
Т.1. Н о м е р о в а н , В. П. К о л я д а

ФОРМИ УМ О В Н О ГО  С П О С О Б У 
М ИН УЛ О ГО  Ч АС У ТА IX Ф УНКЦЮ НУВАННЯ 

В СТАРОАНГЛ1ЙСБК1Й МОВ1

Процеси об’ективного св!ту, що мютять у соб\ й свщомшть 
мовлянина, можуть бути пepeдaнi мовою як реальш або як 
¡рреальнё 1накше кажучи, процеси можуть бути формально 
презентован! або як вщповщш до дшсност! об’ективного свггу, 
включаючи свщомшть мовлянина, або як невцщовщш до неё 
У другому випадку процеси, яш не вщповщають об’ектившй 
реальности е лише потенцшно можливими за умовою реал1зацй 
змшту висловлення мовлянина, яке, кр1м посередньо! передач! 
потенц!йно можливого процесу, висловлюе необхщшсть, 
бажашсть, можлшпсть, обумовлен!сть його тощо.

Д!есл!вн! форми, що презентують процеси як реальш, 
об’еднуються в граматищ у форми шдикативу (реального, або 
д!йсного, способу), в той час, як доесл!вш форми, що змальову- 
ють процеси як нереальш, — у форми суб’юнктиву (умовного 
способу).

В сучаснш англшськш мов1 система форм умовного спо
собу досить розвинута ! нал!чуе так! форми:
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суб’юнктив I (або Present Subjunctive) —
Smb do smth; 

суб’юнктив II (або Past Subjunctive) —
Smb d id /h a d  done smth;

Smb were d o in g /h ad  been doing smth; 
суб’юнктив III (або Conditional Mood) —

Smb should (w ould) d o /h a v e  done smth; V

Smb should (w ould) be do ing /have  been doing smth; Ш
суб’юнктив IV (або Suppositional Mood) —

Smb should d o /h a v e  done smth. H

Приклади: S
1. God bless you!

2. If only I were ten years younger!

She speaks English as if she had lived all her life in London.
I wish I had been attending those classes.

3. I ’ll be busy, o therw ise  I w ould  see the  perfo rm ance.*  
I was busy, otherwise I would have seen the performance, l

4. I t ’s necessary th a t you should take part in the conference. V

Метою uie'i статп e анал1з функцюнування форм умов-
ного способу минулого часу в пам’ятках староанглшського 
перюду.

В староанглшськш MOBi граматична система д1еслова налЬ 
чувала тыьки синтетичш форми. Д1еслово мало граматичн' 
категори особи (l-'i, 2-Т та З-'i), числа (однини та множини), ча 

(тепер1шнього та минулого), способу (дшсного, наказового та
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ровного). За способом утворення основних форм yci /цеслова 
поднялись на сильш (аблаутнО та слабь

Незалежно вщ типу д}евщмпповання (сильне або слабе) 
pCj д*еслова у формах Subjunctive мали заюнчення -е (для 
однипи в TenepiniHbOMy i минулому часа) та -еп (для множи
ли в TenepiniHbOMy i минулому naci). Нижче наводяться при
клади д1евщмщювання у формах Subjunctive дiecлiв.

drifan (слн, 1 кл. — draf — drifon — drifen; MnE to 

drive),
hieran (слб, 1 кл. — MnE to hear),
bindan (слн, 3 кл. — band - bundon — bunden; MnE to 

bind),
styrian (слб, 2 кл. — MnE to stir):

PRESENT
ic

|эи drife, hiere, binde, styrie
he
we

ye drifen, hieren, Ь Ы ш , styrien 
hie

PAST

¡drife, hierde, bunde, styrende 

drifen, hierden, bunden, styrenden

В проашьпзованих джерелах староанглшськоУ писемносВ 
зусрччаютьея, звичайно, тьтьки npocTi форми умовного спосо
бу, осюльки тривал1 та перфектш форми з ’явилися в англгй- 
ськш MOBi ni3H iuie — в середньоанглшський перюд.

Ще за час1в середньоанглшського пер ¡оду почали зарод-
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жуватися форми пасивного стану, який виражався описовЛ  
способом — за допомогою сполучень niecniB beon, wesan \ 
weor^an та д1еприкметника мину лого часу (Particip le II). Па- 

сивний стан не був ще остаточно оформлений. Ддеприкмет-ник, 
звичайно, виявляв деяку самостшшсть у межах розглядувавд! 
конструкцп, бо узгоджувався в особ! та числ1 з пщметом р©] 
чення, часто далеко вщстояв вщ д1есл1в-зв’язок i мав, cKopime, 
характер предикативного атрибута, шж компонента аналогично! 
д 1есл1ВН01 форми. Зареестроваш також випадки препозицн 
предикативного члена щодо ¿цеслова-зк’язки, наприклад: 11

Him wsere betere {?aet he him nsefre geboren weere (11).
(It would be better for him that he were never born).

Однак приклади цього роду свщчатъ лише про певну 
тенденщю роз витку, про зародження ново!' форми. Пасивш 
форми умовного II цього перюду надзвичайно нечисленн1 й 
складають лише 7% вщ yciei ю лькосп зареестрованих форм 
умовного способу мину лого часу. ж

Майже в 13,3 paaiв частпие в пам’ятках староанглшського 
перюду зуслщчаються “активш” форми умовного II (близько 
93%), наприклад: я

Ic ^elyfe, jjaet hit from gode c[w]ome. (11)
(I believe that it came from God),

де c[w]ome — форма 3-! особи однини минулого часу 
умовного способу вщ /цеслова cuman (to  come, strong, 4 кл.). I 

Форми суб’юнктиву II зусрмчаються, як правило, в склада] 
них речениях — в шдрядних речениях (84%) та в головних
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Веченнях (16%). Нижче наводимо шлъка приклад1в вживан- 

ид умовного способу в головних речениях:
1. Him wasre betere Joaet he him naefre geboren naere (1 ;5).
(It would be better for him that he were never bom).

2. „if t>u wasre her, naere min brojror dead (5).
(If you were here, my brother wouldn’t be dead),
де naere e сполучення негативу ne з формою  P ast 

Subjunctive Bin д1еслова wesan (бути) — waere.
В пщрядних речениях умовне II б1льш поширене, шж у 

головних, i вживаеться у багатьох типах шдрядних речень.

(Нижче подано юльюсш даш щодо частотносм вживання форм 

суб’юнктиву II в пщрядних речениях р1зних тишв:

1) пщрядних додатку — 67%,
2) пщрядних умовних — 14%,

¡ Г  3) пщрядних часу — 6%,
4) пщрядних уступки — 5%,

[ 5) пщрядних мети й причини — 3,5%,
6) пщрядних способу nil — 3,5%,
7) пщрядних пор1вняння — 1%.
Як видно, найтиповппим е вживання суб’юнктиву в 

складнопщрядних речениях з шд ряд ними додатку, що зумов- 
лено зм1стом дшслова-присудка, яке вимагае обов’язкового до
датку, що комплементуе його змшт. Серед таких niecniB зна- 

ходимо д1еслова:

а) з вомативною семантикою:
1) biddan — слн. д!есл., 5 кл. (bsed — basdon — beden), бла- 

гати, просити — to bid;
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2) bebeodan — слн. /иecл., 2 кл. (bead — budon — boden), 
наказувати, пропонувати — to bid;

3) hatan — слн. д1есл., 7 кл. (het — heton — haten), на- 
зивати, наказувати (у сучасшй англшськш mobí не icHye);

4) bidan — слн. д1есл., 1 кл. (bad — bidon — biden), че- 

кати — to  bide;
5) will an — неправильне д1еслово ( xotíth , бажати — to 

will);

6) 3 семантикою ментальноï dia/ibHocmi:
1) wenan — слб. тесл., 1 кл. (очжувати, спод1ватися, 

BipHTH — to ween);
2) {jyncan — слб. д]есл., 1 кл. (здаватися, уявляти; пор1вн.:Я 

methinks);
3) ^eliefan — слб. ддесл., 1кл. Нйрити; у сучаснш англйскш 

мов не icHye);
4) for^iefan — слб. д1есл., 5 кл. (for^eaf — forysfon — j 

foryefen), давати, дарувати — to forgive;
5) bopian — слб. дiecл., 2 кл. (спод1ватися, очжувати) — I 

to  hope;
6) habban — слб. д1есл., 3 кл. (hæfde —  hæfdon) — мати, а 

волод1ти — to have;
7) witan — прет. — през. д1есл. (одн.теп.час wat, w ast,»  

wat; мн. теп.час witon, wisse, wiste) знати, розумгги, наглядатй^ 
спостержати — to  wit;

в) з семантикою мовленневог сНялыюспп: -
1) sec3an — слб. д1есл., 3 кл. (мин. Sæde — sædon), rq  

ворити, розповщати — to say;

2) cwejran -  слб. дiecл., Зкл. (cwasf)—  cwasdon—  cweden) 
I  ¡запитувата, говорити — MnE quoth;

3) cyfian — слб. д1есл., 1кл. — знайомити, споввдати (у 
сучаснш англшськш MOBi не ¡снуе).

Приклади:
1. And he bebead f)a joaet seo m enegu saste ofer J)asre 

еофап (11).

And he commanded the multitude sit down on the ground (earth).
2. Ic wene f>ast noht monb,, begeodan Humbre nasren (10).

I believe that not many people were on the other side of 
Humber.

3. For (>aem he cwaej) (oaet he wasre Sunu (11).
To them he said that he was Son.

I На наш nor л яд , дощльним було б класифжувати розг- 
лянутий тип речень не як складнопщрядж з шдрядними до- 
датку, а як  складш  речения з вклю ченою  структурою  
предикацй, що доповнюе зм1ст присудка i, таким чином, вхо
дить до складу едино! первинно! структури предикацй' як об- 

г ектпнй комплемент, що е частиною складного предиката. Схе
матично це зображаеться таким чином:

S + /  Vc + (S ’ + Р ’) Со / Р ,  

де S — суб’ект, або гадмет, речения,

Р — предикат, що включав структуру комплементацп, яка 
» складаеться з:

Vc — комплементованого /цеслова i 
Со — об’ектного комплементу, що виражений шшою 

структурою предикацй' (S ’+ P’).
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Наприклад, нижче наведене речения

Бог (>эет Ье cwae{з |эге1 1ге ууагге 8ипи 
мае таку структуру:

Б + [V, + С , + рэв1 + (8’ + [Ур+С8]Р’) Со2] Р.

Д1еслово с^те^) (с\уафап — говорити) вимагае комплемен
та, що складаеться з двох додатюв — прямого та непрямого. 
Без прямого додатку речения не е структурно та семантично 
завершеним, тому до складу присудка входять обидва додат- 
ки. Таким чином, речения в щлому являе одну повну структу-] 
ру предикацп Б+Р, до яко!' включено ще одну структуру 
предикацп Б’+ Р ’, яка е прямим додатком (Со2), що компле-| 
ментуе смисл д1еслова cwэф.

Глибинну структуру речения, що розглядаеться, можна зоб- 
разити так:

Г

Г 1  г "1

Не cwas[) or {jrem Jaaet he wasre Sunu I
1

1 1 said to them that he was Son 1

1 1 1 S’ +(Vp+Cs) p 1
I v c | | с, c02 1
1 1 1 
1 s ! 1 P

1
1

г L Г J

Зм кти , в яких вживаш форми суб’юнктиву II в старо- 
англшських пам’ятках, вццнзняються широким диапазоном: це 
й ствердж ення певного ф акту  з р!зним ступеней його
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к ¿умовленосп; й значения зобов’язаносп у передач! прохання, 
просьби, благання, наказу; й передача надп, 1чри, а також 6а- 
ясання або побажання, та вщтшку припущення й ¡MOBipHocTi. 
умовпий cnoci6 гакож вживаеться й у непрям!й MOBi, коли мов-

!•  лянин, наводячи чи!сь слова, шби залишае 1х на вщповщальносп 
автора. Нимало приклад!в, що пщтверджують цю тезу, знахо- 
димо в “IcTopii Свтту” Oposin, перекладен!й королем Альфре- 

г дом близько 893 року:
1. Ohthere saede his hlaforde, Aelfrede cyninge, (>aet he ealra 

Ыофтоппа norjrmest bude. (12)
Ohthere said to his lord, Alfred the king, that he of all North

men lived northenmost.

2. He 5\\аф |}0et he bude on Jaaem lande norjjweardum wi(> (за 
Westsce. (12).

He said that he lived on that land to the north o f the West Sea 
(Atlantic Ocean).

3. He saede (>eah frait land sie swijse lang <....> (12).
He said that though that land were very long <...>.

Використання в староанглшському пepioдi форм умовно- 
го способу для передач! в непрямш MOBi чужих стверджень 
може бути пояснено тим фактом, що умовний cnoci6 (як i на- 
казовий cnoci6) мае суб’ективний характер (на вщмшу вщ 
Дшсного способу, що е об’ективним, бо вщбивае у с б щ о м о с п  

людини об’ективну д1йсн!сть). Зазначимо, що в сучасшй 
англшськш MOBi для передач! в непрямому мовленн! чужих 
сл1в використовуються форми шдикативу.
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