
СИНТАКСИЧНИЙ СТАТУС ЗАПЕРЕЧНОГО РЕЧЕННЯ В 
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ: 

ІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Олена ОХАПКІНА (КіровоградУкраїна)
У статті розглядаються структурні та семантичні особливості творення заперечення у  

давньоанглійських та давньоверхньонімецьких розповідних реченнях.
Ключові слова: розповідне заперечне речення, маркери заперечення
ТНе рарег /оссизез оп іИе ресиїіаг зґгисіигаї апсІ зетапііс скагасіегізііс / еаіигез о /  пе§аґіоп іп ОМ  

Еп^ІізН апсІ ОМ Ні§И Оегтап сіесіатаїогу зепіепсез.
К еу м?ог(Ї5: сіесіатаґогу пе§аґіуе зепіепсе, тагкегз о/пе§аґіоп

Синтаксичні зміни є тривалим процесом, що охоплює кілька століть, протягом останніх 
десятиліть проблеми історичного синтаксису перебувають у центрі посиленої уваги 
мовознавців [1; 3; 7; 13; 14; 18; 19; 22]. На нашу думку вмотивованим видається типологічне 
дослідження синтаксичних структур в англійській та німецькій мовах, а саме аналіз 
структури розповідного заперечного речення в германських мовах, проблеми порядку слів у 
досліджуваному типі речення, організації і функціонування першого. Незважаючи на значну 
кількість розвідок, синтаксична природа розповідного заперечного речення в англійській та 
німецькій мовах в історичній перспективі є недостатньо висвітленою, що, в свою чергу, і 
зумовило актуальність обраної нами теми.

В історії німецької та англійської мов прийнято виділяти кілька періодів розвитку, серед 
яких у фокусі нашої уваги перебувають, зокрема, давньоверхньонімецький і 
давньоанглійський.

Дослідження статусу та функціонування речень, які ґрунтовно здійснювалися як 
зарубіжними, радянськими, так і вітчизняними лінгвістами (К.С)иігк [21], 8,ОгеепЬаит [21], 
0,№ро1і [20], М.Я.Блох [2], В.В.Виноградов [4], Г.Г.Почепцов [11], А .М .П є ш к о в с ь к и й  [10],
О.І.Смірницький [12], І.Р.Буніятова [3]), є актуальним у наш час і вимагає подальшої 
наукової розробки.

Цілком зрозуміло, що функціонування речення, в тому числі і заперечного не було 
статичним, проте, навпаки, характеризувалося динамічними процесами змін. Основна увага 
нами звертається на історію розвитку розповідного заперечного речення, що дає можливість 
пояснити зміни у двох споріднених мовах. Недостатність вивчення проблем структури та 
функціонування розповідного заперечного речення у порівнювальних мовах, особливо в 
контексті сучасних лінгвістичних теорій, дозволило дослідити нам структурну організацію 
розповідного заперечного речення за допомогою синтаксичного аналізу його складників.

Об ’єктом дослідження є розповідне заперечне речення в англійській і німецькій мовах у 
діахронічній перспективі. Предмет аналізу складають особливості функціонування 
структурних маркерів розповідного заперечного речення у давньоанглійській та 
давньоверхньонімецькій мовах. Метою нашої розвідки є встановлення подібних та 
відмінних структурних особливостей розповідного заперечного речення в 
давньоанглійському та давньоверхньонімецькому періодах шляхом лінгвістичного та 
структурного аналізу.

Загальновідомо, що основною одиницею синтаксичного рівня мови є речення. Останнє й 
становить ціліснооформлену одиницю повідомлення, за допомогою якого здійснюється 
передача інформації від мовця до слухача в процесі комунікації. Речення як структурна 
одиниця будь-якого тексту є багатогранним синтаксичним утворенням, що несе певне 
стилістичне навантаження та підлягає вивченню з різних точок зору.

Синтаксична теорія не обмежується аналізом окремого речення, але має висвітлювати 
зв’язок мови і культури, а також шляхи історичних мовних змін [18: 43-44]. Кожну



синтаксичну одиницю визначають як певну категорію, що має свою структуру та значення, 
пов’язану з набором інших граматичних категорій, які входять у синтаксичну підсистему 
досліджуваної мови [9: 9].

У сучасному, як германському, так і слов’янському мовознавстві немає одностайності в 
дослідженні речення, натомість існує значна кількість різних поглядів. На сучасному етапі 
вивчення лінгвістики продовжується дослідження природи речення (К.СЬотзку [15],
І.Р.Буніятова [3] та інші). При цьому виникають нові підходи до визначення речення як 
основної одиниці синтаксису, що зумовлено багатоаспектністю першого та наявністю різних 
підходів до його інтерпретації.

Мовна система не є стабільною й у діахронічній перспективі характеризується змінами, 
що стосуються як морфологічного, так і синтаксичного рівнів, тому розповідне заперечне 
речення в історії досліджуваних мов доцільно розглядати у порівнянні в хронологічно 
однакових межах. Синтаксичні зміни є тривалим процесом, що охоплює кілька століть, 
формування і закріплення структури розповідного заперечного речення в англійській мові 
відбувається на фоні значущих змін на всіх рівнях мовної системи.

Зауважимо, що в межах досліджуваного явища, на нашу думку, порядок слів має суттєве 
значення, оскільки останній виконує важливі семантичні та структурні функції: передає 
послідовність подій, є засобом актуального членування речення, засобом когезії, являє собою 
яскравий емфатичний засіб топікалізації, уточнює зв’язки між членами речення; разом з 
інтонацією розрізняє граматичні типи [6: 281].

Оскільки, порядок слів, тобто певне розташування слів у реченні, -  важливий показник 
структури мови, який тісно пов'язаний із морфологічною будовою мови, можемо 
припустити, що зіставлення порядку слів у різних мовах значною мірою допомагає 
встановленню своєрідності їхніх структур [6: 277].

Загальновідомо, що давньоанглійський період характеризується вільним порядком слів у 
реченні і частково це пояснюється відносно багатою системою закінчень. Але згідно з 
сучасними розвідками [3], [5], [15] у галузі давньоанглійського синтаксису, значним 
перебільшенням є твердження про «довільний» порядок слів у реченні. Доказом останнього 
може слугувати постпозиція визначуваного слова по відношенню до визначальних слів у 
рамках номінативної групи. У давньоанглійській мові вже спостерігаються досить чіткі 
правила побудови розповідного речення, які є нормою у сучасній англійській мові [16: 46]. 
Зафіксовані численні випадки вживання дієслова перед додатком у головному реченні [16: 
51]. Слід зазначити, що загалом розповідне заперечне речення, а саме його структура, в 
давньоанглійський період відрізнялась та мала значущі відмінності порівняно з 
середньоанглійським періодом.

У той самий час порівняно з давньоанглійською мовою, головною особливістю 
давньоверхньонімецької мови є поєднання елементів рухливого та фіксованого порядку слів. 
До рухливих членів речення слід віднести підмет, додаток та обставину, що можуть займати 
будь-яке місце в реченні в залежності від комунікативної направленості речення [8: 261]. У 
давньоверхньонімецький період ще не зафіксовані остаточно позиції, закріплені за 
елементами рухливого та фіксованого порядку слів у реченні, але основні тенденції розвитку, 
що привели до становлення сучасного порядку слів, виявляються досить помітно.

Нами засвідчено, що характерним для синтаксису німецької мови є перманентне місце 
присудка у реченні. Саме з цим пов’язані особливості побудови німецького розповідного 
речення і властиві тільки німецькій мові функції порядку слів [6: 279], а саме підмет, додаток 
та обставина є рухливими елементами порядку слів давньоверхньонімецької мови, при цьому 
їх місце розташування визначається комунікативною направленістю всього речення.

У давньоанглійському розповідному заперечному реченні зустрічаються декілька 
формальних маркерів заперечення, які, в результаті, мають лише одне логічне заперечення.

Свідченням цьому слугує приклад (1):
(1) . . . рсеґ Иеога пап пе теШе папез м>арпе8 дем>еаШап

... (Иа( о/-ґкет попе поі соиШ по м>еароп м>іеШ
' . . (Иа( попе о/ґкет соиШ м>іеШ апу м>еароп [16: 54] ’



Найчастотнішим маркером вираження заперечення у давньоанглійському розповідному
реченні є частка пе. Власне, заперечна частка пе вживається без змін у будь-якому
заперечному реченні перед дієсловом-присудком. Це можна підтвердити прикладами (2) і 
(3):

(2) пе непіїе не іїео/оі Ьа/уг о/кео/епит, уеак уе кіі и/ап соте
поі непі іке іїеуіі ікепрге /гот Иеаует ікоидк ікаі іі/гот аЬоVе сате

‘іке іїеуіі АіА поі непії рге /гот кеаVеп ікеп, ікоидк іі сате /гот аЬоVе [16: 55] ’
(3) Не пе апіїм>угіїе Ьат м>і/е ші/гитап

ке поі апнм>егеії іке м>отап аіргні
‘Не АіАп’і апнм>ег іке м>отап аіргні [16: 55] ’

У свою чергу, матеріал пам’яток засвідчує, що заперечення в давньоверхньонімецькій 
мові твориться за допомогою заперечної частки пі (пе), що проілюстровано прикладом (4):

(4) N  ииеі? ік іпап.
«Не знаю я його» [8: 261] .

Часто заперечна частка структурно поєднується з дієсловом як у прикладі (5):
(5) ^ н  пізі егІоиЬіі гі ніакаппе еіпіпдап.

«Нам не дозволено нікого вбивати» [8: 262].
Однією з тенденцій розвитку розповідного заперечного речення у давньоанглійській 

мові є можливість існування двох елементів заперечення в рамках одного речення. Слід 
зазначити ще одну існуючу в староанглійській мові заперечну частку па, яка перекладається 
часткою «поі». Нами засвідчено вживання обох заперечних часток: пе, па в межах одного 
речення з метою наголошення негативного значення, як у наведеному прикладі (6):

(6) N  іеШе Сгепіїеі па Іапде.
«Сгепіїеі іїіії поі іїеіау Іопд» [17: 90].

Нами виокремлено особливість давньоверхньонімецької мови порівняно з сучасною 
німецькою та англійською мовами, що полягає у можливості полізаперечного оформлення у 
рамках самого речення, що може бути наочно підтверджено прикладом (7):

(7) Ткег іад пеииігі піотег.
«Цей день ніколи не настане» [8: 273].

У давньоанглійській та давньоверхньонімецькій мовах можливе використання 
заперечної частки поряд з заперечним займенником чи прислівником пікеіп «ні один, 
жоден», піо, піатег «ніколи» та інші в одному розповідному заперечному реченні. У 
давньоверхньонімецькій мові в одному розповідному реченні окрім заперечної частки пі 
зустрічаються заперечні займенники як піотап «ніхто», піом>ікі, піекі «ніщо»:

(8) Тка? іки і? піотаппе пі ^иеіїен.
«Щоб ти цього нікому не казав» [8: 272] .

(9) 8о петадікага ииііїеге піотап піекі кеіиоп.
«Проти цього ніхто не може нічого вдіяти» [8: 273].

Характерною особливістю давньоверхньонімецького розповідного заперечного речення 
було широке розповсюдження заперечних займенників піом>ікі, піекі «ніщо», що, в свою 
чергу, призвело до використання цих займенників не лише в прямому, основному значенні 
«ніщо», але й як засіб посилення основного заперечення пі, а потім і витіснило останнє 
взагалі:

(10) 8іе петидеп іп іто Аок піекі Ьепетеп.
«Вони все ж не можуть його у  нього забрати» [8: 273].

Вивчення особливостей шляхів заперечення в давньоанглійській та 
давньоверхньонімецькій мовах наочно розкриває тотожні тенденції до полізаперечення у 
розповідних заперечних реченнях та до посилення ефекту заперечення у такому типі речення 
частками пе у давньоанглійській та пі (пе) у давньоверхньонімецькій мовах.

В обох досліджуваних мовах у давні періоди їх розвитку ускладнюється структура 
розповідного заперечного речення та впроваджується чітка регламентація порядку слів. 
Зростає спектр функцій заперечних займенників та прислівників, щоправда, нами видається 
доцільним зауважити, що деякі випадки використання заперечних елементів могли мати 
оказіональний характер і не відображали тенденцій у мовленні. Проблема розвитку



особливостей речень різної комунікативної направленості не є ще достатньо висвітленою, що 
відкриває нові перспективи для подальшого їх дослідження.
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