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ВСТУП
Підрядне

речення

неодноразово

привертало

уваго

радянських

(В.Г. Адмоні, І.Р. Буніятова, Ю.О. Жлуктенко, О.М. Мороховський,
Г.Г. Почепцов) та зарубіжних лінгвістів (С. Аллен, К. Беккер, Н. Бозе, Ф.
Данеш, Р. Ласс, Р. Стоквел, Е. Траугот, О. Фішер). Незважаючи на значні
досягнення

вітчизняних та зарубіжних вчених,

дослідженні

синтаксису

англійського

чимало

проблем у

складнопідрядного

речення

залишаються невивченими, а саме відсутність праць в яких би розглядалося
утворення

у

формально-граматичному,

семантико-синтаксичному

і

комунікативному аспектах. Саме тому, цілком закономірною є підвищена
увага

до

дослідження

англійського

підрядного

речення

з

позицій

комунікативної граматики.
Темою нашого дослідження є “Функціонування підрядних речень часу
та причини в англійській мові XIV – XVII ст.”. Актуальність теми
визначається потребою вивчення структурних та функціональних ознак
складнопідрядних речень з підрядними часу та причини в англійській мові
XIV – XVII ст., в контексті розв’язання загальної проблеми їх походження і
формування, що сприятиме розкриттю механізмів синтаксичних змін.
Метою дипломної роботи є встановлення основних структурних та
функціональних властивостей підрядних речень часу та причини у мові
давньоанглійського

та

середньо

англійського

періодів.

Досягнення

поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
 визначити історичні умови формування складнопідрядного типу
зв’язку в англійській мові;
 встановити

загальні

особливості

системи

засобів

вираження

гіпотаксису в давньоанглійській та середньо англійській мовах;
 дослідити і описати характер граматичних чинників, що актуалізують
причинний та часовий типи зв’язку в мові даних періодів;

 визначити основну модель порядку слів для складнопідрядного
речення;
 дати

характеристику

структурних

та

функціональних

ознак

складнопідрядних речень досліджуваного типу.
Об'єктом дослідження є підрядні речення часу та причини в
англійській мові XIV – XVII ст..
Предмет дослідження становлять структурні та функціональні ознаки
складнопідрядних речень часу та причини в давньо- та середньоанглійській
мові.
Методологічним
принципи

діалектики

підґрунтям
наукового

дослідження
пізнання,

послужили

провідні

трансформовані

стосовно

проблеми, що вивчається, а саме – принцип єдності форми та змісту,
Важливе значення мають загальнонаукові положення про єдність окремого й
загального, частини й цілого, статичного й динамічного, структури й функції,
а також вчення про загальний зв’язок явищ дійсності. Підґрунтям
дослідження лексико-семантичної та граматичної систем мови послужили
положення комунікативної граматики, у межах якої мова розглядається як
механізм, задіяний у кодуванні й передачі інформації. Художній текст
сприймається як комунікативне повідомлення, а автор і читач виступають
двома полюсами комунікації, що існують на різних рівнях як емпіричні та
історичні особи.
Теоретична значимість напрацювання

полягає в тому, що

дослідження зразків мови прозових творів дозволяє розкрити тенденції у
використанні синтаксичних структур, а саме – підрядних речень часу і
причини - в англійській мові XIV – XVII ст. Крім того, пропонована
методика дослідження англомовної стилізованої мови може бути основою
для вивчення інших синтаксичних і граматичних категорій в контексті різних
історичних періодів.
Практична цінність дослідження полягає в тому, що результати
дослідження можуть бути використані у викладанні англійської мови як

іноземної. Результати дослідження можуть також знайти застосування в
спецкурсах з історії англійської мови, у перекладацькій практиці, а також при
складанні навчальних посібників по практиці перекладу.
Робота складається зі вступу, двох розділів з висновками до кожного з
них,

загальних висновків,

списку використаних джерел та джерел

ілюстративного матеріалу.
У вступі визначено об’єкт і предмет дослідження, обґрунтовано
актуальність обраної теми, мету та завдання роботи, наукову новизну,
теоретичну і практичну значущість роботи.
Перший розділ нашої роботи присвячено дослідженню критичного
аналізу сучасних концепцій генезису складнопідрядного типу зв’язку під
кутом зору його походження й загальної парадигми речення в германських
мовах, проаналізовано принципи організації та функціонування підрядних
речень часу та причини у давньо- та середньонглійській мовах, у тому числі
корпус сполучників, засоби вираження гіпотаксису, моделі порядку слів
головного та підрядного речень. Ми дослідили передумови формування
синтаксичних засобів для позначення причинно-наслідкових відношень,
проаналізували структурні та функціональні ознаки підрядних речень часу та
причини, вживання сполучників в різних типах підрядних речень і
особливості їх вживання в підрядних реченнях часу та причини.
В

другому

розділі

нашої

роботи

ми

провели

дослідження

функціонування структури складнопідрядних речень часу та причини в
англійській мові XIV – XVII ст. на матеріалі художніх творів таких
письменників: Джефрі Чосера, Едмунда Спенсера, Томаса Неша, Томаса
Мора та Джона Мільтона.
За період написання дипломної роботи було підготовано тези для
участі в VI Міжнародній науково-практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців “Сучасні філологічні дослідження та
навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації” та для
участі у II Міжнародній Інтернет конференції студентів “English in

Interdisciplinary context of Life-long Education”.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На даному етапі розвитку лінгвістики наука використовує широкий
арсенал засобів для вивчення речення як одиниці тексту, комунікації,
корелята мислення. Сучасні синтаксичні дослідження

можуть бути

ефективними лише за умови врахування досягнень синтаксистів минулого.
Вже в ХІХ – ХХ ст. з’явилася низка ґрунтовних досліджень, присвячених
паратаксису та гіпотаксису складного речення в синхронії й діахронії.
Дослідження з лінгвістичної історіографії містять важливі твердження щодо
вивчення сурядності й підрядності.
В

першому

дослідження

розділі

гіпотаксису

нашого

дослідження,

англійської

мови”,

“Теоретичні засади

розглядаються

основні

характеристики синтаксичного ладу англійської мови в період її формування,
а зокрема – засоби вираження гіпотаксису в англійській мові XIV – XVII ст..
Ми розглянули історичний аспект функціонування підрядних речень часу і
причини

в

англійській

давньоанглійського,

мові,

а

саме

середньоанглійського

та

формування

впродовж

ранньоновоанглійського

періодів.
Ми з’ясували, що підрядні речення в англійській мові поділяються на
різні типи, залежно від ролі, яку вони виконують у складнопідрядному
реченні (підметові підрядні речення (Subject Clauses), присудкові підрядні
речення (Predicate Clauses), додаткові підрядні речення (Object Clauses),
означальні підрядні речення (Attributive Clauses), обставинні підрядні
речення (Adverbial Clauses)).
Крім того, підрядні речення вводяться до складу складнопідрядних
речень за допомогою англійських сполучників that, because, as, if, whether,
when, since, after, before, till, unless, though та інших.
Не менш важливою є проблема узгодження часів в різних типах
підрядних речень.

Нами було проаналізовано закономірності розташування слів у реченні
(6 можливих типів розташування: SVO — Subject Verb Object, SOV — Subject
Object Verb, VSO — Verb Subject Object, VOS — Verb Object Subject, OSV —
Object Subject Verb, OVS — Object Verb Subject). Було досліджено, що
порядок слів раніше відповідав схемі OSV, а також, що такий порядок слів
розвинувся в сучасний тип SVO.
Розглядачи обумовленість використання різних типів складних речень
в англійській мові, ми детальніше розглянули конструкцію апо койну. Так,
вирішуючи проблему визначення складнопідрядного речення, ми прийшли
до висновку, що в його основі лежить відносний зв'язок (relativization), тоді
як апо койну грунтується на принципі включення (embedding), однієї частини
речення в іншу.
Ми поаналізували загальні тенденції розвитку давньогерманського
складнопідрядного речення, та реконструкції прототипу гіпотаксиса в
прагерманській

мові.

Першоосновою

формування

гіпотаксису

в

давньогерманських мовах був саме паратаксис.
Отже, ми можемо зробити висновок, що давній період розвитку
англійської мови був перехідним у становленні гіпотаксису. Про це свідчать
особливості структури та функціонування сполучників, що беруть участь у
реалізації гіпотаксису (характерна омонімія, полісемія та універсальність), та
особливості засобів розрізнення головного й підрядного речень (порядок слів
та оформлення залежного дієслова в підрядному реченні).
Аналізуючи природу причинно-наслідкових та часових відносин, ми
прийшли до висновку, що для їх вираження можуть використовуватися
сполучники, які вважаються сурядними, і сполучники, які відносять до
розряду підрядних.
Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що процеси, які призвели до
переходу

від

давньоанглійської

до

середньоанглійської,

та

від

середньоанглійської до ново англійської мови, відбувалися поступово,

впродовж століть. Вони стосувалися як словникового складу мови та різного
написання слів, так і синтаксису загалом.
Другий розділ нашої роботи “Особливості функціонування підрядних
речень часу та причини в англійській мові XIV – XVII ст. на матеріалі
художніх творів”, присвячено дослідженню вираження гіпотаксису в текстах
художньої літератури.
В цьому розділі ми визначили особливості функціонування підрядних
речень часу та причини, аналізуючи такі художні твори як “Кентерберійські
оповідання” Джефрі Чосера, “Втрачений Рай” Джона Мілтона, “Королева
Фей” Едмунда Спенсера, “Утопія” Томаса Мора та “Злощасний Мандрівник
або Життя Джека Уілтона” Томаса Неша тощо.
На матеріалі художніх творів різних періодів, нами було досліджено
вживання підрядних речень часу та причини в препозиції, інтерпозиції та
постпозиції відносно головного речення.
Ми визначили, що досить характерним для художньої літератури XIV –
XVII ст., було вживання не тільки еліптичних (неповних) підрядних речень,
а й навпаки, композиційно складних, граматично повних, поширених речень
з декількома підрядними.
Крім того,

ми дослідили частотність

вживання

темпоральних

сполучників (before, finally, just, now, once, then, whenever, until та ін.) в
художніх творах XIV – XVII ст..
Ми проаналізували 5 найбільш вживаних сполучників причини –
because, for, as, since і so та їх участь в організації основної маси складних
каузальних конструкцій зі сполучним з'єднанням.
Ми встановили, що в складі складного речення підрядні причини і часу
могли займати препозицію, інтерпозицію та постпозицію, в залежності від
авторської задумки.
Нами було доведено, що деякі каузативні та темпоральні сполучники
допускають як пре-, так і інтер-, і постпозицію додаткової частини, тоді як
інші вирішують лише її інтер- або постпозицію.

Нами було проаналізовано частотність вживання сурядного сполучника
and у XIV – XVII століттях. Цей сполучник є багатофункціональним, тісно
пов'язаним з контекстом підрядного речення причини і виражає каузальність
в загальному вигляді.
Крім того, ми вважали за доцільне розглянути частотність вживання
каузативного сполучника therefore. Найчастіше, цей сполучник зустрічався
саме в художніх творах XIV століття. Але, вже на початку XVІІ століття, він
практично відсутній.
Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що підрядні
речення часу та причини в англійській мові XIV – XVII століття були в
широкому ужитку, багатими та різнобічними за своїми стилістичними і
семантичними особливостями і займали гідне місце в текстах художніх
творів.
Отже, можна впевнено стверджувати, що кожне підрядне речення має
свої головні члени, які в змозі виразити значення часу і модальність. Варто
зауважити, що саме в цей період остаточно склалася система сполучників, які
оформлюють підрядні речення часу і причини, і більшість сполучників
набули того вигляду, який вони мають в сучасній англійській мові.
Серед питань, які вимагають подальшої наукової розробки, важливе
місце займає питання про складне речення, як особливу одиницю синтаксису,
і існуючий зв'язок між його компонентами.

RESUME
The master paper focuses mainly on the grammatical elements of language,
that present a unity of content and expression, a unity of form and meaning. After
having analyzed the scientific studies we’ve come to the conclusion, that modern
syntactical researches can be effective only when being based on achievements o f
the scientists of the past. Researches from historical linguistics contain important
information related to the study of coordination and subordination.
The purpose of syntax is to disclose and formulate the rules of the
correspondence between the plane of content and the plane of expression in the
process of utterance-formation. The main units of syntax are phrases and
sentences.
In syntax, there are grammatical categories of communicative purpose or
emphasis, which are actualized by means of word-order. Thus, word-order direct
or indirect, viewed as a grammatical form, expresses the difference between the
central idea of the sentence and the marginal idea, between emotive and unemotive
modes of speech.
Examining the peculiarities of usage of subordinate sentences in English of
the XIV – XVII centuries, we stick to the following theoretical positions:
1) there were extra lingual and intralingual causes that influenced the
historical development of English syntax;
2) English language had prominent characteristic features in every period of
its historical development;
3) hypotaxis was the most common type of subordination in Old English
and Medieval English;
4) temporal clauses and causative clauses were widely spread in the
literature of the researched historical period.
The topicality of the research is predetermined, foremost, by the general
orientation of modern linguistics on the study of language in the process of its

formation and functioning, and also, by the importance of studying such syntactic
aspect as subordinate clauses.
The object of the research is the subordinate clauses of time and cause in
English language of the XIV – XVII centuries.
The subject of the research is the structural and functional peculiarities of
the usage of subordinate clauses of time and cause in Old English literature and
medieval English literature.
The aim of this research is to analyze the structural and functional features
of temporal and causative clauses in English language of the XIV – XVII centuries
and to study the peculiarities of usage of subordinate sentences in Old and
Medieval English literature. To achieve this aim the following tasks were set:
1) to set the main historical reasons that influenced the development of
English syntax in the period under study;
2) to examine the peculiarities of temporal and causative clauses as a
syntactic category;
3) to find out the structural and functional characteristics of using
subordinate sentences in the texts and to define the features of expressing
hypotaxic relations in English literature of the XIV – XVII centuries.
The scientific novelty of the research lies in the systematizing the category
of hypotaxis, its structural elements, functional features and in analyzing the
peculiarities of functioning of subordinate clauses in English language of the XIV
– XVII centuries. Expressing hypotaxis was analyzed within texts of different
genres and historical periods.
The theoretical value of the research lies in the fact that its basic ideas can
be useful for the development of theoretical postulates of historical syntax.
The practical value of the research lies in the fact that its results and
research materials can be used in teaching courses of English grammar, English
literature and the history of language.

In Chapter One, "Theoretical Basics of Reseaching Hypotaxis in English",
the basic theoretical points on hypotaxic relations, and experience of linguistic
analysis on historical syntax are examined.
In the first chapter we’ve dealt with notions “hypotaxis’ and ‘parataxis’.
Both terms refer to sentence structures and indicate the way sentences relate to one
another in the text.
Parataxis is a literary technique, in writing or speaking, that favors short,
simple sentences, with the use of coordinating rather than subordinating
conjunctions (from Greek for 'act of placing side by side'; from para, 'beside' and
tassein, 'to arrange'). It can be a complex sentence that consists of several clauses,
and none of the clauses are subordinated to one another. We use subordinated
clauses to indicate what the most important part of a sentence is (the most
important part is in the independent clause), so when there is no subordinate part, it
makes every part of the sentence seem equally important.
Hypotaxis, on the other hand, is the grammatical arrangement of
functionally similar but "unequal" constructs (from Greek hypo "beneath", and
taxis "arrangement"), i.e., constructs playing an unequal role in a sentence. A
common example of syntactic expression of hypotaxis is subordination in a
complex sentence. This means that clauses in sentences are subordinated to one
another. This makes it clear what we should be focusing on, and it points clearly at
what is important in the utterance.
Hypotaxis represents unequal relationships between words, phrases or
clauses grammatically; it is the most common kind is subordination or the use of
complex or compound-complex sentences. The two main types of hypotaxis are:
1) a subordinate sentence: a construction in which one or more clauses are
dependent on a main clause;
2) a subordinate complement clause introduced by a complementiser (that
why, if, whether etc.);
3) a subordinate modifier clause introduced by a subordinating conjunction
(after, because, while);

4) a premodification.
Thus, hypotaxis signals the causal, logical, spatial or temporal relationship
between words, clauses or sentences.
The second chapter is dedicated mainly to analyzing quotations from
English prose and poetry of the XIV – XVII centuries, defining the type of
subordinate clauses and studying its structure, place in the sentence, analyzing the
choice and usage of conjunctions and linking words. Attention is also paid to the
syntactical expressive means

and

stylistic

devices

(inversion,

detached

constructions, parallel constructions, enumeration) created with the help of clauses
of time and reason.
Syntactical expressive means and stylistic devices are usually included in the
text of prose with the purpose to inform and to influence the reader emotionally.
The results from our research proved that the hypotaxis is a universal
syntactical category present in modern English as well as in English texts of the
XIV – XVII centuries; it joins clauses with subordinating conjunctions, such as
“when”, “although”, and “after”; there exist four types of subordinate clauses:
concessive, time, place and reason; English authors of the XIV – XVII centuries
often used subordinate clauses of time and reason to express the hypotaxic
relationships in the sentence.
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