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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

E – дія 

R – момент відліку 

S – момент мовлення 

t0 – теперішній час 

Part II – дієприкметник другий 

Plqp. – плюсквамперфект 

Prät. – претерит 

Sсуб.  – суб’єкт мовлення 

Vдоп. мин.  – допоміжне дієслово у формі минулого часу 

Vінф.  – неозначена форма дієслова 

Vмод. – модальне дієслово 

Давн. – давноминулий 

КА – контрфактична аргументація 
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ВСТУП 

У лінгвістиці прийнято трактувати плюсквамперфект як таку часову 

форму, що виражає значення передування в минулому, тобто, дія (чи її 

результат) відбулася раніше іншої дії в минулому (“точки відліку”), яка 

знаходиться в центрі уваги мовця й експліцитно вказана в тексті. Це 

традиційне розуміння плюсквамперфекта репрезентоване в дослідженнях: 

Й. Бальвеґа, В. М. Барчука, С. П. Бевзенка, О. І. Бондаря, К. Броєра, 

Г. Вайнріха, М. С. Веденькової, І. Р. Вихованця, Д. Вундерліха, Е. Даля, 

К. Ділінґ, Г.-В. Еромс, А. П. Загнітка, Б. Комрі, О. І. Крижанівської, 

Ю. В. Мельника, Т. М. Молошної, П. В. Петрухіна, В. О. Плунгяна, 

Л. Попович, К. Рорер, В. М. Русанівського, Д. В. Сичинави, У. Суіди, 

К. Фабріціус-Гансен, Г. Фатера, С. Фляйшман, Є. Й. Шендельс, 

О. С. Шинкарука, І. О. Шошитайшвілі, А. Штойбе. 

Якщо у німецькій мові плюсквамперфект займає визначене місце у 

часовій парадигмі, то в українській мові питання щодо кодифікації 

давноминулого часу до цього часу залишається відкритим. Особливої 

актуальності воно набуло у наш час, коли простежується значна активізація 

вживання цих форм в українських художніх текстах. Погоджуємось із думкою 

О. І. Крижанівської про те, що літературна мова радянського часу, 

“підрівнюючись” граматично під російську, яка не зберегла форм 

давноминулого часу, накладала певне табу на його вживання у художньому 

стилі, оскільки він вважався таким, що не відповідає літературній мовній 

нормі [45, с. 145]. Нові суспільно-політичні умови функціонування 

української мови відкрили можливість утвердження / повернення самобутніх 

граматичних рис мови. Серед них окреслилось місце і давноминулого часу. 

Привертає увагу той факт, що форми давноминулого часу на сучасному етапі 

розвитку української літературної мови знаходять реалізацію не тільки у 

художньому й розмовному, але й у публіцистичному та науковому стилях.  

Постає можливість визначення місця плюсквамперфекта і 

давноминулого часу в системі часових форм сучасної німецької і української 
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літературних мов у зіставно-типологічному аспекті з порівнянням 

особливостей їхнього функціонування, передусім у художніх текстах, які 

відтворюють загальні тенденції слововживання.  

Актуальність дослідження зумовлена неоднозначним характером 

функціонування плюсквамперфекта і давноминулого часу у порівнюваних 

мовах. Статус плюсквамперфекта залишається дискусійним, деякі дослідники 

при визначенні кількості часів у німецькій мові пропонують виключати 

аналітичні форми із темпоральної парадигми дієслова. Прихильники такого 

трактування німецьких складних часів прирівнюють аналітичні форми до 

синтаксичних конструкцій, у яких кожний із елементів характеризується 

визначеною лексичною і граматичною самостійністю. 

Сучасний етап дослідження української літературної мови виявляє 

неоднозначні позиції щодо проблеми функціонування в ній форм 

давноминулого часу. Невизначеність місця цієї грамеми в системі дієслівних 

форм ускладнює можливість її кодифікації як літературної норми. Традиційно 

давноминулий час розглядають як відносний: він виражає дію, що 

співвідноситься не з моментом мовлення, а з іншою дією, яка йому 

передувала. Оскільки форми давноминулого часу засвідчують активізацію 

вживання в художній мові і публіцистиці, то постає проблема окреслення 

перспектив їх подальшого поширення в літературному слововживанні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація відповідає профілеві наукового плану кафедри загального і 

германського мовознавства ДВНЗ  “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” “Сучасні проблеми семантики”. Тему 

наукової роботи затверджено вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” (протокол №12 від 26 

грудня 2013 року ), а також Науковою радою  “Закономірності розвитку мов і 

практика мовної діяльності” НАН України (протокол №2 від 24 квітня 2014 

року). 
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Об’єкт дослідження – статус плюсквамперфекта у німецькій і 

давноминулого часу в українській мовах.  

Предмет дослідження – форми плюсквамперфекта та давноминулого 

часу в художніх текстах німецької і української літературних мов. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні функціонального 

навантаження порівнюваних грамем. 

У відповідності до поставленої мети сформульовано наступні завдання 

дослідження: 

− розглянути основні позиції в трактуванні плюсквамперфектних форм 

у порівнюваних мовах; 

− визначити на основі аналізу художнього дискурсу німецької та 

української мов функції, які виконують порівнювані грамеми на 

рівні тексту; 

− виявити спільні й відмінні параметри вживання плюсквамперфекта 

та давноминулого часу у вказаних функціях; 

− виокремити варіантні та інваріантні значення форм 

плюсквамперфекта й давноминулого часу; 

− виявити тенденції слововживання форм плюсквамперфекта й 

давноминулого часу в німецьких і українських художніх текстах. 

Наукова новизна. Зіставний аналіз плюсквамперфекта і давноминулого 

часу виявив типологічні особливості німецької й української мов. Основою 

роботи є концепція, яка передбачає виявлення відмінностей між грамемами, 

визначення семантичної структури цих форм як сукупності функціональних 

можливостей. 

При визначенні функцій плюсквамперфекта/давноминулого часу взято 

до уваги наступні критерії: семантику дієслівного предиката, реалізовану у 

формах плюсквамперфекта/давноминулого часу → контекст → значення, яких 

набувають ці форми за контекстуального підходу – функції, які виконують ці 

часові форми на рівні тексту. Відповідно до цих положень у дисертації 
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висувається припущення: функціональне навантаження плюсквамперфекта і 

давноминулого часу залежить від глибини контексту. 

Окрім того, дисертаційне дослідження може слугувати спростуванням 

двох поширених думок стосовно нормативного статусу давноминулого часу  в 

сучасній українській мові щодо архаїчності й реліктовості цієї форми та її 

діалектного західноукраїнського характеру. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в 

положеннях, які виносимо на захист: 

1. Плюсквамперфект і давноминулий час є повнозначними часовими 

формами сучасної німецької і української мов. Заперечується 

положення про ненормативний статус давноминулого часу в 

сучасній українській літературній мові. 

2. У німецькій мові сема ‘віддалене минуле’ не є облігаторною 

ознакою плюсквамперфекта, оскільки події, виражені цією формою, 

можуть бути максимально наближеними до моменту мовлення. В 

українській мові основним є значення віднесеності у далеке минуле, 

на тлі якого може реалізуватися відносне значення. 

3. Плюсквамперфект у німецькій і давноминулий час в українській 

мовах виконують у тексті семантичні, стилістичні й модальні 

функції, які забезпечують їх активне вживання на сучасному етапі 

розвитку порівнюваних мов. 

4. У художніх текстах плюсквамперфект і давноминулий час є 

контекстуально залежними формами. Різноплановість значень 

плюсквамперфекта і давноминулого часу прямо-пропорційно 

залежить від глибини контексту. 

5. Продуктивними функціями для кожної із грамем є ті, для вираження 

яких плюсквамперфект і давноминулий час мають спеціальні форми 

вираження. 

Теоретичне значення дисертації. Основні положення, висновки, 

узагальнення  виконаного дослідження сприятимуть подальшому розвитку 
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зіставних студій граматичної категорії часу різних мов. Застосування 

функціонально-семантичного підходу створює перспективи для комплексного 

зіставно-типологічного дослідження плюсквамперфектних форм з метою 

встановлення ареально-семантичної карти цієї грамеми. 

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можна 

рекомендувати для лекційних курсів з теоретичної граматики, семантичного 

синтаксису, теорії і практики перекладу, зіставної типології, у процесі 

вивчення німецької та української мови як іноземної. 

Методи дослідження. Мета і завдання роботи зумовили використання 

таких методів: зіставно-типологічний метод дозволив визначити спільні, 

відмінні та специфічні значення плюсквамперфекта і давноминулого часу; 

дескриптивний метод забезпечив суцільну фіксацію форм плюсквамперфекта і 

давноминулого часу, розподіл їх відповідно до встановлених функцій, опис й 

інтерпретацію досліджуваних одиниць, добір текстових фрагментів як 

доказової бази щодо вживання плюсквамперфекта у німецькій і 

давноминулого часу в українській мовах та їх лінгвістичного аналізу; 

індуктивний метод слугував для систематизації матеріалу дослідження; 

дедуктивний метод – для забезпечення узагальненого аналізу, зіставлення, 

виявлення спільних та відмінних рис у функціонально-семантичному 

навантаженні плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в 

українській мовах; контекстуальний аналіз допоміг сформулювати робочу 

гіпотезу дослідження про залежність смислів плюсквамперфектних форм від 

контекстуального оточення; кількісний аналіз підсумував фактичну 

репрезантативність функцій плюсквамперфекта і давноминулого часу, які 

вони виконують на рівні тексту, що передбачено метою дисертаційної праці. 

Джерела дослідження. Фактичним матеріалом дослідження слугували 

фіксації художніх текстів німецької та української мов ХХ – ХХІ ст., у яких 

вжито форми плюсквамперфекта і давноминулого часу, частково 

публіцистичні тексти, вибірково тексти, взяті з електронного корпусу 

української мови MOVA.info. 
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Загальний обсяг аналізованих речень і фрагментів текстів складає для 

німецької мови – 2853, для української – 1462 фіксацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й 

практичні результати апробовані на: ІІІ Міжнародній науковій конференції 

“Ukrainistika – minulost, pritomnost, budoucnost” (Філософський факультет 

Університету імені Масарика в м. Брно, Чеська Республіка, 26-27 квітня 2015 

р.), ХІІ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту” (м. 

Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2015 р.), Х Міжнародній науково-практичній 

конференції “Мови і світ: дослідження та викладання” (м. Кіровоград, 17-18 

березня 2016 р.), X Міжнародній науково-практичній конференції 

„Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (м. Острог,7-8 

квітня 2016 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

аспірантів “Актуальні проблеми філології та журналістики” (м. Ужгород, 21-

22 квітня 2016 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Етнос, 

мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє” (м. Львів 18-20 травня 2016 

р.), під час наукового стажування в Інституті Міждисциплінарних досліджень 

“Artes Liberales” у Варшавському університеті, а також на щорічних науково-

звітних конференціях та наукових семінарах кафедри загального та 

германського мовознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ, 2014-2016 роки). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дисертації 

висвітлено у десяти публікаціях, з-поміж яких колективна монографія 

“Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених” і 9 

одноосібних статей, надрукованих у затверджених наукових фахових 

виданнях, дві з них за кордоном. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури 

(179 найменувань), списку використаних джерел (65 найменувань), додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 186 сторінок, текстову частину викладено 

на 160 сторінках. 
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У першому розділі “Теоретико-методологічні засади кваліфікації 

плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській 

мовах” проведено критичний аналіз наукової літератури щодо трактування 

категорійного статусу плюсквамперфекта й давноминулого часу та їх місця у 

часових системах німецької та української мов. 

У розділі 2 “Семантико-стилістичні функції плюсквамперфекта у 

німецькій та давноминулого часу в українській мовах” висвітлено функції 

плюсквамперфекта/давноминулого часу, які вони виконують у межах 

текстового компонента: таксисну, позначення актуального в минулому 

результату дії, незавершеної минулої ситуації, ретроспективну, композиційно-

стилістичну, дигресивну, евіденціальну, експеріенціальну.  

У розділі 3 “Плюсквамперфект / давноминулий час в контексті 

модальної семантики” розглянуто функції, які виконують досліджувані 

грамеми для побудови модальних контекстів: контрфактичної модальності; 

модальності можливості, необхідності, наміру; модальності бажальності; 

семантики ввічливості. 

У загальних висновках підводено підсумок щодо особливостей 

вживання плюсквамперфекта/давноминулого часу у вказаних функціях. 

Список використаної літератури містить перелік бібліографічних 

джерел, які є теоретичною основою та практичною базою цього дослідження. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА У НІМЕЦЬКІЙ І 

ДАВНОМИНУЛОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Кінець ХХ століття ознаменований посиленою увагою лінгвістів до 

вивчення граматичних категорій часу різних мов. Особливу позицію у цьому 

розгляді займає вивчення плюсквамперфектних форм. Дані ареальної 

лінгвістики засвідчують, що ця часова ознака зафіксована в деяких мовах 

Африки, Океанії і Америки [див.: 72, с. 12], хоча найбільшого поширення вона 

набула у євразійському просторі. Можна припустити, що форма 

плюсквамперфекта може претендувати на відносну універсальність стосовно 

значення віддаленої у минулому події, що зумовлено ментальним чинником 

світовідчуття онтологічного часу і необхідністю позначити значну 

віддаленість у часі окремим граматичним показником. У роботі здійснюється 

порівняння плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в 

українській мовах з метою встановлення відмінних типологічних рис.  

 

1.1. Плюсквамперфект і давноминулий час у часовій 

парадигмі німецької і української мов 

Як зауважує В. М. Ярцева, “для аналізу подібностей і відмінностей між 

мовами необхідно передусім уточнити сам зміст цих понять” [96, c. 9], відтак 

постає завдання визначити вихідні позиції в трактуванні самих досліджуваних 

форм. 

У лінгвістичній думці вже традиційною є позиція ототожнення 

плюсквамперфекта і давноминулого часу як відносних часових показників, 

тобто таких, що співвідносяться не з моментом мовлення, а з іншою дією у 

минулому. Наприклад, у словнику лінгвістичних термінів за редакцією 

О. С. Ахманової подано наступне трактування: „давноминулий час 

(плюсквамперфект) (англ. рluperfect, нім. Plusquamperfekt) – відносний час, 

який вказує на те, що одна минула дія (процес) передувала іншій дії чи 

моменту у минулому” [7, с. 88].  
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Логічним видається обґрунтування, чому на позначення суміжних 

понять у роботі застосовуються різні терміни. З одного боку, поняття 

плюсквамперфекта і давноминулого часу наче збігаються, і більшість 

дослідників застосовують термін ‘плюсквамперфект’ щодо всіх мов, у яких 

така надскладна форма існує. А з другого, вони ототожнюватися не можуть, 

бо в силу свого історичного розвитку сформували різні первинні конотації. 

Для плюсквамперфекта у німецькій мові – це значення передування щодо 

іншої минулої дії, а в українській – віддаленого минулого (власне тому і 

давноминулий). Деякі лінгвісти значення ‘давноминуле’ відносять до одного з 

семантичних показників плюсквамперфекта [116, с. 144], що не викликає 

сумнівів, однак для того, щоб уникнути неоднозначностей у дослідженні 

внаслідок співзвучності ‘давноминулого часу’ як грамеми і семи 

‘давноминуле’ як однієї із його інваріантних ознак, для позначення семи 

використовуватимемо термін ‘віддалене минуле’. 

У німецькій мові сема ‘віддалене минуле’ не є облігаторною ознакою 

плюсквамперфекта, оскільки події, виражені цією формою, можуть бути 

максимально наближеними до моменту мовлення. Важливо показати, що ця 

дія відбулася раніше іншої минулої дії. В українській мові основним є 

значення віднесеності у далеке минуле, на тлі якого може реалізуватися 

відносне значення. Розглянемо Таблицю 1: 

 

            Грамеми  Плюсквамперфект Давноминулий час 

Відносне значення + − + 

Віддалене минуле − + + 

 

Таблиця 1. Вираження основних граматичних значень 

плюсквамперфекта/давноминулого часу 

Припускаємо, що в основі обох термінів лежать різні інваріантні 

значення, тому є потреба розмежовувати ці поняття. Таке розрізнення не 

означає, що тільки ці семи притаманні порівнюваним формам, дослідження 
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засвідчує, що зіставлювані часові форми за своєю природою – явища 

багатогранні, але воно передбачає розмежування інваріантних смислів, які так 

чи інакше впливають на виділення другорядних. 

Диференціація двох термінів є також важливою у контексті 

національної самоідентифікації німецької та української мов, що полягає у 

позначенні мовних явищ термінами рідної мови. Такий підхід набуває 

особливого значення у наш час, коли існує тенденція до активізації вживання 

форм українського давноминулого часу. Таким чином, термін 

плюсквамперфект вживаємо щодо німецької мови та іноземної наукової 

думки, а давноминулий час – для позначення надскладної форми минулого 

часу в українській мові. 

В німецькій науковій традиції статусу плюсквамперфекта як окремої 

часової категорії присвячено поодинокі праці порівняно з дослідженнями 

інших часових форм. Існує припущення, що це пов’язано із його відносно 

невеликою частотністю вживання. Однак, на відміну від давноминулого часу 

української мови,  плюсквамперфект належить до часової системи сучасної 

німецької мови як форма, що ,,відтворює дію, яка передує (і є завершеною) 

щодо визначеного часу чи іншої дії в минулому” [123, с. 518]. 

Місце давноминулого часу в сучасних українських граматиках 

залишається неоднозначним, бо тривалий період часу його вживання у 

розмовному чи художньому стилях вважалося ненормативним. Сучасні 

суспільно-політичні умови функціонування української мови відкрили 

можливість утвердження й повернення самобутніх граматичних рис мови. Цей 

процес охопив і давноминулий час. Привертає увагу той факт, що форми 

давноминулого часу знаходять реалізацію не тільки у художньому й 

розмовному, але й у публіцистичному та науковому стилях.  

До основних зовнішніх відмінностей між мовами можна віднести різну 

кількість часових форм. У системі німецької дієслівної парадигми традиційно 

виділяють шість: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, 

Futurum II. На сучасному етапі науковці до цих часових форм додають ще дві: 
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подвійний перфект (Doppelperfekt) і подвійний плюсквамперфект 

(Doppelplusquamperfekt) [164; 128; 122]. Якщо для плюсквамперфекта 

харакетрним є відносне значення передування стосовно іншого 

предикативного центра у минулому (Vorvergangenheit), то для подвійного 

плюсквамперфекта – семантика передпередування (Vor-Vorvergangenheit). 

Перед-передминулість відтворюється при розповідному чи описовому стані 

справ, який знаходиться перед певним фіксованим пунктом іншого 

розповідного чи описового положення, яке також належить до плану 

минулого [див.: 128, с. 344-345]. 

Часову систему сучасної німецької мови можна відобразити (Рис.1).                                       

 

Рис. 1 Система часів німецької мови 

Дієслівна система часів сучасної української мови могла б бути 

репрезентована узагальненою моделлю трактування граматичного часу у 

вигляді прямої лінії, з центром теперішнього часу t0, з лівого боку якого 

міститься минулий час, а з правого – майбутній [див. 114: 2], однак в системі 

українського минулого часу виділяють давноминулий, який порушує 

спрощену схему. Відомо, що у мові давніх східних слов’ян було аж чотири 

форми минулого часу: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект, сучасна 

українська мова має одну провідну форму минулого часу, яка сягає колишньої 

форми перфекта й завдяки розрізненню доконаного і недоконаного виду 

покриває собою всі колишні форми минулого часу. Однак, за твердженням 



17 

С. П. Бевзенка, українська мова має ще так званий передминулий чи 

давноминулий час, що сягає колишнього плюсквамперфекта, хоч ця часова 

форма вживається лише зрідка, часто замінюючись звичайними формами 

минулого [9, с. 292]. На думку М. Д. Антоненка-Давидовича, давноминулий 

час означає, що одна минула дiя вiдбулась ранiше вiд другої [6, с. 77]. 

Систему українських дієслівних часів можна відобразити наступним чином: 

Рис. 2 Система часів української мови 

В останні десятиліття спостерігається активізація вживання форм 

давноминулого часу. Причому наголошується, що ця тенденція стосується не 

стільки розмовного і художнього стилів, скільки публіцистичного і науково-

ділового [78, с. 55]. Культовим прикладом вживання давноминулого часу у 

офіційно-діловому стилі можна вважати: Виходячи із смертельної небезпеки, 

яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 

19 серпня 1991 року, … Верховна Рада… урочисто проголошує незалежність 

України…, взятого з „Акта проголошення незалежності України” від 24 

серпня 1991 року. Наведений текст ілюструє ті випадки, коли форма 

давноминулого часу є обов’язковою, оскільки вживання простого минулого 

часу призвело б до семантичних викривлень у тексті:          * Виходячи із 

смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в зв’язку з державним 

переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року… (виникає питання, чи ця 

небезпека була раніше,  чи вона є актуальною і на момент написання акту?). 

У німецькій і українській мовах форми плюсквамперфекта і 

давноминулого часу творяться аналітично. У німецькій мові: Vдоп.мин + Part. 

II осн. дієсл. Плюсквамперфект формується за допомогою двох допоміжних 

дієслів: haben i sein.  
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В українській мові: Vмин. + Vдоп.мин.: пішов був, захотіла була, 

причому Vдоп.мин. може стояти як у пост-, так і в препозиції. Німецька мова у 

цьому плані керується загальною вимогою побудови синтаксичних 

конструкцій: Vдоп.мин + Part. II, за винятком підрядних конструкцій, які 

вимагають зворотного порядку слів: Part. II + Vдоп.мин. у кінці підрядного 

речення. В українській мові давноминулий час інколи виступає у 

здеформованому вигляді з формою було в усіх родах і числах [9, с. 321]. 

Існує позиція розглядати складні часові форми у німецькій мові такими, 

що складаються з простих часових операторів [103, с. 178]. Навіть більше, 

К. Фабріціус-Гансен аналізує перфект і плюсквамперфект як презенс перфект 

і претерит перфект [130, с. 102]. 

Противники такого розуміння [107; 178] вважають, що складні часові 

форми не можуть розглядатися як такі, в основі яких головну роль відіграють 

їхні складові частини, оскільки семантика таких компонентів незалежна від їх 

синтаксичного статусу. При утворенні складної часової форми так чи інакше 

виникає нова функціональна одиниця з новими значеннєвими аспектами, 

цілісне має бути більшим, ніж просто сума частин [134, с. 14]. 

Якщо розглядати плюсквамперфектну форму, то обидва її складники 

мають такі основні призначення: претерит від haben, sein як повноцінні 

дієслова, а дієприкметник ІІ як номінативне (іменне) означення, і тільки у 

поєднанні вони утворюють часову минулу форму, яка, як засвідчує 

дослідження, має низку додаткових нетривіальних конотацій, а основне 

значення передування відходить на другий план.  

Розглянемо, однак, графічну модель розуміння плюсквамперфекта як 

суми значень двох компонентів [108, с. 28]:                                        
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Рис.3 Плюсквамперфект як сума значень двох компонентів 

Дієприкметник другий (verlassen) локалізує дію Е перед точкою відліку 

R, а претерит (hatte) визначає зв'язок R → S. 

У працях деяких дослідників взагалі постає питання щодо самостійності 

плюсквамперфекта, оскільки при визначенні кількості часів у німецькій мові 

пропонується виключати аналітичні форми із темпоральної парадигми 

німецького дієслова. Прихильники такого трактування німецьких складних 

часів прирівнюють аналітичні форми до синтаксичних конструкцій, у яких 

кожний із елементів характеризується визначеною лексичною і граматичною 

самостійністю [44, с. 10-11]. За основу у нашій праці взято положення В. О. 

Жеребкова, який наводить критерії, притаманні аналітичним формам 

німецького дієслова: 1) дієслова haben i sein є постійними компонентами 

форми й позбавлені власного лексичного та темпорального значення, вони не 

можуть замінятися іншими дієсловами; 2) дієприкметник ІІ є змінним 

компонентом форми, який зберігає своє лексичне значення, але позбавлений 

власного граматичного значення (позначення стану); 3) попри вказану 

роздільнооформленість грамеми (форми), її значення повністю ідіоматичне, 

тобто її загальний граматичний сенс не виводиться із окремих значень її 

компонентів; 4) аналітична форма універсальна й може утворюватися від yсіх 

дієслів [28, с. 34-35].  

Якщо виходити із позицій роздільнооформленості порівнюваних 

грамем, то в українській мові ситуація постає ще більш суперечливою 

внаслідок того, що одним із компонентів давноминулого часу є минулий час і 

за опущення допоміжного дієслова бути у формі минулого часу вплив на 
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зміст висловлення буде мінімальним [див. 13], а особливо за наявності у тексті 

часових конкретизаторів: вчора, сьогодні, тоді, колись, давно чи часток, які 

вказують на завершення дії: таки, уже. Звідси слідує, що темпоральні 

конкретизатори виконують роль компонента бути і тому форму 

давноминулого часу можна замінити простою минулого [8, с. 219]. 

Розглянемо приклади: 

1) Зібралися були вже додому, коли до них підчалила одна із 

запізнілих дніпровських моторок (О. Гончар). 

*     Зібралися вже додому, коли до них підчалила одна із запізнілих 

дніпровських моторок. 

На перший погляд, обидві виділені предикації відтворюють завершену 

минулу дію і є взаємозамінними, але якщо обмежити контекстуальне оточення 

тільки головним речення, то друге висловлення може отримати іншу 

інтерпретацію – зокрема теперішнього часу.  

Невиправданою стосовно української мови буде четверта позиція “4) 

аналітична форма універсальна й може утворюватися від yсіх дієслів” [28, с. 

34-35]. В українській мові давноминулий час не може утворювати форму від 

самого допоміжного дієслова бути, а в німецькій мові такі випадки є 

надзвичайно частотними:  

2) Es waren glückliche Tage gewesen… (Th.  Fontane) або  

3) Und wer war ich für sie gewesen? Der kleine Vorleser, den sie benutzt, 

der kleine Beischläfer, mit dem sie ihren Spaß gehabt hatte? 

(B.Schlink). 

Вважаємо, що плюскваперфект у німецькій і давноминулий час в 

українській мовах – це неподільні часові грамеми, а їх значення не виводяться 

із суми значень їх компонентів. Поєднання компонентів між собою у єдину 

форму має не сумативний характер, а є спрямованим і взаємоорієнтованим. 

Однією із теоретичних проблем функціонування плюсквамперфекта і 

давноминулого часу є їх співвідношення з іншими часовими формами і, 

зокрема, із перфектом і претеритом для німецької мови і простим минулим 
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часом в українській. Проблема полягає у тому, що нерідко дослідники до 

кінця не розрізняють ці поняття, ба навіть більше приписують функції чи 

значення перфекта плюсквамперфекту, що, звичайно, не буде доконечно 

правильним, якщо навіть виходити з точки зору можливої економії мовних 

засобів (мова завжди тяжіє до спрощення). Тобто, якщо б ці форми були 

взаємозамінними, то прослідковувалася б тенденція до активізації вживання 

однієї форми і занепаду іншої. У німецькій мові така ситуація, однак, не 

простежується, бо плюсквамперфект є повнозначною часовою формою. У 

німецькій мові існує тенденція до активізації форм подвійного перфекта і 

плюсквамперфекта. В українській мові заміна давноминулого часу минулим 

була очевидною і практикувалась у радянський період. За семантичним 

підходом плюсквамперфект і давноминулий час мають тенденцію до 

вираження ‘віддаленого минулого’, яке непритаманне перфекту/простому 

минулому часу [116, с. 144]. 

Якщо виходити із позицій роздільнооформленості цих грамем (кожна 

частина аналітичної форми наділена окремими смислами, які в сукупності й 

детермінують семантику цілої форми), то для перфекта переважаючим 

значенням є результативність, а точка відліку може знаходитись і після 

моменту мовлення, у той час як для плюсквамперфекта усі його співвідносні 

позиції будуть знаходитись до моменту мовлення [108, с. 25].Таке розуміння 

призводить до трактування перфекта як більш вільної у використанні 

граматичної форми у порівнянні із плюсквамперфектом, хоча дослідження 

останніх десятиліть засвідчують й уживання плюсквамперфектних форм  у 

контексті теперішньої чи майбутньої часових проекцій (це положення 

детальніше розглянуто у підпункті 1.4). 

В українській мові простий минулий час є основним у вираженні плану 

минулої проекції, хоча, як вже зазначалось, нині існує тенденція до активізації 

вживання форм давноминулого часу. Деякі дослідники не включають 

давноминулий час у часову парадигму української мови, оскільки вважають, 

що він може замінюватися простим минулим часом. Не в усіх випадках 
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вживання давноминулого часу трансформація у простий минулий буде 

семантично коректною і не призведе до смислових зрушень у тексті: У душі 

ще не вмерла була та мала дитинка, що плаче до мами (І. Франко). Якщо 

вжити простий минулий час * У душі ще не вмерла та мала дитинка, що 

плаче до мами, то імпліцитно відчутний натяк на теперішній час.  

У німецькій мові вживання плюсквамперфекта тісно пов’язане з 

уживанням претерита, коли останній є своєрідним часовим тлом для першого 

[32, с. 84]. Існує припущення, що вживання плюсквамперфекта у певному 

функціональному стилі прямо залежить від уживання в ньому претерита.  
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1.2. До історії дослідження проблеми 

Контрастивне зіставлення плюсквамперфекта і давноминулого часу 

буде неповним без звернення до історії дослідження плюсквамперфектних 

форм у різних мовах. 

За твердженням науковців, типологічне дослідження плюсквамперфекта 

почалося в останні десятиліття ХХ століття і його правомірно пов’язати з 

працями Е. Даля „Tense and aspect systems“ [116] і Б. Комрі „Tense“ [114]. 

Однак ще задовго до появи цих фундаментальних досліджень у науковому 

світі з’явилася праця, яка лягла в основу подальших розвідок, пов’язаних із 

категорією часу. У 1947 році німецько-американський філософ Г. Райхенбах 

опублікув „Elements of symbolic logic”, у якій окремий розділ присвячено 

дієслівним часам. Для пояснення різноманітності часових форм англійського 

дієслова науковець вводить такі поняття: момент події (point of the event), 

момент співвіднесення (далі → точка відліку) (point of reference), момент 

мовлення (point of speech) або E,R,S. Уявляючи час як лінійно спрямований 

відрізок від минулого до майбутнього, Г. Райхенбах за допомогою умовних 

змінних E,R,S наводить характеристики різних часових форм [159, с. 288-290]. 

 Для плюсквамперфекта таке розуміння отримало наступну 

інтерпретацію (Рис. 4): 

 

     

                           E                          R                     S 

               Рис. 4 Трактування плюсквамперфекта за Г. Райхенбахом                               

Таким чином, дія Е, виражена формою плюсквамперфекта, 

співвідноситься із іншою дією у минулому R, якій передує момент мовлення 

S. Подібне трактування плюсквамперфектних форм стало традиційним у 

мовознавчій науці і є актуальним і понині, хоча і піддається критиці [див. 106; 

143]. Основним недоліком теорії вважають те, що момент відліку R  не має 

чітко визначеного мовного корелята, оскільки темпоральні прислівники, які 

найтісніше співвідносять з цією точкою, у деяких випадках стосуються  R (Um 
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3 Uhr war Hans schon lange zu Bett gegangen), а в інших – E (Um 3 Uhr war 

Hans endlich zu Bett gegangen) [124, с. 66]. Попри певні дискусійні моменти, 

наведена праця й по сьогодні вважається базовою для розвідок, пов’язаних із 

трактуванням граматичного часу, і пропоноване нами дослідження не є 

виключенням. 

Друга половина ХХ століття поповнилася дослідженнями 

плюсквамперфекта у різних мовах. У 1960 році з’явилася праця польської 

дослідниці Я. Маурер „Das Plusquamperfektum im Polnischen”, присвячена 

функціонуванню плюсквамперфекта у польській мові. Привертає увагу 

припущення стосовно впливу плюсквамперфекта у польській мові на 

збереження відповідної форми в українській: „якщо у східнослов’янських 

мовах плюсквамперфект розвинувся з праслов’янської мови, то на 

формування плюсквамперфекта у польській більший вплив мала латинська. 

Оскільки в російській мові форма плюсквамперфекта не збереглася, а в 

українській вона існує і сьогодні, то саме польська мова могла посприяти 

збереженню цієї форми в українській мові, на противагу російській” [150, с. 

19]. Про вплив польської мови щодо збереження давноминулого часу в 

українській та білоруській мовах пише і Д. В. Сичинава: „В XV—XVI ст. 

польський (і деякою мірою чеський) плюсквамперфект з його таксисною 

семантикою повпливав на значення плюсквамперфекта в староукраїнській і 

старобілоруській “розмовній мові” [72, с. 151]. 

У 1998 році І. О. Шошитайшвілі захистив кандидатську дисертацію, 

присвячену функціям і статусу плюсквамперфекта у дієслівній системі на 

основі типологічного зіставлення. Було доведено, що функціонування 

плюсквамперфекта не обмежується значеннями минулості  і передування, а 

має низку додаткових другорядних смислів, що дозволяє говорити про 

плюсквамперфект як про окрему грамему [92, с. 166]. 

Цінною для нашого дослідження виявилась монографія Д. В. Сичинави 

„Типология плюсквамперфекта. Славянский плюсквамперфект“ [72], у якій 
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автор аналізує плюсквамперфектні форми у різних мовах і описує значення 

вказаних грамем, які домінують у тій чи іншій мові. 

Дослідженню плюсквамперфекта присвячена низка статей: Р. Салкі 

„Perfect and Pluperfect: What ist he Relationship?“ [162], Р. Тіроф „Perfect and 

Pluperfect in German” [170], М. Сквартіні „On the semantics of the Pluperfect: 

Evidence from Germanic and Romance“ [165] та ін. 

Теоретичний опис плюсквамперфектних форм здійснювали німецькі 

лінгвісти, які розглядали цю часову форму в контексті теорії темпоральності: 

Г. Вайнріх „Tempus: Besprochene und erzählte Welt” [174], Д. Вундерліх 

„Tempus und Zeitreferenz im Deutschen” [178], А. Штойбе „Temporale 

Bedeutung im Deutschen” [168], К. Фабріціус-Гансен “Tempus fugit: über die 

Interpretation temporaler Strukturen im Deutschen” [130], Й. Бальвеґ „Die 

Semantik der deutschen Tempusformen“ [103], Г. Фатер „Einführung in die Zeit-

Linguistik” [172]. Проблемі категорії часу присвячено колективні монографії 

„Studien zur Syntax des heutigen Deutsch (Paul Grebe zum 60. Geburtstag)” [152] 

за редакцією Х. Мозера; Г. Ґельхаус / З. Латцель „Studien zum Tempus 

Gebrauch im Deutschen” [135]. Окремих праць, присвячених виключно 

плюсквамперфекту, небагато, це перш за все: Г.-В. Еромс „Relativer und 

absoluter Gebrauch des Plusquamperfekts im Deutschen” [129], К. Рорер „Die 

abgeleiteten Tempora Plusquamperfekt und Futur II und die Relation bevor/nach” 

[161], У. Суіда „Präteritum und Plusquamperfekt im präsentischen Erzählkontext” 

[169]. К. Ділінґ „Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt” [119], К. Броєр / 

Р. Доров „Deutsche Tempora der Vorvergangenheit” [108; 122]. 

Дослідження плюсквамперфекта знайшло відображення у працях 

російських мовознавців, присвячених системі часів німецького дієслова: 

В. О. Жеребкова „Опыт описания грамматической  категории времени в 

системе немецкого глагола” [28]; Є. Й. Шендельс „Многозначность и 

синонимия в грамматике” [91]; М. С. Веденькової „Система времен 

современного немецкого языка” [19], „Употребление временных форм глагола 
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по коммуникативным регистрам” [20]; О. І. Москальскої „Grammatik der 

deutschen Gegenwartssprache” [153]. 

В українському мовознавстві проблема функціонування давноминулого 

часу неодноразово порушувалася в контексті загальної характеристики 

морфологічної ситеми, зокрема в працях: В. М. Русанівського „Структура 

українського дієслова” [68], І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської „Теоретична 

морфологія української мови” [21]; в описах історичної морфології: 

С. П. Бевзенко „Історична морфологія української мови: Нариси із словозміни 

та словотвору” [9], а також категорії темпоральності О. І. Бондаря 

„Темпоральні відношення в сучасній українській мові: система засобів 

вираження” [16], В. М. Барчука „Граматична темпоральність: Інтервал. Час. 

Таксис” [8].  

Окремої уваги заслуговують зарубіжні розвідки, присвячені формам 

давноминулого часу. Інформативною виявилась праця сербської дослідниці 

Л. Попович „Граматичні та семантичні функції плюсквамперфекта в сучасній 

українській мові” [65] (науковець здійснює дослідження на основі 

функціонального підходу з репрезентативним мовним матеріалом, що 

підтверджує думку про існування давноминулого часу як окремої часової 

грамеми), додаткові відомості про цей час містить стаття О. С. Шинкарук „Le 

Plus-que-parfait dans la phrase complexe (coordination et juxtaposition) en 

ukrainien moderne” [113]. 

Існують також поодинокі статті, присвячені функціонуванню 

давноминулого часу: А. П. Загнітко „Знову давноминулий?” [29], 

Ю. В. Мельник „Давноминулий час: проблема та гіпотези” [52], 

О. І. Крижанівська „Давноминулий час в українській мові: статус, особливості 

функціонування” [45], В. І. Ярмак „Семантичний діапазон плюсквамперфекта 

в романі Драгослава Михаїловича „Коли цвіли гарбузи“ та в його перекладі 

українською мовою” [95], в центрі уваги яких – визначення тенденцій 

вживання цих форм у наш час. 
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Попри значні здобутки у витлумаченні категорії часу у сучасних 

германістиці і славістиці, потреба подальшого дослідження не втрачає своєї 

актуальності. Особливе зацікавлення становить зіставлення форм 

плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах, 

оскільки їх функціонування виявляє суттєві відмінності, зумовлені 

типологічною системою кожної мови. 
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1.3. Плюсквамперфект/давноминулий час і категорія виду 

У дослідженні дієслівної категорії часу неможливо оминути проблему 

категорії виду. Взаємодія категорій часу і виду ґрунтується на загальній ідеї 

часу, яку вони конкретизують по-різному. У часових значеннях ідея часу 

орієнтована на співвіднесеність дії, процесу або стану з моментом мовлення, 

тобто має зовнішню спрямованість, у видових значеннях вона виявляється як 

внутрішня властивість дії, процесу чи стану. Грамеми часу і виду визначають 

зовнішні і внутрішні якості динамічної ознаки, вираженої дієсловом [21, с. 

256]. Тобто час і вид – це дві граматичні категорії, які кваліфікують дію з 

різних боків. Час в основному своєму значенні – дейктична категорія, яка 

встановлює часові ступені, а вид інтерпретують „як внутрішній часовий поділ 

описуваної дії“ [172, с. 65]. 

У науковій літературі вид розглядають як бінарну опозицію: 

доконаність-недоконаність. У слов’янських і германських мовах видові 

кореляції є різними. Слов’янські мови належать до тих, у яких аспектуальна 

маркованість дієслів є обов’язковою. У німецькій мові категорія виду не 

знаходить чіткого вираження.  У цій мові немає морфологічного оформлення 

категорії аспекту, однак вона є експліцитною, що стосується семантики 

аспектуальних відношень, які співвідносять час референції з часом події. 

Значення імперфектива полягає в тому, що час референції міститься у часі 

події, а перфектив характеризується зворотним відношенням [156, с. 19]. 

За іншим підходом категорія виду виражається не стільки граматично, 

скільки лексико-синтаксично за допомогою лексичних індикаторів. Окрім 

того, у певних контекстах видові значення можуть  передаватися дієслівними 

формами перфекта і плюсквамперфекта [30, с. 130], що призводить до 

ототожнення плюсквамперфекта і перфективного виду у слов’янських мовах. 

Обгрунтуванням для таких висновків є те, що плюсквамперфект (як і перфект) 

наділений ознакою ‘досягнення результату’, що на асоціативному рівні 

викликає аналогію із доконаним видом. Вважаємо, однак, такий підхід 

суперечливим, бо у німецькому дієслові закладені одразу дві видові 
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можливості, які в свою чергу залежать від контекстуального оточення. Окрім 

того, сама по собі форма плюсквамперфекта маркує виключно темпоральне 

завершення, тобто дія відбулась десь колись у минулому до моменту 

мовлення, але для того щоб констатувати наявність у цієї форми 

результативного значення, необхідний контекст. Розглянемо приклад [див. 

101, с. 104]: Er hatte seinen Heiratsantrag vorgebracht und war dann nach Hause 

gefahren // Während er seinen Heiratsantrag vorgebracht hatte, hatte ihn die 

Erinnerung an sein früheres Verfallensein dieser Leidenschaft zu sehr gequält. У 

першому випадку маємо справу із аспектуальною завершеністю двох 

почергових дій. У другому – дії відбуваються паралельно і не виявляють 

аспектуальної завершеності. 

Варто зазначити, що дещо іншою буде інтерпретація форм перфекта, які 

розглядають в основному з ухилом на видову кваліфікацію з ознаками 

перфективність чи завершення, таким чином, перфект як часова форма 

ототожнюється з видом [109, с. 320]. Плюсквамперфект у свою чергу 

маркований більше темпорально, ніж аспектуально [108, с. 15]. Можна 

припустити, що часово-відносний характер цієї грамеми настільки потужний, 

що необхідність вираження видових значень стає другорядною, 

невизначальною. 

На відміну від німецької мови, давноминулий час в українській 

повноцінно вживається у формах доконаного і недоконаного видів. Форми 

давноминулого часу доконаного виду мають значення характеристики 

перебігу дії, що відбувалася раніше, але її результат наявний донині, причому 

позначувана дія виступає як один момент, хоча реально може охоплювати 

значний проміжок часу. Для самого повідомлення суттєвою є констатація 

факту минулої дії, маркованої результативною семантикою. Форми 

давноминулого недоконаного показують минуле як ‘панораму’ низки 

моментів, як дію, що позбавлена значення цілісності, у часовому плані 

характеризується значним віддаленням від моменту мовлення [29, с. 42]. 
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Аспектуальність у сучасній граматичній системі базується на видовій 

парадигмі. Повна граматикалізація категорії виду позбавила її 

безпосереднього зв’язку з акціональною семантикою моменту дії; цей зв'язок 

виявляється тільки на рівні засобів вираження, зокрема префіксів, що є 

спільними (поліфункціональними) у творенні акціональних типів дієслова та 

його аспектуальних типів – форм виду [8, с. 12]. Під категорією 

акціональності розуміють мовну характеристику способу перебігу дії 

(процесу), зокрема об’єктивне відображення  в лексичному значенні дієслова 

фаз або ж інтенсивності будь-якої дії [77, с. 15]. Спорідненість категорій 

аспектуальності й акціональності виявляється в тому, що утворення різних 

аспектуальних форм регулюється акціональним значенням дієслів [77, с. 15]. 

Однак між цими категоріями простежуються суттєві відмінності. Вид – це 

граматична категорія, акціональний тип – лексична. Вид поділяємо на 

доконаний чи недоконаний (перфективний, імперфективний), і він 

виражається синтаксично чи флективно. Акціональний тип – це спосіб дії, 

семантика дієслова, що знаходить вираження у лексиці. 

Зіставлення за семантичною ознакою акціональності дієслів німецької 

та української мов виявляє нерівномірність розподілу цієї ознаки в дієслівній 

семантиці обох мов:  

Граничні дієслова 

нім. мова bringen, erblühen, verblühen                                                

укр. мова принести, розцвісти, відцвісти                         

Неграничні дієслова 

нім. мова tragen, blühen                                               

укр. мова відцвітати, приносити, розцвітати 

                   нести, носити, цвісти 

Очевидно, що видовій корелятивній парі українських дієслів відповідає 

одне граничне дієслово німецької мови, яке під впливом контексту набуває 

аспектуально значущих модифікацій [77, с. 17]. 
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Виникає питання, яким чином часові форми пов’язані з категорією 

акціональності? Поширеною є думка, що у системі часових форм німецької 

мови немає чітко виражених моментів того, що могло б зіставлятися з 

категорією виду в інших мовах. Інтерпретуючи положення В. Флеміга,         

С.-Г. Андерсон  стверджує, що перфект і плюсквамперфект у своєму значенні 

дотичні акціональності, оскільки вони також виражають фазу протяжності дії, 

тобто фазу завершення [101, с. 96]. Фаза перебігу (Verlaufstufe) і фаза 

завершення (Vollzugstufe) протиставляються одна одній. Тобто парадигма 

часових форм німецької мови частково переймає функцію вираження 

акціональних типів. 

Схематичне обігрування співвідношень різних категорій темпоральності 

представлено у І. О. Шошитайшвілі [92, с. 65].  

                                                                    

Рис. 5 Темпоральні маркери дієслова 

 

Таким чином, розглядаємо категорію часу, виду, акціональності як 

сукупні супровідні ознаки дієслова.  
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1.4. Плюсквамперфект/давноминулий час як абсолютно-відносні 

часові форми 

Як стверджують деякі німецькі дослідники, поняття абсолютних і 

відносних часових форм доречне виключно за умови їх трактування у межах 

темпорального дейксису [108, с. 19] (вказівки на просторову і часову 

локалізацію). Б. Комрі наводить наступне розрізнення для абсолютних і 

відносних часових форм: „абсолютною є така часова форма, яка включає як 

частину своєї семантики момент теперішнього в значенні дейктичного центру; 

відносною вважається часова форма, яка не включає як частину своєї 

семантики момент теперішнього в значенні дейктичного центру. Відносний 

час пояснюється стосовно точки відліку, яка задається контекстом“ [114, с. 36, 

58]. 

Для відносних часових форм важливою є ідентифікація точки відліку, 

низки потенціальних моментів відліку, які виводяться з контексту. В свою 

чергу, теперішнє є завжди можливою точкою відліку для відносних часів. Це 

означає, що відносний час інтерпретується стосовно точки віднесення, яка 

задається контекстом; оскільки контекст передбачає момент теперішнього, то 

інтерпретація завжди можлива для відносного часу стосовно теперішнього, 

хоча така інтепретація і видається ілюзорною. Різниця між абсолютним і 

відносним часом полягає не у розумінні точки відліку плану теперішнього чи 

іншої часової точки, але швидше між формою, значення якої визначає чи не 

визначає теперішній час як момент віднесення [114, с. 58]. 

В контексті вказаної проблематики постає проблема трактування 

плюсквамперфекта і давноминулого часу, які можуть вживатися у 

абсолютному і відносному часовому значенні. Наведемо декілька міркувань 

стосовно розуміння зіставлюваних грамем в опозиції абсолютне – відносне 

часове значення. В німецькому мовознавстві:  

 темпорально плюсквамперфект  не виконує жодної іншої 

функції,  як тільки ‘передминуле’ [97, с. 139]; 
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 плюсквамперфект (минуле + завершене) позначає 

завершеність у минулому; подія виражається як завершена до моменту 

мовлення [175, с. 394]; 

 − плюсквамперфект вживається у простих реченнях для 

позначення кінцівки, а також для вираження минулості до певного 

часового пункту;  

− для вираження стану справ, який суперечить дійсності;  

− в складних реченнях, в поєднанні зі сполучниками; в складних 

реченнях для вираження відносності підрядного щодо головного;  

− у текстах для вираження відносності щодо контексту;  

− в північно-німецьких діалектах на місці претерита чи перфекта 

[178, с. 119-120]; 

 плюсквамперфект – німецька дієслівна форма, що означає 

час, який сплинув до певного моменту в минулому. На відміну від 

українського давноминулого, німецький плюсквамперфект може 

вживатися і безвідносно [75, с. 163]. 

В українському мовознавстві: 

 форми давноминулого часу орієнтуються винятково на 

точку відліку, що є минулою дією [16, с. 54]; 

 значеня давноминулого часу виникає при порівнянні 

часового перебігу двох дій у минулому. Отже, значення 

давноминулого є відносним [15, с. 377]; 

 давноминулий час виражає таке саме абсолютне значення, 

як і минулий, теперішній чи майбутній, і не передбачає відношення до 

іншої дії у минулому [8, с. 16]; 

Як засвідчують наведені положення, простежується тенденція до 

трактування плюсквамперфектних форм як відносних. Під відносним 

значенням розуміємо відношення до іншої дії у минулому чи певної точки 

відліку. Точка відліку дії може задаватися прислівниками часу, виражатися 
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головною пропозицією, щодо якої плюсквамперфектні форми будуть 

знаходитися у підрядній позиції, а також виводитись із контексту [114, с.  65]. 

Прихильники абсолютного тлумачення складних минулих часових форм 

аргументують свій погляд тим, що критерії встановлення часового значення за 

межами темпоральної позиції мовця не відбивають функціонально-

семантичної природи дієслівних грамем. У формі давноминулого часу немає 

вказівки на будь-яку іншу, пізнішу співвідносну минулу дію [8, с. 16]. Однак 

варто наголосити, що призначення будь-якої мовної одиниці – це 

повідомлення, передача інформації, тобто ми не можемо розглядати часову 

форму з позиції ‘в собі і для себе’, бо в такому разі вона втрачатиме будь-яку 

прагматичну значущість. 

Плюсквамперфект позначає минулу завершену дію. На відміну від 

перфекта, події, виражені плюсквамперфектом, не можуть відображатися як 

такі, що сягають плану теперішнього. У своєму абсолютному значенні 

плюсквамперфект трапляється рідко [125, с. 82]. Важко погодитись із цією 

думкою науковців, оскільки плюсквамперфект може сягати плану 

теперішнього, якщо розрізняти такі поняття, як момент мовлення і теперішній 

час [див.: 108, с. 7]. Актуальним таке тлумачення буде для прямої мови. 

Наприклад, ситуація у ресторані: „ – Wir hatten diesen Tisch bestellt”. Стіл був 

замовлений задовго до цього моменту, але сама ситуація зачіпає момент 

мовлення, є актуальною для нього, хоча й маркована семами минуле + 

завершене. В цьому, на нашу думку,  полягає абсолютне вживання 

плюсквамперфекта: він безпосередньо наближений чи має відношення 

виключно до моменту мовлення, на відміну від відносного значення. Тобто і 

плюсквамперфект, і давноминулий час є абсолютно-відносними часовими 

формами. Варто зазначити, що зарубіжна лінгвістика останніх років активно 

висуває проблему футуральної спрямованості плюсквамперфектних форм 

[див. 138; 147; 112]. У наведених працях науковців спрямованість 

плюсквамперфектних форм стосовно майбутнього часу отримала різну 
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інтерпретацію. У дослідженні розглядаємо плюсквамперфект і давноминулий 

час із віднесеністю щодо майбутнього, виходячи із двох позицій: 

– коли плюсквамперфект і давноминулий час вживаються у 

значенні ‘післяминуле’ щодо іншої минулої дії. Тобто коли ці часові 

форми вступають в опозицію до свого загальноприйнятого значення; 

– коли плюсквамперфект і давноминулий час виражають значення 

‘контрфактичність’ із майбутньою часовою референцією. 

Термін ‘футуральний плюсквамперфект’, який вперше застосував 

Ґ. Ґревендорф [138, с. 231], на наш погляд, не надто вдалий, оскільки не має 

точок спільності із традиційним майбутнім часом. Йдеться про транспозицію 

плюсквамперфектної форми, яка вступає в опозицію з контекстом [17, с. 8], 

тобто такий різновид контекстуального оточення, яке надає формі 

плюсквамперфекта нетрадиційної семантики ‘післяминулого’. Типовим 

вираженням такого значення плюсквамперфекта є пропозиції із темпоральним 

сполучником bis [див. 136, с. 17]. Розглянемо приклад: 

4) …und diese beiden Phantasie-Schloßabfüllungen verharrten lange auf 

ihrem Platz, bis sie am Samstag abend schließlich verschwunden 

waren (M. Mosebach). 

Із наведеного прикладу очевидно, що дія головного речення, виражена 

претеритальною формою, почалася раніше дії підрядного, вираженого 

формою плюсквамперфекта: Е1Prät.→Е2Plqp., коли основне значення 

плюсквамперфекта Е2Plqp. → Е1Prät. Не менш важлива роль належить у цьому 

випадку сполучнику bis, який, з одного боку, вимагає закінчення дії головного 

речення [168, с. 45], а з другого, ця вимога реалізується тільки за умови 

завершення дії підрядного речення, тобто обидві дії взаємозалежні в своїй 

часовій протяжності і взаємозумовлені у значенні завершеності. Схематично 

ці відношення можна відобразити:  
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       E1                  R1                        E2                          R2 

  (verharren)       bis          (verschwinden)      (am Samstag abend)       t0 

                                              E1, 2 заверш. 

Рис. 6 Плюсквамперфект у значенні ‘післяминуле’ 

Для Е1 точкою відліку буде Е2, а для Е2 – темпоральний конкретизатор 

am Samstag abend, причому обидві дії завершені і не мають спільних ознак із 

традиційним розумінням майбутнього часу. 

Давноминулий час у таких конструкціях не відступає від свого 

основного значення: референції до іншої минулої дії. 

5) Он як більшовики ловко російське єврейство були використали, 

поки не укріпилися при владі…(О. Забужко). 

Виявом майбутньої часової віднесеності плюсквамперфекта і 

давноминулого часу можна вважати їх контрфактичне вживання, коли суб’єкт 

висловлення знає, що у реальному світі певні дії не можуть бути реалізовані, 

оскільки суперечать об’єктивним законам людського існування. Наприклад: 

Nächstes Jahr wäre er 200 Jahre alt geworden [див. 147], де плюсквамперфект 

кон’юнктива наділено семою ‘футуральність із ірреальним семантичним 

навантаженням’ (див. детальніше: 3.1.4). 

В українській мові давноминулий час вживається для вираження 

майбутньої дії, коли суб’єкт може з упевненістю говорити про характерні для 

нього ознаки чи стани, випереджаючи їх настання і таким чином не 

допускаючи їх реалізації:  

6) І ще одно, бачиш, був би забув! (І. Вільде) → (але ж не забув). 

Вважаємо, що зазначена проблема ще й досі постає дискусійною і 

вимагає уточнення через неоднозначність пропонованого для вказаних виявів 

терміна ‘футуральний плюсквамперфект/давноминулий час’. Із наведених 

прикладів слідує, що порівнювані грамеми не мають відношення до таких 

виявів майбутнього часу, як, наприклад, перфект: Morgen habe ich die Treppe 

geputzt  [108, с. 41] чи простий минулий час в українській мові: – Ну все, я 

пішов…; такі приклади тільки засвідчують спрямованість на майбутню дію, 
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яка не може бути реалізована, по-перше, через значення самої форми 

(плюсквамперфект/давноминулий час не можуть позначати майбутні дії par 

excellence), а по-друге, внаслідок знань про об’єктивні закони світу (Nächstes 

Jahr wäre er 200 Jahre alt geworden [див.: 147]), адже відомо, що реально 

цього відбутися не може з двох причин: з наукової точки зору, таких випадків 

не зафіксовано, а з формальної – контрфактичність міститься у самій 

пропозиції (могло б виповнитися → але вже не може). Вживання 

плюсквамперфектних форм у подібних конструкціях свідчить про те, що мова 

не лише не обмежує нас засобами вираження реальних знань про світ, а й 

надає такі для відтворення гіпотетичних, ірреальних чи контрфактичних 

висловлень. 
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1.5. Плюсквамперфект/ давноминулий час у дискурсивних 

реалізаціях 

Як свідчать типологічні дослідження, плюсквамперфект і давноминулий 

час мають здатність виражати дискурсивні функції, які пов’язують із 

структуруванням тексту і місцем вказаної події у просторі тексту [72, с. 39]. З 

цього приводу вартим уваги буде звернення до питання дискурсивного 

характеру зіставлюваних грамем. 

Відомо, що базовим принципом структури дискурсу є іконічність: 

певний інформативний зміст відображається стосовно одного чи кількох 

параметрів таким чином, що його суттєві властивості знаходять своє 

безпосереднє відображення в організації висловлення. Для темпоральної 

організації художнього дискурсу таким буде принцип хронології 

(послідовності дій): кожна нова послідовно виражена дія передує наступній 

[124, с. 155]. До засобів, які виражають порушення принципу хронології 

подій, належить передусім зміна часових форм (наприклад, від претерита до 

плюсквамперфекта чи перфекта) [124, с. 166]. 

Р. Салкі вважає, що дискурсивні функції плюсквамперфекта 

(давноминулого часу) випливають із його темпоральної семантики. Тобто 

плюсквамперфект вимагає моменту відліку у минулому, а оскільки він 

вживається на початку розповіді, то відповідно у нього ще немає зіставного 

моменту, імпліцитно читачеві пропонується заповнити ймовірну темпоральну 

лакуну [162, с. 33]; читач перетворюється із пасивного спостерігача на 

учасника зображуваних текстуальних подій.  До цієї ж ситуації можна 

віднести й ті випадки, коли плюсквамперфект чи давноминулий час 

вживаються на початку чи в кінці структурних текстових одиниць: абзаців, 

розділів.  

Плюсквамперфектні форми вживаються у розповідях, де оповідач з 

різних причин бажає перервати послідовне чергування дій і відсилає до 

попередньої ситуації [162, с. 5]. Це можуть бути ретроспективні зрушення або 

дигресивні включення. У першому випадку ретроспективність – це 
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спеціальний засіб для зміни часових планів дій (зараз→тоді→зараз), у 

другому – може бути відірване від контексту вставне висловлення: жарт, 

примовка. Ретроспективну функцію можна кваліфікувати як ціленаправлену, а 

дигресивну – як довільну. Перехід у тексті від простих минулих форм до 

складних вказує не тільки на зміну хронології подій, він опосередковано 

виражає зміну місця дії [124, с. 171]. Звідси слідує, що плюсквамперфектні 

форми при реалізації дискурсивних функцій, окрім часової локалізації, 

уточнюють і просторову. 

Прикметним видається факт, що у художній літературі терміни 

‘плюсквамперфект’ і ‘давноминулий час’ вживаються паралельно як 

своєрідний мовний образ. Д. В. Сичинава вважає, що найчастотніше 

трактування плюсквамперфекта у ненауковому використанні пов’язане із 

замкнутим часовим інтервалом у минулому. У такий спосіб наголошується на 

розриві з планом теперішнього і незворотності минулих процесів [72, с. 323]. 

Одним із українських літературних творів, у якому термін 

плюсквамперфект отримав метафоричну інтерпретацію, була повість 

Ю. Смолича „Театр невідомого актора” [72, с. 334]: 

7) — Так от, — сказав хіромант, дочекавшись, поки матрос 

дочитав посвідчення до кінця, — як свідчить наука, парабола 

вашого життя виразно гіперболічна. І це є нонсенс. 

Імперфектум і плюсквамперфектум... 

      — Плюс ко мнє што? — Плюсквамперфектум 

(Ю. Смолич). 

Під час розгляду подібних прикладів із художньої літератури постає 

питання, а яким чином відбувається метафоризація понять і як вони 

концептуалізуються у нашій свідомості? Дж. Лакофф і М. Джонсон 

стверджують, що існує зв'язок між мовленням і часом, а час метафорично 

концептуалізується в просторових термінах, отож для людини природньо 

осмислювати мову в термінах простору. Оскільки ми концептуалізуємо мовну 

форму в просторових термінах, деякі метафори простору можуть 
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безпосередньо використовуватися до форми пропозиції, що трактується в 

просторових категоріях. Це створює прямий зв'язок між формою і змістом, які 

засновані на загальних метафорах поняттєвої системи людини. Такий зв'язок 

засвідчує, що відношення між формою і змістом невипадкові, і певна частина 

змісту висловлення може безпосередньо мотивуватися його формою [47, с. 

157]. Наведемо деякі приклади: 

8) — А-а... Зваблюю в свої сіті доктора наук? Він відчув, як 

йому до щік прилляла кров, і зрозумів, що це видно навіть при 

цьому ріденькому світлі. 

      — Скажу вам з усією відвертістю,— підвела вона голову. —

Тільки в часі плюсквамперфект (Ю. Мушкетик); 

9) — Що видимий світ, вами досліджуваний, — це, власне, 

відлетілий,давноминулий світ? (О. Гончар); 

10) Князь Володимир ловив кожне слово, а сам пригадував 

інший, давноминулий час, коли стояв поруч з отцем… 

(С. Скляренко). 

Особливої популярності таке метафоричне трактування набуло у 

соціальних мережах і різних форумах: 

11) Давноминулий – давно минулий час ... Колись у школі 

мене тішило це слово, а тепер раптом я зрозуміла, який 

глибокий сенс у ньому. Ти – мій плюсквамперфект, і я 

ніколи тебе не забуду (http://megasite.in.ua/27845html) 

З прикладів стає очевидно, що метафоричне застосування термінів 

відображає ностальгію за тим, що було раніше і чого вже повернути 

неможливо. Якщо брати до уваги основні наукові потрактування: 

‘передування стосовно іншої дії у минулому’ і ‘віддалене минуле’, то можна 

виявити певні точки дотику, а саме значення ‘віддаленого минулого’, причому 

значення ‘передування’ за таких умов повністю ігнорується. Є тільки суб’єкт-

оповідач (Sсуб.), який інтерпретується із позиції ‘тут і зараз’ і поняття-образ, 

яким позначається щось давно втрачене із позиції ‘тоді’.  

http://megasite.in.ua/27845-ti-mijj-plyuskvamperfekt-zhinka-cholovik-stavlennya-lyubov-rozstavannya-yak-perezhiti-rozluku-rada.html
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Plqp-образ                                                         Sсуб. 

         Рис.7 Плюсквамперфект як мовний образ 

У художніх текстах плюсквамперфект і давноминулий час у своєму 

переносному значенні вживаються паралельно. Хоча, на нашу думку, більш 

метафоричним є саме термін плюсквамперфект, бо передбачає у читача 

наявність певних фонових знань, тоді як давноминулий час у своєму 

формальному вираженні одразу містить усі компоненти свого значення: давно 

+ минулий. 

Корпус досліджених німецьких художніх текстів не засвідчив прикладів 

уживання терміна ‘плюсквамперфект’ в образному значенні, однак це не 

означає, що у німецькій мові він не знаходить такого застосування. 

Підтвердженням цього є слова із пісні сучасної німецької рок-групи:  

12) Alles schien für uns so perfekt / Doch mittlerweile leider nur noch 

Plusquamperfekt  / Vollendete Vergangenheit, kennt doch jeder / Ich 

hab sie nie gecheckt, die Worte meines Englischlehrers / Doch jetzt 

merk ich langsam, was dahinter steckt / Und bleib über Nacht in 

meinem Kinderbett (http://testicanzoni.mtv.it/testi-Der-

Plot_26544608/testo-Umrisse-(Instrumental)-26845398)  

Подані приклади підтверджують думку мовознавців про те, що 

художньо-літературний дискурс останнього періоду збагатився новою 

метафорикою, побудованою на зіткненні смислів, які, на перший погляд, мали 

б суттєво розходитися і не виявляти спільних сем, але на ґрунті образно-

асоціативних уявлень утворюють внутрішньо зумовлені тексти [37, с. 9]. 

Ефект від таких образних трансформацій реалізує плідний ґрунт для 

семантико-стилістичних текстових інтерпретацій. 
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1.6. Методологія дослідження плюсквамперфекта і давноминулого 

часу 

Відомо, що класичне мовознавство як самостійна наукова галузь 

утвердилося з відкриттям порівняльно-історичного методу (кінець XVIII — 

початок XIX ст.: У. Джонс, Р. Раск, Ф. Бопп, Я. Грімм, В. фон Гумбольдт, 

О. X. Востоков та ін.). Зіставне мовознавство є порівняно молодою наукою, 

виникнення якої було зумовлене необхідністю опису іноземних мов і їх 

викладанням, хоча, на думку деяких лінгвістів, зіставлення мов, їх порівняння 

розпочалось одразу ж після їх „вавилонського змішування” [22, с. 5]. 

Ключовим моментом у розвитку зіставної лінгвістики вважається публікація 

праці Р. Ладо „Linguistics Across Cultures” (1957). Завдання та цілі 

контрастивної лінгвістики були обґрунтовані у працях Е. Бурґшміта, Д. Гетц, 

Р. Ладо, Г. Ніккеля, Ді П’єтро, Ч. Фріза та ін. 

Основи зіставної лінгвістики закладались, зокрема, такими вченими, як 

В. Д. Аракін, В. Г. Гак, Ю. О. Жлуктенко, А. Я. Зеленецький, К. Г. Крушель-

ницька, І. І. Мєщанінов, П. Ф. Монахов, Е. Д. Поліванов, О. І. Смирницький, 

П. Ф. Фортунатов, Л. В. Щерба, В. М. Ярцева та іншими. 

Активізація наукових досліджень у сфері міжмовного зіставлення 

спричинила появу низки розвідок, що мають на меті виявити загальне та 

специфічне в системах як споріднених, так і неспоріднених мов [31, с. 46]. 

Серед сучасних представників контрастивної лінгвістики варто згадати 

Н. Г. Озерову (праці на матеріалі російської та української мов), 

І. В. Кононенко (праці на матеріалі української та польської мов), Л. Г. Вербу, 

В. І. Карабана, І. В. Корунця, О. М. Образцову (праці на матеріалі української 

та англійської мов), А. М. Тарасова (дослідження на матеріалі російської і 

французької мов), Л. Попович (на матеріалі сербської і української мов), 

В. П. Пономаренка, Я. Т. Стецько (дослідження на матеріалі української та 

французької мов), В. Т. Сулима, А. Й. Паславської, Н. В. Петлюченко, 

І. В. Ступак, Н. С. Лалаян (на матеріалі німецької та української мов). Про 

становлення зіставного мовознавства в нашій державі свідчить також 
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активізація дисертаційних досліджень у цій сфері, аналіз яких дозволяє 

встановити шляхи розвитку наукових пошуків [49, с. 31]. 

Плюсквамперфект порівняно мало вивчався з типологічної точки зору. 

У цьому відношенні варто згадати: Дж. Байбі [110; 111], Е. Даля [116], 

Б. Комрі [114], Т. М. Молошну [54], П. В. Петрухіна [59], В. О. Плунгяна [60], 

Д. В. Сичинаву [72], М. Сквартіні [165], О. І. Шошитайшвілі [92]. 

Вихідним пунктом у зіставленні двох і більше мов є диференціація 

власне зіставного і порівняльного, зіставно-типологічного і контрастивного 

методів, тлумачення яких нерідко зводяться до синонімізації термінів або й 

зовсім ототожнюються [порівн. 73; 41; 93; 26]. Водночас визначилися позиції 

вчених, які прагнуть виокремити специфічні риси кожного із цих підходів. 

Порівняльний метод більшою мірою спрямований на пошук 

подібностей у мовах, для чого на другий план переноситься визначення 

відмінностей. Окрім того, основним завданням порівняння декількох мов є 

аналіз їх історії з метою реконструкції давньої праформи. Зіставний метод 

базується передусім на синхронії, за його методикою встановлюються 

відмінності, які притаманні кожній із мов: „Тільки послідовне визначення 

контрастів і відмінностей своєї і чужої мови має бути ціллю зіставного 

мовного дослідження” [66, с. 40]. Співвідношення зіставного мовознавства і 

типологічних досліджень ґрунтується на положенні, що типологія – більш 

абстрактна наука, а зіставна лінгвістика більш конкретна: зіставлення дає 

матеріал для типології, тоді як типологія надає зіставному мовознавсту 

арсенал засобів для пояснення спільних і відмінних рис [22, с. 8]. В той же час 

обґрунтованим видається положення про входження одержаних унаслідок 

зіставлення матеріалів до типологічних узагальнень. Можливим є також 

комплексний підхід, який, на думку В. І. Кононенка, передбачає проведення 

зіставлень двох (часом більше ніж двох) мов у поєднанні з орієнтацією на 

одержання типологічно вагомих даних; у зв’язку із цим стають осмисленими 

поняття “зіставно-типологічне дослідження”, “зіставно-типологічний метод” 

[38, с. 17]. Різні підходи позначились на ширшому чи вужчому розумінні 
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термінів; у нашому дослідженні дотримуємось положень тих науковців, які 

розглядають зіставний і зіставно-типологічний методи у комплексному 

підході, тобто виокремлють як спільні, так відмінні риси двох мов з точки 

зору синхроннного підходу [38]. 

Зіставленя різних мов буде плідним за наявності хоча б одного елемента 

подібності їх структури [96, с. 7]. При розгляді окремих мовних елементів 

(плюсквамперфект/давноминулий час) визначаємо їх функціональну 

подібність як спосіб передачі того чи іншого граматичного значення. 

Зіставне дослідження поєднує аналіз формальний з аналізом 

семантичним, звідси очевидно, що при порівнянні мов, які мають спільність 

структурну і семантичну в контексті тієї чи іншої категорії, увага дослідника 

звернена передусім на зіставлення функціональних конотацій, які виникають в 

різних контекстах і можуть призвести до розходжень в зіставлюваних мовах, 

наприклад, у жанрово-стилістичному відношенні [96, с. 22]. За допомогою 

зіставного дослідження можливим постає визначення особливостей 

функціонування плюсквамперфекта і давноминулого часу для кожної із 

порівнюваних мов, які можуть бути непомітними при одному тільки 

“внутрішньому” дослідженні [27, с. 26]. 

Одним із найбільш контроверсійних моментів зіставно-типологічного 

методу є специфіка порівняльної спрямованості. У лінгвістиці розрізняють 

двобічне й однобічне зіставлення. У першому випадку основою зіставлення є 

третій член – визначене позамовне поняття, відповідно простежуються 

способи його вираження в двох чи більшій кількості мов. За двобічним 

підходом немає різниці між мовою-еталоном і мовою-метою, за однобічним 

підходом зіставлення є необоротним, воно не тільки однобічне, але й 

односпрямоване, одна мова є вихідною, а друга –  мовою-ціллю. Необхідно 

наголосити на тому, що кожен із зазначених підходів, безперечно, має свої 

позитивні та негативні, проблемні сторони, про що неодноразово зазначалося 

в контрастивних розвідках.  
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Перевагу одностороннього підходу М. П. Кочерган вбачає в тому, що 

таким шляхом ліквідується необхідність метамови, а недоліком у ньому є те, 

що зіставлення може проводитися тільки одновекторно (маємо образ другої 

мови як віддзеркалення першої) [42, с. 84]. Інші проблеми виникають при дво-

бічному підході: позначається відсутність єдино визнаної метамови при 

рівноцінному статусі порівнюваних мов. Пріоритетним сьогодні видається 

двобічний підхід до міжмовного зіставлення, цінність якого полягає у тому, 

що зіставлювані мови отримують статус рівноцінних, і це дає змогу уникнути 

“образу мови А в образі мови Б” [31, с. 49]. У дисертаційному дослідженні 

звертаємося до двостороннього зіставного аналізу: розглядаються форми 

плюсквамперфекта – Vдоп.мин + Part. II осн. дієсл. і давноминулого часу – 

Vмин. + Vдоп.мин. (Vдоп.мин. може стояти як у пост-, так і в препозиції) 

дійсного/умовного способу активного стану. 

 При всій зручності двобічного підходу не варто забувати і про 

відносність такого зіставлення. Передусім зіставлювані грамеми виявляють 

розходження у структурі граматичної категорії часу, яка має відмінний 

характер у двох мовах. Німецька мова має більш розгалужену систему 

часових форм у порівнянні з українською, хоча остання належить до мов із 

чітко вираженими видовими опозиціями. Виходячи із припущення про 

наявність певної подібності між мовами та їх відмінності, одним із 

центральних завдань дослідження є вибір вихідного критерію зіставлення, 

того, що можна було б назвати точкою відліку відмінностей між мовами чи 

базою їх порівняння [96, с. 29]. Тому дослідження передбачає введення 

третього члена порівняння – tertium comparationis, терміна, який отримав 

декілька трактувань у лінгвістиці: 

 об’єктивна, не належна до жодної із зіставлюваних мов одиниця 

[93, с. 144]; 

  еталонна мова як сума абстрагованих дефініцій, що пояснюють 

будову всіх мов без їхніх типологічних відмінностей [67, с. 40]; 



46 

 спільна платформа, на основі якої визначають відмінні риси [146, 

с. 15].  

Попри визнання необхідності й значущості такого поняття в 

контрастивістиці, лінгвісти у своїх поглядах стосовно його сутнісної 

наповненості неодностайні. Неоднозначність тлумачення tertium 

comparationis, різновекторність кінцевих цілей зіставлення, методологічне 

підґрунтя тощо змушують дослідників оперувати різними термінологічними 

одиницями (пор.: мова-еталон, метамова, основа порівняння (зіставлення), 

“третій член порівняння”), надаючи їм або синонімічних, або специфічних 

смислів та обсягів [31, с. 51].  У роботі використовуємо поняття “tertium 

comparationis” і вважаємо його абстрактним мовним явищем, що репрезентує 

гіпотетично встановлену сукупність варіантних значень плюсквамперфектних 

форм, виокремлених на основі опрацювання теоретичних здобутків, 

присвячених суміжній проблематиці з метою встановлення інваріанта і його 

порівняння у двох мовах.  

Зіставно-типологічний аналіз кількох мов буде неповним без звернення 

до семантичних категорій із залученням поняттєвого апарату, 

концептуалізованого виміру. Такий підхід передбачає розгляд мовних явищ 

однакового семантичного наповнення, реалізованих різними засобами 

вираження, передусім тих мовних одиниць, які характеризуються однаковим 

планом змісту і різним планом вираження [38, с. 21]. 

Одиницею аналізу постає текст. Ми намагаємось виявити відмінності 

між грамемами і визначаємо семантичний зміст цих форм як сукупність 

функціональних можливостей, які реалізуються на рівні тексту. М. Геніг 

вважає, що текстові функції часів – нова тенденція опису взаємозв’язку час і 

текст [139, с. 18]. Текстові функції часів уперше були ґрунтовно описані у 

роботі М. Маршал „Textfunktionen der deutschen Tempora” [149]. Дослідник 

привертає увагу до того, що для інших лінгвістичних феноменів давно є 

зрозумілим: опису часових форм у контексті одного лише речення не 

вистачить, щоб охопити загальний їх потенціал. Тому потрібно виходити з 
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аналізу тексту як одиниці дослідження. Окрім того, у певному  контексті  

часова форма отримує інтерпретацію, яка в ізольованому її вживанні є 

неможливою.  

За такого розуміння існує небезпека того, що додаткові значення 

плюсквамперфекта будуть не власне плюсквамперфектними, а контекстуально 

зумовленими. Однак поза межами текстуального впливу функціональна 

інтерпретація часової форми навряд чи можлива, оскільки розгляд 

порівнюваних грамем буде зводитись до їх усталених загальноприйнятих 

значень: передування у минулому і давноминуле, а це значно мінімалізує 

семантичний потенціал цих форм. Таким чином, вважаємо, що неможливо 

стверджувати про семантику певної конкретної часової форми, беручи до 

уваги виключно її вираження. Для визначення того чи іншого значення 

необхідним є контекст, який „не перекриває значення форми, навпаки, він 

підкреслює і доповнює її семантичний потенціал” [17, с. 171]. Можна 

припустити, що функціональне навантаження плюсквамперфектних форм 

залежить від глибини контексту. Для розуміння цього положення можна 

навести приклад: 

13) Що ти хотіла, Уласіхо?.. 

       — Прийшла білити. 

        — Білити?! — ще більше здивувався Довгопол і навіщось обій-

шов навкруг принесеного Юр'яною відра з вапном. — А хто тобі 

сказав білити?.. 

       — Уласій був казав, як ішов у Бозну (М. Матіос).  

При аналізі останнього висловлення із формою давноминулого часу 

очевидною буде тільки таксисна функція цієї грамеми (сутаксис). Якщо ж 

вийти за межі цього речення, то можна виокремити евіденціальну функцію, 

засновану на відсиланні до джерела інформації. 

У дослідженні застосовується семасіологічний підхід (зіставлювані 

мовні факти розглядаються від форми до змісту (функції) [22, с. 10]). Для 

визначення функцій плюсквамперфекта/давноминулого часу беремо до уваги 
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наступні критерії: семантику дієслівного предиката, реалізовану у формах 

плюсквамперфекта/давноминулого часу → контекст → значення, яких 

набувають ці форми при контекстуальному навантаженні – функції, які 

виконують ці часові форми на рівні тексту:                                        

                                             Функція 

                                                  

                                            Значення  

 

                                             Контекст  

 

                                             Форма  

Рис. 8 Схема аналізу плюсквамперфектних форм 

Тобто конкретні дієслова у формі плюсквамперфекта / давноминулого 

часу за контекстуальним підходом набувають додаткових значень, переходячи 

у функції, які виконують ці часові форми на рівні тексту. Погоджуємось із 

думкою Д. Вундерліха і вважаємо, що у літературній мові плюсквамперфект і 

давноминулий час є контекстуально залежними формами [див. 178, с. 151]. 

В основі виділення головних і другорядних функцій плюсквамперфекта 

і давноминулого часу лежать наступні критерії: 

− найменша залежність значення від контексту, тобто його найбільша 

самостійність; 

− специфічність – характерність значення виключно для цієї граматичної 

форми [17, с. 9]. 

У дисертації враховуємо не одне (основне) значення, а сукупність 

смислів. Справа в тому, що типологічні розвідки дієслівних систем різних мов 

світу свідчать про те, що плюсквамперфектні форми володіють не одним, а 

низкою додаткових значень, а семи ‘віддалене минуле’ чи ‘передування в 

минулому’ не є обов’язковими атрибутами форми з ознаками 

плюсквамперфекта [72, с. 22]. Окрім того, загальне значення граматичної 

форми повинно охоплювати всі випадки її вживання, у тому числі й образне 
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(як можна переконатися при розгляді плюсквамперфекта і давноминулого 

часу із майбутньою часовою референцією). Однак слід   розмежовувати те, що 

виражається самою формою, і що виражається контекстом [17, с. 175]. 

До кола нашого дослідження належать форми плюсквамперфекта, 

давноминулого часу дійсного/умовного способу активного стану, реалізовані 

в абсолютному чи відносному значеннях, які в конкретних текстових 

фрагментах набувають нових додаткових значень. Таким чином, при 

характеристиці значень плюсквамперфекта, давноминулого часу до уваги 

беремо не тільки їх чітко виражені характерні конотації: минуле, завершене 

минуле, результат, а й ті, які у відповідних текстових умовах розширюють 

коло їх основних значень. До таких чинників можна віднести заперечення, 

модальні частки, місце вказаних грамем у конкретному текстовому фрагменті 

тощо. 

Аналіз частотності функцій плюсквамперфекта і давноминулого часу 

засвідчує, що найбільш продуктивними для кожної із мов виявились ті 

функції, для вираження яких вказані грамеми мають спеціальні форми 

вираження. Для плюсквамперфекта таке положення справджується під час 

аналізу модальних функцій, які виражаються формою плюсквамперфекта 

кон’юнктива, для давноминулого часу – це конструкції із часткою було, які 

репрезентують функцію незавершеної минулої ситуації.   

Специфіка, об’єкт дисертаційного дослідження та окреслені завдання 

передбачають використання базових, загальнонаукових та спеціальних 

лінгвістичних методів, а саме: дескриптивного методу, індуктивного методу, 

дедуктивного методу, зіставно-типологічного методу, елементів 

контекстуального і кількісного аналізу. 

Індуктивний метод слугує для систематизації матеріалу дослідження, 

дедуктивний метод – для забезпечення узагальненого аналізу, зіставлення, 

виявлення спільних та відмінних рис у функціонально-семантичному 

навантаженні плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в 

українській мовах. 
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Дескриптивний метод включає суцільну фіксацію форм 

плюсквамперфекта і давноминулого часу, розподілу їх відповідно до 

встановлених функцій, опис й інтерпретацію досліджуваних одиниць, добір 

текстових фрагментів як доказової бази щодо вживання плюсквамперфекта у 

німецькій і давноминулого часу в українській мовах та їх лінгвістичного 

аналізу.  

Контекстуальний аналіз передбачає наявність певного контексту, в 

якому плюсквамперфект і давноминулий час можуть одержати додаткові 

семантичні характеристики.  

Кількісний аналіз підсумує фактичну репрезантативність функцій 

плюсквамперфекта і давноминулого часу, які вони виконують на рівні тексту, 

що передбачено метою дисертаційної праці. 

Головним предметом спостережень виступають художні тексти 

німецької й української літературної мов. Загальна сукупність джерел 

фактичного матеріалу становить 39 джерел для німецької і 52 джерела для 

української мов. У роботі проаналізовано 2853 текстових фрагментів із 

плюсквамперфектом і 1462 із давноминулим часом. 

Зіставно-типологічний метод дозволяє окреслити особливості 

вживання плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській 

мовах і встановити подібності та відмінності функціонування цих грамем. 

Зіставно-типологічне дослідження плюсквамперфекта у німецькій і 

давноминулого часу в українській мовах здійснювалося поетапно.  

1. На першому етапі роботи методом суцільної фіксації висловлень із 

формами плюсквамперфекта і давноминулого часу з художніх текстів було 

зібрано фактичний матеріал. Відбір текстів ґрунтувався на творах німецьких 

та українських письменників ХХ – початку ХХІ ст.  

2. На другому етапі висловлення із плюсквамперфектом і давноминулим 

часом отримали семантичну класифікацію відповідно до смислів, які вони 

отримали під впливом контекстуального навантаження. 
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3. На третьому етапі було визначено tertium comparationis дослідження: 

функції, які виконують порівнювані грамеми на рівні тексту. 

 4. На четвертому етапі було проаналізовано особливості 

функціонування форм плюсквамперфекта і давноминулого часу з метою 

встановлення універсальних і специфічних рис. 

Загалом, узяті до ужитку методи дисертаційного дослідження слугують 

опису основних спільних і відмінних семантико-синтаксичних характеристик 

порівнюваних грамем.  
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Висновки до розділу 1 

Спроба визначення місця плюсквамперфекта і давноминулого часу в 

системі часових форм сучасної німецької і української літературних мов є 

контроверсійною. У німецькій мові виявлено тенденцію розглядати 

плюсквамперфект з позицій роздільнооформленості цієї грамеми як 

претеритум перфект, семантика якого складається з окремих значень 

претерита і перфекта. Більшість дослідників сходяться на думці, що складні 

часові форми не можуть розглядатися з позиції семантики їхніх складових 

частин, оскільки їх значення незалежне від їх синтаксичного статусу. 

Незважаючи на це, плюсквамперфект займає належне місце у часовій 

парадигмі німецької мови. 

В українській мові питання про статус давноминулого часу серед інших 

часових форм залишається відкритим. У більшості граматик зазначається, що 

часова парадигма сучасної української мови включає теперішній, минулий і 

майбутній час, хоча їй відомі і форми давноминулого чи передминулого часу. 

У загальному трактуванні плюсквамперфект – це часова форма, що 

виражає значення передування в минулому, тобто вказівки на те, що дія (чи її 

результат) відбулася раніше якоїсь іншої дії в минулому (“точки відліку”), яка 

знаходиться в центрі уваги мовця й експліцитно вказана в тексті. Однак, як 

свідчать дослідження, плюсквамперфект і давноминулий час можуть 

вживатися також і в своєму абсолютному значенні, тому їх можна 

кваліфікувати як абсолютно-відносні часові форми. 

Зіставно-типологічне дослідження плюсквамперфекта у німецькій і 

давноминулого часу в українській мовах проводиться із застосуванням різних 

термінів для позначення суміжних понять. Висувається припущення про те, 

що ці терміни ототожнюватися не можуть, бо в силу свого історичного 

розвитку сформували різні первинні конотації: плюсквамперфект → 

передування щодо іншої минулої дії, давноминулий час → віддалене минуле. 

У німецькій мові сема ‘віддалене минуле’ не є облігаторною ознакою 

плюсквамперфекта, оскільки події, виражені цією формою, можуть бути 
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максимально наближеними до моменту мовлення. Важливо показати, що ця 

дія відбулась раніше іншої минулої дії. В українській мові основним є 

значення віднесеності у далеке минуле, на тлі якого може реалізуватися 

відносне значення. В українському мовознавстві терміни плюсквамперфект і 

давноминулий час вживаються паралельно. 

Основні темпоральні модифікації плюсквамперфекта і давноминулого 

часу позначились на метафоричному вживанні обох термінів, що полягає у 

ностальгічному відображенні віддаленої від теперішнього часу події як 

незворотної і втраченої. 

У дослідженні застосовується семасіологічний підхід: зіставлювані 

мовні факти розглядаються від форми до змісту (функції). При визначенні 

функцій плюсквамперфекта/давноминулого часу враховується: семантика 

дієслівного предиката, реалізована у формах 

плюсквамперфекта/давноминулого часу → контекст → значення, яких 

набувають ці форми при контекстуальному навантаженні – функції, які 

виконують ці часові форми на рівні тексту. 

У роботі висунуто гіпотезу: функціональне навантаження 

плюсквамперфектних форм прямо-пропорційно залежить від глибини 

контексту. 
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ 

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА У НІМЕЦЬКІЙ ТА ДАВНОМИНУЛОГО 

ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Для аналізу семантики плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого 

часу в українській мовах видається перспективним звернення до функцій, які 

виконують ці часові форми на рівні тексту, адже текстові функції часів – нова 

тенденція опису взаємозв’язку ‘час і текст’  [139, с. 18]. Як зазначає 

М. С. Веденькова, „при поясненні багатозначності граматичної форми 

необхідно пам’ятати, що кожна часова форма володіє своєю значеннєвою 

субпарадигмою, яка включає низку функцій (їх ще називають функтивами), 

які можуть виявитися у відповідному контексті” [19, с. 4].  

Матеріал дослідження засвідчує, що плюсквамперфект у німецькій і 

давноминулий час в українській мовах, попри свій неоднозначний характер, 

виконують чимало семантичних та стилістичних функцій, які забезпечують їх 

активність на сучасному етапі розвитку порівнюваних мов. Можна, зокрема, 

послатися на положення, висловлені Л. Попович [65, с. 656] і визначити  такі 

функції:  

– таксисна;  

– позначення актуального в минулому результату дії;  

– позначення незавершеної минулої ситуації;  

– ретроспективна функція;  

– композиційно-стилістична функція;  

– дигресивна функція; 

–  евіденціальна; 

–  експеріенціальна. 

Для визначення тієї чи іншої функції плюсквамперфекта/давноминулого 

часу виходимо за межі окремо взятого речення, оскільки вважаємо, що цього 

недостатньо для осягнення семантичного потенціалу порівнюваних грамем, 

тому одиницею аналізу постає фрагмент тексту. Структурно розділ 2 
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складають функції плюсквамперфекта/давноминулого часу, які вони 

виконують у межах конкретного текстового компонента. 

 

2.1. Таксисна функція плюсквамперфекта/давноминулого часу 

2.1.1.  Дефініції категорії таксису. Співвідношення відносний час – 

таксис 

Таксис як граматичну категорію визначив Р. Якобсон у праці про 

шифтери та дієслівні категорії: „Таксис характеризує повідомлюваний факт 

стосовно іншого повідомлюваного факту й безвідносно до факту 

повідомлення” [141, с. 131]. Наступні розвідки з теорії таксису пов’язані з 

іменами О. В. Бондарка та В. С. Храковського. Зокрема, О. В. Бондарко 

трактує таксис як „виражену в поліпредикативних конструкціях спряженість 

дій (компонентів поліпредикативного комплексу) в межах єдиного часового 

плану. Мається на увазі зв’язок, який виступає в наступних різновидах: а) 

відношення одночасовості / неодночасовості (передування / слідування), б) 

взаємозв’язок дій (компонентів поліпредикативного комплексу) при 

неактуалізованості зазначених хронологічних відношень, в) зв’язок дій у часі 

в поєднанні з відношеннями зумовленості (причиновими, умовними, 

допустовими)” [18, с. 98-99]. 

На думку В. С. Храковського, „таксис – це категорія, що реалізується в 

біпропозитивних (ширше поліпропозитивних) конструкціях, у яких 

граматичними й лексичними засобами маркується часова локалізація 

(одночасність, передування, слідування) однієї ситуації Р1 відносно іншої Р2, 

часова локалізація якої характеризується відносно часу мовлення, незалежно 

від ще якоїсь ситуації Pn” [86, с. 20-21]. Таксис може бути тільки залежним, 

тобто ситуація Р1, щo представлена в реченні фінітними (дієслово-присудок) 

або нефінітними (дієприслівник, дієприкметник, інфінітив, віддієслівний 

іменник) формами, завжди залежить від головної ситуації Р2, що прототипно 

виражається дієсловом-присудком [86, с. 21-22]. 
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Узагальнивши дослідження в цій галузі, В. М. Барчук пропонує 

визначення категорії таксису: „це дієслівно-предикатна граматична категорія, 

що вказує на темпоральне значення порядку дій на основі відносної позиції 

відліку (відношення дії до дії), виражена дієсловом чи дієслівним 

поліпредикативним комплексом для відображення взаємопов’язаних з погляду 

мовця подій онтологічного часу” [8, с. 75]. 

Спираючись на положення зазначених науковців, наведемо низку 

обмежень для конкретизації параметрів кваліфікації таксисних ситуацій із 

плюсквамперфектом/давноминулим часом:  

1) Необхідною умовою для констатації таксисного відношення є єдність 

часового плану, цілісність часового періоду [18, с. 100]. Введення такого 

обмеження означає, що таксисною буде не будь-яка пропозиція із формою 

плюсквамперфекта/давноминулого часу, а тільки та, що виражає єдність 

часового плану співідносних дій. 

2) Таксисні відношення обмежуються рамками висловлення. 

Розуміється таке висловлення, яке прирівнюється до речення чи надфразової 

єдності, межі яких визначаються завершеністю і внутрішньою цілісністю 

структури таксисного відношення [24, с. 27]. 

Таксисне значення плюсквамперфекта  випливає із трактування його 

семантики як відносної часової форми. Таке бачення зазначеної грамеми 

знаходимо у  Г. Райхенбаха, який аналізує плюсквампефект як часову форму, 

що виражає дію, яка передує певному моменту у минулому (точці відліку), 

який передує моменту мовлення. У розумінні науковця вказане відношення 

виражається формулою: E – R – S (Event, Point of Reference, Point of Speech), 

де E раніше R, а  R раніше S [159, с. 288, 290]. Подібні положення містяться у 

працях й інших граматистів [125; 179], які вважають, що плюсквамперфект 

виражає минулу дію стосовно іншої минулої дії і таким чином набуває 

значення ‘передминулого’ (Vorvergangenheit). До такого розуміння не 

схиляється В. М. Барчук, називаючи його „вузьким трактуванням таксису, що 

зводить його до відносного часу” [8, с. 261]. 
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У контексті наведених положень на увагу заслуговує питання 

співвідношення відносного часу і таксису. Поняття відносного часу й таксису 

частково перетинаються, однак не збігаються. Таксис трактується як часове 

відношення між діями в рамках цілісного періоду часу, що охоплює значення 

всіх компонентів поліпредикативного комплексу [див. 18], тоді як відносний 

час – це час дії, що визначається не з точки зору моменту мовлення, а з точки 

зору іншого моменту, що береться за основу часових співвідношень; 

вживання часових форм на позначення послідовності дій – передування однієї 

дії іншій у минулому (передминуле) чи в майбутньому (передмайбутнє) [7, с. 

88]. Відносний час – вужче поняття. Між поняттям відносного часу і таксису 

існує також відмінність з точки зору їх спрямованості. Поняття відносного 

часу характеризує часову орієнтацію цієї форми. Таксис охоплює не одну 

форму, а поєднання форм. Якщо відносний час – це категорійна ознака 

граматичної форми, то таксис – це завжди відношення: виражене у 

висловленні між діями в рамках цілісного часового періоду [24, с. 34-35]. 

Дотримуючись думки деяких українських науковців, уважаємо 

плюсквамперфектні форми (плюсквамперфект/давноминулий час) такими, що  

знаходяться на периферії значень часу  і таксису, а тому їх можна аналізувати 

як часо-таксисні форми [8, с. 266, 273]. Розглянемо: 

 

 

 

 

 

 t0 

         Е1                                                        Е2              

Рис.9 Плюсквамперфект/давноминулий час – часо-таксисні форми 

Дія Е1, виражена формами плюсквамперфекта/давноминулого часу,    

співвідноситься з дією Е2  в межах одного часового континууму пропозиції Т, і 

репрезентує типову таксисну ситуацію, однак Е2  імпліцитно вказує на 

T-минуле 
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відношення до моменту мовлення t0, що випливає з ментального сприйняття 

онтологічного часу читача як спостерігача із позиції ‘тут і зараз’. Тобто форми 

плюсквамперфекта/давноминулого часу не можуть бути виключно 

таксисними, бо знаходяться на периферії категорій часу і таксису. Вважаємо 

доцільним розглядати ці грамеми як часо-таксисні. 

Варто звернути увагу на те, що дослідники теорії таксису аналізують 

співвідносні ситуації з позицій його залежності чи незалежності. 

Залежний/незалежний таксис – два типи семантики спряженості часових дій і 

відповідних синтаксичних структур (поліпредикативних конструкцій), які 

виділяють за ознакою наявності/відсутності відношення ‘основний – залежний 

предикат’. Таким чином, поняття ‘таксис’ охоплює два типи спряженості  

часових дій у межах поліпредикативного комплексу: 

1) Спряженість головного і залежного предиката (залежний таксис 

представлений у дієприслівникових конструкціях, які включають поєднання 

головної і залежної предикації); 

2) Спряженість двох і більше ‘рівноправних’ предикатів (незалежний 

таксис у конструкціях з однорідними предикатами, в складнопідрядних 

реченнях різних типів – з підрядним часу, умови,  з підрядним допустовим, 

з’ясувальним) [18, с. 100]. 

Проте розмежування понять залежного/незалежного таксису є досить 

дискусійним і неоднозначним, тому схиляємось до думки тих дослідників, які 

вважають, що таксис може бути тільки залежним [див. 86, с. 21-22], „оскільки 

на рівні взаємодії дієслівних словоформ у предикативній функції завжди 

виникає певна форма залежності” [8, с. 274]. 

Інформативним щодо визначення таксисної функції для 

плюсквамперпфекта і давноминулого часу вважаємо положення про те, що 

таксис – це функційно-семантична категорія, яка охоплює засоби 

морфологічного, лексико-семантичного та синтаксичного рівнів із функцією 

вираження взаємної темпоральної орієнтації в реченні головної та залежної 

ситуацій [65, с. 658-659]. Головна та залежна ситуації можуть збігатися або не 
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збігатися в часі. При визначенні типу несинхронного таксисного відношення 

(ситуації не збігаються у часі) виходимо з того, що головна ситуація (Р2), що 

представлена опорним предикатом у реченні, є локалізатором, залежна ж 

ситуація (Р1) може передувати головній ситуації або слідувати за нею. В 

першому випадку несинхронні таксисні відношення визначаємо як 

передування, а в другому – як слідування. 

 

 

2.1.2. Спеціалізований показник таксисної ситуації – 

складнопідрядні речення з підрядним часовим 

У структурі таксисних ситуацій вищим ступенем спеціалізованого і 

актуалізованого вираження часових відношень між діями характеризуються 

перш за все складнопідрядні речення з підрядним часовим [18, с. 109]. Таким 

чином, можна припустити, що таксисну функцію плюсквамперфекта у 

німецькій і давноминулого часу в українській мовах репрезентують передусім 

складнопідрядні речення з підрядним часу, які відрізняються від інших видів 

підрядності тим, що їхні складові частини пов’язані одним часовим планом – 

одночасністю чи послідовністю й не припускають поєднання 

прямопротилежних часових значень. У межах часового відношення може бути 

подана детальніша інформація, наприклад, указівка на повну або часткову 

одночасність, на відсутність чи наявність часового інтервалу і його тривалість, 

на обмежувальний момент, на переривання, регулярність, випередження, 

передчасність, несподіваність [74, с. 144]. Розглянемо:  

14) Wenn er sich am dicken Brei der Gassen sattgerochen hatte, ging er 

in luftigeres Gelände, wo die Gerüche dünner waren, sich mit Wind 

vermischten und entfalteten, fast wie ein Parfum… (P. Süskind) 

15) Als er aufwachte, war es heller Morgen, die Hitze war noch stärker 

geworden, die Fledermaus verschwunden (D. Kehlmann). 

16) Після того, як економ ледве був утік з поля, ніхто більше не 

важивсь займати коні (М. Коцюбинський). 
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Приклад (14) відображає типову таксисну ситуацію плюсквамперфекта, 

в якій наявні дві співідносні дії, що передають загальний план речей певного 

періоду минулого із вказівкою на повторюваність дії. У пропозиції (15) 

тасисне значення  плюсквамперфекта посилює сполучник als, який додатково 

вказує на однократну дію у минулому.  Приклад (16) репрезентує таксисну 

ситуацію, у якій дія, виражена давноминулим часом у поєднанні зі 

сполучником після того як, позначає передування цієї дії щодо іншої.  

В усіх попередньо наведених прикладах зіставлення двох часових 

планів досягається не тільки дієслівними формами різних часів, але й іншими 

темпоральними елементами контексту, зокрема темпоральними 

сполучниками. О. В. Бондарко визначає такі елементи як необхідний і 

активний засіб, за допомогою якого здійснюється зрушення часової орієнтації. 

„Сама по собі дієслівна форма зазвичай виявляється недостатньо сильною для 

того, щоб виконати таке зрушення, – вона потребує підтримки з боку 

темпоральних засобів контексту. Різка зміна способу представлення часу 

подій вимагає спільної участі й взаємодії граматичних форм часу і лексичних 

показників темпоральності” [17, с. 124].  

У німецькій мові є низка часових сполучників, які доволі точно 

вказують на характер часових відношень. Підрядні речення часу, які 

виражають одночасність, вводяться за допомогою сполучників: während, 

indem, indes[sen], solange, sobald, sowie, sooft, als  wie, wenn, nun  [123, с. 396]; 

передування – als, nachdem, seit, seitdem, sobald, (jedesmal) wenn, sowie [126, с. 

264; 123, с. 396; 24, с. 62-63]. До сполучників слідування більшість 

граматистів відносять bis,bevor, ehe, рідше als, wenn [123, с.  396; 24, с. 63]. В 

українській мові сполучниками, які детермінують таксисну ситуацію, можуть 

виступати: у значенні одночасовості – в той час як, доки, коли; передування – 

після того як, кожного разу як, з того часу як, як тільки; слідування – перш 

ніж, перед тим як, поки не та ін. 

У німецькій мові у підрядних реченнях часу на таксисну функцію 

плюсквамперфекта вказують одразу два непрофільовані (вживаються для 
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вираження різних таксисних ситуацій: одночасності/різночасовості) 

сполучники: als і wenn. Семантично вони дещо різняться (als виражає 

одночасовість або безпосереднє передування однократних, конкретних 

реальних дій у минулому [24, с. 49], wenn вказує на повторюваний характер дії 

у будь-якому часовому плані, окрім того, сполучник wenn може 

використовуватися для побудови умовних конструкцій), але за своїми 

таксисними можливостями вони синонімічні [86, с. 45]. Розглянемо: 

17) Wenn sie auf mir eingeschlafen war, im Hof die Säge schwieg, die 

Amsel sang und von den Farben der Dinge in der Küche nur noch 

hellere und dunklere Grautöne blieben, war ich vollkommen 

glücklich (B. Schlink).  

18) Woher kam deine Beklommenheit, als er gegangen war? Was ging 

es dich an, woran dieser Russe glaubte? (Ch. Wolf). 

19) Wenn sie an verlassenen Höfen vorbeigekommen waren und 

übernachtet hatten, hatten die Wachmannschaften und 

Aufseherinnen die Wohngebäude für sich genommen (B. Schlink). 

20) So war es gewesen, als er drei Jahre alt war…(D. Kehlmann). 

У пропозиціях (18), (19) вживання плюсквамперфектних форм у 

поєднанні з темпоральними сполучниками wenn і als зумовлюють таксисну 

різночасову ситуацію, причому основне семантичне навантаження 

аналізованого значення приймають на себе темпоральні сполучники, а 

плюсквамперфектні форми є тільки конкретизаторами таксису в плані його 

різночасовості. К. Г. Крушельницька стверджує, що за наявності нейтральних 

часових сполучників wenn і als вживання плюсквамперфекта для вираження 

попередньої дії обов’язкове, незалежно від того, в якій частині речення 

(головній чи підрядній) виражено цю дію [46, с. 118]. Пропозиції (19), (20) 

засвідчують можливість вживання плюсквамперфекта у таксисному значення 

одночасності двох дій. У прикладі (19) одночасність дій випливає із уживання 

однакових часових форм; у прикладі (20) таке значення зумовлене 

контекстом.  
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В українській мові німецьким сполучникам wenn і als відповідає 

сполучник коли, який, на наш погляд, має уніфіковане значення, оскільки 

вживається у реченнях незалежно від однократності чи багатократності дії і 

від її часового перебігу.  

Спостереження над мовним матеріалом свідчать, що в конструкціях з 

“непрофільованим” таксисним сполучником коли реалізація конкретного 

таксисного відношення (передування / слідування) залежить від місця 

давноминулого часу в реченні: якщо цією формою виражений предикат 

підрядної частини, – має місце таксис передування, якщо в головній, – це 

вказує на наявність специфічного відношення слідування, при якому дія 

підрядної частини перериває започатковану головну ситуацію і не допускає її 

логічного завершення [65, с. 659]. Розглянемо:  

21) …хтось… привітався до його, коли він знову вийшов був 

проходитись (Панас Мирний). 

22) Коли в Києві організовувалась була Академія художеств, мрія 

мого життя, я вступив і до Академії (О. Довженко).  

23) Сергій перетнув зал і вже хотів був повертати до виходу, коли 

почув поряд: — Якщо сеньйора влаштовує, — прошу за мій стіл 

(І. Білик). 

У перших двох прикладах (21), (22) наявне відношення передування: дії, 

виражені формами давноминулого часу у підрядних реченнях, передують діям 

головних, виражених формами минулого часу дієслів доконаного виду. В 

прикладі (23) давноминулий час, разом зі сполучником коли, вказує на 

відношення слідування, при якому залежна ситуація йде після головної, 

перериваючи її. 

У німецькій мові значення повтрюваності певної дії зі сполучником 

wenn може посилюватися вживанням mehr als einmal; jedesmal: 

24) … und mehr als einmal, wenn sie mit ihnen Ball oder Krocket 

gespielt hatte, war ihr’s ganz aus dem Sinn gekommen, überhaupt 

verheiratet zu sein (T. Fontane). 
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25) Die Frau war jung und schön, und jedesmal, wenn sie mit 

ihrem Sohn dort hinten im Garten gespielt hatte, kam sie zur 

Verwaltung und beschwerte sich über den Blindgänger, der dort an 

der Jauchegrube lag und ihr lebensgefährlich erschien (Н. Böll). 

В українській мові на багаторазовість дії у реченнях такого типу 

вказують дієслова недоконаного виду: 

26) Коли його висока постать появлялась було у дверях, 

Марія здригалась (М. Коцюбинський).  

Як зазначає Т. М. Молошна, для плюсквамперфекта визначення за 

лінією категорії часу є несуттєвим, важливим є визначення моменту, відносно 

якого він зображає зазначений процес як такий, що передує іншому процесу 

чи ситуації. Це значення передування характеризує одну із категорійних форм 

таксису [55, с. 46].  

У випадку із профільованими таксисними сполучниками значення 

передування/слідування випливає із семантики сполучників. Розглянемо 

таксисне значення передування для плюсквамперфекта/давноминулого часу: 

27) Der Atem stockte mir, als er eintrat. Seitdem er hier den Bruder 

Troilos getötet hatte, war er Apollon ferngeblieben… (Ch. Wolf) 

28) Щоправда, з тих пір, як Фабіян пристав був до Прісі на 

деякий час (після того нетривалого спровадження Явтушка у 

далекі краї) і назвався батечком Явтухових дітей, ореол 

філософа дещо розвіявся над ним (В. Земляк). 

29) Nachdem man die Pferde beaugenscheinigt hatte, kam er wieder 

über den Hof zurück (L. Anzengruber). 

Значення передування виникає тоді, коли вторинний орієнтаційний час 

виражено претеритальним розповідним контекстом [176, с. 355]. У ситуаціях 

(27), (29) вживання плюсквамперфекта є граматично зумовленим. Сполучники 

seitdem, nachdem виражають семантику передування і вимагають вживання 

плюсквамперфекта, коли дія головного речення виражена претеритом. 

Приклад (28) відтворює таксисну ситуацію, якщо брати до уваги принцип 
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послідовності. Сполучник з тих пір, як і форма давноминулого часу пристав 

був започатковують ланцюг подій, які логічно відбуваються одна за одною: з 

тих пір, як Фабіян пристав був → назвався → ореол розвіявся. 

Аналіз текстового матеріалу показує, що вживання 

плюсквамперфекта/давноминулого часу для вираження таксису слідування є 

можливим, але непоширеним явищем, оскільки суперечить основному 

значенню цієї грамеми. Розлянемо:  

30) Seit der Krieg zu Ende war, hatte sie sich mit allen möglichen Jobs 

durchgeschlagen (B. Schlink).  

31) Wir blieben stehen und sahen ihm nach, bis es verschwunden war 

(E. Remarque).  

32) Я знаю, що він там мешкає, бо торік його пограбували... 

Заклали, карочє, депутата. Коли перед тим були пограбували 

родину з першого поверху, то ніхто не приходив нічого 

питати, а ті з першого поверху просто вставили собі у вікна 

чавунні ґратки (О. Забужко). 

У прикладі (30) плюсквамперфект hatte sich durchgeschlagen виступає в 

опозиції до темпорального сполучника seit, який виражає передування. Можна 

припустити, що якщо у пропозиції підрядна частина виражається часовим 

сполучником передування, а головна частина – формою плюсквамперфекта, 

то ситуація набуває значення наступності. Вживання сполучника  bis та 

плюсквамперфекта verschwunden war у ситуації (31) надає висловленню 

семантики результативності. При цьому не варто ігнорувати значення самого 

сполучника bis, який лімітує фінітний предикат  підрядної частини як  

завершений, результативний, від якого залежить тривалість протікання дії у 

головній частині пропозиції [168, с. 45]. Окрім того, у цьому контексті 

плюсквамперфект виступає у нехарактерному для нього значенні 

“післяминуле”. Розглянемо:  
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                      Е1                                                                         Е2                                  t0 

 (stehenbleiben, nachsehen)                  (verschwinden) 

Рис. 10 Wir blieben stehen und sahen ihm nach, bis es verschwunden war 

(E. Remarque). 

Дві одночасні претеритальні дії Е1 передують плюсквамперфекту Е2. 

К. Броєр визначає таке вживання плюсквамперфектних форм як футурально 

спрямоване („futurisches Plusquamperfekt“) [108, с. 42]. 

 В українській мові (32) давноминулий час відтворює семантику 

передування у поєднанні сполучника коли і конкретизатора перед тим, який і 

визначає характер наступності ситуації: коли перед тим були пограбували → 

ніхто не приходив → ті вставили ґратки. 

Українській мові притаманні конструкції з інфінітивним зворотом, які 

вводяться за допомогою сполучників: перед тим як, до того як, перш ніж та 

ін., які за своїми формальними властивостями нагадують конструкції з 

дієприслівниковим зворотом. У таких висловленнях суб’єкт інфінітивної і  

фінітивної  частин кореферентні. Причому інфінітивна частина може 

поєднуватися з різними видо-часовими фінітними формами дієслова [див. 85, 

с. 50]. Наведений тип конструкції не можемо кваліфікувати як різновид 

таксису, оскільки інфінітивна частина позбавлена чіткого часового 

визначення. 

33) Перед тим, як остаточно зникнути, бель-Амі ще пробував 

був втюхати їм батончик гашишу на дорожку, наче і в 

подарунок, а наче й дати заробити його «літл бразер», бо рис, 

каже, вродив не сильно (І. Карпа). 

Можна зробити висновки про те, що у складнопідрядних реченнях часу 

з підрядним часовим форми плюсквамперфекта/давноминулого часу 

додатково вказують на таксисне відношення, бо первинну семантику таксису, 

на нашу думку, репрезентують часові сполучники, вживання яких імпліцитно 

виражає співвіднесення двох дій, хоча не менш важливу роль відіграє і місце 
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плюсквамперфекта/давноминулого часу в реченні.  Тобто пропозиції такого 

плану містять подвійне таксисне навантаження і є основними виразниками 

таксисної функції плюсквамперфекта/давноминулого часу. 

 

2.1.3. Поняття строгої і нестрогої (часткової різночасовості); повна і 

часткова одночасовість  

Оскільки німецька мова, як відомо, позбавлена категорії виду, то 

вираження завершеності дії забезпечується за допомогою морфологічних, 

лексико-граматичних і синтаксичних засобів організації висловлення, що 

взаємодіють із його лексичним складом. Тобто можна стверджувати, що 

вживання у реченні плюсквамперфекта експліцитно вказує на завершення дії. 

Наприклад:  

34) Den einzigen Streit hatten wir in Amorbach. Ich war früh 

aufgewacht, hatte mich leise angezogen und aus dem Zimmer 

gestohlen (B. Schlink). 

У цьому висловленні (34) подані ситуації співвідносяться у реченні 

таким чином, що будь-яка інтерпретація, яка б допускала “перекриття” їх (чи 

їх частин) у часі, повністю виключена. Навіть більше, послідовність дій не 

може піддаватися змінам, оскільки кожна наступна дія стимулюється чи 

зумовлена попередньою. С. М. Полянский визначає конструкції такого типу 

як “строгу різночасовість” [63, с. 243], акцентуючи свою увагу на 

відмежуванні контурів дій, одна з яких передує, а інша слідує; передування 

має бути представлене таким, що в зазначеній якості перестало існувати, що й 

ілюструє наведений приклад. В якийсь відрізок часу t або А, або В, але не А і 

В і не їх частини разом [63, с. 243-244]. Дослідник характеризує також 

“нестрогу різночасовість”. Типовими семантичними умовами її формування є 

такі, коли у висловленні представлені елементарні ситуації, які знаходяться 

одна з одною у відношенні часової неальтернативної дез’юнкції: у якийсь 

відрізок часу або одна ситуація, або інша, або певна частина однієї й іншої 

разом [63, с. 245]. Див. (22): 
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35) Bei den letzten Worten war er aufgesprungen, warf den Blick, warf 

die Hand in die Höhe (E. Hoffmann). 

Значення нестрогої різночасовості формується у висловленнях, які не 

передбачають чіткої регламентації фазисного взаємоположення 

повідомлюваних дій. Це означає, що при інтерпретації такого висловлення на 

якомусь часовому відрізку можна припустити або одну і тільки одну із двох 

співвідносних дій, або співіснування з кінцевою частиною однієї дії якоїсь 

невизначеної початкової частини другої; однозначна вказівка на часове 

відмежування двох дій відсутня. Одиниці, в яких формується значення 

нестрогої різночасовості, – це конструкції, яким притаманний багатозначний 

характер [63, с. 245]. 

Прикметно, що поділ на сильну і слабку різночасовість виправданий і 

щодо української мови:  

36) Рівночасно два бояри вже видряпалися були на верх виверту, 

вже попіднімали свої ратища і старались дати їм відповідний 

розмах, аби доконати звіра (І. Франко).  

37) Загавкав грізно в три язики / Уже був кинувсь і кусать 

(І. Котляревський). 

Приклад (36) презентує сильну різночасовість, оскільки форма 

видряпались були виражена дієсловом доконаного виду і значення її 

завершеності посилює частка вже (тобто бояри видряпались були – дія 

завершена, далі – піднімали ратища, що дає підстави кваліфікувати їх 

попередню дію як таку, що вичерпалась у своєму семантичному потенціалі). 

Приклад (37) свідчить про слабку різночасовість, коли обидві дії знаходяться 

у максимальному наближенні одна до одної, до того ж друга дія зумовлюється 

першою: загавкав – і одразу був кинувсь кусать. 

Таким чином, значення нестрогої різночасовості виникає за такої 

комбінації дій, коли хоча б одна із них має порівняно тривалий (немоментний) 

характер і нелімітована в своєму протіканні ні якісно, ні кількісно, а 

представлена наче з дифузними краями (для того, щоб співідносні дії могли 
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інтерпретуватися як такі, що збігаються і не збігаються в своїх часових 

контурах [63, с. 246]). 

Відповідно до трактування С.М. Полянського, поняття одночасовості 

передбачає, що дії А і В, які співвідносяться у межах певного відрізка t, не 

виключають (заперечують) одна одну [63, с. 247]. Дослідники категорії 

таксису розрізняють повну і часткову одночасовість. Повна одночасовість: 

ситуації обох компонентів, які відносяться до єдиного часового плану, 

відбуваються впродовж одного і того ж періоду і однакові за тривалістю, 

тобто їх початковий і кінцевий моменти збігаються. Часткова одночасовість: 

ситуації відбуваються в один і той самий час, але різняться за тривалістю 

протікання: більш тривалою може бути як дія головної, так і залежної частини 

[24, с. 46-47].  

Не зважаючи на те, що основним значенням плюсквамперфекта є 

передування відносно іншої дії у минулому, він може позначати таксисне 

значення одночасовості у складнопідрядних реченнях часу із темпоральними 

сполучниками, які виражають сему одночасовість і у такий спосіб 

детермінують вживання і в головній, і в залежній частині пропозиції 

однакових часових форм.   

38) Während Chenier im Laden allein dem Ansturm der Kundschaft 

ausgesetzt war, hatte sich Baldini mit seinem neuen Lehrling in der 

Werkstatt eingeschlossen (P. Süskind). 

39) Während er seinen Heiratsantrag vorgebracht hatte, hatte ihn die 

Erinnerung an sein früheres Verfallensein dieser Leidenschaft zu 

sehr gequält. [див. 101, с. 104].   

Приклад (38) репрезентує таксисне значення часткової одночасовості. 

Обидві дії знаходяться в одному часовому континуумі, значення якого 

детерміновано сполучником während. Однак тривалість протікання цих дій 

різна: підрядна частина, виражена пасивом, передає тривалість минулої дії, 

тоді як головна із плюсквамперфектом – завершену одномоментну дію. У 

прикладі (39) дії головної і підрядної частин є одночасовими, відбуваються 
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паралельно і не виявляють аспектуальної завершеності. 

Часткова одночасовість дій із плюсквамперфектом уможливлюється 

також при вживанні плюсквамперфектних форм у пропозиціях із 

дієприслівником: 

40) Ich hatte mich, bitteren Herzens verzichtend, aus dem großen Kreis 

der Brüder und Schwestern, ihrer Freunde und jugendlichen Sklaven 

entfernt, in dem abends flüsternd oder laut beredet, bespöttelt und 

kritisiert wurde, was tagsüber im Rat beschlossen worden war 

(Ch. Wolf). 

Для давноминулого часу в українській мові характерним вираженням 

одночасовості двох дій є поєднання його форм із дієприслівниками, які 

передають значення сутаксису (дії відбуваються паралельно, з погляду 

хронології накладені одна на одну [8, с. 336]). Спеціалізованим засобом 

вираження сутаксису є дієприслівники із суфіксом -чи [Там само, с. 338]. 

Наприклад: 

41) Умираючи, старий Чумак, старий коваль, наказав був усіх 

синів своїх до себе мерщій згукати, телеграму вдарити, щоб 

мерщій поспішали, поки ще він живий (І. Багряний). 

Ситуація (41) передбачає паралельне розгортання двох дій, серед яких 

не визначаємо ні головну, ні залежну частини. Форма давноминулого наказав 

був накладається на дієприслівник умираючи, який начебто виражає 

тривалість дії, хоча з логічної точки зору це викликає певні суперечності, бо 

факт настання смерті одномоментний, однак така інтерпретація дії надає 

висловленню певного драматизму. 

Українська мова засвідчує наявність таксисних ситуацій одночасовості, 

коли форми давноминулого часу виступають у поєднання зі сполучниками 

коли або як. Наприклад: 

42) Уласій був казав, як ішов у Бозну (М. Матіос). 
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У цьому випадку (42)  розрізняємо значення часткової одночасовості, 

оскільки дії, виражені формами давноминулого часу і простого минулого, 

відбуваються паралельно: Уласій був казав, у той час, як ішов у Бозну. 

  

2.1.4. Фоновий таксис 

Дослідження категорії таксису засвідчують, що для неї характерні не 

тільки хронологічні темпоральні відношення, а й такі, що є атемпоральними, 

коли на передній план двох ситуацій одного часового континууму 

висуваються інші види взаємозалежності (означальні, причинові, допустові, 

порівняльні тощо), а хронологічні відношення є тільки тлом для реалізації 

основного значення пропозиції. У лінгвістиці кваліфікують такий вид таксису 

як фоновий. Зокрема, В. С. Храковский зазначає, що в ситуації з фоновим 

таксисом хронологічні відношення є неєдиними і неосновними відношеннями, 

які пов’язують дві ситуації [86, с. 113]. Л. М. Гареєва вказує на те, що до 

периферії функціонально-семантичного поля незалежного таксису відносяться 

складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним, умови, допусту, причини, 

наслідку чи порівняння із  нехронологічними відношеннями (наприклад 

причиново-наслідковими тощо) [24, с. 44]. 

Можна припустити, що в обох мовах фоновий таксис, при якому 

взаємна хронологічна орієнтація ситуацій, що супроводжує відношення 

атемпорального типу, є вторинною, має місце в складнопідрядних реченнях із 

різними видами підрядного зв’язку: підрядними означальними, а також 

причини, мети тощо, в яких предикати підрядної частини, виражені формами 

плюсквамперфекта/давноминулого часу, указують на дію, що передує іншій 

дії, вираженій предикатом головного речення [65, с. 659]. У зіставлюваних 

мовах найрезультативнішими серед наведених типів речень виявилися 

конструкції із підрядним означальним. Наприклад:  

43) Von allen Menschen, die er je getroffen hatte, waren seine 

Studenten die dümmsten (D. Kehlmann). 

44) Вони ще помовчали. Та мить безсловесного порозуміння, що 
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була поміж ними зайшла, минулася, й обоє це відчували 

(О. Забужко). 

45) На його дихнуло знов жаром тих гарячих уст, що були 

вп'ялися в його тоді як він ховався в очеретах (І. Нечуй-

Левицький).  

Менш результативними у дослідженні виявились конструкції із 

підрядним реченням причини – (46), (47), мети – (48), (49) чи допусту – (50), 

(51): 

46) Ich hatte ihr auch nie geschrieben, weil ich nicht wußte, ob ihre 

Post überwacht würde (E. Remarque). 

47) Сулейман признавав їй у душі глибоку рацію, бо розчарувався 

був на своїй першій любові (О. Назарук). 

48) Als ich in die Kabine zurückkehrte… hatte er sich gestattet, meine 

Akten vom Boden aufzuheben, damit niemand drauf tritt, und 

überreichte sie mir, seinerseits die Höflichkeit in Person (M. Frisch). 

49) Народ з самого ранку узявся був за лопати, щоб прогорнути 

хоч стежку, та нічого не зробивши, розійшовся по хатах... 

(П. Мирний) 

50) Lankes wollte abermals eine Zigarette haben, obwohl er die 

vorherige noch nicht geraucht hatte (G. Grass).  

51) Наступного вечора, хоч був домовився вже на той вечір 

зустрітися з товаришем, Бронко вирішив зайти до читальні і 

дізнатися, в чому справа (І. Вільде). 

Наведені приклади дають підстави стверджувати, що, незважаючи на 

атемпоральний план висловлень (плюсквамперфект/давноминулий час 

уживаються у різного роду підрядних реченнях), значення фонового таксису 

все ж таки зберігається. В. С. Храковський вказує на специфічні особливості 

таких конструкцій із фоновим таксисом, які, на його думку, полягають у тому, 

що в них таксисні відношення існують як між ситуаціями, які локалізовані в 

межах одного часового плану, так і між ситуаціями, локалізованими в межах 
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різних часових планів [85, с. 51]. У пропозиціях (46-51) репрезентовано 

різночасові ситуації, коли форми плюсквамперфекта / давноминулого часу 

передають тло, на основі якого розгортається інший вид взаємозумовленості 

співвідносних дій, який є основним для вказаного типу ситуацій. 
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2.2. Позначення актуального в минулому результату дії 

Уживання плюсквамперфекта у німецьких і давноминулого часу в 

українських художніх текстах засвідчує ще одну функцію досліджуваних 

грамем – позначення актуального в минулому результату дії. До її семних 

характеристик П. В. Петрухін та Д. В. Сичинава зараховують: розрив із 

теперішнім часом, віддаленість від теперішнього, яке не є безпосереднім 

результатом дії чи події, які позначені формою плюсквамперфекта [59, с. 207]. 

Не виникає сумніву, що семантичне поле порівнюваних грамем в обох мовах 

охоплює минуле, яке передує референтній точці, позначеній перфектом. 

Йдеться про минуле, яке описане з позиції спостерігача, що знаходиться в цій 

референтній точці, але воно вже неактуальне для моменту мовлення. 

Порівняймо: 

52) Es war im Sommer 1917 gewesen. Unsere Kompanie lag damals in 

Flandern, und wir hatten unverhofft ein paar Tage Urlaub nach 

Ostende bekommen, Meyer, Holthoff, Breyer, Lütgens, ich und noch 

einige andere. Die meisten von uns waren noch nie am Meere 

gewesen… (E. Remarque). 

53) Він бо тут прожив був цілий рік в камері самотнього 

ув‘язнення і за малим не став живою ілюстрацією до 

―Шільонського в‘язня Шіллерового, коли б не бунтівлива 

молодість. Проте зараз ... (І. Багряний).  

Обидва приклади зіставлюваних мов підкреслюють розрив із 

теперішнім часом: плюсквамперфект – через часову вказівку протікання дії im 

Sommer 1917, що відносить всю наступність подій до плану далекого 

минулого; давноминулий – позначенням тривалості дії цілий рік і 

контрастивним сполученням на початку наступного речення проте зараз. У 

цьому співвідношенні визначення результату передминулої дії, який перестав 

бути актуальним у момент повідомлення про нього, витікає з первинної 

семантики плюсквамперфекта, що виражає часову зону, відокремлену від 

періоду мовлення [65, с. 662].  
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У текстах українському давноминулому притаманна часова віднесеність 

у далеке минуле:  

54) Мати вбила чи видала партизанам свого сина-гетьманця, що 

прийшов був з німцями до села, так нікому й не сказавши, що 

то був її син (О. Довженко) – йдеться про події Другої світової 

війни.  

Для німецького плюсквамперфекта ця особливість не є облігаторною, 

оскільки позначені плюсквамперфектом події можуть знаходитись і в меншій 

часовій дистанції. На цю особливість німецького плюсквамперфекта вказує 

зокрема К. Броєр [108, с. 23]. 

 

55) Auf dem Tisch am Fenster standen zwei Kognakflaschen. Eine davon 

war fast leer. Am Abend vorher war sie voll gewesen. Ich hatte 

vergessen, sie einzuschließen (E. Remarque).  

Мовець заходить у майстерню, де бачить дві пляшки коньяку, одна з 

яких майже порожня, при тому, що напередодні ввечері вона була повною 

(часова віддаленість – одна ніч). Подія, виражена плюсквамперфектом war… 

gewesen, перестає бути актуальною, значення набуває констатація факту 

порожньої пляшки. Поданий приклад характеризує таку ознаку 

плюсквамперфекта, як актуальність наслідку (дія, незалежно від того, 

наскільки денотат віддалений від моменту його розгляду, від точки відліку, 

пов’язаний із цією точкою, але не сам, а своїм результатом, актуальним точці 

відліку) [див. 19, с. 35]: мовець пригадує, що забув закрити пляшку: Ich hatte 

vergessen, sie einzuschließen → (як результат) Eine davon war fast leer (вона 

порожня).  

Таким чином, між моментом мовлення та планом минулого, 

позначеного плюсквамперфектом, лежить часова зона, яка їх розмежовує, 

вони не перетинаються, тобто плюсквамперфект маркований семою 

дистанційності, але ця дистанційність порівняно до давноминулого часу може 

бути незначною (можливо, саме тому деякі дослідники вважають 



75 

давноминулий одним із складників плюсквамперфекта [116, с. 144]). Така 

функція реалізується в різних типах речень і особливо чітко простежується 

при наявності в них часових детермінантів, що вказують на віддаленість дії та 

її результату від моменту повідомлення про них. Порівняймо також:  

56) Ich hatte ihren Geruch früher besonders geliebt (B. Schlink). 

57) З того часу, 1883 року, українській трупі були заборонили 

грати в усьому київському генерал-губернаторстві... 

(М. Садовський)  

В обох прикладах порівнювані грамеми набувають додаткового 

значення віддаленості події за допомогою часових квантифікаторів: früher (→ 

до моменту мовлення) / з того часу, 1883 року. В німецькій мові часовий 

детермінант наділений семантикою, яка суперечить теперішньому стану речей 

(Раніше я особливо любив її запах), напрошується висновок, що зараз суб’єкт 

його більше не любить або ж ступінь градації цієї любові послаблений 

(любить, але вже не такою мірою). Отож можна погодитись із думкою про те, 

що темпоральний квантифікатор одночасно виконує функцію таксисного 

специфікатора, оскільки позиціонує дію стосовно означеного ним періоду, а 

не моменту мовлення [65, с. 661-662].   

Оскільки саме на відокремленості семантичної зони, представленої 

порівнюваними грамемами, засновується функція позначення результату дії, 

що перестав бути актуальним у момент мовлення, можемо стверджувати, що 

для плюсквамперфекта у німецькій мові ця функція більш характерна, ніж для 

давноминулого часу в українській мові, що пояснюється різною 

дистанційністю зіставлюваних грамем від моменту мовлення. 
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2.3. Плюсквамперфект/давноминулий час із семантикою незавершеної 

ситуації 

2.3.1. Функція незавершеної минулої ситуації 

В контексті дослідження проблеми функціонування плюсквамперфекта / 

давноминулого часу в сучасних німецькій та українській літературних мовах 

актуальним видається розгляд одного із його семантичних варантів, а саме 

позначення започаткованої ситуації, яка завершилась внаслідок не своєї 

вичерпаності, а виникнення іншої ситуації, яка перервала дію або стан, 

позначені формами досліджуваних грамем. Значення незавершеної ситуації 

плюсквамперфект/давноминулий час виражають у складносурядних реченнях 

із протиставними відношеннями між частинами [65, с. 662]. Можливим 

виявом такого значення можуть також слугувати конструкції, коли 

протиставлення виведене на початок наступного речення. Розглянемо: 

58) Eine Woche lang hatte ich versucht, nicht an sie zu denken. Aber da 

war nichts, was mich ausgefüllt und abgelenkt hätte; der Arzt ließ 

noch nicht zu, daß ich die Schule besuchte, der Bücher war ich nach 

Monaten des Lesens überdrüssig, und die Freunde schauten zwar 

vorbei, aber ich war schon so lange krank, daß ihre Besuche die 

Brücke zwischen ihrem und meinem Alltag nicht mehr schlagen 

konnten und immer kürzer wurden (B. Schlink). 

59) Захворів Арафат, лікують в Парижі. Хотіли було судити 

Піночета, але у нього вже помірне слабоумство (Л. Костенко). 

В обох випадках (58), (59) виражені плюсквамперфектом/давноминулим 

часом дії не досягають своєї мети внаслідок введення заперечних сполучників, 

які переривають процес реалізації запланованої ситуації на різних її етапах. 

Для аналізу семантики речень такого типу розглянемо побудову 

конструктивної моделі: незавершена минула ситуація (НМС) = суб’єкт 

висловлення + дія, виражена плюсквамперфектною формою + заперечення ± 

чинники, які цьому завадили. Для прикладу звернімося до наведених вище 

ситуацій: (58) впродовж одного тижня головний герой намагався не думати 
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про свою кохану (ймовірно, хотів забути), але оскільки не було нічого, що 

могло б його заповнити чи відволікти (далі перераховується низка чинників, 

які не дозволили йому це зробити), то ситуація не завершилася: він її не забув, 

звідси НМС = суб’єкт ich + дія hatte… versucht, nicht an sie zu denken + 

заперечення аber ± чинники, які цьому завадили: da war nichts, was mich 

ausgefüllt und abgelenkt hätte; der Arzt ließ noch nicht zu, daß ich die Schule 

besuchte, der Bücher war ich nach Monaten des Lesens überdrüssig, und die 

Freunde schauten zwar vorbei, aber ich war schon so lange krank, daß ihre 

Besuche die Brücke zwischen ihrem und meinem Alltag nicht mehr schlagen 

konnten und immer kürzer wurden; (59)  виражає бажання (причому конкретно 

суб’єкт бажання не виражено) здійснити суд над чилійським диктатором 

Піночетом, яке не реалізовується внаслідок його слабоумства: НМС = суб’єкт 

(імпліцитно) вони + дія хотіли було судити + заперечення але + 

перешкоджаючі чинники у нього вже помірне слабоумство. 

При цьому слід мати на увазі, що функція незавершеної минулої 

ситуації у німецькій та в українській мовах суттєво різняться. У німецькій 

мові функцію незавершеної минулої ситуації визначаємо контекстуально. В 

той час  як  в українській мові форму давноминулого часу в зазначеній 

функції репрезентують фазові або модальні дієслова у складі дієслівних 

предикатів [65,  с. 663]. Можна припустити, що вказана функція більш 

притаманна українській мові. Порівняймо: 

60) 1917. Flandern. Middendorf und ich hatten in der Kantine eine 

Flasche Rotwein gekauft. Damit wollten wir feiern. Aber wir kamen 

nicht dazu. Frühmorgens fing das schwere Feuer der Engländer an 

(E. Remarque).  

61) Василь Іванович ошелешено подивився лікарці вслід, почухав 

маківку і вже хотів був замкнутися зсередини в клініці, аж 

раптом побачив вогник серед дерев (Л. Дашвар).   

62) Він зробив було рух, щоб одягнутися, хвилину вагався, потім з 

силою жбурнув мундир на крісло (Ю. Дольд-Михайлик). 
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У випадку (60) нереалізованість запланованої дії випливає із ситуації  

двох останніх речень: солдати купили пляшку червоного вина: хотіли щось 

відсвяткувати, але їм це не вдалося, оскільки рано-вранці їх почали 

обстрілювати англійці. Намір не реалізовується, і ситуація, позначена низкою 

речень, не завершується. Речення  (61), (62) за семантикою наближені до 

російських конструкцій з часткою  было: Катя хотела было растворить 

двери, но Маша ее позвала обратно [див. 104, с. 1986]. Водночас подібні 

побудови притаманні й українській мові; як зауважує С. Бевзенко: 

„…давноминулий час іноді виступає в здеформованому вигляді з формою 

було в усіх родах і числах”
 

[9, с. 321]. Д. В. Сичинава стверджує, що 

українська літературна конструкція з узгодженим допоміжним дієсловом 

хотів був функціонально є близькою до російської й передає значення 

перерваної ситуації й анульованого результату [71, с. 113]. 

 У дослідженні розглядаємо форми давноминулого часу із узгодженим 

допоміжним дієсловом бути та неузгодженою часткою було як синонімічні 

варіанти єдиного інваріантного значення незавершеної минулої ситуації у їх 

поєднанні з фазовими або модальними дієсловами, які дають змогу 

відслідкувати фазу, на якій відбувається переривання ситуації.  

 Семантика граматичних конструкцій з часткою було привертала увагу 

багатьох дослідників, зокрема А. Барентсена, Ю. П. Князева,                   

І. О. Шошитайшвілі, Т. М. Молошної, В. О. Плунгяна, Д. В. Сичинави. 

Т. М. Молошна висловлює думку, згідно з якою зазначена конструкція 

походить від давньоруського плюсквамперфекта. Дослідниця вважає, що 

„було в поєднанні з дієсловом у формі минулого часу позначає дію, яка 

відбулась раніше іншої минулої дії, тієї, яка її перервала” [54, с. 564]. 

В. О. Плунгян зазначає, що конструкція з часткою було  включає значення 

‘надминулого’, але її значення є ширшим, оскільки охоплює не тільки 

перервані до моменту мовлення ситуації, а й практично всі типи 

‘нереалізованих ситуацій’ [61, с. 265]: таких, які були задумані, але не 
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почалися, які почалися, але були перервані, завершені, проте з втраченою 

релевантністю. 

Науковці звертають увагу на те, що, незважаючи на значення 

незавершеності, фаза ситуації, позначувана давноминулим часом, практично 

завжди досягається. Тобто ті, хто хотіли було судити Піночета, мали таке 

бажання і намір (59); хто зробив було рух– здійснив цю дію (62). І, таким 

чином, у наведених прикладах (як і в більшості вживань) конструкції з 

часткою було мають пострезультативну інтерпретацію [34, с. 299]. Вважаємо, 

що наведене твердження буде правомірним за умови виключення форм 

давноминулого часу із контекстуального оточення, бо контекст, який у 

досліджуваній функції вводиться за допомогою протиставних сполучників, 

вказуватиме на незавершеність бажаної дії. 

Аналізуючи праці багатьох дослідників, робимо висновок про те, що 

вихідним положенням, яке б об’єднувало різні вживання конструкції з 

часткою було, є уявлення про порушення ‘нормального розвитку подій’(a 

disturbance of the natural flow of the events [104, с. 52]). Під ‘нормальним’ 

розуміється такий розвиток ситуації (точніше ‘макроситуації’), при якій за 

бажанням слідує намір, за наміром початок дії щодо здійснення бажаного, дія, 

яка виконується доводиться до кінця, її результат зберігається, а кінцева мета 

дії, заради якої докладались усі ці зусилля, досягається. Вживання конструкції 

з часткою було є показником того, що на якомусь етапі такий розвиток дії був 

порушений [34, с. 298-299].  

У дисертації аналізуємо приклади, у яких у процесі розвитку дії, 

вираженої плюсквамперфектом/давноминулим часом, виникає перешкода, яка 

не допускає нормального її завершення або вказує на анульований результат 

дії. Дотримуючись класифікації Ю. П. Князева [34, с. 299-301], розмежування 

незавершених ситуацій проводимо відповідно до етапу їх розгортання:  

1. Суб’єкт мав намір або намагався здійснити дію, але передумав і не 

добився успіху:  

63) Ich setzte mich aufs Sofa. Sie hatte mich schlecht behandelt, und ich 
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hatte sie zur Rede stellen wollen. Aber ich war gar nicht an sie 

herangekommen.  Statt dessen hatte sie mich angegriffen 

(B. Schlink). 

64) Ряжанка хотів був поспитати в сусідів, але посоромився 

(І. Білик). 

65) Хотів було перейти на замполітську службу, так звану 

військово-політичну роботу, але як людина думаюча, з досить 

гарним літературним смаком, зрозумів, що не зможе день за 

днем повторювати ті догми, які треба було втовкмачувати у 

голови солдатам і офіцерам (В. Лис). 

Наведені приклади демонструють семантику нереалізованого наміру: в 

ході розвитку макроситуації зародився намір, бажання до певної дії (zur Rede 

stellen; поспитати сусідів; перейти на замполітську службу), але через певні 

чинники (у першому випадку (63) це – внутрішній чинник невпевненості 

людини ; у другому (64) – сорому людини; у третьому (65) – це чинник 

перспективної оцінки майбутнього) подальшого розвитку не відбувається: 

реалізація наміру припиняється на початковій стадії. Оскільки з усіх 

необхідних компонентів ‘нормального протікання дії’ присутні тільки 

бажання і намір, то незавершеність минулої ситуації є очевидною. 

У німецькій мові початкову фазу розгортання незавершеної минулої 

ситуації репрезентують також конструкції: beinahe, fast + плюсквамперфект 

кон’юнктива. 

66) Rettet mich auch! hätte ich fast gerufen, aber was mir zu erleben 

vorbehalten war, hatte ich noch nicht erlebt (Ch. Wolf). 

67) Alle Tage hat mir der Hungerengel das Hirn gefressen. Und eines 

Tages hat er mir die Hand gehoben. Und mit dieser Hand hätte ich 

den Karli Halmen fast erschlagen – es ging um den Kriminalfall mit 

dem Brot (H. Müller). 

У наведених прикладах вживання плюсквамперфекта в умовному 

способі є облігаторним, він підкреслює семантику ірреальності, незворотно 
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втрачених можливостей, які за певних умов могли б реалізуватися. В 

українській мові для передачі аналогічного змісту вживається простий 

минулий час дійсного способу із заперечною часткою.  

68) Я вже і сам мало не розстроївся, зняв маринарку, кинув на 

землю, і думаю, куди подівся той занюханий іль паспорте 

(Н. Снядалко). 

Вживання давноминулого часу для відтворення такої семантики не є 

поширеним явищем. 

69) …і я прикушую язика, з якого знов мало не зірвалась була 

готова відповідь: — Я його бачив… (О. Забужко) 

2. Дія (динамічна фаза ‘макроситуації’) починає здійснюватися, але або 

переривається іншою дією, або ж продовжується та вже з іншими 

параметрами: 

70) Ich erfuhr bald, daß mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei; 

wir waren ins Gespräch gekommen, und ich hatte begonnen, ihm 

meine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde 

aufmerksam, und ich bemerkte plötzlich, daß alles Gespräch umher 

verstummt war. »Der Schimmelreiter!« rief einer aus der 

Gesellschaft, und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die 

übrigen (Th. Storm). 

71) Sie hatten schon mit dem Verladen begonnen, und Schneider 

bemerkte, daß an der Küche auch die Obstkörbe aufgeladen wurden, 

und der Fahrer des Chefs schleppte eine große graue, mit Blech 

beschlagene Kiste über den Hof (H. Böll). 

72) А якщо зі мною щось станеться, ти цього хлопчика … — почав 

було Ворон , проте вона його перебила (В. Шкляр). 

73) Нестерпно захотілося на свіже повітря, від задушливої 

атмосфери починало трохи нудити, і Генріх почав було 

підшукувати привід, щоб скоріше піти, але в цей час денщик 

приніс каву, лимони, пляшечку лікеру (Ю. Дольд-Михайлик). 
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74) Ти знаєш, у Юрка є геніальна ідея, — почав було Сергій, але 

Юрко глянув на нього так, що він закліпав очима і замовк 

(В. Малик). 

Поданий фактичний матеріал вказує на експозицію безпосереднього 

розгортання дії, яка не призводить до  кінцевої мети: у перших двох випадках 

(70), (71) переривання ситуації зумовлене зовнішніми обставинами. У 

прикладах (72), (74) має місце зумисне переривання ситуації внаслідок 

словесного втручання і мови жестів; у випадку (73) дія, яка перериває дію, 

виражену давноминулим часом, – це радше збіг обставин, який, проте, слугує 

каталізатором до іншого розгортання ситуації, оскільки, навіть не вдаючись 

до подальшого контексту, стає зрозуміло, що суб’єкт нікуди не пішов. 

Загалом наведені приклади передають сукупне значення перерваної спроби. 

3. Дія здійснилася від початку до кінця (пройдені всі послідовні стадії 

‘макроситуації’), але її результат не зберігається. Під результатом розуміємо 

той порядок речей, який настає після завершення дії, тобто присутнє 

апелювання до уявлення носія мови про причинові зв’язки, які існують між 

діями і станами, які слідують за ними [92, с. 145]. Результативні процеси 

дозволяють передбачити, що за їх природного завершення обов’язково 

наступить стан, якщо на етапі переходу до нього не виникнуть перешкоди 

[92, с. 138]. 

75) Mehrmals hatte er um Audienz angesucht, aber der Herzog war 

stets beschäftigt (D. Kehlmann). 

76) На подвір’ї добротного будинку загавкав великий чорний пес, 

схожий на вівчарку. Соломія спинилася було, та побачила, що 

псисько прив’язаний, з ланцюгом на дроті бігає, мало до хати 

не дістає, али пройти мона. Вона й пройшла (В. Лис). 

77) Ми з дружиною стояли на балконі, вона, сміючись, цитувала, як 

чорт підкрався до місяця і вже простягнув було руку схопити, 

але відсмикнув, посмоктав обпечений палець, дриґнув ногою і 

заскочив з іншого боку (Л. Костенко). 
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У першому прикладі (75) присутнє анулювання результату 

багаторазової дії (домовленостей про аудієнцію): суб’єкт домовлявся, щоб 

його прийняли кілька разів, але намарно, бо герцог завжди був зайнятий. У 

ситуації (76) анулювання результату дії, вираженої давноминулим часом, є 

очевидним, оскільки він був важливим тільки для того моменту, про який 

йдеться в тексті (мовець не міг перебувати у статичному стані впродовж 

довгого періоду часу). Наступний приклад (77) якнайкраще характеризує 

фазовість розгортання ситуації: намір, попередній етап – підкрадання та 

власне результат – рука простягнута, який, проте, перекреслюється, бо руку 

відсмикують. 

В таких конструкціях дія чи стан, виражені формами 

плюсквамперфекта/давноминулого часу, не завершуються, оскільки уявлення 

суб’єкта про стан речей у світі виявляється недостовірним. Відповідно 

порушується ‘нормальна’, з  точки зору наївної картини світу, відповідність 

мисленнєвої й об’єктивної реальності [92, с. 147], що підтверджується 

наведеними прикладами:  у ситуації (75) головний герой не знає об’єктивних 

причин відмови в аудієнції,тому знову і знову домовляється про зустріч; у 

ситуації (76) мовець не володіє інформацією про будинок, до якого прийшов, 

очевидно, вперше, що випливає з контексту, бо загавкав великий чорний пес…, 

і вона → спинилася було, та побачила, що псисько прив’язаний, оцінила 

обстановку → мало до хати не дістає, али пройти мона, здійснює дію, яка 

перекреслює результат попередньої, вираженої формою давноминулого часу 

→ вона й пройшла. Актуальним стає результат дії, яка завершує 

ситуацію.Тобто героїня твору знайомиться з існуючим станом речей під час 

безпосереднього освоєння дійсності. У прикладі з твору Л. Костенко (77) 

ситуація аналогічна попередній: суб’єкт не володіє достовірною інформацією 

про властивості місяця і як факт перекреслює досягнутий результат – 

відсмикує руку. 

4. Дія відбулася, але не досягнула своєї кінцевої мети, що особливо 

характерно для конструкцій з дієсловами, які позначають переміщення. 
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78) Пан Януш, не розуміючи сам, що робить, кинувся було 

доганяти привідця польського війська, щоб умовити його 

повернутись назад; та те було марною працею, бо од пана 

Домініка на шляху лишилася тільки курява (А. Кащенко). 

Цю фазу можуть представляти й інші семантичні групи дієслів, якщо 

позначувана ними дія не дає очікуваного результату[34, с. 300]: 

79) Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum 

erstenmal seit Jahren seine Heimatstadt, um am Deutschen 

Naturforscherkongreß in Berlin teilzunehmen. Selbstverständlich 

wollte er nicht dorthin. Monatelang hatte er sich geweigert, aber 

Alexander von Humboldt war hartnäckig geblieben, bis er in einem 

schwachen Moment und in der Hoffnung, der Tag käme nie, 

zugesagt hatte (D. Kehlmann). 

У прикладі (79) головний не герой не хоче їхати на конгрес у Берлін. 

Впродовж кількох місяців він відмовлявся, але все ж таки погодився. Звідси 

випливає, що дія Monatelang hatte er sich geweigert скасовується і не сягає 

своєї первинної мети, бо мовець не залишається дома, а їде. 

80) Тетянка було подумала - місяць покрутиться і сам 

відступиться, але минув місяць, другий, третій, а Стьопка 

знай крутиться біля близнючок (Л. Дашвар). 

Отож в обох випадках, попри результативний стан предикатів, 

позначених формами плюсквамперфекта/давноминулого часу, кінцева мета 

ситуації не досягається. Для узагальнення наведених тверджень див. Додаток 

А. 

З Додатку А, можна зробити висновки, що у контексті семантики 

незавершеної минулої ситуації кожний етап розвитку її макроситуації 

характеризується своєрідною специфікою, яка полягає в тому, що поділ за 

фазами незавершених минулих ситуацій, виражених формами 

плюсквамперфекта/давноминулого часу, безпосередньо залежить від 

семантики самого дієслова, його виду (для української мови) та власне 
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контексту. Тобто існують певні групи дієслів, які позначають тільки якусь 

конкретну фазу і не можуть мати подальшого розгортання дії внаслідок свого 

семантичного обмеження. Наприклад, дієслово недоконаного виду хотіти 

ніколи не перейде з фази наміру у фазу безпосереднього розгортання дії, а 

дієслово починати – у завершальну фазу. Прикметно, що дієслово починати 

найбільш вживане у подібного роду ситуаціях і має необмежену здатність 

поєднуватися з іншими дієсловами, які позначають локалізовану в часі 

тривалу дію, що дає підгрунтя характеризувати це дієслово як службове [79, с. 

163-164].  

Мовознавці зазначають, що фазова функція є реалізацією внутрішнього 

часу, закладеного в дієслові внаслідок його процесності, а процес, як відомо, 

повинен колись початися, має певну тривалість (інколи дуже малу), а також 

завершення [8, с. 28]. Зазначимо, однак, що конструкцію з одним і тим самим 

дієсловом можна трактувати по-різному, залежно від конкретної ситуації вона 

може навіть перейти з одного класу інтерпретацій в інший [92, с. 147]. 

Розглянемо приклади з української мови, в яких видові пари одного дієслова 

виступають у різних значеннях: 

81) Він поривався було устати, та не здержався — поточився і — 

як два зняло! — розпластався серед хати (Панас Мирний). 

82) Проценко, мов громом прибитий, стояв і трусився... Він не 

знав, чи йому кинутися у вікно і одним махом розметати голову 

цій дурній повії. Він був справді порвався, та Книш  

поспішив ухопитися за руку і геть одвести від вікна 

(Панас Мирний). 

У першому реченні (81), незважаючи на недоконаний вид дієслова, 

присутня вказівка на те, що результат дії був анульований. Така інтерпретація 

випливає із завершального етапу ситуації: суб’єкт розпластався серед хати, а 

це свідчить про те, що його спроба встати увінчалася успіхом, хоча й не 

надовго, бо він не здержався – поточився. Наступну пропозицію (82) можемо 

кваліфікувати як перервану спробу. Не тільки не був досягнутий результат, 
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але й сама дія не здійснилася (тобто була почата, але не завершена), не було 

переходу від початку ситуації до її продовження. 

Звідси випливає, що з опертя виключно на семантику дієслова 

неможливо точно передбачити, на якому етапі перебігу ситуації відбувся 

розрив, проте, як зазначалось раніше, для кожного конкретного дієслова існує 

певна базова інтерпретація, пов’язана із семантичним типом, а для 

продуктивного аналізу необхідний контекст [92, с. 147-148]. 

Особливістю семантики незавершеної ситуації є те, що форми 

плюсквамперфекта/давноминулого часу добре співвідносяться  з такими 

фазовими прислівниками як: plötzlich, fast, beinahe, schon (див. (66, 67, 71)); 

уже, майже, мало не, трохи (див. (69, 77)), які точніше вказують на момент, 

коли нормальний перебіг дії був порушений, тобто локалізують точку відліку. 

І. Шошитайшвілі в праці „Функции и статус плюсквамперфекта в глагольной 

системе” підкреслює, що точка відліку для аналізованих конструкцій 

задається не моментом, який є для ситуації внутрішнім, тобто не вказівкою на 

певну фазу, після якої не наступило продовження, а вказівкою на нову 

ситуацію, яка перекреслює дію попередньої [92, с. 156]. 

83) І вже збирався було гукнути дідові, щоб зачекав на нього. 

Проте так і не гукнув    (В. Рутківський). 

Таким чином, плюсквамперфект/давноминулий час, окрім передування 

в минулому, мають низку інших додаткових значень, серед яких помітно 

вирізняється позначення започаткованої ситуації, яка завершилась не 

внаслідок своєї вичерпаності, а в результаті виникнення іншої ситуації, яка 

перервала дію або стан, позначені формами досліджуваної грамеми. 

Функція незавершеної минулої ситуації у німецькій та в українській 

мовах суттєво відрізняються. У німецькій мові вказану функцію визначаємо 

контекстуально; в той час  як  в українській мові форму давноминулого часу 

репрезентують фазові або модальні дієслова у складі дієслівних предикатів. 

Окрім того, в українській мові є спеціальний показник незавершеної минулої 
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ситуації – частка було. Вживання конструкцій з цією часткою слугує 

своєрідним сигналом про порушення “нормального розвитку подій”. 

Плюсквамперфект/давноминулий час у зазначеній функції знаходять 

свій вияв у різних типах речень, а їх семантичний потенціал реалізується в 

трьох основних різновидах (пропонуємо об’єднати початкову і завершальну 

фазу макроситуації у єдине значення – перерваної спроби): 1) нереалізованого 

наміру; 2) перерваної спроби; 3) анульованого результату. Вибір певної 

інтерпретації залежить від аспектуальних характеристик дієслова, його 

семантики та контексту. 
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2.3.2. Позначення дезактуалізованого результату передминулої дії  

Дослідники, які вивчають семантичні характеристики 

плюсквамперфекта з типологічної точки зору, виявляють функцію, пов’язану з 

вираженням дезактуалізованого результату минулої дії [див.: 62; 59; 65].  

Значення дезактуалізованого результату, який втратив актуальність для 

моменту мовлення, семантично наближене до значення незавершеної минулої 

ситуації; це один із видів граматичної полісемії плюсквамперфекта, що 

підтверджується фактами збігу значення недосягнутого й анульованого 

результату минулої дії. Семантичний місток між ними все-таки існує: якщо в 

першому випадку бажаний результат так і не настає, то в другому він уже 

відсутній і не є значущим для теперішнього стану справ [62, с. 70].  

У німецькій мові:  

84) Er war Student im vierten Semester. Um die vier Semester machen 

zu können, hatte er zwei Jahre im Bergwerk gearbeitet. Das ersparte 

Geld war jetzt fast verbraucht; er hatte nur noch für zwei Monate zu 

leben…Er hatte auf jede Weise versucht, eine Stelle nebenbei zu 

bekommen. Eine Woche lang war er Zettelausteiler für eine 

Margarinefabrik gewesen; aber die Fabrik war pleite gegangen 

(E. Remarque).  

Суб’єкт для того, щоб оплатити навчання, два роки працює на шахті, але 

на час розповіді про нього – його заощадження майже витрачені, тобто 

результат його праці – заробіток анулюється, оскільки проживання вимагає 

певної матеріальної стабільності. Ситуація розгортається: він намагався 

отримати місце роботи: впродовж тижня роздавав рекламні листівки для 

однієї з фабрик, проте вона збанкрутувала, тобто результати його діяльності 

знову дезактуалізуються, оскільки на цей момент часу в нього немає грошей.  

Давноминулий час дієслів доконаного виду вказує на скасований іншою 

минулою дією результат передминулої дії в складносурядному або простому 

реченні. Дія, що скасовує результат дії, вираженої досліджуваною грамемою, 

прототипно позначається формою минулого часу дієслів доконаного виду:  
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85) Перш був розсердивсь, а далі, як розслухав, що йому Настя, 

стогнучи, розказала, та замовк… (Г. Квітка-Основ’яненко);  

86) Ніби задрімав був зразу, але щось приверзлося, то й прокинувся 

рано (А. Головко).  

У першому реченні емоційний стан, виражений формою давноминулого 

часу – був розсердивсь, після позначення як розслухав змінюється на спокій – 

та замовк. У другому реченні предикати обох складових частин виражають 

психологічні стани, один із яких не просто заперечує інший, а й анулює його 

результат. Тобто пробудження анулює стан сну.  

У німецькій мові плюсквамперфект у заданій функції семантично є 

прототипним українському давноминулому. Відмінності полягають у 

наступному: якщо в українських реченнях результат дії, вираженої формою 

давноминулого часу, скасовується іншою дією, представленою формами 

минулого часу дієслів доконаного виду, то в німецькій мові одна форма 

плюсквамперфекта може заперечуватися іншою формою плюсквамперфекта 

(див.(84)). 
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2.4. Ретроспективна функція плюсквамперфекта/давноминулого 

часу 

Одним із центральних значень плюсквамперфекта/давноминулого часу є 

значення ретроспективності. Семантика ретроспективносі полягає у тому, що 

у тексті названі грамеми – це основні розповідні елементи в сенсі вираження 

текстового “регресу” (розриву в хронологічному розвитку подій для 

повідомлення про факти, які передують дії, до якої вже просунулась 

розповідь) [див. 80, с. 55].  

Як зазначають П. В. Петрухін і Д. В. Сичинава, на сьогодні 

проблемними залишаються питання щодо визначення дискурсивних функцій  

плюсквамперфектних форм різних мов, що пов’язано зі структуруванням 

монологічного чи діалогічного тексту й місцем відтвореної події у просторі 

тексту [59, с. 196]. Адже чітка диференціація між тим, що є незалежною 

властивістю видо-часової форми, і властивостями, які виникають в ній в 

результаті текстового тиску, являє значні труднощі [81, с. 9].  

 Для окреслення параметрів ретроспективної функції аналізованих 

грамем розглянемо дефініції поняття ретроспективність. І. Р. Гальперін 

окреслює ретроспекцію як граматичну категорію тексту, що об’єднує форми 

мовного вираження, яке відносить читача до змістовно-фактуальної 

попередньої інформації [23, с. 106]. Деякі науковці дотримуються думки, що 

автор може цілеспрямовано викликати із пам’яті читача згадку про ті події, які 

здаються йому найважливішими. Наслідком ретроспекції є переакцентуація 

інформації художнього дискурсу. Категорійною ознакою ретроспекції є 

темпоральний “стрибок” вліво відносно лінійної послідовності подій, тобто 

відносно фіктивного теперішнього художнього дискурсу [23, с. 106; 64, с. 

288]. 

Коли говорять про ретроспективну функцію стосовно дієслівної форми, 

то мають на увазі її участь у визначеному композиційному прийомі, сутність 

якого полягає у переплетінні різних часових пластів, у встановленні зв’язків 

між різними подіями [81, с. 173].  
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Подання ретроспективних оглядів – це відомий поетичний прийом: від 

певного часового моменту, до якого просунулась розповідь, відбуваються 

повернення до попередньої у минулому події; або поточнюється хід 

проміжних подій, які тільки починають розгортатися, або подається віддалене 

минуле (weit entfernte Vergangenheit) [169, с. 120]. 

Основними засобами вираження ретроспекції у німецькій мові є часові 

форми дієслова, такі як претерит і плюсквамперфект, загальним значенням 

яких можна вважти відокремлення від моменту мовлення і з точкою відліку 

реального протікання дії [76, с. 43]. 

На ретроспективне значення плюсквамперфекта вказує більшість 

науковців, які займалися дослідженням цієї  граматичної категорії. 

Г. Брінкман зазначає, що плюсквамперфект повідомляє про те, що у розповіді 

виступає як спогад про минулі часи (Rückerinnerung) [109, с. 344]. К. Вельке 

виділяє значення ретроспективності, віддаленого минулого (tiefe 

Vergangenheit) серед основних сем плюсквамперфекта поряд із передминулим 

(Vorvergangenheit) і передмайбутнім у минулому (Vorzukunft in der 

Vergangenheit) [176, с. 351]. 

Ретроспективний плюсквамперфект актуалізує у тексті значення 

дистантної відокремленості перебігу дії чи описаних автором подій минулого 

плану. Прикметною є синтаксична структура ретроспективних включень. 

Мінімальними контекстуальними умовами реалізації значення ретроспекції є 

підрядні речення часу, з’ясувальні і атрибутивні підрядні речення. Лексичні 

детермінанти дії, що супроводжують дієслівну форму, мають допоміжне 

значення. Їх уживання пов’язане з необхідністю визначення плану сюжетного 

часу [76, с. 48]. 

Плюсквамперфект позначає ретроспективність, коли він виражає 

передування щодо перфекта чи претерита (в своєму звичному значенні) 

відображає протікання дії на третій часовій площині; через фіктивне 

теперішнє як основу подія розгортається у трьох часових площинах : Präsens – 
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Perfekt = Präteritum – Plusquamperfekt [169, с. 123], тобто (Präsens): Präteritum – 

Plusquamperfekt. 

Ретроспективна функція (“ретроспективне зрушення” [див.: 62; 59; 57])  

плюсквамперфекта/давноминулого часу випливає з того, що значення цих 

грамем не обов’язково виникає в мові, складаючись із незалежних одне від 

одного таксисного й темпорального блоків; воно може мислитись  як 

результат додаткової зміни вже існуючої ситуації, її ретроспективізації. 

Показники ретроспективізації виявляються відносно подій, часова 

співвіднесеність яких вже визначена. Її ключовим завданням постає не 

розміщення дії на часовій вісі, а зміна її існуючої локалізації по цій же вісі 

назад [62, с. 74].  

Розглянемо приклади:  

87) Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenster in den 

Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt 

des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras auf dem Nacken 

tragen… (T. Storm). 

У прикладі (87) плюсквамперфект (erzählt hatte) вказує на ретроспекцію, 

значення якої посилюється завдяки введенню часового детермінанта einst: 

оповідач пригадує жахливі привиди, про які йому колись розповідав старий 

капітан. Тобто ретроспективність є важливим текстотвірним чинником, 

оскільки без екскурсів у минуле не можна було б знайти пояснення чи 

розуміння теперішніх дій героїв. 

Аналізуючи явище ретроспективності, Л. Попович уважає, що функція 

подібних висловлень полягає в наближенні мовця до вираженої 

плюсквамперфектом семантичної зони шляхом умовного перенесення в 

референтну точку минулого, з якої ситуація подається великим планом [65, с.  

665]. Розглянемо: 

88) Der heiße Sand knisterte. Das Geräusch der schwachen Brandung 

rauschte mir in den Ohren. Es erinnerte mich an etwas, an einen 

heißen Tag, wo ich ebenso gelegen hatte — Es war im Sommer 1917 
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gewesen. Unsere Kompanie lag damals in Flandern, und wir hatten 

unverhofft ein paar Tage Urlaub nach Ostende 

bekommen…(E. Remarque). 

89) На часі, який чудовий вираз, — її мов ножем порнуло. Пьотр 

Нікалаїч, Алексей Васільїч — вони купили цей час, як купували 

ефірний, вони самі мали себе за головних... Але шеф, шеф! — він 

же не з тих, не їхньої породи, він же колись був здібним 

журналістом, який чудесний на початку дев'яностих зробив був 

фільм про чернівецьких облисілих діток, там, здається, витік 

ракетного палива був у військовій частині, місто, на добрий 

лад, треба було відселяти, — стоп-стоп, але ж тему то після 

того — згорнули, не випливала більше...(О. Забужко) 

В обох відтворених у тексті ситуаціях значення ретроспективності 

посилюється наявністю темпоральних детермінантів: im Sommer 1917/на 

початку дев'яностих, що переносять акцент із плану головної лінії розповіді 

на другорядну в такий спосіб, що остання постає у цьому текстовому відрізку 

головною. 

На основі фактичного текстового матеріалу зіставлюваних мов можемо 

виокремити кілька різновидів уживання плюсквамперфекта/давноминулого 

часу у ретроспективній функції. 

Основним для вживання цих грамем у вказаній функції є контекст 

спогаду. Художній текст не завжди витримує послідовність подій. Однією з 

його характерних особливостей є переривання авторської розповіді. 

Ретроспективне порушення часового плану розповіді в художньому тексті 

використовується автором при зверненні до минулого, а саме для передачі 

спогадів героїв [80, с.  55]. 

Наприклад: 

90) Ich zog einen Briefbogen aus dem Fach und fing an zu rechnen. Die 

Kinderzeit, die Schule – das war ein Komplex, fern, irgendwo, schon 

nicht mehr wahr. Das richtige Leben begann erst 1916. Da war ich 
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gerade Rekrut geworden… 

1917. Flandern. Middendorf und ich hatten in der Kantine eine Flasche 

Rotwein gekauft. Damit wollten wir feiern. Aber wir kamen nicht 

dazu. Frühmorgens fing das schwere Feuer der Engländer an…  

1918. Das war im Lazarett. Ein paar Tage vorher war ein neuer 

Transport angekommen…  

1922 war ich Bahnarbeiter in Thüringen gewesen, 

1923 Reklamechef einer Gummifabrik. Das war in der Inflation. 

Zweihundert Billionen Mark hatte ich monatlich verdient.  

Und dann? Die Jahre darauf? Ich legte den Bleistift hin. Hatte keinen 

Zweck, das alles nachzurechnen. Ich wußte es auch nicht mehr so 

genau. War zu sehr durcheinandergegangen. Meinen letzten 

Geburtstag hatte ich im Café International gefeiert. Da war ich ein 

Jahr lang Stimmungspianist gewesen. Dann hatte ich Köster und 

Lenz wiedergetroffen. Und jetzt saß ich hier in der Aurewe: Auto-

Reparatur-Werkstatt Köster und Co (E. Remarque).  

91) Ще один скандал. Сказати б, езотеричний. Виявляється, 

керманичі нашої держави є членами якогось ордену. Поповзли 

чутки, що вони масони. Суспільство розхвилювалося, хтось 

навіть пригадав тамплієрів, що були окопалися у 

православному монастирі, а їхній пріор спирався на меч 

(Л. Костенко).  

У німецькому варіанті реалізації зазначеної функції головний герой 

роману Е. Ремарка в день свого тридцятиріччя намагається пригадати події, 

що передували цій даті, тобто він переноситься у певні критичні моменти 

своєї біографії і репрезентує їх як особисто пережиті, особисто засвідчені. На 

передній план виходить розповідь, яка перериває логічний ланцюг теперішніх 

подій, але зображує великим планом ті, що колись були важливими для мовця 

й наклали відбиток на його життя нині. Український приклад із давноминулим 

часом ілюструє спогади оповідача про публічну й резонансну заяву одного з 
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депутатів парламенту, що вищі керівники держави є масонами; віднесеність 

подій у часи тамплієрів переміщує це висловлення назад по часовій вісі, у 

сферу надминулого. 

Вживання цих грамем у вказаній функції можливе в контексті сповіді 

(наприклад у листі-зверненні). Як наголошує З. Я. Тураєва, використання 

плюсквамперфектних форм у ретроспективній функції слід шукати в 

тенденції до реконструкцій внутрішнього світу особистості героя, до 

створення декількох часових пластів у творі, що поєднуються в особливий 

унікальний сплав, єдність, зумовлену людською пам’яттю [81, с. 173]. 

Розглянемо приклади:  

92) Ich sah nur empor und empor: da war Licht, da war das Haus, da 

warst Du, da war meine Welt. Zwei Jahre hatte ich von dieser 

Stunde geträumt, nun war sie mir geschenkt (S. Zweig). 

93) Чи ж ти міг би припустити, щоб я тоді, в тій хвилі, коли 

розсталася з тобою, могла була побігти просто до таткової 

канцелярії, розламати його бюрко, виняти ключі до 

вертгаймівки і забрати з неї скарбові гроші?.. (І. Франко)  

Новели С. Цвейга та І. Франка є композиційно симетричними: на 

початку розповідь ведеться від імені головних суб’єктів (адресатів), однак їх 

переривають листи-сповіді, які й займають основну частину всього тексту та є 

ретроспективними коментарями, сповідями адресантів. У першому прикладі 

(92) плюсквамперфект передає напружений емоційний стан суб’єкта, на що 

вказує часова протяжність здійснення дії: zwei Jahre hatte… geträumt. 

Давноминулий час (93) репрезентує негативно конотоване модальне значення: 

героїня могла була зробити те, про що реципієнт навіть не міг подумати.  

Плюсквамперфект може з’явитися у переказах снів, в яких міститься 

відсилання до ситуації, що “відбулася” до моменту прокинення, притому 

мовець сам пережив таку ситуацію [65, с. 665].  

94) Der Jüngling verlor sich allmählich in süßen Phantasien und 

entschlummerte. Da träumte ihm erst von unabsehlichen Fernen, 
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und wilden, unbekannten Gegenden…Es kam ihm vor, als ginge er in 

einem dunkeln Walde allein. Nur selten schimmerte der Tag durch 

das grüne Netz. Bald kam er vor eine Felsenschlucht, die bergan 

stieg. Er mußte über bemooste Steine klettern, die ein ehemaliger 

Strom herunter gerissen hatte (Novalis). 

95) Я по полудні заснув і мав дивний сон. Десь впали були дуже 

великі сніги, так що все привалили, яри, горби, долини все 

зрівняли. Я ішов тяжко снігами на гору, там ще жили люди в 

хатах. Нараз сніг стопився і немов навесні все зазеленіло. Та 

мене збудили канони (О. Добржанський, цит. за Л. Попович). 

У наведених прикладах і давноминулий час, і плюсквамперфект 

передають позначувані ними ситуації як особисто пережиті, хоча й 

звертаються до різних часово-вимірних планів: реального та уявно-образного 

світу сну.  

Давноминулий час та плюсквамперфект можуть містити відсилання до 

історичних дат, дій видатних особистостей, мистецьких витворів тощо, які в 

конкретному контексті мають значення фонових знань, оскільки надають 

передісторію, коментарі до сучасного плану розповіді. І. Р. Гальперін 

наголошував, що ретроспекція лежить в основі емпіричного тезаурусу читача, 

за допомогою якого він може проникнути в “зв'язок часів” [23, с. 105]. 

Порівняймо:  

96) Die Häftlinge versuchten jedes seiner Worte aufzufangen, einer 

murmelte dem anderen seine Erklärung zu, besonders nachdem 

Hitler die Sowjetunion überfallen hatte, mit seinem Blitzkrieg tief in 

das Land hineinstieß (A. Seghers). 

97) …Влада вічно боролася зі статикою, казала, що малярство 

старих майстрів уже містить у собі й анімацію, й 

кінематограф, і порівняно з ними в нас тільки побільшало 

техніки, зате поменшало уяви: ми розледащіли й забули, що 

самими лиш малярськими засобами можна віддати геть-чисто 
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все, геть і звук, як віддав же був Пікассо в „Ґерніці” звук 

бомбьожки через померкле світло й розгойдані лампочки … 

(О. Забужко). 

 Ретроспектива, виражена формою überfallen hatte, не відносить нас у 

далеке минуле, її завданням є показати той історичний період, на тлі якого 

розгортаються інші події. Ретроспективна актуалізація речення із 

плюсквамперфектом служить каталізатором для дій персонажів, виражених 

претеритом. У другому прикладі (97) давноминулий відносить нас у часи 

Пікассо і допомагає створити враження присутності перед картиною, що 

порушує часопросторові виміри. У попередньому реченні плюсквамперфект 

відображає імперіалістичні наміри Гітлера.  

До плюсквамперфектного значення передування може додаватися 

семантика фонової проекції (Hintergrundwiedergabe). Розповідним часом 

виступає претерит. Плюсквамперфект перериває потік розповіді. Він спонукає 

слухача поглянути назад у минуле від ситуативного часу претерита, який 

служить вторинною оціночною позицією, чи, коли плюсквамперфект передує 

претериту, дає передумови для наступності. Таким чином, відображається 

функція передачі фонової інформації для розповіді переднього плану. 

Критерій невіддільності говорить про те, що йдеться про конотативну ознаку 

значення ‘передминуле’ [176, с. 359]. 

Ретроспективне значення у реченнях із плюсквамперфектом і 

давноминулим часом може підсилюватися лексичними засобами: 

98) Er war früher unser Schulkamerad und unser Kompanieführer 

gewesen; dann Flugzeugführer, später eine Zeitlang Student, dann 

Rennfahrer — und schließlich hatte er die Bude hier gekauft 

(E. Remarque). 

99) І тут вона раптом згадує — мало не ляскає себе по лобі, за 

перейнятою від Адьки звичкою, — перебиваючи плин маминого 

потішального монолога (якого й так — не слухала, 

відімкнулась: все про те, що «тепер» — не те, що «тоді», і що 
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якось воно буде, бо ще ніколи не було так, щоб ніяк не було…), 

— згадує, з чиїх уст її недавно, цієї-таки осени вдряпнуло було 

оте недоречно-офіціозне «Анатоліївна», — аж чудно, як вона 

могла забути в мами спитати, геть викреслити матір із тої 

історії з есбеушним архівом, куди Адька ще кілька разів 

тицявся, і все намарно: справу тети Гелі все ніяк не могли 

знайти, а тепер уже що ж, тепер уже не варто й рипатися, 

раз кіна не буде? (О. Забужко).  

Плюсквамперфект у ситуації (98) супроводжується низкою 

прислівників: früher, dann, später, schließlich, які передають локалізацію події 

ретроспективного плану, і навіть більше, створюють ефект часової єдності, 

хоча йдеться про різний час життя суб’єкта висловлення. У реченні із 

давноминулим (99) часовий квантифікатор цієї-таки осени вказує на 

конкретний період, до якого повертається основна лінія розповіді.  

Таким чином, зіставлювані грамеми у зазначеній функції однаковою 

мірою репрезентують сему ретроспективізації, яка полягає в наближенні 

мовця до вираженої плюсквамперфектом/давноминулим часом семантичної 

зони шляхом перенесення в референтну точку минулого, з позицій якої 

ситуація  подається великим планом, що зумовлено універсальністю 

позначення плюсквамперфектними формами семантики ретроспективності у 

різних мовах. 
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2.5. Плюсквамперфект/давноминулий час: композиційно-

стилістична функція 

Питання щодо ролі плюсквамперфекта/давноминулого часу на початку 

нової текстової одиниці або ж її закінченні неоднаразово висвітлювалося у 

працях різних науковців: Г. Брінкмана, А. Штойбе, К. Вельке, Є. Й. Шендельс, 

М. С. Веденькової, З. Я. Тураєвої, П. В. Петрухіна, Д. В. Сичинави, 

Л. Попович та ін. Г. Брінкман стверджує, що плюсквамперфект може 

передавати не тільки семантику передування, але й інші міжчасові значення, 

які слугують для введення розділів роману чи відрізків розповіді [109, с. 346]. 

На можливість плюсквамперфекта створювати у тексті рамкову конструкцію 

вказує А.  Штойбе: “перфект і плюсквамперфект можуть виступати у 

текстотвірній функції, утворюють рамкову конструкцію, коли вони 

вживаються на початку і в кінці тексту” [168, с. 28]. Аналізуючи дискурсивні 

функції давноминулого часу, Л. Попович підсумовує, що він 

використовується з метою позначення нової теми або введення дигресії [65, с. 

656]. Перше із наведених значень дослідниця кваліфікує як позначення нового 

тематичного блоку і додає, що „таку функцію грамема може виконувати в 

різних типах складних, а також  простих речень, які  розташовані на початку 

нової текстової одиниці (фрагмента) або в кінці абзацу, яким започатковується 

новий тематичний блок, тобто в зонах фокусування уваги читача” [65, с. 666]. 

За іншим підходом, у таких випадках йдеться про “зрушення початкової 

точки”, відповідно до якого плюсквамперфектні форми у цій функції 

вживаються тільки для позначення інтродуктивного фрагмента [72, с. 106; 70, 

с. 242].  

З урахуванням обставини, що плюсквамперфектні форми у різних 

частинах текстової одиниці виконують неоднакові функції, можна 

запропонувати виділення “композиційно-стилістичної функції”, у якій для 

плюсквамперфекта/ давноминулого часу розмежовуємо наступні типи (умови) 

вживань: інтродуктивний, уживання на початку/в кінці (абзацу), своєрідний 

епілог до всього тексту.  
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2.5.1. Інтродуктивний фрагмент 

“Інтродуктивний фрагмент” зазвичай розглядається як такий, що 

передує найпершій події лінії розповіді і вводить передісторію подій, дійових 

осіб, обставини тощо [72, с. 105]. Наприклад:  

100) Bei Gerhard, dem ersten Restaurant einer großen deutschen 

Handelsstadt, hatte sich im Spätherbst des Jahres 

achtzehnhundertzweiunddreißig nach dem Theater eine Gesellschaft 

von jungen Leuten in einem besondern Zimmer zusammengefunden, 

die anfänglich während des Abendessens heiter die Begegnisse des 

Tages besprach…(F. Lewald). 

101) Десь у якомусь-то царстві, в якомусь государстві був жив собі 

старий чоловік та жінка. І зроду в них не було дітей (Нар. 

казка). 

Д. В. Сичинава зазначає, що вживання плюсквамперфекта в 

інтродуктивній функції не є поширеним явищем, оскільки ця грамема 

основним своїм значенням передування у минулому нівелює перспективу 

бути початком текстової розповіді, коли про жодні інші дії ще не йшлося [72, 

с. 108]. Однак у ситуації (100) вживання плюсквамперфекта на початку тексту 

є необхідним засобом уведення експозиції. Він висуває на передній план 

певний часовий відрізок, що подається у вигляді прологу, після якого 

починається власне оповідь [91, с. 107].  

Наведена форма давноминулого часу (101) є архаїчною  для української 

літературної мови і вживається виключно у зачинах казок [див. 58]. Але саме 

вона репрезентує інтродуктивний тип композиційно-стилістичної функції. 

Тому можна стверджувати, що давноминулий час у зачинах такого роду є 

своєрідною неактуальною фоновою інформацією, довкола якої формується 

основна лінія розповіді [72, с. 114].  

Логічно припустити, що для німецької мови такі зачини є 

характернішими. Інколи в них вказується темпоральний квантифікатор, на 



101 

відміну від локального в українській мові: im Spätherbst des Jahres / у якомусь-

то царстві, в якомусь государстві. 

 

2.5.2. Початок нової текстової одиниці (абзацу) 

Винесення плюсквамперфектних форм на початок абзацу З. Я. Тураєва 

кваліфікує як структурно-текстову функцію цих грамем і зазначає, що її 

виділення базується на тій ролі, яку видо-часові форми відіграють у побудові 

абзацу: “структурно-текстова функція полягає в тому, що дія постає як пролог 

до наступних подій. Контектуальні умови вживання – початок абзацу (його 

верхня межа) чи речення, яким уводиться нова тема” [81, с. 163]. 

Розглянемо приклади: 

102) Der Polterabend hatte jeden zufriedengestellt, besonders die 

Mitspielenden, und Hulda war dabei das Entzücken aller jungen 

Offiziere gewesen, sowohl der Rathenower Husaren wie der etwas 

kritischer gestimmten Kameraden vom Alexanderregiment. Ja, alles 

war gut und glatt verlaufen, fast über Erwarten. Nur Bertha und 

Hertha hatten so heftig geschluchzt, daß Jahnkes plattdeutsche 

Verse so gut wie verlorengegangen waren. Aber auch das hatte 

wenig geschadet (Th. Fontane). 

103) Встав був Матвій, як сторож роду свого, як здоровий корінь 

землі своєї... Десятки років минуло з того часу. На весь зріст 

піднявся він, непоборний син п'янкого чорнозему, щоб 

закреслити й загладити вину дідів і батьків… (У. Самчук)  

 Пропозиція (103) відображає перехід від теперішнього до минулого. 

Вживання грамеми на початку абзацу засвідчує початок іншого плану ведення 

розповіді – ретроспективного. В основі ситуації (102) – використання 

плюсквамперфекта як ключової часової форми не лише на початку, але й 

упродовж усього абзацу. Є. Й. Шендельс зазначає, що у текстовій експозиції 

автор може передати всі події у плюсквамперфекті або ж тільки почати з 

нього і таким чином залишити інші висловлення для впливу ланцюгової 
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реакції: під час безпосереднього контакту двох форм плюсквамперфект, що 

передує “заряджає” своїми семами претеріт  [91, с. 106]. Наприклад:  

104) Sie hatte die Jacke ausgezogen, die Krawatte gelockert, den 

obersten Knopf geöffnet und saß mit einem Glas Milch am 

Küchentisch. Sie sah mich, lachte zuerst verhalten glucksend und 

dann aus vollem Hals. Sie zeigte mit dem Finger auf mich und 

klatschte mit der anderen Hand auf den Tisch. „Wie siehst du aus, 

Jungchen, wie siehst du aus!” Dann sah auch ich mein schwarzes 

Gesicht im Spiegel über der Spüle und lachte mit (B. Schlink).  

У цьому текстовому уривку предикати першого речення виражені 

формами плюсквамперфекта, а наступні – претерита. Тож можна виснувати, 

що проплюсквамперфект уживається для передачі першої події наративного 

ланцюга, а для інших вибір часової форми здійснюється звичайно  [72, с. 116]. 

Це положення є актуальним щодо вживання давноминулого часу в 

українській мові. Наприклад:  

105) А я уже був подумав.  Мені уже був причувся “День гніву”. Я 

вже ладен був кинутись у вир подій. Але події не завирували. 

Захлинулись у нерішучості й резиґнаціях. Як завжди 

(Л. Костенко).  

На початку поданого абзацу авторка посилює семантику очікування 

чогось значущого й довготривалого, використовуючи низку простих речень, 

серед яких предикати перших двох виражені формами давноминулого часу. І 

хоча третє речення не може слугувати прикладом використання форм 

давноминулого, два попередні надають йому значення  віддаленості від 

моменту мовлення. Вживання давноминулого на початку нового абзацу 

відносить усю послідовність ситуацій до плану неактуального минулого.  

Наведений приклад вартий уваги з точки зору абсолютного вживання 

давноминулого часу, коли відсутнє співіднесення із іншою минулою дією. 

 

 



103 

2.5.3. Давноминулий час/плюсквамперфект у кінці абзацу 

 Давноминулий час / плюсквамперфект мають здатність підсумовувати, 

логічно завершувати структурну текстову одиницю, звідси випливає 

можливість починати чи закінчувати розповідь [20, с. 27]. У структурі 

окремого текстового фрагмента “розбиття на окремі одиниці може 

здійснюватися таким чином, що остання дія позначається 

плюсквамперфектом і відмежовується від попередніх смисловою паузою. У 

цьому випадку ми маємо справу із плюсквамперфектом, який завершує 

розповідь” [91, с. 108]. 

Наприклад:  

106) Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe 

Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? (F. Kafka). 

107) Щось змінилося — і вже знав, що: з цих дванадцяти (ба ні, таки 

тринадцяти, най то шляк трафить!) хвилин — з десять 

останніх і далі були при ньому і не миналися: відколи вгледів 

Гельцю. Гельця була при ньому. Ніс її в собі й не хотів 

відпускати; за всі скарби світу не відпустив би. І знав, що так 

буде й надалі. Всі ці роки без неї він мчав по поверхні часу, гейби 

по льоду, — легкою, пружною ступою, — і от провалився, як в 

ополонку: зробився тяжкий. Сила, що була несла його поверх 

часу, вийшла з нього (О. Забужко). 

 Плюсквамперфектні форми gesehen hatte, gekommen war, що слугують 

предикатами риторичних запитань, у поєднанні із запереченням nie 

створюють ефект авторського розчарування. Давноминулий час недоконаного 

виду була несла вказує на протяжність дії, хоча з контексту очевидно, що вона 

вже неактуальна, бо сила… вийшла з нього.  
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2.5.4. Плюсквамперфект/давноминулий час у вираженні епілогу до 

тексту 

Фактичний матеріал дослідження свідчить про те, що форми 

давноминулого часу і плюсквамперфекта можуть уживатися у кінці тексту як 

епілог чи висновок. Порівняймо:   

108) Von diesem Geburtstag an war die Vatermutter nie zum Singen zu 

bewegen. Der Aberglaube hatte ihr das letzte Lied geraubt 

(E. Strittmatter). 

109) - Видите, Марійо, ви тут усе знаєте, бо в сусідстві які роки 

жиєте… Якби той Іван Цвичок не убрався був у воєнну форму 

та у то галіфе, усе було би добре (М. Матіос).  

У прикладі (108) йдеться про бабусю, яка боялася співати улюблену 

пісню своїх онуків, оскільки вважала, що вона є каталізатором нещасть у їхній 

сім’ї. Вживання давноминулого в контрфактичній конструкції (109) надає 

висловленню модального значення жалю щодо подій, які вже відбулися в 

основній частині твору.  

Важливим видається положення про те, що синонімом для 

плюсквамперфекта у німецькій мові в зазначеній функції виступає перфект: 

„В наративі німецький перфект виступає в особливій дискурсивній функції, 

яка має спільну рису з плюсквамперфектним “зрушенням початкової точки”, 

але протилежний до нього за принципом відношення до плану теперішнього – 

вказує на співвіднесеність з планом теперішнього” [72, с. 98].  Тобто, якщо 

про подію повідомляється уперше, то вона повинна отримати визначену 

таксисно-часову локалізацію, і для цього використовується плюсквамперфект. 

І навпаки, подія, про яку реципієнт вже знає, тим самим уже локалізована в 

часі, тому тут достатньо вжити немарковану в плані таксису форму – 

наприклад, простий минулий час [91, с. 107]. 

Таким чином, плюсквамперфект/давноминулий час виконують у тексті 

композиційно-стилістичну функцію в умовах, коли їх форми розташовані на 

початку або в кінці тексту чи його окремої одиниці (розділу, абзацу), тобто в 
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зонах фокусування уваги. Оскільки вживання плюсквамперфектних форм на 

початку або в кінці текстових одиниць відносить усю послідовність подій у 

зону неактуального минулого, то зазначена функція має здатність змінювати 

характер і напрям самого тексту. Відмінності між грамемами у зіставлюваних 

мовах стосуються інтродуктивного фрагмента тексту: в німецькій мові такі 

зачини є нормою, а в українській вони характерні тільки для архаїчних форм-

зачинів казок.  
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2.6. Плюсквамперфект/давноминулий час у контексті дигресивних 

включень 

Форми плюсквамперфекта/давноминулого часу можуть позначати також 

авторські відступи – дигресії. Дигресія — стилістичний прийом миттєвого 

відхилення від теми, викладу для того, щоб слухачі відпочили від 

інтелектуального чи емоційного напруження (може бути жарт, примовка) [51, 

с. 436]. 

Питання щодо дигресивного відступу у текстах частково висвітлено у 

працях І. Р. Гальперіна, В.І.Кононенка та ін. І.Р.Гальперін трактує його як 

ланцюг подій, коли їх зв’язок порушується введенням однієї чи кількох 

пропозицій, які не мають безпосереднього стосунку до викладу основного 

змісту [23, с. 99]. В. І. Кононенко зазначає, що такі відступи у  структурі 

тексту є мовно-ліричними, а їх відокремлення від основного викладу 

зумовлене природою таких включень, оскільки їх смислові й стилістичні 

зв’язки з іншими компонентами тексту послаблені [39, с. 134]. Це викликає 

уповільнення фабульного розгортання теми, дає можливість автору у 

відкритій формі висловити власні судження щодо різних питань, які мають 

безпосереднє чи опосередковане відношення до центральної теми. За 

допомогою поняття “ментальної дигресії” В. О. Плунгян пояснює 

співвідношення плюсквамперфект + контрфактичність [60, с. 286]. Науковець 

відштовхується від того, що гіпотетична ситуація, яка часто передається за 

допомогою плюсквамперфектних форм, ніби випадає з логічного ходу подій, 

тобто є своєрідною ментальною дигресією. 

Проблему дигресивних і ретроспективних включень детально 

опрацьовано у роботі “Towards a typology of discontinuous past marking” [157]. 

Дослідники відносять плюсквамперфектні форми до показників відірваного 

від теперішнього часу минулого (discontinuous past markers). Показники 

відірваного від теперішнього минулого є необхідними, коли мовець бажає 

повернутися до деяких попередніх фрагментів зі свого досвіду і вони є 

очевидними сигналами того, що можна назвати “ретроспективною зміною” 



107 

(retrospective switsch). Показники відірваного від теперішнього минулого 

вживаються, коли суб’єкту необхідно публічно позначити розмежування 

деяких більш давніх чи вторинних частин інформації від загальної лінії 

розповіді. Такі показники трапляються у дигресіях, чи відносних 

конструкціях, а також початкових фрагментах розповіді [57, с. 337]. 

Наявність дигресивної функції для плюсквамперфекта/давноминулого 

часу визначається, виходячи із положення про те, що плюсквамперфектні 

форми виникають тільки у випадках “аномального” передування, тобто коли 

розповідь про ситуацію порушує природній порядок розвитку подій і мовець 

дозволяє собі відступ (дигресію) від основної лінії розповіді [60, с. 285]. 

Прикметно, що в усіх мовах, які мають плюсквамперфектну форму, вона 

використовується не стільки для того, щоб вказати на факт передування 

ситуації іншій ситуації, скільки для того, щоби підкреслити належність цієї 

ситуації іншому часовому плану, відокремленому від плану поточної 

розповіді. Тобто плюсквамперфект маркує дискурсивно виділенні дієслівні 

форми, які випадають із основної лінії розповіді [Там само]. Наприклад:  

110) Wir waren dankbar, daß gerade wir das höchste Vorrecht, das es 

gibt, genießen durften, in die finstere Gegenwart, die alle Zeit 

besetzt hält, einen schmalen Streifen Zukunft vorzuschieben. 

Anchises, der nicht müde wurde, uns vorzuhalten, das sei immer 

möglich;… der weiter mit Arisbe stritt, die er Große Mutter nannte 

(sie war noch massiger geworden, hüftlahm, überbrückte mit ihrer 

Trompetenstimme die Entfernung, die sie nicht mehr laufen konnte) - 

Anchises war es, glaube ich, der von ganzem Herzen unser Leben in 

den Höhlen liebte, ohne Vorbehalt, ohne Trauer und Bedenken 

(Ch. Wolf). 

111) Чого? Та того, що більше нічого від тої любови не лишилося. 

Звісно, як не рахувати її самої, Дарини Гощинської (хто це її 

недавно був назвав по батькові, ще й із якимось таким 

значущим притиском?..), Дарини Анатоліївни Гощинської, 
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відставної тележурналістки сорока неповних літ, що об 

одинадцятій ранку валяється в ліжку як колода, з мокрими од 

сліз щоками, й не має куди йти, — не такий уже й великий, як 

подумати, здобуток для людства (О. Забужко).  

112) Нав'язані снопи складали у полукіпки не вслід за машинами, а 

через день-другий, аби дати снопам просохнути. Отож 

Явтушок і скористався з того, озброїв своїх хлопців ножами 

(колись був наробив кісок для чищення буряків) і, дочекавшись 

ночі, вийшов з усією оравою на поле брані (В. Земляк). 

У першому прикладі (110) автор перериває розповідь дигресією, яка є 

його власним спостереженням: sie war noch massiger geworden. У другому 

(111) дигресивне включення (хто це її недавно був назвав по батькові, ще й із 

якимось таким значущим притиском?..) – це своєрідний коментар, який 

додається до самокритики мовця і вказує на передування події, вираженої 

давноминулим часом. У третьому – (112) дигресія показує другорядний фон 

розповіді. В усіх випадках дигресія є ефектом реалізації базової відносної 

семи плюсквамперфекта/давноминулого часу і таким чином створює динаміку 

подій, уповільнює розповідь. 

 Варто зауважити, що не розглядались такі висловлення, у яких 

додаткові авторські включення були прив’язаними до контексту, оскільки 

відносимо їх до таких, які знаходяться на периферії дигресивного та 

ретроспективного значень плюсквамперфекта / давноминулого часу. Таким 

чином, дигресія не може вважатися ядерною дискурсивною фунцією вказаних 

грамем, але безперечно є нетривіальним додатковим їх значенням. 
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2.7. Плюсквамперфект/давноминулий час: евіденціальна функція 

В аналізі функціональних значень плюсквамперфекта і давноминулого 

часу привертає увагу ще один їхній різновид – евіденціальне значення. У руслі 

лінгвістичного трактування евіденціальність розуміємо як самостійну 

категорію (не є різновидом модальності, часу чи способу [99, с. 209]), яка 

вказує на джерело інформації. Г. Дівальд і Е. Смірнова у праці „Linguistic 

realization of evidentiality in European languages” характеризують лінгвістичну 

евіденціальність як експліцитне кодування джерела інформації чи знань, які 

необхідні мовцеві для введення початкового твердження у висловленні [121, 

с. 1]. З використанням маркера евіденціальності, суб’єкт мовлення передає, 

яким чином він дізнався про повідомлюване [158, с. 17]. Однак у контексті 

наведених трактувань питання взаємозв’язку категорії евіденціальності і 

категорії часу не отримало належного розуміння.  Н. А. Козинцева стверджує, 

що вказівка на джерело інформації передається спільно із видо-часовими 

значеннями індикативних форм. Поширенішим є вираження підтипів 

евіденціальності формами минулого часу,  до яких зараховано і 

плюсквамперфект [35, с. 97].  

В граматичній евіденціальності виділяють семантичні параметри, які 

охоплюють фізичні відчуття, кілька видів припущення і повідомлення: 

візуальне засвідчення (процес бачення); сенсорне (слух, нюх, смак, дотик); 

висновки (засновані на очевидних свідченнях чи результаті); припущення 

(логічний хід думок чи базові знання); повідомлення (без відсилання до 

джерела інформації); цитатив (інформація з відкритим посиланням до 

цитованого джерела) [99, с. 211]. 

У способі вираження евіденціальності можна виділити два чинники: 

лексичний і граматичний. Що стосується лексичних засобів, то у мовах 

існують дієслова із конотацією відсилання до джерела інформації [99, с. 215]. 

У роботі Л. М. Гареєвої наведено декілька видів засвідченості, які 

ґрунтуються на предикативній семантиці [24, с. 32]. Зважаючи на 

класифікацію дослідниці, побудуємо значення засвідченості: 
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а) предикати ментальної (інтелектуальної, емоційної, оцінної) 

діяльності, наприклад: wissen (знати), meinen, glauben (вважати), befiirchten 

(побоюватися), wünschen (бажати), sich freuen (радіти), bedauern (жаліти, 

шкодувати); 

б) предикати перцептивної діяльності на кшталт:  fühlen (відчувати), 

sehen (бачити), hören (чути) тощо; 

в) предикати мовлення (перформативи): sagen (говорити), mitteilen 

(повідомляти), fragen (питати), behaupten (стверджувати) та ін.  

Вважаємо доцільним здійснювати розгляд евіденціального значення 

плюсквамперфектних форм з розрізненням їх експліцитного й імпліцитного 

складників. До експліцитного відносимо частини пропозиції, в яких 

плюсквамперфектні форми засвідчують безпосередньо спосіб отримання 

інформації. До імпліцитного – такі, в яких сам зміст інформації від третьої 

особи передається формами плюсквамперфекта чи давноминулого часу. 

До експліциних виявів евіденціальності можна віднести конструктивні 

моделі, які позначають акти освоєння дійсності й комунікації [84, с. 242]: 

слухове сприйняття (Ich hatte gehört, dass p…; Man hatte gesagt, dass p…), 

зорове сприйняття (Ich hatte gessehen, dass p…), сприйняття через читання (Ich 

hatte gelesen, dass p…), сприйняття через висновки (Ich war zum Schluss 

gekommen, dass p…) 

113) Doch hatte ich davon gehört, daß eine Verschlimmerung der 

Symptome auf die Wirkung der Therapie deuten konnte, und ich 

fragte mich, als ich etwas mühsam die Treppe zu meinem Apartment 

hochstieg, ob ich mir nicht noch einmal eine jener Tabletten leisten 

sollte, von denen Doktor Kim nichts wissen durfte, da er mir schon 

jeglichen Kaffee- und Weingenuß untersagt hatte - no coffee, no 

wine! (Сh. Wolf). 

У наведеному прикладі евіденціальність є прихованою: не містить 

вказівки на конкретне джерело інформації, проте вказує на її побічний 

характер. 
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114) Адріян зрозумів — і немов у голові йому освітилося: зрозумів, 

що знав це від самого початку — «Роман» загинув, прикривши 

його собою. А «хати» вже, відай, не встигли йому хлопці 

справити, — енкаведисти забрали тіло. Як то він був сказав у 

тім сні — «скоро всі прийдуть»? (О. Забужко).  

У цьому контексті давноминулий час репрезентує евіденціальне 

значення і цитує джерело інформації.  

Таким чином, евіденціальне значення плюсквамперфектних форм також 

пов’язане із віддаленістю від дейктичного центру [72, с. 37]. Факт вказівки на 

джерело інформації передбачає, що дії плану вираження цитування, і змісту 

цитованої інформації віддалені від плану теперішнього. 

До імпліцитної евіденціальності відносимо ті випадки вживання 

порівнюваних грамем, коли вони виражають зміст інформативного джерела: 

115) Hanna meint, unser Kind wäre nie zur Welt gekommen, wenn wir 

uns damals nicht getrennt hätten (М. Frisch) → я говорю, що Х 

думає, що події Y могли б мати іншу інтерпретацію. 

116) Пилип хоч i сiчовик, а чоловiк плохенький, сумирний, вона 

попирала ним гiрше, нiж челядником. Бувало, i спати в хату не 

пускала, i їсти не давала. Вiн здебiльшого з наймитами їв. А 

спав бiля коней. Якось був коросту захопив, то вона:"Стань у 

дощ пiд ринву, дощова вода хворобу змиє" (Ю. Мушкетик) → я 

знаю, що для Х ці події мали місце у минулому (бачив сам, зі 

свідчень інших). 

Звідси випливає, що семантика висловлень, які вказують на джерело 

інформації мовця, може бути представлена як така, в якій наявні рамкова і 

пропозитивна частини: Г повідомляє, що [Х бачив, думає, дізнався, що] Р, де Г 

– мовець, Х – суб’єкт модуса Р (‘хазяїн’ інформації).  

Н. А. Козинцева у праці „Категория эвиденциальности (проблемы 

типологического анализа)” здійснює типологічний аналіз на матеріалі 

різноструктурних мов і підтверджує якісну специфіку цієї категорії. 
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Основною думкою роботи є те, що „для мови характерним є супровід передачі 

певної об’єктивної інформації вираженням авторської позиції мовця, його 

суб’єктивного відношення до повідомлення” [35, с. 92-93]. Серед семантичних 

параметрів  висловлення, які виражають таке відношення, є відсилання до 

джерела інформації, яку передає мовець.  

Виникають мовленнєві ситуації, які можуть виражатися наступним 

чином: 

1) мовець має можливість будувати висловлення без вказівки на 

джерело своїх знань;   

2) мовець зобов’язаний у певних ситуативних умовах виразити джерело, 

на якому базуються його знання. Таким джерелом можуть бути: власні 

спостереження мовця (пряме свідчення) чи свідчення інших (непряме 

свідчення) [35, с. 92]. 

Категорія засвідченості виконує функцію не тільки морального, але й 

часового оператора, який вводить інформацію про різні стани диктумної дії в 

ті чи інші моменти на вісі позиційного часу. Одним із поширених 

евіденціальних значень плюсквамперфекта і давноминулого часу є цитатив. 

Мовець переказує інформацію зі слів третьої особи, намагається у такий 

спосіб показати, що за висловлені положення чи факти несе відповідальність 

третя особа і не хоче її поділяти [72, с. 38]. 

117) Es war doch ihr Kind, und wenn sie dem nachhing und 

sich dabei gleichzeitig der Trippelli erinnerte, die mal 

gesagt hatte: „die Welt sei so klein, und in Mittelafrika 

könne man sicher sein, plötzlich einem alten Bekannten zu 

begegnen“, so war sie mit Recht verwundert, Annie noch 

nie getroffen zu haben (Th. Fontane). 

118) — Старе передання восточної церкви каже: “Коли в 

Єрусалимі святі апостоли з Божою Матір'ю кинули 

жереб, кому яка земля припаде для проповіді 

Євангелія,— дісталася Богоматері Іверська земля… 
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Тим часом чотиридневний Лазар, що був тоді 

єпископом на Хипрійськім острові, дуже хотів бачити 

Божу Матір. Але боявся прибути в Єрусалим, бо там 

були б гонили його…(О. Назарук). 

У випадку із плюсквамперфектом розрізняємо експліцитну 

евіденціальність, а із давноминулим часом – імпліцитну. Істинність 

інформації у другому випадку засвідчує відсилання до церковного передання. 

Таким чином, евіденціальна функція плюсквамперфекта і 

давноминулого часу ґрунтується на дистанціюванні суб’єкта мовлення від 

фактів самого повідомлення, що може свідчити про їх недостовірність чи 

контроверсійний характер (мовець уникає відповідальності за висловлені 

положення). 
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2.8. Плюсквамперфектні форми і експеріенціальне значення 

У німецькій мові окремим  вживанням плюсквамперфекта можна 

назвати ті випадки, коли він позначає події у минулому як констатацію факту 

теперішнього часу, тобто коли йдеться про експеріенціальне значення 

плюсквамперфектних форм – ситуація відбулась у минулому, що має 

наслідком сучасний стан справ [114, с. 58]. Вживання плюсквамперфектних 

форм можна пояснити тим, що експеріенціальне значення пов’язане із дією, 

яка зараз вже не знаходить своєї реалізації як ‘неактуальний експеріенціал’ 

[72, с. 32]. 

119) Und Hekabe, die sie festhielten, stieß Flüche aus, die ich noch nie 

gehört hatte (Ch. Wolf). 

Мовець аналізує весь свій попередній досвід і може запевняти, що 

такого він ще не чув. Ніхто окрім нього про це стверджувати об’єктивно не 

зміг би. Таке вживання плюсквамперфектних форм посилює патетичність 

висловлення, а частині пропозиції, яка передує, додає сильного емоційного 

значення.  Гекаба вигукувала такі прокляття, яких мовець до цього часу не 

чув, тим самим підкреслюється напруженість емоційного стану.  

У німецькій мові вказана функція засновується на акцентуалізації уваги 

на дії, що позначає ‘раніше небачений’ чи ‘раніше нечуваний’ стан справ:  

120) Es war ein seltsames Parfum, das Grenouille an diesem Tag 

kreierte. Ein seltsameres hatte es bis dahin auf der Welt noch nicht 

gegeben. Es roch nicht wie ein Duft, sondern wie ein Mensch, der 

duftet (P.Süskind). 

121) Noch nie war er so weit von daheim gewesen (D. Kehlmann). 

Із наведених прикладів випливає, що мовець має певний життєвий 

досвід і констатує кардинальну відмінність теперішніх дій від усього того, що 

пов’язано із попереднім досвідом. На цю відмінність часових протиставлень 

вказують заперечення. 

Для української мови такі контексти позначаються простим 

минулим часом. Наприклад:  
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122) Ніхто ще не чув від неї такого плачу. Це не був плач, а стогін. 

Так не плачуть діти. Так плачуть дорослі, що не в силі 

стримати ридання (І. Вільде). 

Погоджуємось із думкою науковців, які вважають, що 

експеріенціальним є значення, коли суб’єкту надають певні якості чи знання, 

пов’язані з його попереднім досвідом [111, с. 62]. Для прикладу: 

123) …ще довгий час непримиренно вважала, ніби з моєї мами 

викрутив батарейки саме він — погасив і обабив, опустив до 

якихось вічних, нестерпних для вуха кулінарних кудкудакань, 

«Дарусю, доцю, я тут тобі трьохлітрову банку помідорчиків 

закатала, і синеньких пару банок, а варення не вдалось, 

переварилось, попробую ще, поки клубніка не перейшла…», — а 

дівчиною ж писала була вірші, і непогані!.. Її я чесно мала за 

пасивну при тому жертву, котрій уже не допоможеш… 

(О. Забужко). 

Форма давноминулого часу писала була виражає семантику 

експеріенціальності, пов’язану із ретроспективною функцією, адже суб’єкт дії 

мала досвід написання віршів (колись давно), який вже неактуальний. 

Вважаємо, що експеріенціальне значення плюсквамперфекта і 

давноминулого часу є периферійним, бо знаходиться на межі 

ретроспективних, дигресивних і антирезультативних включень. 
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Висновки до розділу 2 

Функціональний підхід до розгляду семантико-стилістичного і 

композиційного потенціалу плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого 

часу в українській мовах дав змогу виявити і проаналізувати такі їхні функції: 

таксисну, позначення актуального в минулому результату дії, незавершеної 

минулої ситуації, дезактуалізованого результату минулої дії, ретроспективної, 

композиційно-стилістичної, дигресивної: 

1) − таксисна функція притаманна і плюсквамперфекту в німецькій, і 

давноминулому часу в українській мовах. Найповніше її репрезентують 

складнопідрядні речення з підрядним часу, оскільки в них складові частини 

пов’язані одним часовим планом – одночасністю чи послідовністю і не може 

бути поєднання прямопротилежних часових значень; 

− у складнопідрядних реченнях часу з підрядним часовим форми 

плюсквамперфекта/давноминулого часу додатково вказують на таксисне 

відношення, бо первинну семантику таксису, на нашу думку, репрезентують 

часові сполучники, вживання яких імпліцитно виражає співвіднесення двох 

дій, хоча не менш важливу роль відіграє і місце 

плюсквамперфекта/давноминулого часу в реченні.  Тобто пропозиції такого 

плану містять подвійне таксисне навантаження і є основними виразниками 

таксисної функції плюсквамперфекта/давноминулого часу; 

− для плюсквамперфекта в німецькій мові можна виділити наступні 

найзагальніші (інваріантні) типи таксисних конструкцій різночасовості: 

сильна різночасовість, слабка різночасовість. Такі інваріантні значення 

таксисної різночасовості характерні і для української мови. Відмінності 

функціонування порівнюваних грамем у зазначеній функції полягають у 

аспектуально-видовій вираженості двох мов.; 

2) − функція незавершеної минулої ситуації у німецькій та в 

українській мовах суттєво відрізняються. У німецькій мові функцію 

незавершеної минулої ситуації визначаємо контекстуально. В той час  як  в 

українській мові форму давноминулого часу в зазначеній функції 
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репрезентують фазові або модальні дієслова у складі дієслівних предикатів. 

Окрім того, в українській мові є спеціальний показник незавершеної минулої 

ситуації – частка було. Вживання конструкцій з цією часткою слугує 

своєрідним сигналом про порушення „нормального розвитку подій“; 

− плюсквамперфект/давноминулий час у зазначеній функції знаходять 

свій вияв у різних типах речень, а їх семантичний потенціал реалізується в 

трьох основних різновидах: 1) нереалізованого наміру; 2) перерваної спроби; 

3) анульованого результату. Вибір певної інтерпретації залежить від 

аспектуальних характеристик дієслова, його семантики та контексту; 

3) − ретроспективність як своєрідний “стрибок” у минуле є 

важливим текстотвірним чинником; у семантиці ретроспективної актуалізації 

можна виділити такі контексти вживання вказаних грамем: спогад, сповідь, 

сон, відсилання до певних історичних подій, відомих особистостей; 

інваріантним серед яких є спогад, що імпліцитно присутній в усіх інших 

типах; 

4) плюсквамперфект/давноминулий час виконують у тексті 

композиційно-стилістичну функцію в умовах, коли їх форми розташовані на 

початку або в кінці тексту чи його окремої одиниці (розділу, абзацу), тобто в 

зонах фокусування уваги. Оскільки вживання плюсквамперфектних форм на 

початку або в кінці текстових одиниць відносить усю послідовність подій у 

зону неактуального минулого, то зазначена функція має здатність змінювати 

характер і напрям самого тексту. Відмінності між грамемами у зіставлюваних 

мовах стосуються інтродуктивного фрагмента тексту: в німецькій мові такі 

зачини є нормою, а в українській вони характерні тільки для архаїчних форм-

зачинів казок; 

5) для порівнюваних грамем характерною є тенденція до позначення 

їх формами другого плану розповіді, який є своєрідною авторською 

дигресією. 

6) Плюсквамперфект і давноминулий час мають здатність відсилати 

до джерела інформації, на основі чого засновується евіденціальна функція, яка 
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також пов’язана із віддаленістю від дейктичного центру. Факт вказівки на 

джерело інформації передбачає, що дії плану вираження цитування, і змісту 

цитованої інформації віддалені від плану теперішнього. Характерним для 

плюсквамперфекта і давноминулого часу є цитатив (інформація з відкритим 

посиланням до цитованого джерела), коли суб’єкт мовлення дистанціюється 

від фактів повідомлення, що може свідчити про їх недостовірність чи 

контроверсійний характер (мовець уникає відповідальності за висловлені 

положення). 

7) Експеріенціальне значення плюсквамперфектних форм полягає в 

акцентуалізації уваги на дії, яка відображає певні якості чи знання, пов’язані з 

його попереднім досвідом. Експеріенціально маркований плюсквамперфект 

має тенденцію до вираження ‘раніше небаченого’ чи ‘раніше нечуваного’ 

стану справ, а давноминулий час знаходиться на межі ретроспективного, 

дигресивного і антирезультативного значень. 
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РОЗДІЛ 3. ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ/ДАВНОМИНУЛИЙ ЧАС В 

КОНТЕКСТІ МОДАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ 

Наукова література  доводить, що у багатьох типологічно неспоріднених 

мовах минулі часи можуть передавати модальні значення [див. 142; 114; 133; 

140; 155; 171; 60; 72 та ін.]. Особливу позицію займають плюсквамперфектні 

форми, які для вираження модальної семантики можуть використовувати 

умовний спосіб. Це в першу чергу стосується німецької мови, де умовний 

спосіб має спеціальні форми вираження – кон’юнктив. Плюсквамперфект 

передає модальну семантику у висловленнях формами плюсквамперфекта 

кон’юнктива. Давноминулий час для модальних пропозицій тільки частково 

використовує форми умовного способу. 

 У цьому розділі розглянуто функції, форм 

плюсквамперфекта/давноминулого часу для побудови модальних контекстів: 

1) контрфактичної модальності; 

2) модальності можливості, необхідності, наміру; 

3) модальності бажальності; 

4) семантики ввічливості. 

 

3.1. Контрфактичне вживання плюсквамперфекта/ давноминулого 

часу 

Одним із найбільш типологічно поширених модальних значень 

плюсквамперфекта є контрфактичне. Під контрфактичністю розуміють, що 

певна ситуація (зі свідчень мовця), яка не мала місця в реальному світі, в 

якомусь “альтернативному” могла відбутися; таким чином, контрфактичність 

означає ймовірність, яка суперечить фактам [60, с. 274]. Наприклад: 

124) Das war am 2. September, daß sie so sprachen, ein Gespräch, das 

sich wohl fortgesetzt hätte, wenn nicht gerade Sedantag gewesen 

wäre. So aber wurden sie durch Trommel- und Pfeifenklang 

unterbrochen… (Th. Fontane).  
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125) Навіщо я вас народжувала? Пощо тебе вчила? Якби була не 

пустила в ту науку, мала би нині помічницю в хаті й жила би 

як пані! (О. Слоньовська). 

У ситуаціях (124), (125) відображено такий стан справ, який суперечить 

дійсності: wenn nicht gerade Sedantag gewesen wäre → саме цей день був 

насправді; Якби була не пустила в ту науку → саме цю дію суб’єкт здійснив, 

тобто обидві умови виступають в опозиції до реальності, факту – того, що вже 

відбулося. 

Для розуміння контрфактичності концепція “умови” є ключовою, бо 

дозволяє суб’єкту вийти за межі реальної ситуації чи обставин і образно 

уявити інший хід подій, що призвів би до іншого результату [100, с. 14]. Тобто 

першоосновою контрфактичного висловлення буде контрфактичне уявлення. 

  Дотичні положення знаходимо у Дж. Робертса щодо зіставлення 

ірреалісу і модальності [160, с. 367]. Він уважає, що для будь-якої ситуації 

можна уявити такий ланцюг обставин, щодо якого те, про що говоримо, 

повинно отримати іншу інтерпретацію; мова не обмежує можливості 

розмірковувати про лише одну ситуацію чи про один світ, а навпаки, є 

можливість висловлювати осмислені твердження про те, що було б, якби світ 

був іншим. Поняття різних світів є одним із базових понять людської 

свідомості, поряд із такими категоріями,  як простір або час, і тому воно 

знаходить своє відображення у мові. Настільки ж базовими є поняття 

“реального” – можливого, чи “нереального” світу [160, с. 367].  Особливість 

контрфактичних висловлень полягає у безпосередньому відображенні 

здатності людини мислити про альтернативні судження, робити висновки на 

основі неповної інформації, припускати різні ситуаційні кореляції, 

усвідомлюючи можливість зміни існуючого стану речей за інших обставин 

[див. 87, с. 7]. Прикладом для підвердження може слугувати наступний 

контекст: 

126)  Мене обгорнув хвилевий сум, і я поглянула знов на його. Отже, 

це закінчення тодішнього початку, подумала я собі. Що на нім, 
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на тім закінченні? А що було би, якби було сталось інакше? 

Ні, не хочу про все те й думати, не люблю тих закінчень із їх 

млявими, побожними прикметами; воно добре, що сталося 

так, як є, що можу ще боротися і переживати щось нового 

(О. Кобилянська). 

Із ситуації (126) очевидно, що відбулись дві події (Х і У), а ми уявляємо, 

що вони не відбулися [177, с. 30]. 

Варто зазначити, що в сучасних мовознавчих розвідках ще остаточно 

невизначеним залишається питання розрізнення понять ірреальності та 

контрфактичності. О. С. Ахманова визначає ірреальність (англ. unreal 

condition) як умовну конструкцію, яка представляє зміст висловлення таким, 

що суперечить дійсності [7, с. 185]. Таке трактування призводить до 

зближення понять ірреальності та контрфактичності. Проте у випадку 

контрфактичності йдеться про протиріччя висловленого фактам дійсності, 

тому, що вже відбулося у реальному світі, в той час як ірреальність охоплює ті 

випадки, коли ситуація, яка описується, суперечить очікуванням мовця 

відносно того, що має відбутися, але (поки що) йому достовірно невідомо, 

трапилось це чи ні [56, с. 330]. 

За іншим підходом, ситуації, які відносяться до плану теперішнього і 

минулого, трактують як реальні, фактивні, у той час як ситуації майбутнього 

ірреальні. Залишається нез’ясованим, яке значення отримує контрфактив як 

показник ірреальності минулої ситуації? А. Ю. Урманчеєва вважає 

контрфактив єдиним універсальним винятком із поділу, який співідноситься з 

межею на вісі часу і маркований ірреальністю, незважаючи на належність до 

плану минулого: “Це єдина форма, в якій віднесеність ситуації до реального 

чи ірреального світу визначається не часовою референцією,  а тим фактом, що 

подія як така не відбулася” [83, с. 71]. 

Основним питанням є розрізнення умовних речень і речень із 

семантикою контрфактичності, що можна репрезентувати у такий спосіб: 

речення умови дозволяють уявити, що відбудеться те, що, на нашу думку, 
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може відбутися (Wenn man dieses Parfum in einem dunklen Raum gerochen 

hätte, so hätte man geglaubt, es stehe da ein zweiter Mensch (Patrick Süskind)., у 

той час як контрфактичні висловлення кваліфікують те, що, як нам видається, 

відбутися не може. Як зазначає А. Вежбицька, опис такого роду не може 

розглядатися як семантична декомпозиція, тому що допускає (“я думаю 

неправильно”), що концепт “уявлення” є важливішим від конструктивної 

моделі wenn; wenn-hätte/wäre [177, с. 52]. 

Дискусійним питанням постає раціональність вибору 

плюсквамперфектних форм для побудови контрфактичних висловлень, тобто 

визначення співвідношення контрфактичності із категорією часу.  

Дослідження ірреальних показників плюсквамперфекта мають давню 

традицію. О. Єсперсен у праці “The Philosophy of Grammar” аналізує 

конструкції, у яких минулі часові форми набувають інших – нетемпоральних 

значень, серед яких він вирізняє нереальність і неможливість (unreality, 

unpossibility), що знаходять своє вираження у бажальних і умовних 

висловленнях [144, с. 265]. Пояснення щодо контрфактичного вживання 

плюсквамперфекта вперше було запропоноване С. Стіл [див. 166]. Дослідниця 

вважає, що єднальною ланкою між минулим та ірреальністю є семантичний 

“дисоціатив” відмежування від певного стану справ: “минуле відірвано від 

теперішнього, ірреальність – від реальності” [166, с. 216-217]. 

Увагу дослідників привернули положення С. Фляйшман [див. 133], яка 

описує представлену плюсквамперфектом ситуацію як віддалену в часі від 

дейктичного центру, ця дистанція потім метафоризується як відстань між 

реальним і нереальним. Звідси випливає, що сема темпорального 

дистанціювання від моменту мовлення, яка спільно з таксисною функцією 

визначає характер плюсквамперфекта,  може спричинитися до наявності в 

його семантичній будові семи епістемічної дистанції, коли цей час на основі 

“дистанційної метафори” стає показником далекої від реальності ситуації, 

тобто вказує на її контрфактичність [60, с. 281-282; 115, с. 268; 65, с. 670-671]. 
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Однак  Е. Даль і Л. Міхаеліс [117; 151] підхід С. Фляшман піддають 

критиці, оскільки він не висвітлює питання, чому у різних типологічно 

неспоріднених мовах для цієї функції найчастіше обирається 

плюсквамперфет, а не інші форми минулого. Е. Даль та Л. Міхаеліс пояснють 

таке вживання за допомогою ідеї “біфуркації”: мовець повертається назад у 

той момент, коли ще можливим є здійснення умов для іншої ситуації, що 

виражається плюсквамперфектом, оскільки передує у часі ірреальному 

наслідку, який також відноситься до плану минулого. 

Ю. Панова інтерпретує положення Е. Даля так:  „початок застосування 

цієї форми у досліджуваній функції пов’язаний із тим, що перфектні форми, 

які використовуються для маркування ірреальних ситуацій, можуть 

відноситися не тільки до минулого, але й до теперішнього і навіть 

майбутнього часу. Таким чином, одна й та сама конструкція може позначати 

як нездійснену дію в минулому, так і майбутню, про здійснення якої нам 

(покищо) нічого невідомо. Щоб уникнути неоднозначної модальної 

інтерпретації конструкцій, позначених такими формами, мова використовує 

форму плюсквамперфекта/давноминулого часу“ [56, с. 348]. 

Відмінне від попередніх пояснення пропонує В. О. Плунгян. На його 

думку, гіпотетична ситуація, яка часто передається за допомогою 

плюсквамперфектних форм, ніби випадає з логічного ходу подій, тобто є 

своєрідною ментальною дигресією: “Сутнісно контрфактична умова описує ту 

саму дигресію, тільки звершену не в реальному, а в уявному альтернативному 

світі”
 
[60, с. 286]. 

Для порівняння контрфактичної функції плюсквамперфекта у німецькій 

та давноминулого часу в українській мовах за теоретичну основу нашої 

дисертації взято положення Е. Даля. Прикладами контрфактичної конструкції 

у зіставлюваних мовах можуть слугувати:  

127) Ich meine nur: Hätte ich das Apparätchen nicht zerlegt, so hätte 

mich jener Anruf nicht mehr erreicht, das heißt, meine Schiffreise 

wäre nicht zustande gekommen, jedenfalls nicht mit dem Schiff, das 
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Sabeth benutzte, und wir wären einander nie auf der Welt begegnet, 

meine Tochter und ich (M. Frisch). 

128) Коли б тоді, на Йвана Купала, Дмитрик був перечив, або 

Петруня заступалася за нього, коли би просилися, падали на 

коліна, Іванові з лютості кров би залила очі – і сільський 

батюшка після того мав би на цвинтарі аж дві роботи 

(М. Матіос). 

В обох наведених прикладах ситуації есплікуються з точки зору 

минулого, що має своїм наслідком негативний стан речей, який є незворотним 

для кожного окремого випадку: (127) батько, не знаючи про це, вступає в 

інтимний зв'язок із власною дочкою, що в кінцевому результаті приводить до 

її загибелі; (128) помирає молодий хлопець Дмитрик. В обох випадках 

відбувається моделювання альтернативної до дійсності ситуації в минулому. 

Тобто існує реальний стан речей, але паралельно до нього, від певної 

критичної точки в минулому, що й визначило наявний стан, події 

розвиваються іншим чином і викликають інший результат. Відбувається 

зіставлення: постала ситуація А1, якій передували події а, але якби їй 

передували інші події  (умови) б, в, то ситуація мала б вигляд Б1, В1. 

 

3.1.1. Контрфактичність умови і наслідку 

Основою для вираження контрфактичних висловлень можуть слугувати 

складнопідрядні речення з підрядним умови, оскільки включають такі 

необхідні для їх побудови компоненти, як антицедент і консиквент (можливо 

саме тому деякі науковці прирівнюють контрфактичність до нереальних 

умовних конструкцій [див. 87]). В біпредикативних контрфактичних 

конструкціях можуть виступати дві різновидності значення: контрфактична 

умова (якщо б замість відомого мені R відбулося P…) і контфактичний 

наслідок (…то в такому разі могло відбутися Q) [65, с. 670]. 

Графічно контрфактичне висловлення можна зобразити:  

 



125 

                                                 Q 

                                                 

 

  

                          P                                                    S          S 

                             

 

                             t1                    R                  t0 

Рис. 11 Контрфактичне висловлення плюсквамперфекта/давноминулого 

часу 

В реальному світі події відбуваються таким чином, що за певних 

обставин R реальністю стає S → те, що ми маємо у конкретний момент часу t0. 

Але якщо ця реальність має небажаний, суперечливий характер, то в людській 

свідомості експлікується ідея повернення до певної критичної точки в 

минулому → t1, від якої за певних обставин P події розвивалися б іншим 

чином і призвели б до іншого результату Q. При цьому альтернативна 

ситуація може мати різну модуляцію: бути поліпредикативною (передбачати 

наявність кількох антецедентів і консиквентів) або одного антецедента і 

кількох консиквентів, а предикати можуть як різнитися, так і мати однакові 

форми вираження. У німецькій мові плюсквамперфект кон’юнктива може 

репрезентувати обидва типи. Загалом, якщо брати до уваги, що кон’юнктив у 

німецькій мові є спеціальною парадигмою умовного способу [див. 131; 179; 

140; 148], можемо говорити про те, що “плюсквамперфект кон’юнктива є 

спеціальним універсальним показником контрфактичності” [60, с. 280]. 

Наприклад:  

129) Parzival war dumm. Wäre er klug gewesen, hätte er nie den heiligen 

Gral erobert. Nur wer dumm ist, siegt im Leben; der andere sieht 

viel zu viele Hindernisse und wird unsicher, ehe er beginnt 

(E. Remarque). 
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Ситуація (129), виражена плюсквамперфетом кон’юнктива, репрезентує 

контрфактичність із метафоричного розуміння концепту ”успішність”, а в її 

змісті можна умовно виділити тезу → Parzival war dumm, антитезу → Wäre er 

klug gewesen, hätte er nie den heiligen Gral erobert і синтез → Nur wer dumm ist, 

siegt im Leben; der andere sieht viel zu viele Hindernisse und wird unsicher, ehe er 

beginnt. Наведений приклад підтверджує положення про те, що у німецькій 

мові, розглядачи конструкції такого типу, можемо говорити про 

контрфактичність загалом, а не про окремі її компоненти: умову чи наслідок. 

Тим не менше побутує думка, що одним із найважливіших додаткових 

значень плюсквамперфекта є контрфактична умова [60, с. 278]. Фактичний 

матеріал засвідчує, що поширенішим є вживання форм плюсквамперфекта для 

побудови контрфактичної умови. Разом із тим, на нашу думку, набуває ваги 

вираження контрфактичного наслідку, від якого залежить зв'язок часових 

планів, співвіднесеність із моментом мовлення [87, с. 26]. 

 В українській мові контрфактичність  знаходить вияв у 

складнопідрядних реченнях із підрядним умови:  

130) – Не смійся, Ясю, — сказала. — Я таки вірю, що колись Тиміш 

зновика у вікно постукає...Потім подивилася так якось, мов 

туманом оповитими очима:Може, якби ти колись було 

приїхав... Хотя нє... Ждала б я Тимоша все їдно... (В. Лис).  

У висловленні (130) на перший план висувається альтернативна умова, а 

наслідок автор дозволяє домислити читачеві самостійно, хоча і додає власне 

бачення розгортання подій. 

Інший контекст вживання форм давноминулого часу подає водночас дві 

альтернативи контрфактичного наслідку:  

131) Наколи б знала, що так воно буде… але ні! Все одно би робила, 

як зробила. Ні! Не так! Любувала би була Кирила більше. Щоб 

налюбилася на все життя. Чи дитинку була би вчинила від 

нього (М. Матіос).  
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Ситуація (131) відтворює важкий психологічний стан героїні, яка не 

сприймає реальної дійсності і висуває декілька варіантів розгортання умовної 

ситуації: Любувала би була Кирила більше; Чи дитинку була би вчинила. 

 Приклади такого типу можна вважати характерними для всіх 

контрфактичних контекстів; тобто коли суб’єкту належить умовне 

висловлення, в якому умова віднесена до минулого, а наслідок – до минулого, 

теперішнього чи майбутнього часу, він констатує в умові певний, з його 

переконання, можливий хід подій і знає, що в момент мовлення це 

відображення справ не є актуальним, але він уважає, що воно могло бути 

таким в минулому до моменту мовлення [89, с. 134]. Отож ментальна 

концепція контрфактичного висловлення (КВ) може мати наступне 

вираження: умова + я уявляю: (як) це могло відбутися + я усвідомлюю: це вже 

відбутися не може = образу альтернативного розгортання подій (у суб’єкта КВ 

залишається тільки образ того, як все могло статися). 

Контрфактичність може відображатися в обох частинах 

складнопідрядного речення – підрядному умови та головному: 

132)  Нерозумні! Вони підривали дуба, котрий годував їх своїми жо-

лудьми! Коли б були свою власть і свою силу повернули на 

скріплювання а не на підкопування тих порядків по громадах і 

живих зв’язків між громадами, то наша Русь, певно, не була б 

упала під стрілами та топорами монголів, але була б остояла-

ся проти них, як глибоко вкорінений дуб-велетень остоюється 

проти осінньої бурі! (І.Франко).  

 В  уривку із “Захара Беркута” (132) автор критикує внутрішню політику 

Данила Галицького і стверджує, що за інших обставин Київська Русь не впала 

б під монгольською навалою, хоча й прирікає цю альтернативу на 

малоймовірність, бо використовує вставне слово певно. У цій ситуації 

контрфактичній умові відповідають два взаємодоповнювальні контрфактичні 

наслідки (Коли б були … повернули, то… не була б упала, але була б остояла-

ся…), хоча такі випадки вживання форм давноминулого часу є поодинокими. 



128 

3.1.2. Особливі типи контрфактичних виявів плюсквамперфекта 

/давноминулого часу 

У німецькій мові контрфактичність, виражена плюсквамперфектом 

кон’юнктива, зустрічається не тільки у складнопідрядному реченні з 

підрядним умови, але знаходить й інші вияви. Зокрема, Г. Ціфонун вирізняє 

наступні варіанти: контрфактична аргументація; контрфактичне 

складнопідрядне речення з підрядним наслідку; контрфактичне 

складнопідрядне порівняльне речення; контрфактичне відносне підрядне 

речення [див. 179, с. 1748-1751]. В українській мові такі випадки є моживими, 

але знаходяться на периферії вживання форм давноминулого часу  в КВ. 

Контрфактична аргументація (КА). Кон’юнктив претеритальної 

групи (сюди належить і плюсквамперфект кон’юнктива) може вживається для 

вираження нефактичності у контекстах, які не передбачають умовності: при 

цьому початкову позицію займають можливі, але нереалізовані обставини, на 

тлі яких представлений контрфактичний стан справ [179, с. 1748], а також 

[148, с. 47], який умовно можна виразити формулою:  КА=МНО→КВ 

(Plusquamperfekt Konjunktiv). Наприклад:  

133) Er hätte jetzt aufstehen müssen, um die Stadt vor Anbruch des 

Unwetters zu erreichen (A. Seghers). 

 Фоновими обставинами у даному випадку буде конструкція um…zu. 

Контрфактичне складнопідрядне речення з підрядним наслідку = 

головне речення в індикативі + частки so, zu, allzu + підрядне речення зі 

сполучниками (als) daß. Нефактичність діє незалежно від наявності 

кон’юнктива. Кон’юнктив виконує тільки функцію імплікативного 

блокування, таким чином додатково усувається ймовірність фактичності 

підрядного речення [179, с. 1750-1751]. 

134) Wir litten sehr unter der nur zweistündigen Dauer der 

Filmvorführungen. Oftmals erhoben wir uns auch nach Filmschluß, 

um an der Kasse abermals ein Billett für dieselben Darbietungen zu 

erstehen. Aber sobald wir den Kinosaal verlassen hatten und die 
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längere oder kürzere Menschenreihe vor der Tageskasse sahen, 

schwand uns der Mut. Nicht nur vor der Kassiererin, auch vor 

wildfremden Typen, die wahrhaft unverschämt unsere Physiognomie 

erwanderten, schämten wir uns zu sehr, als daß wir gewagt hätten, 

die Reihe vor der Kasse zu verlängern (G. Grass). 

135) Die kränkliche Lina Greff jedoch war ans Bett gebunden, konnte mir 

nicht ausweichen, mich nicht verlassen, denn ihre Krankheit war 

zwar langwierig, doch nicht ernsthaft genug, als daß der Tod mir die 

Lehrerin Lina hätte vorzeitig nehmen können (G. Grass). 

136) Я чулася такою опущеною, такою осиротілою, що була би 

найрадше поклалася з помершою разом у домовину, щоб 

заснути тим вічним тихим сном, котрий не має ні мрій, ні 

обудження і не знає горя життя (О. Кобилянська). 

Ситуації (134), (135), (136) відтворюють семантику контрфактичності на 

тлі міри інтенсивності: (134) прямо – через zu sehr, (135), (136) описово – nicht 

ernsthaft genug і такою осиротілою. 

Контрфактичне складнопідрядне порівняльне речення (як і 

контрфактичне складнопідрядне речення з підрядним наслідку) складається з 

головного речення  в індикативі + сполучників підрядності als, als ob + 

підрядного речення, вираженого за участю плюсквамперфекта кон’юнктива 

[179, с. 1751]. 

137) Den leeren Teller schob ich zur Heidrun Gast, an ihre linke Hand, 

bis er an ihren kleinen Finger stieß. Sie leckte ihren unbenutzten 

Löffel ab und wischte ihn an der Jacke trocken, als hätte sie 

gegessen, nicht ich. Entweder wusste sie nicht mehr, ob sie isst oder 

zuschaut. Oder wollte sie so tun, als ob sie gegessen hätte 

(H. Müller). 

138) Gottfried machte es auch. Er kannte sämtliche Preise und die 

gängigen Cocktailrezepte. Er schwang den Mixbecher, als ob er nie 

etwas anderes getan hätte (E. Remarque). 
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Ситуація (137) відображає два випадки вживання контрфактичних 

складнопідрядних порівняльних речень, які є одинаковими за змістом, але 

мають дещо відмінну граматичну щодо порядку слів структуру. Можна 

припустити, що у такий спосіб акцентується увага на важливих текстових 

смислах. У прикладі (138) контрфактичне порівняння має позитивний 

характер і слугує доказом вправності суб’єкта дії. 

В українській мові контрфактичні порівняльні речення творяться за 

допомогою порівняльних сполучників начебто, немов, що передають 

гіпотетичну умовність: 

139) Спершу Галя тільки байдужно відзначала появу джигуна на 

горі, через кілька днів вона вже червоніла, коли він вітався з 

нею, вночі їй здавалося, що крутиться вона на каруселі, а вранці 

шкіра в неї на обличчі ставала молочно-бліда. Через тиждень 

вона вже тайкома стежила за джигуном із малинових 

заростей, і її очі аж палали між зелені. Одного разу джигун, 

проходячи мимо, спокійно привітав Галю в тому її сховку, 

начебто вони зустрілися були на стежці (В. Шевчук).  

Пропозиція, виражена давноминулим часом (139), є реальною, і герої 

могли зустрітися на стежці, але із попередньої ситуації відомо, що зустріч 

відбулася в іншому місці. Звідси слідує: концепція порівняльних 

контрфактичних речень полягає у тому, що на передній план висувається 

принцип порівняння реальної ситуації і нефактичної, причому нефактичність 

випливає із контексту і через нього набуває значення контрфактичності.  

Контрфактичне відносне підрядне речення. У відносних підрядних 

реченнях до заперечних головних пропозицій кон’юнктив претеритальної 

групи може додаватися для того, щоб показати, що відносне речення 

знаходиться у зоні дії заперечення [179, с. 1751].  

140) Jetzt verstand ich, was der Gott verfügte: Du sprichst die Wahrheit, 

aber niemand wird dir glauben. Hier stand der Niemand, der mir 
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hätte glauben müssen; der das nicht konnte, weil er gar nichts 

glaubte. Ein Niemand, der nicht glaubensfähig war (Ch. Wolf). 

141) І нікого не було тут, кому б міг був повірити свій жаль. І на 

що, врешті, жалуватися? Був лагідної і боязливої вдачі, що 

уникала й боялася всяких голосніших вибухів і воліла терпіти, 

чим викликувати дальші наслідки (О. Кобилянська). 

Форми плюсквамперфекта, давноминулого часу передають у ситуаціях 

(140), (141) значення контрфактичності, що випливає із заперечень, які 

висловлені у головних реченнях. Головні пропозиції відносних підрядних 

речень із негативною семантикою (заперечення) заряджають нею і підрядні 

частини, що призводить до контрфактичної інтерпретації загалом.  

Якщо ж у підрядній частині таких речень додатково подається 

заперечення, то висловлення отримує протилежне значення – фактичне. 

Наприклад ситуація (142) відтворює цілком реальні обставини здійснення дії. 

142) Mumme versank. Er sah aus wie das Unglück, und es gab in diesem 

Augenblicke niemanden im Zimmer, der ihn nicht verachtet hätte 

(Th. Mann). 

Контрфактичні питання. Для німецької мови характерними є також 

контрфактичні питання, які структурно нагадують КВ, у якому вказується 

умова і наслідок: 

143) Und wer war ich für sie gewesen? Der kleine Vorleser, den sie 

benutzt, der kleine Beischläfer, mit dem sie ihren Spaß gehabt hatte? 

Hätte sie mich auch ins Gas geschickt, wenn sie mich nicht hätte 

verlassen können, aber loswerden wollen? (B. Schlink) 

У цьому випадку (143) механізм дії контрфактичності полягає у формі 

вираження: висловлено питання, яке не має і не може мати впливу на мовця, 

оскільки обмежено попоредніми знаннями про розвиток подій. 
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3.1.3. Негативні і позитивні контрфактичні висловлення 

Мовець може бути добре обізнаним про той стан справ, який здійснився 

до моменту мовлення, якщо виходити із положення про те, що минуле є 

найбільш фактивним часовим планом, але він володіє також інформацією про 

події, які могли б здійснитись у минулому, були близькими до реалізації, але 

через обставини не здійснилися. Тобто мова йде про позитивні і негативні 

сценарії, які, на думку мовця, могли б стати реальністю, але не стали [89, с. 

135-136; 87, с. 45-46]. 

Дотична проблематика висвітлюється у праці А. Вежбицької, яка 

вирізняє два види контрфактичності: 1) контрфактичні висловлення із 

негативною конотацією; 2) контрфактичні висловлення із позитивною 

конотацією [177, с. 26]. Відмінності між цими видами контрфактичності 

полягають у наявності заперечення у протасисі для висловлень із негативною 

семантикою. Розглянемо:  

144) Das ist nicht fair, Hanna. Du hast gewußt, du mußtest wissen, daß 

ich nur für dich mitgefahren bin. Wie kannst du dann glauben, ich 

hätte dich nicht kennen wollen? Wenn ich dich nicht hätte kennen 

wollen, wäre ich gar nicht mitgefahren (B. Schlink). 

145) Можливо, що, якби в тій хвилині Василь не читав був з такою 

уважністю газети, була б йому першому показала листа, але 

він був так зайнятий політикою, що, здавалося, наче зовсім не 

відчував її присутності в кімнаті (І. Вільде). 

Перша ситуція (144) суперечить факту дійсності у тому плані, що дії 

суб’єкта неправильно зрозуміли: насправді мовець не мав наміру приховувати 

своє знайомство з Ганою, бо саме заради неї він сів у трамвай, тому для свого 

виправдання він наводить висловлення із негативною семантикою – Wenn ich 

dich nicht hätte kennen wollen, wäre ich gar nicht mitgefahren/Якби я не хотів 

тебе знати, я б взагалі не поїхав → я зробив це заради тебе. Друга ситуація 

(145) відображає контрфактичність умови й наслідку, коли мовець частково 

упевнений в альтернативному перебігові подій, бо вживає модальне слово 
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можливо. Ситуації такого роду можемо назвати напівальтернативними. У 

цьому контексті варто додати, що заперечення продовжує відтворення 

дійсності через іншу величину: очікування. Той, хто заперечує, може сказати 

більше за те, що передбачає фактичний стан справ [109, с. 358]. Саме тому у 

контрфактичних конструкціях із негативною семантикою після заперечення 

імпліцитно очікуваним стає його продовження. 

Розглянемо КВ із позитивною семантикою у зіставлюваних мовах:  

146) Es war das Ehepaar Hasse, das da gegeneinander raste. Die beiden 

wohnten seit fünf Jahren hier in einem kleinen Zimmer. Es waren 

keine schlechten Leute. Hätten sie eine Dreizimmerwohnung gehabt, 

mit einer Küche für die Frau, und außerdem noch ein Kind, dann 

wäre ihre Ehe wahrscheinlich gut geblieben. Aber eine Wohnung 

kostete Geld, und ein Kind bei diesen unsicheren Zeiten – wer konnte 

sich das leisten! (E. Remarque). 

147) Студентські весни, кохання, ревнощі, — все наче вчора було... 

Йому ж аспірантуру пропонували, якби був пішов, давно б уже 

став кандидатом наук (О. Гончар).  

На перший погляд, ситуація із плюсквамперфектом (146) претендує 

швидше на гіпотетичне, ніж контрфактичне значення, бо вказані умови могли 

б будь-якого часу стати реальністю, проте наступне речення контекстуально 

усуває можливість такої перспективи. У реченні із давноминулим часом (147) 

реалізується позитивна пропозиція альтернативного стану справ, що 

репрезентує нереалізована можливість у дійсності. Поряд із модальним 

значенням контрфактичності ситуація набуває додаткового значення 

ретроспективності, смислове навантаження якої відображає перше речення. 

 

 

 

 

 



134 

3.1.4. Контрфактичні конструкції у неминулому відношенні 

Твердження, що контрфактичні ситуації найдоцільніше розглядати з 

точки зору минулого (фактів), не викликає сумнівів. Проблематичним 

видається положення щодо існування контрфактичних ситуацій, які 

співвідносяться із теперішнім чи майбутнім часом і викликають питання, що 

такі конструкції є можливими. В. О. Плунгян уважає контрфактичним щодо 

теперішнього висловлення, коли мовець достеменно знає, що в реальному 

світі він не володіє і не може володіти тими  якостями, які приписує собі в 

альтернативному сенсі, хоча така ситуація влючає момент мовлення [60, с.  

275]. З іншого боку, мовець може володіти точною інформацією про якості 

якоїсь людини завдяки властивим їй надприродним чуттям передбачення. 

148) Polyxena... Daß ich meine Laufbahn auf deiner Zurücksetzung 

aufbaute; daß du nicht schlechter warst als ich, nicht weniger 

geeignet: Ich hab es dir sagen wollen, ehe sie dich wegschleppten, 

als Schlachtopfer, wie mich jetzt. Polyxena: Hätten wir unsre Leben 

getauscht: Unsre Tode wären die gleichen gewesen (Сh. Wolf). 

Йдеться про головну героїню розповіді Крісти Вольф Касандру, яка, як 

відомо з давньогрецького епосу, передбачала майбутнє. Вона звертається до 

своєї сестри Поліксени із вибаченням за те, що стала жрицею у храмі 

Аполона, хоча Поліксена була не менш гідною. Віщунка стверджує, що навіть 

якщо б вони помінялись життями, то їхні смерті – були б такими самими. Цей 

приклад  ілюструє вживання плюсквамперфекта у проекції теперішнього часу, 

на це вказує часовий детермінант jetzt + суб’єкт, котрий  володіє знаннями про 

те, що могло б відбутися у майбутньому. 

В українській мові також можливими є уживання контрфактичних 

висловлень по відношенню до теперішнього:  

149) Що сказала б покійниця бабуня Александра Львівна 

Милорадова, якби була дожила до сього часу? (Олена Пчілка).  

В пропозиції мається на увазі, щоб вона сказала зараз, у цей 

момент.  
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Приклади такого типу семантично наближені до контрфактичних 

висловлень, орієнтованих на майбутнє. В. Флеміг стверджує, що форми 

кон’юнктива ІІ можуть позначати майбутню подію [131, с. 15]:  

150) …wer weiß, ob Sie nicht Feldwebel hätten werden können, wenn Sie 

(früher!) kapituliert hätten! (відомо, що не капітулювали) (Krull  цит. 

за W. Flämig).  

Аналогічні твердження  присутні в працях О. Лейрбукта та Е. Даля. 

О. Лейрбукт наводить приклад для вияву механізму дії плюсквамперфекта 

Nächstes Jahr wäre er 200 Jahre alt geworden [див. 147], який, по-перше, 

демонструє можливість  вживання плюсквамперфекта умовного способу в 

німецькій мові у неминулому відношенні, а, по друге, що висловлення 

стосовно майбутньої дії може бути контрфактичним, що, однак, буде 

помилковим, якщо не вжити поняття так званого “блокувального чинника” 

(“Blockierungsfaktor”) [117, с. 107]. Термін “блокування” передбачає 

виключення здійснення уявного стану речей [148, с. 30]. Якщо Рис.11 

відповідає найбільш поширеному вираженню контрфактичності, 

орієнтованому на минуле, то Рис. 12 – тим виявам, які стосуються 

теперішнього чи майбутнього часу.  

                                                                                                    c 

t1   t0 

Рис.12  Контрфактичне вираження плюсквамперфекта/давноминулого 

часу із блокувальним чинником 
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Йдеться про ситуацію, коли суб’єкт контрфактичного висловлення знає 

про неможливість реалізації дії ще до моменту мовлення, оскільки вона 

зумовлена тими чинниками, які не залежать від людини. В якийсь період t0 

відбувається перехід до певної точки у минулому t1, звідки альтернативна 

ситуація, орієнтована на теперішнє чи майбутнє, не може отримати належного 

розгортання внаслідок того, що реальні знання про світ → с блокують у нашій 

свідомості потенційність такої уявної ситуації.  

151) Schmiedling, dachte Holt. Da hat er nun solche Angst vor der Front 

gehabt, und hier, in der Heimat, erschlägt es ihn. Vielleicht wäre er 

draußen am Leben geblieben. Oder sollte er fallen? War es ihm 

bestimmt? Wieder dachte er: Schicksal, Vorsehung … Ist alles 

Zufall? (D. Noll). 

152) Na los, hatte Büttner gerufen, keine Maulaffen feilhalten, anfangen, 

los! Später hätte Gauß nicht mehr sagen können, ob er an diesem 

Tag müder gewesen war als sonst oder einfach nur gedankenlos. 

Jedenfalls hatte er sich nicht unter Kontrolle gehabt und stand nach 

drei Minuten mit seiner Schiefer-tafel, auf die nur eine einzige Zeile 

geschrieben war, vor dem Lehrerpult (D. Kehlmann).  

Приклад (151) демонструє контрфактичний вияв плюсквамперфекта у 

майбутньому відношенні, коли можливість дії усувається закономірностями 

ментального світорозуміння. Приклад (152) відтворює ситуацію 

проспективно-ретроспективного бачення подій, коли мовець забігає наперед і 

дає трактування певних дій героїв. 

Отже, з точки зору темпоральності форми кон’юнктива ІІ є 

позачасовими і можуть виражати дію, що відбувається в момент мовлення, 

відбувалася (чи могла відбутися) раніше моменту мовлення або відбудеться 

після моменту мовлення [53, с. 26]. Якщо дієслово виражається 

кон’юнктивом, то переважає спосіб дієслова. Часовий характер вербальної 

форми відходить на другий план [131, с. 15]. 
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В українській мові вираження майбутньої дії формами давноминулого 

часу не є поширеним явищем. У тих поодиноких випадках, коли така 

інтерпретація все-таки можлива, майбутня часова референція є  

контекстуально залежною: 

153) Я тебе взяв би був із собою, та це ніяк не виходить. Треба хоч 

самому втекти (М. Йогансен). 

У цій ситуації (153) майбутність дії, вираженої давноминулим часом, 

випливає із наступного речення: втеча ще не відбулася, однак мовець за 

допомогою форми давноминулого часу нівелює таку перспективу заявленої 

дії. 
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3.2. Інші модальні значення плюсквамперфекта/давноминулого 

часу 

3.2.1 Оптативна модальність 

У німецькій мові поширеним є вживання плюсквамперфекта 

кон’юнктива у ситуаціях із семантикою оптативності. У науковій літературі 

оптативність кваліфікують як функціонально-семантичну категорію, яка може 

мати лексичне і граматичне вираження й яка передає модальність суб’єкта, що 

репрезентує можливий стан справ, який мислиться як бажаний [43, с. 123], 

[40, с. 172]. У контексті поданої дефініції постає питання, яким чином форми 

плюсквамперфекта/давноминулого часу можуть передавати у тестах 

оптативне значення? 

У. Шольц висловлює думку, що у німецькій мові бажальні речення 

утворюються за допомогою претерита кон’юнктива чи плюсквамперфекта 

кон’юнктива, тобто виражаються кон’юнктивом ІІ [163, с. 58]. У бажальних 

реченнях кон’юнктив ІІ сигналізує, що стан справ недійсний, але бажаний і 

має значення для учасників розмови [126, с. 424]. 

Стан справ, який стосується бажання, можна розуміти і як потенційний, 

так і як ірреальний. Він може локалізуватися у теперішньому чи у 

майбутньому часі [148, с. 59].  

154) Ich hätte gerne gehabt, daß wir, seine Familie, sein Leben gewesen 

wären (B. Schlink). 

У (154) йдеться про бажання суб’єкта щодо теперішнього чи 

майбутнього часу. 

Для бажань, які передаються формами плюсквамперфекта кон’юнктива, 

встановлено, що їхня реалізація/нереалізація залежить від ситуації (реальної 

чи ірреальної) [148, с. 10]. Результативними у роботі виявилися приклади з 

ірреальною семантикою: 

155) Panthoos hatte sich schon zur Flucht gewendet. Hätte er gestanden! 

Mag sein, die Frauen wären mir, nicht ihm gefolgt (Ch. Wolf). 
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Ця ситуація є ірреальною: стан справ, якого стосується бажання, 

належить до плану минулого, а його здійснення є неможливим. Такі бажання 

структурно наближені до підрядних речень умови [131, с. 123; 123, с. 159; 140, 

с. 239] і містять значення контрфактичності: суб’єкт бажання, який прагне, 

щоб ситуація була іншою у минулому, вживає форму плюсквамперфекта  

[140, с. 239], але ситуація у минулому не може підлягати змінам, тобто мова 

йде про контрфактичність. На основі наведених тверджень можна висловити 

припущення про те, що контрфактичні висловлення імпліцитно виражають 

семантику бажальності (в цьому власне і полягає прагматика КВ: мовець 

свідомо чи підсвідомо бажає (або не бажає) реалізації подій у минулому, які 

вступають в опозицію із реальним станом справ), але не всі бажальні 

пропозиції є контрфактичними. 

Модальна семантика бажальності може посилюватися додаванням до 

предикативного центру модального дієслова (156), яке водночас слугує 

спеціальним (додатковим) показником ірреальності: Hätte…nehmen, … wirken 

können! → Якби ж він міг (бажання), але відомо, що не може. 

156) Senator Buddenbrook wußte von solchen Einzelheiten nicht; aber er 

sah, daß die Entwicklung seines Sohnes von Natur und infolge 

äußerer Einflüsse vorläufig keineswegs die Richtung einschlug, die 

er ihr zu geben wünschte. Hätte er seine Erziehung in die Hand 

nehmen, täglich und stündlich auf seinen Geist wirken können! 

Aber die Zeit fehlte ihm dazu, und mit Schmerz mußte er sehen, wie 

gelegentliche Versuche dazu kläglich mißlangen und das Verhältnis 

zwischen Vater und Kind nur kälter und fremder machten 

(Th. Mann). 

Бажання, виражене плюсквамперфектом кон’юнктива, може містити 

емоційно зумовлений елемент, який виражається на місці форми дієслова у 

кон’юнктиві. Емоційний характер висловлення підкреслюється вживанням 

вигуків і прислівників: o, ach, doch, nur тощо [131, с. 123]. 
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157) Was fürchtete Thomas Buddenbrook? Nichts ... Nichts Nennbares. 

Ach, hätte er sich gegen etwas Handgreifliches, Einfaches und 

Brutales zur Wehr setzen dürfen! (Th. Mann) 

В українських художніх текстах формам давноминулого часу також 

притаманна оптативна модальність. Давноминулий час, який слугує для 

передачі оптативного значення, задресованого у минуле бажання, 

співвідноситься в контексті з теперішнім часом й утворюється за допомогою 

сполучення смислового дієслова зі спеціальною часткою (хай, би/б, коли б, 

аби, щоб, якби, бодай, хоч/хоча (тобто оптативність реалізується аналітично). 

Виходячи із семантики оптативної модальності для 

плюсквамперфекта/давноминулого часу, можна виокремити такі групи: 

1) власне бажання виражає волюнтативність мовця щодо 

здійснення минулої дії:  

158) Beide waren wir jetzt seit mehr als einem halben Jahr in derselben 

Stadt wieder daheim. Uns zuliebe wollten wir uns nicht mehr kennen. 

Daran gibt es nichts zu verstehen. Ich drehte schnell den Kopf weg. 

Aber wie gerne hätte ich sie in den Arm genommen und gesagt, 

dass ich einverstanden bin mit ihr. Wie gerne hätte ich gesagt: Es 

tut mir leid, dass du dich bücken musst, ich brauche keinen 

Gehstock, das nächste Mal kann ich das für uns beide tun, wenn du 

mich lässt. Ihr Gehstock war poliert und hatte unten eine rostige 

Kralle und eine weiße Kugel oben am Griff (H. Müller). 

2) жаль – емоційний стан суб’єкта бажання щодо 

здійснення/нездійснення минулої дії:  

159) Es war kein Bekannter da, außer Valentin. “Sag mal”, fragte ich, 

“war Gottfried schon hier?”Valentin nickte. “Mit Otto. Sind vor 'ner 

halben Stunde weggegangen.” “Schade”, sagte ich aufatmend. 

“Hätte sie gern getroffen.” (E. Remarque); 

160) Шкода, шкода, що пан шеф перед тим мені не сказали, я був би 

постояв за своє. Якби-то знаття (І. Вільде). 
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 У ситуації (159) семантика жалю посилюється попереднім 

висловленням “Schade”, у (160) – вставним словом шкода. 

3) бажальне порівняльне висловлення твориться додаванням до 

предикативної основи пропозиції вищого/найвищого ступеня порівняння 

прикметників.  

161) Effi war wenig erfreut über diese Begleitung und hätte die Fahrt 

lieber allein gemacht; aber ihr blieb keine Wahl… (Th. Fontane). 

162) Von allen Menschen, die er je getroffen hatte, waren seine Studenten 

die dümmsten. Er sprach so langsam, daß er den Beginn des Satzes 

vergessen hatte, bevor er am Schluß war. Es nützte nichts. Er sparte 

alles Schwierige aus und beließ es bei den Anfangsgründen. Sie 

verstanden nicht. Am liebsten hätte er geweint (D. Kehlmann). 

Такі пропозиції засвідчують міру бажання тієї чи іншої дії. У першій 

пропозиції lieber є виразником порівняльного бажання суб’єкта і вказує на 

відносно невисоку ступінь висловленого прагнення. У наступному прикладі – 

am liebsten виражає ступінь бажаної ситуації, яка в контексті попереднього 

висловлення сягає більш критичної точки. 

163) Крaще би булa струїлa в утробі тaку нечисть чи родилa 

німою… - зло скaзaлa увечері Мaтронкa, не встaючи з постелі 

(М. Матіос);  

164) — “Вдова священика”, — обличчя Зоні стягнулося в злу 

гримасу. — А чи мама знає, що вдова священика — то найгірша 

фірма в торгово-фінансовому світі? Хай мама запам'ятає собі 

раз назавжди, що “вдова священика” має таке саме реноме, як 

картяр чи п'яниця. “Вдова священика” — ну і знала мама, що 

сказати! Краще вже була б мама представилася як “теща 

Безбородька” (І. Вільде).  

У контексті ситуацій (163), (164) слушним буде положення 

О. В.  Бондарка про те, що у прикладах такого роду висловлення складається 

із двох протилежних пропозицій; в першій міститься направлене до адресата 
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бажання, щоб він не робив чого-небудь, а в другій, навпаки, бажання і навіть 

спонукання, щоб адресат здійснив якусь дію [40, с. 180]. В останньому 

прикладі присутній докір за реалізацію певної дії та бажання іншої, хоча вона 

і мислиться як ірреальна, контрфактична, бо не відповідає реальному 

положенню справ. Неспецифічними (не пов’язаними тільки з оптативністю) 

лексичними засобами вираження розглянутої семантики є конструкції з 

предикативними прислівниками позитивної оцінки: добре, краще, ліпше. В 

таких конструкціях спостерігаємо семантичний синкретизм значень оцінки й 

оптативності [40, с. 184] Наприклад:  

165) Ти би, Гавриле, вже ліпше був би віддав дитину за того, кому 

три чисниці до смерті! (М. Матіос). 

У прикладі (165) присутнє порівняння: ліпше за те, що ти зробив зараз; 

оціночність: я думаю, так було б краще. 

У контексті досліджуваної проблематики виявлено своєрідний і 

характерний винятково для форм давноминулого часу тип:  

4) фразеологізований модальний контекст побажання-прокльону 

зі словами щоб, хай, бодай (подекуди з часткою би):  

166) Куди ти тютюн ламаєш, бодай тобі руки й ноги поламало! А 

бодай би ти не виліз з того тютюну до другого пришестя. Щоб 

ти зів’яв був, невігласе, як ота морковочка зів’яла від твоїх 

шибенних рук! (О. Довженко);  

167) Я три роки, бодай тебе були вовки з’їли,  мучусь у цім хліві! 

(Остап Вишня);  

168) А бодай ці Западинці були запались, ніж мала я в їх їхати! – 

лаялась Кайдашиха, витягуючи сіно з-за пазухи, висмикуючи 

його з голови (І. Нечуй-Левицький);  

169) Усохли би були йому тоді руки! (М. Матіос);  

170) — То ти, Одарко? Дорош, не відповідаючи, пішов на той голос і 

скоро розгледів людську постать, що зі словами: “Приймись, 
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щоб тобі була здохла до вечора!” — стала пробиратися поміж 

коровами до виходу (Г. Тютюнник). 

У поданих прикладах можна виділити мікросеми. Так, речення (166) 

харктеризується мікросемою порівняння; (167) є вставною дигресією; (168), 

(169) – власне прокльон; (170) – футуральну спрямованість. 

Значення побажання є похідним від значення бажання, але складнішим 

у порівнянні з ним. Побажання – адресоване слухачу висловлення добра, 

здоров’я [40, с. 181], а в основі побажання-прокльону лежить адресація 

негативного змісту, причому модальність не представлена безпосередньо 

суб’єктом мовлення, а наче переадресовується вищим силам, які потенційно 

можуть реалізувати  волю людини (того, хто говорить прокляття) [43, с. 123].  

Проте при дослідженні оптативної семантики плюсквамперфектних 

форм порівнюваних мов постає питання, яким чином ці грамеми виражають 

бажання, якщо на темпоральній вісі вони знаходяться якнайдалі від 

теперішнього чи майбутнього часу, на площину яких мало б проектуватися 

бажання. С. Іатріду стверджує, що навіть якщо бажання подається у минулому 

часі, воно стосується теперішнього – того, що мовець хоче у конкретний 

момент часу [140, с. 244], реальність чи ірреальність такого бажання 

залишаються поза розглядом. Візьмемо для прикладу ситуацію (166): бажання 

виражене формою давноминулого часу: здійснитися воно не може, але 

стосується теперішнього часу (бажання мовця зараз, у цей момент) і 

формально виражає емоційний стан суб’єкта волюнтативної дії, його 

критичний аналіз нинішнього стану справ. У наведеному прикладі виявляє 

себе порушення часового співідношення: прокльон знаходиться далі на 

часовій вісі відносно об’єкта порівняння. Можна також зробити висновок про 

те, що побажання-прокльон, виражений формами давноминулого часу, 

нівелює ступінь необхідності щодо його здійснення. Якщо б мовець хотів 

справжньої реалізації висловленого, то він ужив би висловлення на кшталт: 

Побий тебе грім! 
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Прокльонів, які б виражалися формами плюсквамперфекта, у корпусі 

дослідження не виявлено, оскільки німецька мова для таких висловлень 

послуговується формами презенса чи футурума кон’юнктива, конструкціями з 

модальними дієсловами sollen, mögen в контексті підрядного означального з 

dass: Dass dich der Blitz schlüge!,Gott möge deine Seele in die Hölle bringen [25, 

с. 143]. 

Натомість типовою для плюсквамперфекта кон’юнктива є концепція 

бажання-вигуку, що виражає подив, несподіванку щодо фактичності, а в 

основі висловлених емоцій лежить ірреальність. Тут в гру вступає 

блокувальний чинник [148, с. 61], що усуває можливість реального 

трактування. 

171) Red keinen Unsinn, sagte Priamos. Die wollen unser Gold. Und 

freien Zugang zu den Dardanellen. - So verhandle drum! schlug ich 

ihm vor. - Das hätte noch gefehlt. Verhandeln um unser 

unveräußerliches Eigentum und Recht! (Ch. Wolf)  

Негативна семантика (171) посилюється часткою noch. Бажання у формі 

вигуку надає експресивності волюнтативному висловленню. У корпусі 

дослідження давноминулого часу таких прикладів не виявлено, однак 

частково вказана  семантика експресивності присутня у прокльонах, які 

можна кваліфікувати як колоритні текстові включення. 
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3.2.2. Плюсквамперфект/давноминулий час модальних дієслів 

Окремий вид модальності плюсквамперфекта у німецькій мові 

становлять висловлення з плюсквамперфектом модальних дієслів: dürfen, 

können, mögen, müssen, sollen і wollen. Лексичне вживання модальних дієслів 

виявляє всі синтетичні й аналітичні часи і способи, отож є повною 

парадигмою флексій дієслова [120, с. 25]. Плюсквамперфект модальних 

дієслів можна розглядати у проекції дійсного й умовного способів. 

Наприклад: 

172) Las also, daß ein Kollege, der unser Land wenige Jahre vor dessen 

Zusammenbruch hatte verlassen müssen, aber doch etwas wie ein 

Gesinnungsgenosse gewesen war, sich nun als radikaler Kritiker 

zeigte all derer, die in der DDR geblieben waren, anstatt dieses 

Land ebenfalls mit Abscheu zu verlassen (Ch. Wolf).  

Однак у випадку (172) йдеться швидше про темпоральну маркованість 

модального дієслова, ніж про модальну. Тому вважаємо правомірним 

зосередження уваги на тих виявах, які стосуються плюсквамперфекта 

кон’юнктива, оскільки саме його форми репрезентують модальність у повній 

мірі, а не відтворюють окреме лексичне значення модального дієслова у формі 

плюсквамперфекта. 

Вочевидь, варто розглядати модальні дієлова у німецькій мові, якщо 

поділивши їх за видом модальності на такі основні семантичні групи: 

можливості – dürfen, können; необхідності – müssen, sollen; та наміру – mögen, 

wollen. 

Фактичний матеріал свідчить про те, що для давноминулого часу в 

українській мові також характерне поєднання допоміжного бути з дієсловами 

можливості (могти, змогти); необхідності (мати, мусити) [72, с. 311] й 

наміру (хотіти). 

 В основі лінгвістичного трактування понять можливості й необхідністі 

лежить розуміння їх як різновидів предикативної модальності, що відображає 

оцінку мовцем способу існування зв’язку між предикативними предметами, 
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тобто суб’єктом і його ознакою. Основою ситуацій можливості й необхідності 

є семантика потенційності [12, с. 123]. 

Поле можливості об’єднує лексичні, морфологічні й синтаксичні засоби, 

що виражають уявлення мовця про такий зв'язок між суб’єктом предметної 

ситуації і його ознакою, згідно з яким існує зумовленість ситуації 

детермінувальними чинниками (об’єктивними чи суб’єктивними), які 

допускають різний наслідок потенційної ситуації – її реалізацію чи 

нереалізацію [18, с. 126]. Розглянемо ситуації із семантикою можливості для 

плюсквамперфекта: 

173) Ich war nicht verliebt, im Gegenteil, sie war mir fremder als je ein 

Mädchen, sobald wir ins Gespräch kamen, und es war ein 

unwahrscheinlicher Zufall, daß wir überhaupt ins Gespräch kamen, 

meine Tochter und ich. Es hätte ebensogut sein können, daß wir 

einfach aneinander vorbeigegangen wären. Wieso Fügung! Es hätte 

auch ganz anders kommen können (M.Frisch). 

174) Alle… fühlten etwas Seltsames: Trauer, Mitleid, Angst und eine 

geheime Wut. Wut auf diesen Krieg, der schon viel zu lange 

dauerte,viel zu lange, als daß der Hals eines Generals noch ohne 

den gehörigen Schmuck hätte sein dürfen (H.Böll). 

В основі обох ситуацій (173), (174) лежить відображення ірреальних 

можливостей: потенційних у минулому, неактульних для теперішнього і 

майбутнього часу. Відбувається переакцентуалізація обставин дійсного стану 

справ на основі уявних можливостей. За семантичним наповненням такі 

ситуації є близькими до контрфактичних висловлень. Тобто плюсквамперфект 

кон’юнктива модальних дієслів уживається для того, щоб подати сигнал про 

нефактичність операнда (що задає значення аргументу операції) існуючого 

стану справ [179, с. 1752]. 

У випадку вживання форм давноминулого часу увага акцентується на 

факті реалізованості чи нереалізованості можливої ситуації та ставленні до 

цього виконавця дії. Наприклад:  
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175) — А потім — що ж, так життя укладалося — знято бойкот з 

польського університету. Відвідували тепер його навіть 

революційно настроєні хлопці. Звичайно, не мого віку. Молодші. 

Хоч я міг би був ще записатись… (І. Вільде).  

У прикладі (175) реалізація потенційної можливості не відбулася (міг би 

був ще записатись, але не зробив цього). У висловленні міститься сема жалю 

суб’єкта з приводу втраченої можливості.  

Іншого смислового значення надає реченню дієслово змогти. В його 

семантиці поєднується вираження дійсності, результативності, бажання, 

прагнення, спроби [11, с. 129]. Розглянемо приклад:  

176) — Мені довелося на кілька день виїхати у відрядження, — 

сказав він тепло й буденно. — I я не зміг був прийти. Вибач! (В. 

Шевчук) 

Ситуація (176) свідчить про реалізовану в минулому можливість із 

від’ємним результатом, на який указує частка не  (не зміг був прийти → не 

прийшов), хоча мовець мав таке бажання: посиленням достовірності його 

наміру слугує вибачення. 

Структурно модальне висловлення з семантикою можливості, 

предикативний центр якого складають форми плюсквамперфекта / 

давноминулого часу, може мати наступне вираження: у німецькій мові:  Sсуб – 

V доп. мин – Vінф – Vмод; в українській: Sсуб –Vмин. (могти, змогти) – Vдоп. мин – Vінф. 

 Коли говорять про модальність необхідності, то розуміють 

зумовленість ситуації тими чи іншими (об’єктивними чи суб’єктивними) 

чинниками, які з погляду якоїсь особи (суб’єкта модальної оцінки) вимагають 

обов’язкового перетворення потенційного в актуальне. Ситуація необхідності 

є волюнтативною, тобто передбачає наявність певного вольової основи, яка 

уможливлює реалізацію дії [90, с. 142]. Необхідність репрезентується 

модальними дієсловами müssen, sollen,  причому перше виражає зовнішню, 

сторонню необхідність (примус), а друге – внутрішню необхідність суб’єкта 

дії. 
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177) Also hätte man früh dem Übel wehren müssen, als es noch nicht 

“Krieg” hieß (Ch. Wolf). 

178) Ich hätte grüßen sollen, wenigstens mit dem Kopf nicken oder 

winken mit der Hand. Es war mir zu spät eingefallen, wir waren jetzt 

zwei Häuser weiter (H. Müller).  

У першому прикладі (177) значення необхідності детерміновано 

зовнішніми обставинами, загальним станом справ, у другому (178) – 

внутрішньою потребою мовця з приводу виконання морально-етичної норми 

(привітання). 

Уживання  форм давноминулого часу вказує на реалізованість чи 

нереалізованість ситуації, яка у певний момент минулого була обов’язковою 

чи необхідною. Оцінка ситуації як необхідної формується під дією 

детермінованого чинника, який виявляє фактичні передумови для розвитку 

потенційної ситуації [14, с. 11]. За сутністю детермінованого чинника у роботі 

виділено наступні типи:  

− внутрішня необхідність:  

179) Пріська мала була додому йти, та Одарка намоглася 

(П. Мирний);  

180) Знаючи, що та, яка викликала згучання цієї музики, знаходиться 

тут, поруч мене, я не міг, я мусів був відтворити музику 

(В. Домонтович); 

− результат стороннього впливу:  

181) — О-о, бачте: “Підождіть”. Він таки впусте, —  підохочувала 

Горпина дівчат, що мали були утікати (П. Мирний); 

− відповідність моральним і етичним нормам:  

182) Я знав: я мусів був провести його додому (В. Домонтович). 

Висловлення, у яких міститься вказівка на нереалізованість 

необхідності, семантично наближені до конструкцій з часткою було (хотів 

було іти, але передумав), які репрезентують семантику незавершеної ситуації 

в минулому, а саме – нереалізований намір. Розглянемо:  
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183) Кирило мав був щось одказати, та несамовитий крик гіркого 

плачу зупинив його... (П. Мирний).  

Зображувана ситуація (183) передає намір мовця, його готовність до дії, 

зумовленої внутрішньою необхідністю, однак через зовнішні обставини її 

реалізація не відбувається, як наслідок, результат відсутній.  

Зі стилістичної точки зору цікавою є ситуація, коли на протязі певного 

текстового фрагмента семантичну основу предикатів становить одне модальне 

дієслово. Такий приклад зафіксовано, зокрема, у німецькій мові. Ситуація 

(184) фіксує кілька альтернатив внутрішньої необхідності суб’єкта, 

репрезентованого модальним дієсловом sollen: 

184) Vielleicht hätte ich lachen sollen, wenn ich nach Hause kam. 

Vielleicht hätte ich sie bedauern oder beschimpfen sollen. 

Vielleicht hätte ich den kleinen Robert küssen sollen. Vielleicht 

hätte ich sagen sollen, dass ich mit ihnen Geduld brauche, weil ich 

sie liebe. Nur, wie sollte ich das sagen, wenn ich es mir nicht einmal 

im stillen denken konnte (H. Müller). 

Ситуацію модальної необхідності структурно можна зобразити: із 

плюсквамперфектом: Sсуб – V доп. мин – Vінф – Vмод; із давноминулим часом: Sсуб. 

–Vмин. (мати, мусити) – V доп. мин – Vінф. 

Модальна семантика наміру відтворюється за допомогою дієслів: mögen, 

wollen.  

185) Wie hätte man die schwere Frau auch vor der eigenen Gewalt 

schützen mögen? Sie hätte sich über die Helferinnen gewälzt und 

ihnen den Atem genommen. Und doch war auch sie in einen Zustand 

geraten, als sei sie einer Art Gefahr entronnen, die zu schlimm war, 

um sich über dies Entrinnen schon freuen zu können (M. Mosebach);  

186) Auch weil die Frau, für die ich in Gedanken keinen Namen hatte, 

mich am Nachmittag so verwöhnt hatte, ging ich am nächsten Tag 

wieder in die Schule. Dazu kam, daß ich die Männlichkeit, die ich 

erworben hatte, zur Schau stellen wollte. Nicht daß ich hätte 
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angeben wollen. Aber ich fühlte mich kraftvoll und überlegen und 

wollte meinen Mitschülern und Lehrern mit dieser Kraft und 

Überlegenheit gegenübertreten (B. Schlink). 

187) Зема вже хотів був наклеїти фотографію на скло та, 

приглянувшись пильніше, вжахнувся, а далі його здушили сльози 

(В. Земляк). 

В українській мові (187) семантика наміру передається модальним 

дієсловом хотіти, яке зазвичай відтворює значення нереалізованого наміру. 
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3.2.3.Семантика ввічливості  

У рамках модальної ситуації плюсквамперфект/давноминулий час 

можуть набувати семантики ввічливості. Ввічливість визначається як 

відсутність імперативності чи категоричності висловлення, яке отримує 

значення потенційності, а спонукання до дії має імпліцитний характер [10, с. 

197]. У німецькій мові некатегоричність висловлення досягається уживанням 

кон’юнктива ІІ, вплив якого можна пояснити тим фактом, що будь-яка 

неспецифікована надалі умова, яку можна сформулювати як пропозицію, є 

нездійсненною [120, с. 190]. 

 Застосування плюсквамперфектних форм для вираження увічливості 

висловлення мовознавці пояснюють уникненням значення безпосереднього 

відношення до теперішньої реальності: “у ввічливих зверненнях сказане 

повинно отримати нефактичну інтерпретацію, оскільки через послаблення 

фактичної вимоги наче досягається пом’якшення пов’язаних із висловленням 

зобов’язань” [179, с. 1753], що, в свою чергу, може зумовити реалізацію 

бажаної вимоги. 

Передбачається, що реалізація ввічливого висловлення залежить від 

згоди партнера і сприймається як уявна передумова здійснення (прохання) 

[131, с. 25]. Розглянемо приклад із української мови:  

188)  — Пані питають — може, ви їсти хочете? — ласкаво 

посміхаючись, спитала вона Малинку. — Ні, їсти я не хочу — я 

недавно обідав, — дивуючись, одмовив Малинка. — Я хотів був 

бачити пані (С. Васильченко).  

Зниження категоричності висловлення передається через 

“інактуалізацію” дії [72, с. 36]. Мовець наче дистанціює від свого прохання, 

ризик негативної відповіді зменшується (Я хотів був бачити пані, тобто зараз 

це бажання втрачає свою актуальність) (див. Рис. 13).  
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Рис. 13 Семантика ввічливості 

Sсуб.1 реалізує ввічливе висловлення щодо Sсуб.2, використовуючи для 

цього форми плюсквамперфекта кон’юнктива / давноминулого часу, як 

наслідок – зменшується  категоричність і збільшується ймовірність 

позитивного результату. 

За допомогою плюсквамперфекта кон’юнктива мовець виражає своє 

розуміння ступеня цінності вербального висловлення [131, с. 25]. Його 

вживання у ввічливих контекстах указує на значну варіацію. Мовець може 

висловити ним бажання, яке поточнюється через gern, стосується його 

власних дій чи реагування і не акцентує увагу на тому, що реципієнт має 

зробити певну дію  [148, с. 130]. 

189) Sie lag eine Weile still. “Ich hätte gern ein Kind von dir gehabt, 

Robby”, sagte sie dann und legte ihr Gesicht an meine Schulter 

(E. Remarque). 

У пропозиції (189) йдеться про бажання, яке висвітлює героїня 

Е. Ремарка, будучи невиліковно хворою. Увічливість реалізується за 

допомогою плюсквамперфекта кон’юнктива (створює ефект нейтрального 

зацікавлення щодо здійснення бажаного) і посилюється часткою gern. Цей 

контекст дає підстави для трактування висловлення як ірреального. 

Своєрідними специфікаторами модального увічливого висловлення слугують 

модальні дієслова (4.2.2) [175, с. 257]. 

У німецькій мові між бажальними висловленнями  і комбінацією із 

бажальними висловленнями і ввічливою просьбою чи вимогою не можна 

провести чіткої межі [148, с. 130], оскільки вони виражаються 

плюсквамперфектом кон’юнктива. Їх смислове розрізнення буде можливим 
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тільки за контекстуального підходу, оскільки ввічливе  прохання реалізується 

на основі бажання.  

Дещо іншим буде проспект дії ввічливості, коли йдеться про зменшення 

категоричності висловлення, наприклад, в контексті засудження дій чи 

вчинків певної особи: 

190) “Nie hätte ich gedacht, daß du mich so zu kränken vermöchtest!” 

“Nie hätte ich gedacht, daß du mir so rücksichtslos ins Gesicht zu 

schlagen vermöchtest ...!” (Th. Mann). 

Таке дистанціювання від прямого докору (190) є доказом ввічливого 

ставлення Sсуб.1 стосовно Sсуб.2, причому Sсуб.1 наче намагається відмежуватись 

від сказаного (я засуджую тебе, але не тут і не зараз, а десь-колись у 

минулому) і пом’якшує у такий спосіб форму свого висловлення, хоча зміст (і 

для Sсуб.1, і для  Sсуб.2) залишається очевидним і зрозумілим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

Висновки до розділу 3 

Форми плюсквамперфекта/давноминулого часу можуть передавати у 

текстах різні види модальної семантики, серед яких вирізняється 

контрфактичність як ймовірність, що суперечить фактам. Наявність 

контрфактичної функції досліджуваної грамеми пояснюється за допомогою 

ідеї “біфуркації”: мовець повертається назад у той момент, коли ще можливим 

є здійснення умов для іншої ситуації, яка виражається 

плюсквамперфектом/давноминулим часом, оскільки передує у часі 

ірреальному наслідку, який також відноситься до плану минулого. 

В обох зіставлюваних мовах контрфактичність повніше реалізується у 

складнопідрядному реченні з підрядним умови. Якщо виходити на 

контрфактичність умови і контрфактичність наслідку, зазначимо, що 

плюсквамперфект кон’юнктива може репрезентувати обидва типи, тобто 

відтворює контрфактичність загалом, у той час як для давноминулого часу 

такі випадки є поодинокими. Окрім того, результативними для німецької мови 

виявились такі типи контрфактичних висловлень, коли вони вживаються у 

контрфактичній аргументації; контрфактичному підрядному: наслідковому; 

порівняльному; відносному реченнях; контрфактичних запитаннях. 

Контрфактичність у неминулому відношенні випливає із того, що з 

точки зору темпоральності форми кон’юнктива ІІ є позачасовими: переважає 

спосіб дієслова. В українській мові вираження майбутньої дії формами 

давноминулого часу не є поширеним явищем. У тих поодиноких випадках, 

коли така інтерпретація у цій мові все-таки можлива, майбутня часова 

референція є  контекстуально залежною. 

Такі модальні вияви, як оптативні, із модальними дієсловами, увічливі у 

німецькій мові також репрезентуються плюсквамперфектом кон’юнктива, у 

той час як в українській вони творяться аналітично. З точки зору оптативної 

семантики, прикметним є явище позначення формами давноминулого часу 

контексту побажання-прокльону, який не характерний для німецької мови. 

Типовими для німецької мови є бажання у формі вигуку. 



155 

Отже, матеріал дослідження засвідчує, що: 

- модальні значення плюсквамперфекта у німецькій мові виражаються 

умовним способом – кон’юнктивом. Плюсквамперфект кон’юнктива 

можна вважати спеціальним показником не тільки контрфактичних 

висловлень, а й інших модальних значень; 

- для визначення того чи іншого модального типу плюсквамперфекта 

необхідно брати до уваги контекст, який буде ширшим за будь-яку 

окрему пропозицію із формою плюсквамперфекта; 

- у порівнянні з плюсквампефектом модальні значення давноминулого 

часу не є такими результативними, що можна пояснити відсутністю 

спеціальної форми вираження, і тільки частково залежать від способу 

дієслова (контрфактичне, оптативне висловлення), натомість їх 

стуктура є контекстуально і лексично зумовленою. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дослідження плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в 

українській мовах дало змогу зробити такі висновки та узагальнення: 

1. Спроба визначення місця плюсквамперфекта і давноминулого 

часу в системі часових форм сучасної німецької і української літературних  

мов є контроверсійною. Деякі мовознавці пропонують виключати аналітичні 

форми із темпоральної парадигми німецького дієслова і долучити їх до 

синтаксичних конструкцій, у яких кожний із елементів характеризується 

визначеною лексичною і граматичною самостійністю. За основу дисертації 

взято положення щодо критеріїв, притаманних аналітичним формам 

німецького дієслова: 1) дієслова haben i sein є постійними компонентами 

форми й позбавлені власного лексичного та темпорального значення, не 

можуть замінятися іншими дієсловами; 2) дієприкметник ІІ є змінним 

компонентом форми, який зберігає своє лексичне значення, але позбавлений 

власного граматичного значення (позначення стану); 3) попри вказану 

роздільнооформленість грамеми (форми), її значення повністю ідіоматичне, 

тобто її загальний граматичний сенс не виводиться із окремих значень її 

компонентів; 4) аналітична форма універсальна й може утворюватися від yсіх 

дієслів. В українській мові питання про функціонування давноминулого часу 

як повнозначної часової форми і досі залишається відкритим, незважаючи на 

активізацію цієї грамеми у сучасному літературному слововживанні.  

2. В зіставлюваних мовах плюсквамперфектні форми є 

аналітичними. У німецькій мові – Vдоп.мин + Part. II осн. дієсл. 

Плюсквамперфект твориться за допомогою двох допоміжних дієслів: haben i 

sein. В українській мові: Vмин + Vдоп.мин. Vдоп.мин. може стояти як у пост-, 

так і в препозиції. Німецька мова у цьому плані керується загальною вимогою 

побудови синтаксичних конструкцій: Vдоп.мин + Part. II, за винятком 

творення складнопідрядних конструкцій, які вимагають зворотного порядку 

слів: Part. II + Vдоп.мин. у кінці підрядного речення.  В українській мові у 
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формі давноминулого часу (як і в інших часових формах) міститься вказівка 

на родове віднесення, що не характерно для німецької часової парадигми, де 

значення роду визначаємо контекстуально. Окрім того,  українській мові 

давноминулий час може виступати у здеформованому вигляді з часткою було 

в усіх родах і числах. Плюсквамперфект у німецькій мові утворюється від усіх 

дієслів, у тому числі й допоміжних. В українській мові давноминулий час не 

може утворювати форму від допоміжного дієслова бути, а в німецькій мові 

такі випадки є надзвичайно частотними. 

3. На відміну від німецької мови, давноминулий час в українській 

повноцінно вживається у формах доконаного та недоконаного видів. 

Загальноприйнятою є думка, що німецька мова позбавлена категорії виду  в її 

традиційному розумінні (відсутні такі системні характеристики цієї категорії, 

які виражаються афіксами). У той же час у німецькому дієслові закладені 

одразу дві видові можливості, які, в свою чергу, залежать від 

контекстуального оточення. Тобто видові можливості у німецькій мові 

виражаються лексико-синтаксично за допомогою лексичних індикаторів. 

Можна припустити, що розгалужена система часових форм у німецькій мові 

пов’язана із формальною відсутністю категорії виду: плюсквамперфект (як і 

перфект) наділений ознакою ‘досягнення результату’, що на асоціативному 

рівні викликає аналогію із доконаним видом. 

4. Плюсквамперфект і давноминулий час можуть отримувати 

теперішню чи майбутню часові референції, коли вони вживаються у значенні 

‘післяминуле’ щодо іншої минулої дії (тобто, коли ці часові форми вступають 

в опозицію до свого загальноприйнятого значення), коли плюсквамперфект і 

давноминулий час виражають значення ‘контрфактичність’ із теперішньою чи 

майбутньою часовою проекцією (йдеться про ситуацію, коли суб’єкт 

контрфактичного висловлення знає про неможливість реалізації дії ще до 

моменту мовлення, оскільки вона зумовлена тими чинниками, які не залежать 

від людини. Відбувається своєрідний перехід до певного моменту у 

минулому, звідки альтернативна ситуація, орієнтована на теперішнє чи 
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майбутнє, не може отримати належного розгортання внаслідок того, що 

реальні знання про світ блокують у нашій свідомості потенційність такої 

уявної ситуації.  

Зроблено висновок, що з позиції темпоральності форми 

плюсквамперфекта кон’юнктива  є позачасовими й можуть виражати дію, що 

відбувається в момент мовлення, відбувалася (чи могла відбутися) раніше 

моменту мовлення або відбудеться після моменту мовлення, оскільки у 

зіставленні часу і способу переважає спосіб дієслова, а часовий характер 

вербальної форми відходить на другий план. В українській мові вираження 

майбутньої дії формами давноминулого часу не є поширеним явищем. У тих 

поодиноких випадках, коли така інтерпретація можлива, майбутня часова 

референція є  контекстуально залежною. 

5. На основі функціонально-семантичного підходу у дослідженні 

виведено низку семантико-стилістичних функцій (таксисна, позначення 

актуального в минулому результату дії, позначення незавершеної минулої 

ситуації, позначення дезактуалізованого результату дії, ретроспективна , 

композиційно-стилістична, дигресивна, евіденціальна, експеріенціальна 

функції) і модальних функцій (контрфактичної  модальності, модальності 

можливості, необхідності, наміру, модальності бажальності, семантики 

ввічливості), які виконують порівнювані грамеми на рівні тексту. При 

визначенні тієї чи іншої функції плюсквамперфекта/давноминулого часу 

виходимо за межі окремо взятого речення, оскільки вважаємо, що цього 

недостатньо для осягнення семантичного потенціалу порівнюваних грамем, 

тому одиницею аналізу постає фрагмент тексту. Визначено випадки, коли 

функції накладаються одна на одну (одна функція не виключає другої). Це 

характерно для темпоральних і дискурсивних функцій. Наприклад, 

розміщення часових форм на початку абзацу не перекриває їх темпорального 

віднесення у далеке минуле й реалізується у композиційно-стилістичній і 

ретроспективній функціях.  
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6. Дослідження засвідчило, що ядерними функціями для 

плюсквамперфекта виявились: позначення актуального в минулому 

результату дії і таксисна, що підтверджує ймовірність відтворення 

плюсквамперфектною формою семантики доконаного виду і відносних 

характеристик. Для давноминулого часу характерними виявились 

ретроспективна функція і функція незавершеної у минулому ситуації, яка в 

українській мові має додаткову форму вираження – за участю частки було, що 

разом із фазовими або модальними дієсловами імпліцитно вказує на те, що 

‘нормальний’ розвиток протікання дії був перерваний і бажана дія не досягла 

своєї кінцевої мети. Для плюсквамперфекта у німецькій мові результативними 

виявились також модальні функції, репрезентовані плюсквамперфектом 

кон’юнктива.  

Суттєві відмінності давноминулий час виявляє при вираженні 

фразеологізованого модального контексту побажання-прокльону в аспекті 

бажальної семантики, які не характерні для плюсквамперфекта. Тобто 

продуктивними для кожної із грамем виявились ті функції, для вираження 

яких плюсквамперфект і давноминулий час мають спеціальні форми 

вираження. Для плюсквамперфекта це стає очевидним у розгляді його 

модальних смислів, де використовується плюсквамперфект кон’юнктива, для 

давноминулого часу – функція незавершеної минулої ситуації.  

Характерним для плюсквамперфекта виявилось вживання на початку 

або в кінці текстових одиниць, що пов’язано  зі здатністю грамеми впливати 

на характер і напрям самого тексту. Відмінності у зіставлюваних мовах 

стосуються інтродуктивного фрагмента тексту: в німецькій мові зачини із 

формою плюсквамперфекта є нормативними, а в українській вони характерні 

для архаїчних форм-зачинів казок. Отже, у німецькій мові композиційно-

стилістична функція, поєднуючись із ретроспетивною, є типовим виразником 

поширених текстових відступів. Більш результативними для 

плюсквамперфекта, ніж для давноминулого часу, виявились також 

евіденціальна та експеріенціальна функції, що можна пояснити необхідністю 
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позначення плюсквамперфектними формами відсилання до джерела 

інформації та результату минулої дії як певного досвіду, співвідносного із 

теперішнім станом справ своїм результатом. 

7. Зіставлення семних складників німецького плюсквамперфекта та 

українського давноминулого часу дозволило виділити як типологічний 

граматичний інваріант відносне темпоральне значення ‘передування часового 

центра минулого’, ‘віддаленого минулого’ та ‘моделювання альтернативної до 

дійсності ситуації’, які репрезентовані таксисною, ретроспективною та 

контрфактичною функціями. Не в усіх випадках вживання зіставлюваних 

грамем можна беззастережно визначити, яке саме значення представлене 

(труднощі полягають в ускладненні або неможливості виявити момент відліку 

та від аспектуальних характеристик дієслова). 

8. Проведений аналіз функціонально-семантичного навантаження 

плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах дав 

змогу виокремити суттєві відмінності щодо особливостей функціонування 

порівнюваних грамем. На нашу думку, перспективним щодо подальшого 

дослідження є встановлення семантичних значень плюсквамперфекта та 

давноминулого часу, яких вони набувають у розмовному стилі мовлення. 

Глобальною перспективою видається встановлення ареально-семантичної 

карти плюсквамперфектних форм у різних мовах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток A. Фазовість незавершеної минулої ситуації 

 

 

        Фазовість 

 

 Приклади 

Намір, 

бажання 

Початок дії 

по 

здійсненню 

бажаного 

Завершен-

ня дії 

Наявність 

результату 

дії 

Досягнення 

кінцевої 

мети 

 

Ich setzte mich aufs Sofa. Sie 

hatte mich schlecht 

behandelt, und ich hatte sie 

zur Rede stellen wollen. 

Aber ich war gar nicht an sie 

herangekommen.  Statt 

dessen hatte sie mich 

angegriffen (B. Schlink). 

 

Ряжанка хотів був 

поспитати в сусідів, але 

посоромився (І.Білик). 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 
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… wir waren ins Gespräch 

gekommen, und ich hatte 

begonnen, ihm meine 

seltsame Begegnung auf dem 

Deiche zu erzählen. Er 

wurde aufmerksam, und ich 

bemerkte plötzlich, daß alles 

Gespräch umher verstummt 

war. »Der Schimmelreiter!« 

rief einer aus der 

Gesellschaft, und eine 

Bewegung des Erschreckens 

ging durch die übrigen (Th. 

Storm). 

…Генріх почав було 

підшукувати привід, щоб 

скоріше піти, але в цей час 

денщик приніс каву, 

лимони, пляшечку лікеру 

(Ю.  Дольд-Михайлик). 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Mehrmals hatte er um 

Audienz angesucht, aber der 

Herzog war stets beschäftigt 

(D. Kehlmann). 

 

…чорт підкрався до місяця 

і вже простягнув було 

руку схопити, але 

відсмикнув…(Л.Костенко) 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

        – 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

…Selbstverständlich wollte 

er nicht dorthin. Monatelang 

hatte er sich geweigert, aber 
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Alexander von Humboldt war 

hartnäckig geblieben, bis er 

in einem schwachen Moment 

und in der Hoffnung, der Tag 

käme nie, zugesagt hatte 

(D  Kehlmann). 

 

Пан Януш… 

кинувся було доганяти 

привідця польського 

війська… та те було 

марною працею, бо од пана 

Домініка на шляху 

лишилася тільки курява      

(А. Кащенко). 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Додаток Б 

Контрфактичність плюсквамперфекта/давноминулого часу 

 

За структурою 

                 Структура проста  складна 

умови наслідку умови і 

наслідку 

Плюсквамперфект + _ _ + 

Давноминулий час + + + + 

 

За видом зв’язку 

 сполучникове  безсполучникове  

Плюсквамперфект + + 

Давноминулий час + _ 

 

За видом висловлення 

 Позитивне негативне 

Плюсквамперфект + + 

Давноминулий час + + 

 

За часовою орієнтацією 

 Минуле теперішнє майбутнє 

Плюсквамперфект + + + 

Давноминулий час +  _+ _+ 

 

 

 


