собою і змістом, і стилістично. 

Минулий час доконаного виду переноситься в контекст узагальненого теперішнього часу 
для передачі конкретної дії, повторюваної в теперішньому: «Нема гірше од того чоловіка, що 
не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й 
задзвонила (пор.: задзвонить) по всьому селу: «Ой кумасю ріднесенька, що я чула!..» І 
почала (пор. починає)! А кума почула (пор. почує) та другій кумі... і ото вже всі про те 
знають...» (Сатира і гумор, — К., 1955). Таке вживання властиве прислів’ям і приказкам: «Де 
кисіль — там я й сів, де пиріг — там я й ліг!» (Там же). 

Тут ряд завершених дій, які відбувалися в минулому або ж мають відбутися в 
майбутньому, передається за допомогою уявлення про окрему дію, що належить минулому. 
Таке позначення узагальненого теперішнього правомірно розглядати як метонімію типу 
«частина замість цілого». 

Виступаючи в значенні узагальненого теперішнього, минулий доконаний може 
використовуватися для опису способу виконання певних дій: «Перемололи (пор. 
перемелюєте) сухарі на м’ясорубці, нарізали (пор. нарізаєте) шматочками масло... Потім все 
це ставиться на малий вогонь» (Усне мовлення). Оскільки такий опис може набувати 
характеру конкретно орієнтованої поради, замість часових форм дієслова у ньому можуть 
уживатися і наказові форми: «Перемеліть сухарі на м’ясорубці, наріжте шматочками 
масло...» 

В узагальнено-особовому контексті зображувана таким шляхом дія здається легко 
здійснюваною: «Тепер усе значно простіше. Купив (пор. купуєш) квиток на поїзд, автобус або 
й літак, і доставлять тебе прямісінько в старовинне місто над Дніпром» (Прапор комунізму). 

Минулий доконаний може позначати і узагальнений майбутній час: «А чи не могла б 
Київська обласна контора... розв’язати це питання? Одержав (пор. одержиш) ордер на 
квартиру — тебе обслужать у першу чергу» (Веч. Київ). Тут видова метонімія поєднується з 
часовою метафорою «минуле замість майбутнього». 

Минулий час недоконаного виду використовується в переносному значенні 
кваліфікуючого, характеризуючого теперішнього: «Ці сполуки завжди наганяли (пор. 
наганяють) на мене нудьгу. Я навіть не зовсім розумію, що такого хорошого знаходив у них 
Коробов» (В. Собко). 

Узагальнена характеристика суб’єкта, яка передається за допомогою форм теперішнього 
часу, поширюється і на минуле, і на майбутнє, що прилягають до безпосереднього моменту 
мовлення. Завдяки цьому динамічна ознака суб’єкта, властива йому в узагальненому 
теперішньому, експресивно позначається через той її часовий відрізок, який належить 
минулому. Отже, підкреслюється давність цієї ознаки і, відтак, її значущий, невипадковий 
характер. Цей же нюанс давності підкреслюють і прислівники типу ніколи, завжди, здавна, 
зроду-віку, що, як правило, супроводять форми минулого недоконаного, вживані у 
розглядуваному значенні. У цьому випадку також простежується метонімія типу «частина 
замість цілого». 

Завдяки впливові доконаного або недоконаного виду форми минулого часу можуть 
виражати два семантико-стилістичні різновиди переносного значення узагальненого 
теперішнього. 

Що ж стосується майбутнього часу, то тут форма теперішнього-майбутнього доконаного 
виражає два основні часові значення — майбутнього і узагальненого теперішнього. Це, в 



свою чергу, веде до того, що переносне вживання в контексті теперішнього можливе лише 
для форми майбутнього недоконаного. Виступаючи у даному контексті, ця видо-часова 
форма виражає характеризуюче значення: «Відпочинок для митця — справа досить умовна. 
Композитор... вихоплює із навколишніх звуків посвист птаха.., а художник... зауважить, як 
міняється вода у річці, поет все одно думатиме (пор. думає) про ту риму, яка весь час 
вислизає від нього» (Веч. Київ). 

У даному разі динамічна ознака, що належить до неактуального теперішнього, 
метонімічно позначається через частину її загальної часової довжини, що належить до 
майбутнього і передається відповідними дієслівними формами. 

Отже, значення узагальненого теперішнього передається як формами майбутнього, так і 
формами минулого шляхом їх метонімічного вживання. 

Майбутній недоконаний, який виступає в цьому значенні, може в свою чергу вживатися у 
переносному значенні узагальненого минулого: «І коли сини щось казали першими, він вже 
не міг так просто погодитися. Він опиратиметься (пор. опирався) навіть тоді, коли вже в 
глибині душі буде (пор. був) цілком згодний» (В. Собко). У цьому випадку до часової 
метонімії додається часова метафора «теперішнє замість минулого». 

Крім того, модальний нюанс, властивий цьому ж переносному різновиду майбутнього 
недоконаного, зумовлює можливість використання останнього також у переносному 
модальному значенні, пор.: «Знаю тебе добре. Ти каліцтвом похвалятись не будеш» (пор.: не 
схочеш, не здатний, не схильний похвалятися) (М. Стельмах). 

Це значення виходить за межі суто часової семантики, про що свідчить і той факт, що 
форму майбутнього недоконаного у такому контексті можна замінити сполученням 
інфінітива відповідного дієслова і модальної лексеми, але не формою теперішнього 
недоконаного. Проте переносне модальне значення є нечітким, розпливчастим, оскільки 
часова семантика не може функціонувати в ролі внутрішньої форми, спроможної чітко 
передати конкретний модальний зміст. 

Отже, переносне вживання дієслівних часів дає можливість не лише передати часову 
віднесеність узагальненої дії, але і експресивно виразити семантико-стилістичні різновиди 
цього значення. 
 


