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ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АНГЛІЙСЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ЛОКАТИВІВ У 

ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ ХІХ СТ. 

 

Теорія інформаційної структури (ІС) вивчає принципи, за якими 

ми поділяємо інформацію на стару і нову, більш значущу та менш 

важливу та як граматика кодує ці поняття [1;3]. Мета нашого 

дослідження – описати особливості маркування ІС англійським 

прислівником there та французьким là у пам’ятках писемності ХІХ ст.  

Вивчення ІС в історичній площині пов’язане насамперед з тим, 

яким чином інформаційно-структурні фактори впливають на 

синтаксичні зміни [2; 4]. Спроби науковців формалізувати процес 

визначення інформаційно-структурних компонентів речення призвели 

до створення в царині генеративної граматики цілої низки моделей ІС, 

найбільш відомою з яких є ознакова модель Л.Ріцці [6]. Компоненти 

ІС пов’язані між собою формулою: 

[ForcePForce[торР*Toр[FocPFoc[TopP*Top[FinPFin[IP…]]]]], де ForceP – силова 

фраза, встановлює відношення речення до контексту, включаючи 

інформацію про тип речення; TopР (топік) – презентує стару 

інформацію в дискурсі (* позначає, що проекції Тор можуть 

повторюватися); Foc (фокус) – експлікує нову інформацію; FinP 

(фінітна група) – містить такі елементи як час, спосіб, стан тощо; ІР – 

усі проекції, що йдуть за областю С. Напр.: 

(1) him wæs a widsǣ on ðæt bæcbord (Oros.) 

     him  was  a widesea   on the left 

Отже, речення (1) може бути представлено у вигляді 



синтаксичної дериваційної моделі:  

 

Рис. 1. Дериваційна ознакова модель інформаційної структури 

речення 

Здобутком цієї концепції є можливість формального аналізу, 

проте вона враховує виключно близький контекст речення, поза 

увагою залишається широкий контекст. Цей недолік є досить вагомим 

у випадках, коли топік/фокус речення визначають виключно із 

контексту. 

Вирішення цієї проблеми пов’язане з гіпотезою окремих 

науковців [1; 5], що в граматиці кодується «дискурсивна зв’язка»: 

елемент речення вважається даним (старою інформацією), якщо він 

був згаданий у тексті безпосередньо або опосередковано. Практичне 

вирішення цього питання було запропоноване Е. Прінс. Аналіз 

структурування дискурсу за критерієм «старої/нової» інформації 

пропонується здійснювати з урахуванням таксономії «передбаченої 

обізнаності»: викликана > невикористана > передбачувана > така, що 

містить передбачуване > нова фіксована > абсолютно нова [5]. 

Відповідно, інформацію у висловленні можна представити у вигляді 

двох взаємопов’язаних відмінностей (Табл.1). 



Табл. 1. Різновиди інформації у висловленні 

Інформація Відома для 

слухача 

Нова для 

слухача 

Відома для 

дискурсу 

викликана (не 

зустрічається) 

Нова для 

дискурсу 

невикористана абсолютно 

нова 

Як видно з Табл.1, головними факторами, що визначають 

структурування інформації, є її статус у дискурсі, а також особливості 

сприйняття слухачем. Статус інформації нової як для дискурсу, так і 

для слухача, передбачає, що вона не була попередньо згадана. Окрім 

того, мовець припускає, що ця інформація невідома слухачеві. 

Інформація нова для дискурсу і для слухача характеризується тим, що 

на початку оповіді мовець зазначає обставини місця або часу. Статус 

інформації старої для слухача та нової для дискурсу стосується суті 

речей, про які слухач знає. Статус інформації старої як для слухача, 

так і для дискурсу, передбачає наявність інформації, про яку йшла 

мова в попередньому дискурсі. Інформація відома для дискурсу, але 

нова для слухача не зустрічається, оскільки мовець припускає, що 

слухач слідкує за дискурсом, тому інформація, відома для дискурсу, 

відома і для слухача. Варто зазначити, що певні конструкції в мові 

чутливі до інформаційного статусу окремих конституентів та їх 

позиції в реченні. У багатьох випадках інформаційний статус таких 

конституентів пов’язують з їх фіксованою позицією в дискурсі, тобто 

їх статус стосується того, чи зазначалася інформація раніше або 

мовець вважає її відомою слухачеві, оскільки, на погляд мовця, вона є 

частиною загальновідомих знань [5]. 

Розглянуті приклади вживання французького прислівника là в 

свідчать, що найчастіше він маркує стару інформацію, особливо при 

розташуванні його перед структурою VO (24,5 %), після SV (22,64 %) 

та на початку речення з порядком слів SVO (20,75 %). Коли адверб 

вживається в кінці структури SVO, а також передує дієслову, зазвичай 

він позначає нову інформацію: 11,3 % та 5,7% відповідно. Напр.: «Là 

l'esclave étoit hors de la loi commune à tous les citoyens, hors de la société 



par conséquent, et il ne trouvoit pas, dans le pouvoir public, d'asile contre 

l'oppression du pouvoir domestique auquel il étoit soumis». У реченні là 

позначає стару інформацію, що відома з попереднього дискурсу. У 

прикладі: «...mais la religion est ce qu'il y a de plus naturel à l'homme 

pour former saraison et régler ses actions, si l'on voit la nature de l'être là 

où elle est, c'est-à-dire,dans la plénitude de l'être, dans l'état de l'être 

accompli et parfait...» адверб маркує нову інформацію, невідому 

читачеві, що розкривається далі в реченні.  

Дослідження англійського адверба there демонструє, що в 

більшості випадків прислівник маркує стару інформацію, особливо 

при порядку слів  SV + there + (O) (34,15 %):  «But not a cloud 

was there – the blessed sky Was all serene». У реченні «There the 

Thunderers stand! in their fortress of shade»  there розташований в 

ініціальній позиції та вказує на нову інформацію, тому що до цього в 

тексті немає ніяких згадок про the Thunderers.  

Отже, французький та англійський прислівники, незважаючи на 

позиційні особливості розташування у кожній із мов, найчастіше 

вживаються як маркери старої інформації.  
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