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У статті розглянуто когнітивно-комунікативні характеристики простого речення у законодавчих текстах давньо-
англійського періоду. Проведено аналіз базових ментальних схем та типів конфігурацій простого речення у текстах
законів.
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Сучасний стан лінгвістичних розвідок виводить на
перший план когнітивні та комунікативні студії, а отже
наголошує на важливості аналізу простого речення
у системі його взаємопов’язаних аспектів: когнітив-
ного, синтаксичного, семантичного, комунікативно-
го. Питання ідентифікації простих речень та їх меж,
предикативності, пропозиції, принципи актуального

(комунікативного) членування речення були й зали-
шаються найак ту альнішими проблемами дослі-
дження речення. Теоретична невизначеність важли-
вих питань, пов’язаних із механізмами синтаксично-
го варіювання в діахронії, зумовлює актуальність
вибору об ’єк та  аналізу – простого речення давньо-
англійської мови та матер іа лу дослідження – зако-
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нодавство англосаксонських королів (статути, хартії
та звернення). Предмет аналізу становлять когнітив-
но-комунікативні характеристики простого речення у
законодавчих текстах давньоанглійського періоду.
Поняття речення взагалі і простого речення зок-

рема мають різні інтерпретації залежно від провідно-
го дослідницького підходу. Залучення інтегрованого
підходу для всебічного вивчення простого речення
давньоанглійського періоду дозволяє визначити про-
сте речення давньоанглійської мови як мінімально
значущу комунікативну одиницю (монопредикатив-
ну), аргументно-предикатну структуру, що має одну
пропозицію (просту або ускладнену) та реалізується
базовою моделлю S → NP VP з урахуванням когні-
тивних, семантичних і комунікативних чинників фор-
мування поверхневої структури.

 Новітні підходи до речення як продукту когнітив-
ної діяльності ([7; 2; 3; 8; 9; 5] та ін.) акумулюють
надбання функціональної лінгвістики, зокрема, поло-
ження функціональної парадигми про значення речен-
ня як відображення свідомістю мовця предметної
ситуації та предикації – «акту мислення, що має місце
при співвіднесенні відображеної предметної ситуації
з конкретною мовленнєвою ситуацією (ситуацією
спілкування)» [3, с. 32].
Мовне представлення ситуацій, які розрізняють-

ся за своїм динамічним або статичним характером,
відповідає семантичній класифікації дієслів, що фун-
кціонують як конструктивне ядро простого речення.
У сучасній семантиці синтаксису все більше укорі-
нюється погляд на значення дієслова як на відобра-
ження усієї ситуації, сцени або її окремого аспекту
[1, с. 189].
Відповідно до суб’єктно-об’єктних відношень у

межах пропозиції (окремих компонентів смислу та
відношень між ними) і бінарного розгалуження пре-
дикатів на дієслова дії й стану, у давньоанглійській
картині світу, з одного боку, представлені статичні
ситуації (СТАНИ СУБ’ЄКТА ТА ОБ’ЄКТА), які ре-
алізуються простими реченнями, а з іншого – ди-
намічні ситуації (ДІЯ СУБ’ЄКТА та ВПЛИВ ДІЇ НА
ОБ’ЄКТ).
Необхідність виявлення специфіки денотативних

ситуацій та вивчення ситуативних, комунікативно-
функціональних характеристик простого давньоанг-
лійського речення, зумовлює застосування схемно-
го підходу для опису простого речення. Схема мен-

тально репрезентує риси, які укорінені в мисленні
зразками досвіду. Ментальні схеми – структури
свідомості, які містять інформацію про відношення
між складовими речення, осмислені й класифіковані
людиною [4; 7].
Мова давньоанглійського періоду була вербоцен-

тричною. Тому ментальні схеми речення цього пері-
оду будуються навколо предикативного центру. Ба-
зові ментальні схеми простого речення давньоанг-
лійського періоду моделюють інформацію онтологіч-
ного плану про предмети, їх властивості та дії, відно-
шення. Запропоновані ментальні схеми простого ре-
чення узагальнюють позиційні й структурні моделі про-
стого речення, виходячи з семантики дієслова – при-
судка. Предикати дії пов’язуються з активним
суб’єктом (особою-діячем), а предикати стану – з па-
сивним об’єктом (носієм стану). Вузли ментальних
схем відповідають елементам семантичної структу-
ри – ДІЯ/СТАН, СУБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ. У якості базо-
вих нами виділені шість ментальних схем: за проце-
суальною ознакою предикатів у трьох з них вузол
ДІЯ подається динамічним предикатом, у інших – ста-
тичним; у трьох схемах акцентовано вузол СУБ’ЄКТ,
у трьох – ОБ’ЄКТ. Винайдені нами схеми давньоанг-
лійського речення подані у табл. 1:

Таблиця 1
Ментальні схеми

простого давньоанглійського речення

   Ситуації                 МЕНТАЛЬНІ СХЕМИ
       Предикати        

Статичні      Динамічні
Актанти
Суб’єкт СТАН СУБ’ЄКТА ПЕРЕМІЩЕННЯ

СУБ’ЄКТА
Суб’єкт ДІЯ СУБ’ЄКТА
Об’єкт БУТТЯ ОБ’ЄКТА ВПЛИВ

НА ОБ’ЄКТ
Об’єкт БУТТЯ ОЗНАКИ

ОБ’ЄКТА

Когнітивні різновиди базових схем моделюються
відповідно до пропозиційних різновидів простих ре-
чень, реалізованих у конкретних ситуаціях мовлення
згідно аргументно-предикатних (рольових) або семан-
тичних параметрів їхніх вузлів. Це базові схеми, які
моделюють інформацію онтологічного плану про (1)
людину та предмети, (2, 3) їх властивості, (4, 5, 6) дії
та відношення:
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1. БУТТЯ ОБ’ЄКТА [ХТО/ЩО Є ДЕ/КОЛИ];
Seo sæ liì mænig hund mila up in on þæt land
[Orosius, 62] – Море простиралось  на багато со-
тен миль по землі;

2. БУТТЯ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТА [ХТО/ЩО Є ЯКИМ];
Eal þæt syndan micle ond egeslice dæda [Sermo Lupi
Ad Anglos, 74] – Всі з тих є великі і жахливі вчинки;

3. СТАН СУБ’ЄКТА [КОМУ Є ЯК];
Þæs us ne scamaì na [Sermo Lupi Ad Anglos, 128] –
Це нас не соромить зовсім;

4. ВПЛИВ НА ОБ’ЄКТ [ХТО/ЩО ЗАЗНАЄ ВПЛИВУ];
Us unwedera foroft weoldan unwæstma [Serom Lupi
Ad Anglos, 47] – Нам шторми дуже часто зав-
давали пошкоджень;

5. ДІЯ СУБ’ЄКТА [ХТО РОБИТЬ ЩО];
Her Gotan abræcon Romeburg [Chron. 409] – Тоді
Готи зруйнували Рим;

6. САМОСТІЙНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ СУБ’ЄКТА
[ХТО ЙДЕ КУДИ / ЗВІДКИ)].
Þa for he norþryhte be þam lande [Orosius, 6] –
Тоді поїхав він на північ по тій землі.
Наведений перелік ментальних схем простого ре-

чення у давньоанглійській мові, за нашими даними,
відповідає лінгвокультурній забарвленості мовної кар-
тини світу давніх англійців [4].
У законодавчих текстах давньоанглійського пері-

оду, за даними нашого корпусу прикладів, прості
речення здебільш вербалізують базову ментальну
схему ДІЯ СУБ’ЄКТА та її різновиди, характерні для
наказів: МОВЛЕННЄВА ДІЯ СУБ’ЄКТА, КАУЗАЦІЯ
ЗМІНИ ОБ’ЄКТА:

 Eac we beodaì: .. [Laws of Ælfred, 38: 1] – Та-
кож ми наказуємо:..;
Gewite ìære cirican ealdor [Laws of Ælfred, 6: 6] –
Дозвольте піклуватися тому церковному голові.
Комунікативний аспект простого речення фор-

мується згідно з його провідною комунікативно-цільо-
вою функцією. Як комунікативно-предикативна оди-
ниця, речення передає інформацію – повідомлення про
ситуацію або події, при цьому особливого значення
набувають тема-рематичні відносини в межах кон-
кретного речення (його актуальне членування). Чле-
нування простого речення на частини за важливістю
подачі інформації відображає його логіко-комуніка-
тивне або актуальне членування – виокремлення ком-
понентів інформаційної структури речення – теми та
реми, на позначення події в цілому. Саме комуніка-
тивний устрій простого речення, який висуває на пер-

ший план його зміст, має бути правильно переданий
при дослідженні історичних пам’яток.
У прозі давньоанглійської мови, враховуючи

провідні функції, комунікативну спрямованість, зміс-
тово-тематичний склад, граматичні й лексичні влас-
тивості і композиційні характеристики монологічних
текстів, самостійне місце займає королівське зако-
нодавство.
Законодавча функція у країні давніх англійців

здійснювалась королем та церквою. Нові закони з’яв-
лялися завдяки королям, їх (закони) переписували та
передавали особам, які були відповідальні за їхнє чи-
нення: елдерменам, єпископам та магістратам (цер-
ковним старостам).
У перших правових збірках відсутнє композицій-

но-блокове об’єднання законів за змістовним прин-
ципом (закони Етельберта, короля Кента (601–604 рр.
н.е.); закони Іна, короля Весекса (688–695 рр. н.е.)).
Композиційно-блокове членування текстів за тематич-
ним принципом (відповідно до скоєних правопору-
шень) спостерігається у збірках законів, починаючи
з законів Альфреда (871–901 рр. н.е.) до законів ко-
роля Кнута (1020–1034 рр. н.е.).
Мова законів має комунікативну настанову, яка

реалізована через застереження, повчання, надання
орієнтирів поводження, регламентацію життя.
Відмінною рисою простого речення у текстах законів
цього періоду є регламентована манера викладення
матеріалу та наявність особистісної основи (на зра-
зок: we beodaр / we settaр – «ми наказуємо» тощо),
яка відсутня у сучасних юридичних текстах, наприк-
лад:

Eac we beodaì … [Laws of Ælfred: 38: 1-2] – Та-
кож ми наказуємо (тому чоловіку …).
 Декларування норм права для підданих королів-

ства та повчання – зумовлює специфіку адресантно-
адресатної лінії у текстах законів королів Альфреда,
Етельберта, Іна, Кнута та інших. Адресантом тут ви-
ступає законодавець, король, що є загально прийнят-
ною практикою, а тому експлікування імені законо-
давця (адресанта) відбувається, як правило, лише у
преамбулі:

– Ic Ine, mid Godes gife Wesseaxna суning… – Я,
Іне, з Божого благословення король вестсаксів…;
Icìa Ælfred cyning…– Я, король Альфред…
У якості адресата законів виступають різні

піддані – конкретні адресати, яким король вміняв у
обов’язок виконання певної норми права (на відміну
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від сучасного колективного адресата законів). Ці ад-
ресати потребують чіткого розгалуження, що здійсню-
ється шляхом експліцитного номінування їх соціаль-
ного статусу та демонструє, водночас, прояв розгор-
тання теми, наприклад:

Swa we eac settaì be eallum hadum, ge ceorle ge
eorle [Laws of Ælfred, 5: 3-4] – Отже, ми та-
кож встановлюємо всім братам, вам керлам, вам
ерлам…
У цьому простому реченні окрім теми (we eac

settaр) й реми (be eallum hadum, ge ceorle ge eorle)
реалізовано топік – синтаксичний незалежний еле-
мент, який виступає тематичною адвербіалією (Swa –
adv.), що фокусує увагу адресата на усьому реченні
як сукупності теми й реми. Такий топік має відно-
шення до речення в цілому, що акцентує комуніка-
тивну значущість притаманного давньоанглійській
мові явища топікалізації.
Процес розгортання теми може бути представле-

ний простим реченням з двома ад’юнктами:
Se mon se ìe bocland hæbbe (Т), ond him his mæges
læfden (t), þonne setton we (R), (þæt)…[Laws of
Ælfred, 37: 1-2] – Той чоловік, який ту землю за
титулом має, і йому її родич залишив (у спадок),
тому наказуємо ми, (що …)
Тут тема (Т) (суб’єкт – адресат висловлення),

представлена розгорнуто – Se mon se ìe bocland hæbbe
і синтаксично виражена NP: det, noun, pron, det noun,
Vfin. Окрім власне теми в реченні представлений уточ-
нюючий тематичний елемент (t) – ад’юнкт, який реа-
лізований вставним реченням (порядок OV) у функції
означення: him his mæges læfden, VP → pron, pron,
noun, а також анафоричне представлення теми (Т),
яку реалізовано займенником-анафором, на якому
власне і зроблено комунікативний (фразовий) акцент,
що підтверджує тезу про входження тематичного еле-
мента (займенника) в групу реми (R), у нашому при-
кладі – þonne setton we (розгортання реми (r) в цьо-
му прикладі міститься у підрядному реченні після
þæt…). Таке речення реалізує словопорядок OV.
У нашому корпусі простих речень законів тема

здебільш реалізована іменними групами і виражена
NP, AP або PP, які представляють адресата. У таких
випадках спостерігаємо конфігурацію розгортання
теми й реми, наприклад:

Eallum friorum monnum (T) ìas dagas sien forgifene
(R), buton þeowum monnum ond esnewyrhtan (t):
.хіі. dagas on gehhol ond (r) … [Laws of Ælfred,

39: 1-2] – Всім вільним чоловікам ці дні хай бу-
дуть надані, крім рабів та найманців: 12 днів
на святки….
Розгорнута тема даного речення складається із двох

частин: власне теми (T) – Eallum friorum monnum (AP
→ adj, adj, noun) та додаткового комунікативно необ-
хідного тематичного елемента (t) – buton þeowum
monnum ond esnewyrhtan  (РР → pre, adj, noun, noun).
Розгорнута рема (R – r) у цьому реченні реалізо-

вана VP – ìas dagas sien forgifene (NP → det, noun,
VP → Vfin, past participle), де іменна група входить
до складу дієслівної фрази і займає переддієслівну
позицію (функція непрямого додатка), у той час як
рематичне розповсюдження (.хіі. dagas on gehhol ond )
– елемент (r), синтаксично поданий aд’юнктом у
функції прямого додатка, займає постдієслівну пози-
цію O → N, PP: AP – .хіі. dagas → num, noun, + PP –
on gehhol ond ; pre, noun, conj). Це є проявом взає-
мозв’язку комунікативного та граматичного (струк-
турно-синтаксичного) рівнів. Схематично комуніка-
тивний устрій наведеного речення можна представи-
ти: T → R → t → r, де T – це суб’єкт – адресат (підмет
у непрямому відмінку), R – це предикат (складний
присудок – відмінювана форма дієслова та дієприк-
метник), t, r – aд’юнкти (означення), що функціону-
ють як розгортання теми й реми відповідно.
З синтаксичної точки зору, давні закони мають

специфічну реалізацію простих речень, де предикат
виражається особовою формою дієслова та аргумен-
том на позначення суми виплат і становить єдину рему
тетичного речення:

 Biscopes feoh .XI. gylde [Laws of Æþelbriht, 2] –
(За крадіжку) власності єпископа в 11-кратно-
му розмірі (нехай) відшкодують.
У текстах законів зустрічаються еліптизовані

прості речення, реалізовані лише іменними фразами
NP, що подають одну рему, тобто лише нову інфор-
мацію, при цьому тема (сплата) не є комунікативно
необхідною, наприклад:
Æt þam feower toþm, fyrestum (r), æt gehwylcum
VI scillingas (R) [Laws of Æþelbriht, 48] – За пе-
редні чотири зуба, за кожний по 6 шилінгів.
В цьому випадку речення реалізує розгорнуту

рему: рематичний елемент (r) NP1: Æt þam feower
toþm, fyrestum, та власне рему (R) NP2: æt gehwylcum
.VI. scillingas (AP → num, noun) (PP → pre, adj).
Комунікативний устрій простого речення пов’яза-

ний з його жанровими властивостями. Так, для більш
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повного, розгорнутого представлення одного з ком-
понентів ситуації, що відповідає комунікативному
завданню речення, прості речення законів демонст-
рують феномени розгортання теми [(T – t) → R], роз-
гортання реми [Т → (R – r)] та поєднання цих фено-
менів в одному реченні. До тематичних елементів
давньоанглійської мови належить номінація об’єкта,
до рематичних – його ознака. У безсуб’єктному ре-
ченні темою зазвичай виступає іменник в непрямому
відмінку, який вжито в реченні у функції об’єкта. У
давньоанглійській мові засобами на позначення теми
є група підмета речення, реми – група присудка, між
темою й ремою немає жорстких меж.
Просте речення бере участь у процесі розгортання

теми. Так, тема може бути представлена простим ре-
ченням з двома ад’юнктами, де окрім теми (суб’єкт –
адресат висловлення) в реченні представлений уточ-
нюючий тематичний елемент – ад’юнкт, який виконує
функцію означення. Такі речення реалізують слово-
порядок OV. Номінація адресата як прояв розгортан-
ня теми у законах здійснюється також і простими ре-
ченнями з порядком VO. З граматичної точки зору у
текстах законів дієслово – предикат, номінатор рема-
тичного елемента речення, переважно вживається в
умовному способі та приєднує до себе аргументи у
непрямому відмінку.

 З синтаксичної точки зору, давні законодавчі тек-
сти мають специфічну реалізацію простих речень, де
предикат виражається особовою формою дієслова та
аргументом на позначення суми виплат або покаран-
ня. Такі комунікативно нерозчленовані одиниці – те-
тичні прості речення, складаються із однієї реми і
подають нову інформацію як цілісний факт, їхня тема
відома з попереднього контексту. Текст, при цьому,
вивчається як представлення мовленнєвої діяльності,
відображення розумового процесу, як спосіб пере-
дачі повідомлення.
Таким чином, проведений комплексний аналіз ког-

нітивно-граматичних та комунікативно-функціональ-
них характеристик простого речення у законодавчих
текстах давньоанглійської мови свідчить, що просте
речення є системою взаємопов’язаних аспектів. Про-
позиційний зміст, втілений у реченні, моделюється за
ментальними схемами, узагальненими в свідомості
мовців та зумовлює тема-рематичні властивості ре-

чень певного жанру. Перспективним, на наш по-
гляд, є розкриття зв’язку природи когнітивних та ко-
мунікативно-функціональних характеристик cинтак-
сичних одиниць в діахронії.
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