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Дослідження ранньоновоанглійського умовного речення в 

комунікативній парадигмі 

Умовні речення досить часто становлять об’єкт лінгвістичного 

дослідження і привертають увагу зарубіжних і вітчизняних лінгвістів                     

(Р. Деклерк, С.Рід, Б. Дансінгер, Р. Ленекер, Н. Решер, О. Євстафіаді,                     

В. Храпковский).  

В сучасній лінгвістиці накопичено фактичний матеріал досліджень, які 

трактують та аналізують категорію умовності, у цілому, та  умовні 

відношення зокрема. У зарубіжних синтаксичних студіях під умовним 

реченням розуміють біпредикативне синтаксичне утворення, що вказує на дві 

дії, одна з яких безпосередньо залежить від іншої [3: 18]. 

Метою статті є аналіз функціональних особливостей 

ранньоновоанглійських умовних речень. Об’єкт дослідження є умовні 

речення в ранньоновоанглійській мові. Предмет дослідження є функціональні 

особливості умовних речень. Актуальність дослідження полягає у відсутності 

одностайної точки зору серед лінгвістів щодо функціонального аспекту 

умовних речень в ранньоновоанглійський період. Для реалізації вказаної 

мети, необхідно виконати такі завдання: 1) визначити основні теоретичні 

засади вивчення умовних речень в комунікативній парадигмі; 2) розглянути 

функціональні особливості умовних речень у творчості Вільяма Шекспіра та 

Френсіса Бекона.  

Дж. Остін та Дж. Серль вивчали мову в сфері лінгвістичної прагматики 

та трактували її як діяльність, що спрямована на досягнення мовцем певної 

комунікативної мети. Тому  процес спілкування розглядається як інтеракція, 

що здійснюється за допомогою одиничних комунікативних дій (актів), 

скоєних учасниками комунікації в певних обставинах і з певного приводу. 



Акти комунікації протікають в умовах відповідного комунікативно-

прагматичного простору, контексту, який створює мовець навколо себе в 

кожному комунікативному акті [5: 45]. 

Головна особливість мовленнєвого акту як способу досягнення 

індивідом певної мети вивчається за допомогою аналізу використання 

мовленнєвих засобів. Це ключове поняття прагматики отримує в різних 

авторів неоднозначну інтерпретацію, що призводить до виникнення різних 

класифікації мовленнєвих актів. Комунікативний підхід до вивчення мовних 

явищ передбачає докладне й різнопланове вивчення мовленнєвих актів усіх 

типів. Разом із тим, відсутність єдиної, загальноприйнятої класифікації 

мовленнєвих актів дещо ускладнює дослідження. Кількість наявних нині 

класифікацій мовленнєвих актів численна. Варіюється і кількість виділених у 

межах кожної класифікації мовленнєвих актів [8: 136]. 

Однією із поширених класифікацій мовленнєвих актів є класифікація 

Дж. Серля, створена в 60-ті роки ХХ ст, у якій він  визначив найважливіші 

лінгвістично значущі параметри, за якими розрізняються іллокутивні акти. 

Дж. Серль виокремлює п’ять типів МА: 

 Репрезентативи, або асертиви: зобов’язують мовця нести 

відповідальність за істинність висловлювання. 

 Директиви: змушують адресата виконати певну дію. 

Комісиви: зобов’язують виконати певні дії у майбутньому або 

дотримуватися певної лінії поведінки. 

 Експресиви: виражають психологічний стан мовця, характеризують 

міру його відвертості. 

 Декларативи: встановлюють відповідність між пропозиційним змістом 

висловлювання та реальністю [5: 74]. 

Також існує класифікація Г. Г. Почепцова, у якій він виділив 

мовленнєвий акт погрози в окремий клас – клас менасива. На основі цього 

підходу виділяються такі прагматичні типи речень: констатив (речення-

твердження), промісив і менасив (речення-обіцянка й речення- погроза), 



директив (речення-спонукання), перформатив (речення, з проголошенням 

якого мовець здійснює дію), квеситив (питальне речення в його 

традиційному розумінні) [8: 98]. 

 Класифікацію мовленнєвих актів В. І. Карасика побудовано на 

принципі статусних відносин комунікантів. Поняття статусу, запозичене з 

соціології, означає позицію індивіда в соціальній системі суспільства, яка 

визначається за низкою принципів, таких, як належність  до певної соціальної 

групи, рівень освіти, професія, посада, стать і вік. В. І. Карасик розрізнив 

статусно-марковані мовленнєві акти, вибір яких залежить від статусу 

комуніканта, і незалежні від статусу форми мовленнєвих актів. Статусно-

марковані мовленнєві акти поділяються на статусно-фіксовані і статусно-

лабільні. До першої групи належать мовленнєві акти із заданою позицією 

адресата; до другої – мовленнєві акти, в яких статусний вектор залежить від 

ситуації спілкування. Саме статусно-маркованим мовленнєвим актом є 

менасив, бо його реалізація в процесі комунікації має на меті управління 

діяльністю співрозмовника [6: 201]. 

Умовні речення є одним із засобів вираження мовленнєвого акту 

менасиву.  

Менасив є реченням-загрозою. У менасивів багато спільного з 

промісивами: віднесеність до майбутнього, ряд особливостей рольової 

структури. Але умови реалізації протилежні промісивам, так як адресат тут 

не зацікавлений в здійсненні того, про що йдеться в пропозиції. Автор 

менасива не виступає гарантом реальності майбутньої події. Здебільшого 

менасиви виражаються в складнопідрядних реченнях типу "if – умова, 

наслідок", де наслідок виражено в головному реченні:  

(1) If you make a brag of your honesty to me, I’ll knock your brain out 

(BNC). 

Причинно-наслідкові відносини вказують на зв’язок між менасивною 

дією, яку має намір виконати автор погрози, і фізичною можливістю його 

вчинення: (2) I’ll make her change her tone if I have to use force to do it! (BNC) 



Поверхнева маніфестація менасива в англійській мові утворюється 

через використання складносурядних речень моделі "умова + сполучник or + 

наслідок" і складносурядних речень моделі "умова + сполучник and + 

наслідок (покарання)". Частини складносурядних речень, маркуючи 

комунікативний намір менасива, з’єднуються за допомогою сполучників or 

або and:  

(3) Move anothe step towards that door and I’ll smash your skull open 

(BNC).  

(4) Quick, then, and tell us what WAS your idea, or I’ll shake the insides out 

o’ you! (BNC) 

Структура речення в ранньоновоанглійському періоді визначається 

попереднім розвитком морфології. Оскільки іменники та прикметники 

втратили закінчення, їхня позиція в реченні стала відповідною до того 

значення, яке вони передавали. Тому прямий порядок слів став домінуючим, 

підмет розташовувався перед присудком у емоційно-нейтральних реченнях. 

[2: 65] 

Умовні речення часто використовувалися письменниками у поезії для 

надання експресивності та емоційного забарвлення, іноді для вираження 

непевності або роздумів. Цю тенденцію можна прослідкувати у творчості 

Вільяма Шекспіра.  Він широко вживав умовні речення для вираження 

припущення або бажання. Однак за формою вони нерідко були тотожними з 

інфінітивом і ніщо, крім контексту (у разі минулого часу), не вказувало на 

умовний спосіб: (5) "... which had return'd to the inheritance of Fortinbras, if had 

he been vanquisher" [1: 54]. 

Зазвичай проза та поезія, як два літературні роди, протиставляються 

один одному та вивчаються у порівнянні. На думку літературознавця  

Ю.Коваліва, поезія базується на ірраціональності світосприйняття та 

мислення. На противагу, для прози характерний виразний логічний 

компонент, що посилює раціональність прозового наративу й орієнтується 



здебільшого на прояснену однозначність вислову. Поетична мова схильна до 

колористики [7].  

Проза, як літературний рід, характеризується чіткою та логічною 

побудовою речень. Речення, зазвичай, будуються за допомогою прямого 

порядку слів, що підкреслює їх емоційну нейтральність. Тобто мовець 

констатує певні факти та події, описує їх, але рідко виражає своє ставлення 

до ситуації. Він є спостерігачем, а висновки про різні ситуації має зробити 

реципієнт інформації [7].  

Зазвичай, умовні речення у прозових текстах використовуються для 

того, що підкреслити наявність вибору, або декілька рішень однієї і тієї ж 

ситуації. Ці тенденції можна простежити у новелі Френсіса Бекона "Nova 

Atlantis" .  

Структурно, новела є простим перерахування подій, що сталися, а тому 

тут рідко присутні ознаки умовності. Умовні речення використовуються для 

надання вибору, або для ілюстрації можливих результатів тієї чи іншої дії. 

Наприклад: 

(6) "If ye will swear (all of you) by the merits of the Saviour, that ye are no 

pirates, nor have shed blood, lawfully, nor unlawfully within forty days past, you 

may have licence to come on land."  

(7) " There, if there be any discord or suits between any of the family, they 

are compounded and appeased. There, if any of the family be distressed or 

decayed, order is taken for their relief and competent means to live." 

Отже, умовні речення є граматичним засобом вираження мовленнєвого 

акт менасива в основному представлено у вигляді складнопідрядних речень. 

З усього різноманіття й багатства підрядних сполучників, типів підрядних 

речень, найчастіше менасив уживається в підрядних реченнях умови, що 

вводяться сполучниками if, unless. Частини складносурядних речень, що 

втілюють комунікативний намір менасива, з'єднуються за допомогою 

сполучників or або and.  



На підставі проаналізованих речень, можна зробити висновок, що 

умовні речення у прозі використовуються для вираження результату 

здійснення тієї чи іншої дії, або на позначення вибору, який необхідно 

зробити базуючись на умовах певної ситуації.  
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