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Функціонування явних (overt) підметів у структурі наказових реченнях 

ранньоновоанглійської мови 

Питання синтаксису германських мов не є настільки дослідженими та 

проаналізованими, як питання морфології або лексикології. Тому питання 

функціонування явних підметів в імперативних реченнях в 

ранньоновоанглійський період розвитку англійської мови можна вважати 

актуальним і перспективним для наукових досліджень.  

В англійській мові виділяють імперативні речення, які мають явний підмет, 

представлений займенником другої особи (you) або виразом третьої особи: 

(1) You say true. (Christopher Marlowe, History of D. Faustus) 

(2) Now, Faustus, examine them of their several names and dispositions. 

(Christopher Marlowe, History of D. Faustus) 

В імперативних реченнях підмет you наголошується та емфатично-

підкреслюється [4], що є характерною рисою сучасної англійської мови, однак 

досить рідко зустрічалося у ранньоновоанглійській мові. 

Однак, кількість та варіативність явних підметів, що використовуються в 

англійських наказових реченнях є обмеженою на сучасному етапі розвитку 

мови і була досить обмеженою у ранньоновоанглійській мові. Як вже 

зазначалося, найбільш вживаним серед них є займенник другої особи однини та 

множини you.  

У ролі лексичного підмета можуть також виступати, наприклад: 

1. Квантифікатори (quantifiers). 

(3) Nobody move! 

2. Неозначені означальні слова (indefinites) (наприклад, nobody, someone, а 

також фрази, які розпочинаються словом whoever): 

 (4) Someone pick up the phone, please, before it drives me mad! 

(5) Whoever took the money return it immediately! 

3. Партитивні (відокремлюючі) вирази (partitive expressions). 

(6) The tallest of you sit at the back! 

(7) One of you bring me the coffee! 

4. Означені фрази (definite phrases). 



(8) Those in the first row stop talking! 

(9) The girl at the last table stand up! 

5. Ізольовані іменники в множині (bare noun plurals). 

(10) (You) pupils listen to me! 

(11) People interested in the book come closer! 

6. Власні назви, імена (proper nouns / names).  

(12) Mary open the door and Sarah clean the board! 

(13) Bill take the suitcase and Rob the box! 

Таке розмаїття підметів є особливістю сучасної англійської мови, у той час 

як ранньоновоанглійські тексти характеризуються широким використанням 

власних імен у ролі явного підмета та іменника friend: 

(14) My God, my God, look not so fierce on me! (Christopher Marlowe, History 

of D. Faustus) 

(15) Sweet friend, tempt not God. (Christopher Marlowe, History of D. Faustus) 

У вищенаведених прикладах досить легко сплутати наказовий підмет та 

звертання. У ранньоновоанглійській мові такі слова могли функціонувати у 

ролі імперативного речення і у ролі звертання. Різниця полягає в тому, що 

підмет завжди передує дієслову, а звертання може бути розташоване на 

початку, в середині та в кінці речення; звертання, розташоване на початку 

речення, вимовляється як окрема інтонаційна група і має специфічні 

інтонаційні особливості вимови. 

Звертання, як зауважив Б. Даунінг (Downing 1969) [2], так само, як і наказові 

підмети перераховані вище, використовуються з метою привернення уваги тих, 

до кого спрямоване звернення. Однак для звертання характерним буде особлива 

інтонаційна модель та орфографічне відділення комою.  

Таким чином, різниця між звертанням в розповідних реченнях та 

наказовими підметами полягає в наступному: у випадку використання кличного 

відмінку в розповідних реченнях без його виділення за допомогою інтонації, 

речення є граматично невірними.  

(16) Those in the front row we are about to begin.  

Тобто, звертання обов’язково повинне формувати нову інтонаційну групу. 

Варто також відрізняти підмет особового розповідного речення від підмету 

наказового речення. Ця різниця базується на синтаксичних особливостях і 

змушує деяких дослідників виділяти наказові підмети як окрему категорію. Для 

кращого розуміння цього питання наведемо наступні приклади: 

(17) Faustus, lay thy damned book aside, 



 And gaze not on it. (Christopher Marlowe, History of D. Faustus) 

(18) Faustus layed thy damned book aside,  

And gazed not on it. 

Так, відповідно до ідей К. Платзака та І. Розенгрена (Platzack, Rosengren 

1997) [3], власне ім’я Faustus буде по-різному інтерпретоване в прикладі 17 та 

прикладі 18: у першому випадку до референта звертаються, у другому – про 

нього розповідають.  

Деякі дослідники синтаксису (Beukema, Coopmans 1989) стверджують, що 

усі інші наказові підмети (окрім you) обмежуються тільки квантифікаторами, 

інші вважають (Levenstone 1969) – неозначеними словами на зразок someone 

[5]. 

Однією з важливих функцій, які виконують квантифікатори, є їхня здатність 

обмежувати або розширювати коло адресантів. Так, за допомогою 

квантифікатора everybody мовець підкреслює необхідність виконання дії усіма 

адресантами. І навпаки, використання неозначеного someone говорить про 

байдужість мовця до того факту, хто виконає певну дію. Однак можливості 

реалізації підмета в наказових реченнях не обмежуються лише перерахованими 

факторами. Досить часто, підмети в таких реченнях вказують на конкретного 

адресанта (6-13). 

Варто зазначити, що таке широке розмаїття підметів у наказових реченнях є 

особливістю сучасної англійської мови. У результаті аналізу значної кількості 

творів ранньоновоанглійського періоду нам не вдалося знайти відповідні 

приклади використання партитивних виразів, означених фраз, хоча випадки 

використання ізольованих займенників у множині та власних імен 

зустрічаються досить часто, що було проілюстровано вищенаведеними 

прикладами. 

Для наказових речень ранньоновоанглійського періоду підмет, виражений 

займенником другої особи, є більш характерним та часто вживаним, аніж у 

сучасній англійській мові. Усі перші граматики, написані в даний період, 

наводять приклади наказових речень з підметом [1]. 

Цікавим є той факт, що підмет в імперативних реченнях часто 

розташовувався після дієслова: 

(19) But hear you Gossip, I pray you tell mee… (Thomas Deloney, Jack of 

Newbury) 

(20) Be thou my speaker, taintless pleader, Unblotted lawyer, true proceeder! (Sir 

Walter Ralegh, The Passionate Man’s Pilgrimage) 



(21) Speak thou and speed where will or power ought helpeth. (Sir Thomas Wyatt, 

That Speaking or Proffering Brings Always Speeding). 

В результаті проведеного нами дослідження, було визначено, що для 

ранньоновоанглійської мови використання даних займенників було можливим, 

що не є типовим для сучасної англійської мови: 

(22) Wel, sit we downe… (W. Shakespeare, Hamlet) 

Однак можуть використовуватися також підмети, виражені займенником 

третьої особи: 

(23) Our lorde encrease your honour and estate (More, Lament) 

(24) A curse vpon him, die he like a theefe (Shakespeare, Pericles) 

(25) Good Gentleman goe your gate and let poore volke passe… (Shakespeare, 

King Lear) 

На основі прикладу 25 можемо зробити висновок, що порядок слів не 

обов’язково повинен бути зворотнім, особливо якщо у ролі підмета виступає 

іменник.  

На основі наведених вище прикладів, можемо стверджувати, що порядок 

S+V у наказових реченнях був досить поширеним в давньоанглійській та 

середньоанглійській мові, практично зник у ранньоновоанглійській, і 

відродився наприкінці XVII ст.  

Однак, закономірним ми вважаємо зауважити, що окрім займенників другої 

особи однини та множини, у ролі явного підмета могли використовуватися 

також займенники третьої особи однини та множини, що не є характерним для 

англійської мови на сучасному етапі її розвитку. Іншою відмінністю між 

ранньоновоанглійською мовою та сучасною англійською мовою є порядок 

розташування підмета та дієслова: у сучасній англійській, як правило, S+V, у 

той час як у ранньоновоанглійському періоді – V+S.  

Отже, основними структурно-семантичними характеристиками 

ранньоновоанглійського імперативного речення є функціонування у ньому 

явних підметів. У ранньоновоанглійських текстах найбільш вживаними явними 

підметами виявилися наступні: thou, you, my God, my Lord, Father та власні 

імена. Рідше зустрічалися іменники у формі множини і не було знайдено 

прикладів використання партитивних та означених виразів. Ми також дійшли 

висновку, що у ролі явного підмета в ранньоновоанглійській мові 

використовувалися переважно займенники другої та третьої особи (останнє не є 

характерним для сучасної англійської мови). 
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