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Постановка проблеми. Останнім часом відчувається зростання 

теоретичного інтересу до вивчення порядку слів у художніх текстах. Основною 

причиною такої зацікавленості є необхідність дослідження інформаційно-

структурного навантаження конституентів простого речення для оптимального 

вивчення мотивів побудови висловлювання в середньоанглійській мові.  

Розгляд будови простого речення у діахронічному аспекті є необхідним для 

вивчення структурних особливостей у сучасній англійській мові і для його 

аналізу в процесі розвитку й отримання порівняльних змін, що відбулися. 

Недостатня розробленість проблеми на цьому етапі досліджень пояснюється 

складністю синтаксичного та морфологічного аналізу релігійно-дидактичних 

поетичних творів та необхідністю проводити порівняльний аналіз на різних 

етапах розвитку мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовним вивченням різних 

аспектів простого речення середньоанглійської мови займалися А. Варнер, А. 

ван Кеменаде, Е. Крок, А. Тейлор, Кларк, О. Фішер, Б. Мітчел  та ін. Не 

зважаючи на досить велику кількість наукових досліджень, досі не було 

здійснено спроби синтаксичного аналізу поеми «Ормулум», з огляду на місце 

суб’єкта в реченні. 



Мета нашого дослідження – проаналізувати впорядкування 

конституентів клаузи простого речення в поемі «Ормулум» з урахуванням їх 

інформаційного навантаження.  

Виклад основного матеріалу. «Ормулум» - церковно-дидактична поема 

XIII століття, написана монахом по імені Орм (Ормін) (зі Скандинавської 

«orm» перекладається як «черв’як», «змій» чи «дракон», а суфікс «myn» вказує 

на людину) [2], який жив у кінці XII столітті на території Датського права в 

Англії. Характерно, що це перший твір, автор якого відомий. Орм настільки 

захоплювався своєю працею, її синтаксичною правильністю, чистотою дикції і 

точністю звуків, що не лише зазначив своє ім’я («Icc was þær þær i crisstnedd 

was Orrmin bi name nemmnedd») [4], а й саму поему назвав «Ормулум» 

(«Ormulum»).  

Як вважає C.H. Monicke [2] «Ормулум» – це «the oldest, the purest, and by far 

the most valuable specimen of our old English dialect, that time has left us». Ми 

цілком поділяємо думку лінгвіста та вважаємо, що поданий твір заслуговує на 

ретельне дослідження, оскільки зовсім по-новому висвітлює структурні 

особливості простого речення на ранніх етапах розвитку англійської мови, що 

до цього інтерпретувалися неправильно багатьма лінгвістами та граматистами. 

Не менш важливим фактором слугує також лексичне наповнення поеми, 

вокабуляр якої представлений розмовним та писемним варіантами східно-

центрального діалекту ранньосередньоанглійської мови після Норманського 

завоювання Англії. 

Предметом нашого дослідження обрано порядок слів в простому реченні, 

з огляду на розташування суб’єкта у ньому. Таким чином, із поеми  було 

відібрано 500 речень із превербальними (SV; SXV; XSV; XSXV) та 

поствербальними (VSX; VXS; XVS) моделями простого речення, відсоткове 

співвідношення яких представлене на Рис.1.  

 

 

 



 

 

Рис. 1. Відсотковий розподіл конституентів простого речення  

у поемі "Ормулум" 

 

На підставі Рис.1 можна встановити, що найбільш поширеною моделлю 

порядку слів була SV модель, що охоплює більшу половину речень вибірки – 

51,2%. Характерною особливістю цієї групи є контактне розташування суб’єкта 

та предиката, з ініціальною позицією першого. В основному, SV модель 

передає інформацію нову не лише для слухача, а й для всього дискурсу загалом. 

Перш за все, це можна пояснити переміщенням предиката із фінітної фрази в 

область фокуса. Прикладом може слугувати речення (1), взяте із «Preface» [4], в 

якому Орм вказує на особливості тематичного наповнення книги: 

(1) & itt iss wrohht off quaþþrigan, Off Goddspellbokess fowwre; Off 

quaþþrigan Amminadab, Off Cristess Goddspellbokess. 

And it is made from the quadriga, from the four Gospel books, from the 

quadriga of Amminadab, from Christ’s Gospel books. 

Доцільним буде проаналізувати інформаційне навантаження кожної 

смислової групи в реченні. Перш за все, варто звернути увагу на ініціальну 

позицію суб'єкта. З Рис. 2. видно, що він знаходиться в області топіка.  
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off quaþþrigan Amminadab,  

off Cristess Goddspellbokess 
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iss wrohht   off quaþþrigan,  

Off Goddspellbokess fowwre;  

Off quaþþrigan Amminadab,  

Off Cristess Goddspellbokess 

 

Рис. 2. Графічна інтерпретація моделі SV речення 

Оскільки суб'єкт  «itt» (виражений особовим займенником) згадувався у 

попередньому дискурсі як «Þiss boc» (2) (виражений вказівним займенником 

«Þiss» та іменником загальної назви «boc»), він впредставляє стару інформацію 

для слухача. Далі, у фокусі розміщується предикативна група «iss wrohht off 

quaþþrigan, off Goddspellbokess fowwre; off quaþþrigan Amminadab, off Cristess 

Goddspellbokess»,  що виступає абсолютно новим повідомленням. 

(2) Þiss boc iss nemmnedd Orrmulum forrþi þatt Orrm itt wrohhte, & itt iss 

wrohht off quaþþrigan, off Goddspellbokess fowwre; off quaþþrigan Amminadab, off 

Cristess Goddspellbokess. 



У другій за частотою використання моделі XSV (16,8%), елементом Х, як 

правило, виступали сполучники. Напр.: 

(3) Swa summ icc hafe shæwedd 

 just as I have shown 

(4) Forr þatt he swallt o rodetre All wiþþ hiss fulle wille   

because he perished on the rood-tree wholly by his complete will. 

(5) Þatt Adam haffde gilltedd   

that Adam had committed 

(6) Forr Crist toc dæþ o rodetre all wiþþ hiss fulle wille. 

Because Christ seized death on the rood-tree wholly by his complete will.  

Стосовно ж інформаційно-структурних особливостей зазначеного 

порядку слів, вважаємо доречним проаналізувати речення (6), графічна 

інтерпретація якого представлена у  Рис. 3. Характерно, що на початок речення 

виноситься каузативний сполучник «forr», котрий прив'язує його до попередніх 

висловлювань, створюючи логічну та смислову оповідь. Важливо зазначити, що 

суб'єкт «Crist» знаходиться в області топіка, оскільки «Ормулум» містить в собі 

проповіді та тексти Священного Письма і автор передбачає, що для читача ця 

інформація вже є відомою. З позицій інтерпретаційного підходу, дане явище 

отримало назву Topic First Principle, тобто винесення відомої інформації на 

початок висловлювання. 

Превербальна позиція суб'єкта представлена також у реченні (7), котре 

притримується моделі SXV: 

(7) & icc itt hafe forþedd te 

and I have carried it out for you  

В реченні (7) можна прослідкувати два пересуви: перший пов'язаний із 

переміщенням об’єкта, що розриває суб’єкт та предикат, а другий – з 

переміщенням предиката з фінітної фрази до фокуса.   
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Рис. 3. Графічна інтерпретація моделі XSV речення 
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Рис. 4. Графічна інтерпретація моделі SXV речення 

 



Не менш цікавою моделлю є XSXV порядок слів, застосування якої не 

було поширеним в середньоанглійській мові і складає всього 2,4%. Яскравим 

прикладом клаузи, побудованого за вказаною моделлю, може слугувати 

речення (8): 

(8) & forrþi þatt Amminadab o Latin spæche iss nemmnedd o Latin boc 

Spontaneus. 

And thus Amminadab in Latin speech is called Spontaneous in the Latin 

book. 

Суб'єкт речення (8) виражений іменником власної назви «Amminadab», 

що представляє лексику релігійного характеру. Орм передбачає, що поданий 

суб’єкт вже відомий читачу. В області фокусу вказується етимологічне 

походження назви «Amminadab», що є новим для дискурсу. Графічна 

інтерпретація моделі речення з XSXV порядком виглядає наступним чином:  
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                                        iss nemmnedd     o Latin boc Spontaneus. 

 

Рис. 5. Графічна інтерпретація моделі XSXV речення 

 



Важливо також зазначити, що кількість поствербальних моделей (VSX; 

VXS; XVS) значно менша, ніж превербальних, і загалом складає 23,3% від усієї 

вибірки. Переміщення предиката в ініціальну позицію, подібно до того як в 

моделі VSX (16,3%), вказує на велике інформаційне навантаження суб'єкта в 

реченні. Напр:  

  (9) & maȝȝ Goddspell full wel ben Sálemanness karrte    

And the Gospel can be Solomon’s cart very well 

Схематично речення (9) можна представити так:  
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Рис.6. Графічна інтерпретація моделі VSX речення 

 

У реченні має місце пересув предиката з фінітної фрази до області топіка, 

за допомогою чого, автору вдається підготувати увагу читача до важливої 

частини висловлювання. Проте для нашого цікавим є  позиція суб'єкта в 

реченні. З Рис. 6. видно, що він також змінив своє положення, перейшовши із 

типової для нього області топіка, до фокуса. Інформація є абсолютно новою в 

дискурсі, тобто невідомою читачу. 



Висновки. Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про 

нерозривний зв'язок синтаксичної структури речення з інформаційною цінністю 

його елементів. Важливо зазначити, що пересув суб’єкта в поствербальну чи 

превербальну позицію детермінований його інформаційним навантаженням. 

Так, якщо інформація є новою, суб’єкт знаходиться в області фокуса клаузи, і 

навпаки.  
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