
Н. А. Ярощук  

Житомирський державний університет 

імені Івана Франка 

Науковий керівник: 

к.ф.н., доц.О.Ю. Андрушенко 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АДВЕРБА 

UNQUESTIONABLY У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Адверб unquestionably утворився від прикметника unquestionable, перше 

відоме вживання якого, згідно з Marriam-Webster dictionary, датується 1587 

роком, шляхом приєднання словотворчого суфіксу –ly. У 

ранньоновоанглійській мові, прислівник unquestionably вживався у своєму 

сучасному значенні “without question, beyond doubt”. Зазначений адверб 

відноситься до класу епістемічних та використовується для вираження 

модальності мовця до висловлюваної інформації. Таким чином, прислівник 

unquestionably слугує «маркером очевидності» на основі ступеня 

достовірності та джерела знання та характеризується високим ступенем 

довіри адресанта щодо правдивості свого висловлювання.  

За даними корпусу COHA, у період з 1810 по 1860 роки, зафіксовано 648 

випадків слововживання епістемічного адверба unquestionably. Шляхом 

аналізу вказаної вибірки, було встановлено, що unquestionably застосовувався 

у 23 типах порядку слів: 5 випадків вживання у початковій позиції, 4 у 

кінцевій та 13 у проміжній. Окрім цього, досліджуваний прислівник 

функціонував також як самостійне речення.  

Розглянемо найуживаніші моделі порядку слів з огляду на позицію 

епістемічного адверба unquestionably відносно інших членів речення: 



Аналізуючи структуру обраних речень, ми виділили найбільш 

розповсюджені моделі: 

1. S unquestionably V, де адверб займає проміжну позицію між 

суб’єктом та предикатом за відсутності об’єкта. 

2. S unquestionably VO, прямий тип порядку слів за наявності додатку, 

в якому uquestionably розділяє суб’єкт та предикат.  

3. Unquestionably SV, у якому епістемічний адверб займає початкову 

позицію у реченні без об’єкта, передуючи підмету.  

4. Sformal V unquestionably S – речення, що містить формальний 

підмет; адверб розділяє предикат та суб’єкт. 

5. Тип речень, у яких unquestionably функціонує самостійно. 

Найпоширенішою є структура S unquestionably V (43% від загальної 

вибірки):  

(1) «Edmund Burke is worthy all honor and commemoration in the country of 

his birth. He is unquestionably her greatest ornament.» 

У представленому реченні, прислівник маркує Noun Phrase (NP) «her 

greatest ornament», що виконує роль предикатива. Із зазначеного прикладу 

очевидно, що адверб unquestionably вживається у цьому типі конструкцій для 

позначення вже відомої інформації. [1] Суб’єкт he вказує на те, що особа 

була попередньо згадана у дискурсі, так само як і вжитий займенник her 

апелює до вже наявних знань адресата.  

Наступною за поширеністю конструкцією є S unquestionably VO (15,4%). 

Такий тип речень схожий на вищезазначений за винятком наявності у ньому 

об’єкта: 

(2) «Now, the literature of an age unquestionably reveals its highest law, and 

affords the truest exponent of its manifold impulses and activities.» 

Ще одним типом речень є Unquestionably SV, де епістемічний адверб 

займає початкову позицію у реченні та передує підмету. Об’єкт у такій 

конструкції відсутній, а обставина приєднується до групи присудка: 
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(3) «His view of the whole subject may be superficial and false, and 

unquestionably his aim is often low and vicious;…» 

Uquestionably маркує суб’єкт his aim як топік речення та пояснює 

вживання займенника his тим, що суб’єкт є відомим як для дискурсу так і для 

читача.  

Четвертим за частотою вживання порядком слів є Sformal V 

unquestionably S (4,8%). У такій моделі наявний формальний суб’єкт 

виражений займенником there або it, що займає початкову позицію в реченні, 

а адверб unquestionably займає проміжну позицію між предикатом та 

реальним підметом:  

(4) «When the general ease of society is remembered, there is unquestionably 

more deception of opinion practised than one would naturally expect, but…» 

У наведеному прикладі, прислівник модифікує реальний підмет та маркує 

його як топік речення, тоді як формальним суб’єктом виступає there, а роль 

предиката виконує дієслово to be.  

Ще одним прикладом вживання епістемічного адверба uquestionably у 

початковій позиції в реченні є структура Unquestionably SVO, що подібна до 

однієї з вищерозглянутих, проте вже з представленим об’єктом: 

(5) «Unquestionably they will prosecute the business to the full extent of the 

demand for the article.» 

В обраному реченні, прислівник unquestionably моделює суб’єкт they та 

маркує його як топік речення. Вживаючи особовий займенник у ролі підмета 

замість іменника або імені, автор нагадує, що адресат вже знайомий з ним та 

має попередні знання про нього.  

Окрім застосування у якості модифікатора певного члена речення та його 

маркування як топіку або фокусу, епістемічний адверб unquestionably 

вживається як самостійне речення: 

(6) « − That is my affair! But will you oppose my junction with Maller? 

 − Unquestionably. I obey the orders of the President. » 

У наведеному фрагменті, прислівник unquestionably використовується як 

окреме речення слугуючи відповіддю на попереднє висловлювання 

співрозмовника. Така конструкція не потребує додаткового подальшого 

пояснення та підтвердження, так як unquestionably має на меті виразити 

впевненість мовця у власних намірах стосовно сказаного. [1] 

(7) «− No, nothing of the kind! But doubtless you will make every effort for the 

restitution of the Admiral. 

− Unquestionably. 

− Then you will permit me to open a negotiation for the exchange of 

prisoners.» 

У прикладі прислівник unquestionably виражає згоду адресанта з 

попереднім висловлюванням його співрозмовника. На відміну від прикладу 

(6), у останньому фрагменті (7), unquestionably не є відповіддю на запитання, 

а є лише показником підтримки його позиції і тому не може маркувати нову 

інформацію.  



Таким чином, із відібраних прикладів можна зробити висновок, що 

епістемічний адверб unquestionably модифікуючи певний член речення 

маркує його як топік висловлювання – вже відому для дискурсу або для 

адресата інформацію. Прислівник є гнучким з очки зору свого розташування 

відносно інших членів речення і може займати різні позиції у ньому.  
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