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Сучасні уявлення про інверсію віддзеркалюють увесь хід розвитку лінгвістичної
науки. Проблема порядку слів у реченні (а також проблема інверсії) вивчається
лінгвістами ще з моменту зародження науки риторики і залишається актуальним на
часі. Спочатку так званий «загальноприйнятий» порядок слів просто фіксувався,
потім граматика почала розглядати зв’язки між членами речення, а саме, синтаксичні
зв’язки членів речення, і вже потім стилістика почала вивчати відхилення від
загальноприйнятого порядку слів і визначати їх функцію в дискурсі. Інверсія як
порушення граматичних правил побудови речення є предметом вивчення граматики,
але водночас інверсія відноситься до синтаксичних виражальних засобів мови, які є
предметом вивчення стилістики. Об’єкт дослідження – інверсія в англійській мові,
предмет – її діахронічне буття та стилістичне навантаження.

У сучасній лінгвістиці поняття інверсії трактується неоднозначно. Проблема
інвертованого порядку слів висвітлюється в працях таких вчених, як
В. Л. Каушанська, І. Р. Гальперін, В. Д. Аракін, Т. В. Яхонтова, Д. Деніелсон,
Д. Білбер, Д. Крістал, Дж. Силі. Існуючі підходи до інверсії можна звести до таких
положень:

1) порядок слів розглядається як лінгвістичний феномен, пов'язаний з поняттям
частин речення;

2) інверсія – особливість давньоанглійської мови і частково середньо-
англійської мови;

3) інверсія розглядається як стилістична фігура в літературі.
В англійському розповідному реченні, на відміну від українського, закріплено

фіксований порядок членів речення. Це зумовлено тим, що показником синтаксичної
функції є місце члена речення в реченні, а не система відмінкових закінчень.

Порядок слів виконує у мові кілька важливих функцій синтаксичного, змістового і
стилістичного характеру. Стилістична функція порядку слів полягає в тому, що член
речення, розташований у нехарактерному для нього місці, отримує додаткове
змістове і експресивне навантаження. Саме в цьому контексті найчастіше
розглядають інверсію. На думку Л. М. Майерса [9, с. 129], інверсія – це особливий
порядок розміщення членів речення, при якому порушується звичайний (прямий)
порядок слів, з метою підсилення виразності мовлення.

Сучасна англійська мова є аналітичною. Прямий порядок слів у реченні
використовується для вираження відношень і залежностей між членами речення, а
інверсія найчастіше використовується в художньому дискурсі зі стилістичних
міркувань.

Останнім часом відчувається зростання теоретичного інтересу до вивчення
інверсії та її функцій в художньому дискурсі. Характерним для художнього дискурсу
є існування як нейтральних, так і експресивних висловлювань. Тут діє механізм
експресивності, тобто позиція на початку речення робить слово важливішим за інші
слова у реченні. Більшість лінгвістів Т. А. Барабаш, Г. В. Верба, П. С. Жуйкова,
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вважають, що інверсія – це такі відхилення від прямого порядку слів, які часто
використовуються в індивідуально-художньому стилі різних письменників.

Вирішальна роль у формуванні тексту належить задуму автора. Задум охоплює
текст у цілому – від початку до кінця, здійснюючи вплив на його структурні
особливості. Змістові зв’язки проникають не тільки в структуру речень, але й
єднають речення між собою. Загальновизнаним є положення про те, що для тексту
конструюючим фактором виступає не стільки тема, скільки комунікативне завдання,
тобто мета автора, або, іншими словами, прагматичний аспект. Саме інверсія як
стилістична фігура допомагає письменнику втілити свій авторський задум.

Сутність явища інверсії у сучасній англійській мові
В усному та писемному англійському дискурсі існує велика кількість зразків

речень. На думку Д. Крістала їх можна поділити на два головні типи відповідно до
типу синтаксичної структури: правильного чи неправильного порядку членів
речення. Перший тип часто називають головним, другий – другорядним [15, с. 216].

Більшість речень відносяться до типу «правильних». В основному, їх можна
поділити на специфічні і легкопередбачувані зразки структури елементів, для
позначення яких використовують термін – член речення. Наприклад:

The visitor brought a book for you.
I gave the letter to Mary.
Mary saw Jane today.
Г. Г. Почепцов [5, с. 165] визначає речення як мінімальну синтаксичну

конструкцію, яка використовується в актах мовленнєвої комунікації та
характеризується предикативністю і реалізується певною структурною схемою.
Речення – це одиниця мови, яка складається з однієї або кількох завершених частин
(підмета і присудка). Якщо речення має один підмет і присудок, воно просте.
Складне речення складається з кількох завершених частин.

Більшість речень можуть бути простими (I love you), але всі вони мають змогу
змінювати свою структуру на більш складну. У лінгвістичній літературі,
ораторському мистецтві та інших складних формах комунікації можна знайти чудові
приклади структурної складності речень. Щоб показати порядок, який контролює цю
складність, в граматиці використовуються ідея “рівнів” організації. “Рівні”
організації або рівні мовної структури – складові частини, автономні механізми
мовної системи; підсистеми, що становлять систему мови. Найчастіше виділяють
чотири основні рівні мовної структури: фонологічний (одиниця – фонема),
морфологічний (одиниця – морфема), лексичний (одиниця – лексема), синтаксичний
(одиниця – речення). “Рівень” допомагає довести факт, що речення – це не просто
лінійний набір (група) складових частин. Ці частини швидше утворюють єдності, які
співпрацюють з іншими єдностями.

Д. Крістал [14, с. 213] використовує речення ”The big dogs enjoyed their unexpected
bones.” як ілюстрацію структурних рівнів організації мовлення. Найнижчий рівень
ієрархії не потребує пояснення. Якщо попросити когось поділити речення на
частини, більшість людей відразу поділять його на 7 слів. Але це ще не все.

Чотири слова містять менші складові: dog + -s; enjoy + -ed; un- + expect +-ed;
bone + -s. Використання префіксів і суфіксів вказують на морфологічний
структурний рівень.

Перші три слова і три останні утворюють більші єдності: the big dogs; their
unexpected bones. Ці єдності називаються словосполученнями і вказують на існування
структурного рівня між словом і реченням.

Можна розширити речення, додавши схожу послідовність слів. The big dogs
enjoyed their unexpected bones, and the little puppies liked the scrapes. Це речення тепер
складається з двох частин, що свідчить про існування структурного рівня між
словосполученням і реченням.
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Ці чотири рівні – слово, словосполучення, частина речення та речення створюють
граматичну ієрархію.

М. Я. Блох вважає, що структура речення як цілісної одиниці повідомлення
формується граматичним об’єднанням слів, причому об’єднання має власний
знаковий характер, і не є механічним накопиченням лексем з урахуванням
формальних правил їх вживання (форми узгодження, керування, порядок слів та
інтонація) [3, с. 97].

Порядок слів в англійській мові важливіший, ніж в українській. Через велике
значення флексій, які вказують на функції всіх слів у реченні, порядок слів в
українській мові є досить вільним. Оскільки англійські слова майже не мають
закінчень, зв’язки між ними виражаються за допомогою їх розташування в реченні, а
не за допомогою їх форм, тому порядок слів у реченні – фіксований. В англійській
мові ми не можемо змінити порядок слів у реченні, особливо місце підмета й
додатка. Цієї думки дотримуються О. М. Старикова, Т. П. Ломтев, М. Фолей,
Р. Мерфі. Наприклад, Mrs. Winter sent the little boy with a message to the next village
one December day (Hardy). Зміна місця додатка і підмета призведе до семантичних
змін у реченні: The little boy sent Mrs. Winter with a message to the next village one
December day.

В українській мові такі зміни порядку слів можливі:
Моя сестра бачила чудовий фільм в Києві.
Чудовий фільм бачила моя сестра в Києві.
Через відсутність великої кількості відмінків порядок слів – це єдиний засіб

розпізнання підмета і прямого додатка. Вище подані речення можуть
використовуватись як приклад прямого порядку слів в англійській мові в
розповідному реченні: підмет, присудок, додатки, обставини.

На думку В. Л. Каушанської [8, с. 265], порядок слів, коли підмет розташований
після присудка, називається інвертованим або інверсією.

Наприклад:
Haven't you any family?
Кілька століть тому в англійській мові дієслово вживалося обов’язково на

другому місці в реченні, безвідносно до члена речення, який передував йому, що
дало підстави для виникнення явища інверсії. У сучасній англійській мові підмет
стоїть перед присудком, за винятком питальних речень, незалежно від
наявності/відсутності члена речення перед присудком. Проте за певних умов інверсія
має місце і в сучасній англійській мові.

Більшість лінгвістів вважають, що існують два типи інверсії:
1) інверсія між підметом і присудком або повна інверсія;
2) інверсія між підметом та оператором (допоміжним дієсловом) або часткова

інверсія, коли перед підметом стоїть допоміжне дієслово, а не весь складний
присудок. У звичайних питальних реченнях використовується допоміжне дієслово
do, якщо інше дієслово не може виконувати функцію оператора. Інша частина
складного присудка стоїть після підмета.

Отже, у сучасній англійській мові вживається прямий фіксований порядок слів у
реченні, проте можна зустріти відхилення від цього порядку – інвертований порядок
слів або інверсію, яка поділяється на два види – повну і часткову.

Інверсія у діахронічному аспекті
Порядок слів у давньоанглійській мові
Синтаксична структура мови тісно пов’язана з морфологією. Б. С. Хаймович та

Б. Мітчел стверджують, що у флективній мові будь-яке слово легко можна віднести
до певного класу, визначити його функцію в реченні та зв'язок з іншими словами. З
втратою закінчень зростає залежність слова від позиції в реченні. Саме в цьому
полягає найбільша різниця між давньоанглійською та сучасною англійською мовами.
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Однією з особливостей синтаксису давньоанглійської мови, як вважає
Л. Д. Залесська, був відносно вільний порядок слів, який став можливим завдяки
широко розвинутій системі флексій у всіх самостійних частинах мови. У цей період
існували кілька типів порядку слів: прямий, непрямий, синтетичний [4, с. 42].

Найпоширенішими зразками порядку слів в давньоанглійській мові є:
– прямий порядок слів: підмет + присудок, як і в сучасній англійській мові.

Наприклад: Othere sæde his hlāforde… (Othere said to his lord…).
– інвертований порядок слів: присудок + підмет. Такий порядок слів вживався,

якщо речення починалося з обставини, або іншого другорядного члена речення.
Наприклад: Fela spela him sædon Þā Beormas (The Permians told him many stories).

– синтетичний порядок слів, який вживався у підрядних реченнях. Підмет
знаходиться на початку речення, а присудок в кінці, другорядні члени речення
знаходяться між ними. Наприклад: Othere sæde his hlāforde Alfrede cyninge, Þæt he
ealra Northmanna norÞmest būde. (Othere said to his lord, king Alfred, that he had lived
farther north than all northmen).

Вільний порядок слів характерний не тільки для дієслівної групи, але й для інших
груп слів. Часто означення стоять в позиції після іменників, до яких вони
відносяться. Наприклад: sunu Beanstanes “Beanstan’s son”.

Прийменники, які зазвичай стоять перед іменниками чи займенниками, часто
вживаються після них.

Головні члени речення
На думку Б. О. Ілліша, аналіз порядка підмета і присудка у реченні передбачає

розгляд таких положень:
1) позиція головних членів речення, тобто який з них передує іншому;
2) наявність/відсутність інших членів речення між підметом і присудком.
Відповідаючи на перше питання, слід розглянути два типи речень: розповідні та

питальні.
У питальних реченнях присудок передує підмету: Hwæt sceal ic singan? “What

shall I sing?” [7, с. 121].
Л. С. Алексєєва [1, с. 144] виділяє в розповідних реченнях декілька варіантів.

Якщо речення починається з обставини, підмет стоїть після присудка. За її
відсутності на початку речення підмет передує присудку.

Друге питання полягає в тому, чи стоять головні члени речення поряд. Для
давньоанглійської мови характерна наявність між підметом і присудком другорядних
членів речення (так званий синтетичний порядок слів). Це можна проілюструвати
таким прикладом: and Samson  þā dranc and his drichtene þancode (and Samson drank  it
and thanked his lord).

Головні члени речення утворюють рамочну конструкцію, яка охоплює другорядні
члени речення: Eart þū sē Bēowulf, sēþe wiþ Brecan wunne? В цьому підрядному
реченні непрямий додаток wiþ Brecan стоїть між підметом sēþe і присудком wunne [1,
с. 144].

Другорядні члени речення
Розглядаючи інтерпозицію другорядних членів речення, ми торкнулися питання

про їх позицію у реченні. Необхідно розглянути розташування кожного члена
речення окремо.

Б. О. Ілліш [7, с. 122] стверджує, що додаток може стояти перед присудком і після
нього, перед дієслівною частиною речення або після неї: Hīe ðā fromlīce lēton forð
flēogan flāna scūras, hildenædran of hornbogan, stεēstedehearde; sryrmdon hlūde grame
gūðfrecan, gāras sendon in hearda gemang (They then bravely let forth fly showers of
arrows, battle-adders from horn-bows,arrows strong; bellowed loudly angry warriors,
spears sent intothe band of the hard ones).

Означення стоїть перед словом, до якого відноситься, наприклад: ealle ōðre bēc
(all other books), æfter forðyrnendre tīde (after the passing time). Проте означення,
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виражене числівником часто вживається після іменника: ðā bēc ealle (all the books),
ðone naman ānne (the name alone).

Якщо означення використовується у звертанні, воно може вживатися після слова,
до якого воно відноситься: wine mīn (my friend), frē-drichten mīn (my lord), Bēowulf
lēofa (dear Beowulf).

Присвійне означення стоїть перед іменником, до якого відноситься: Norðmanna
land (the Northmen’s land), Seaxna þēod (the Saxon’s people). Прикладка зазвичай
стоїть після головного слова: Eþerēd cyning ond Ælfrēd his brōþur (king Aethered and
his brother Alfred) [7, с. 122].

Говорячи про вільний порядок слів у давньоанглійський період, слід пам’ятати,
що мова головним чином йде про можливість вільного розташування граматично
оформлених одиниць в середині речення. У кожному конкретному прикладі
реалізуються тільки окремі елементи цієї потенційної можливості, тоді як загалом
уже в цей період в розповідних реченнях домінує прямий порядок слів [6, с. 292].

Таким чином, порядок слів в давньоанглійській мові – вільний. Це спричинено
тим, що морфологічні засоби виражають залежність між словами, а слова, пов’язані
синтаксично, не обов’язково повинні стояти поряд у реченні. На сучасному етапі
різні види порядку слів у дискурсі використовуються зі стилістичних міркувань.

Порядок слів у середньоанглійській мові.
Порівнюючи англійську мову Чосера з мовою короля Альфреда, тобто

враховуючи часову різницю в п’ять століть, ми помічаємо зміни у порядку слів. О.І.
Смирницький у своїх дослідженнях робить висновок, що вільний порядок слів у
давньоанглійській мові змінився у середньоанглійській. Більшість позицій головних і
другорядних членів речення стали фіксованими. Спрощення граматичної будови
відбулося в зв’яку з двома іншими самостійними процесами – граматичною
перебудовою та фонетичною редукцією ненаголошених закінчень [13, с. 57].

У лінгвістичній літературі існують різні точки зору щодо розвитку англійської
мови. Деякі науковці вважають, що прямий порядок слів – це необхідний наслідок
морфологічного розвитку мови: кількість відмінків зменшилась, узгодження та
керування не могли більше функціювати так, як у давньоанглійській мові, необхідно
було знайти нові шляхи, щоб виразити ті ж відносини і залежності, які були виражені
за допомогою морфологічних засобів у давньоанглійській мові.Таким чином, зміни
порядку слів з’явилися як неминучий результат морфологічних змін. З іншого боку,
можна розглядати синтакс як рушійну силу, тобто порядок слів у реченні став
фіксованим і це вплинуло на морфологічний рівень мови: морфологічні засоби стали
зайвими. Ці питання і досі є проблемними.

Т. А. Расторгуєва звертає увагу на те, що у середньоанглійській мові порядок слів
вже не такий вільний, як у давньоанглійській мові, але ще не такий фіксований, як у
сучасній англійській мові. У цей період кількість речень з прямим порядком слів
зростає, а з інвертованим порядком – зменшується.

У XIII – XIV ст. порядок слів став фіксованим і отримав певну граматичну
функцію [11, с. 145].

На думку І. П. Іванової, важливим є те, що, якщо в давньоанглійській мові існував
прямий порядок слів в групі S(subject)+P(predicate), то в середньоанглійській мові
прямий порядок слів встановлюється в групі S+P+O(object) та в групі Atr
(attribute)+N(noun).

Виникає необхідність виражати підмет навіть у неособових реченнях. Структура
Me thinketh it… поступово змінилася на It seemed me… it thoughte me… “ It seemed to
me, It occurred to me”.

Послаблення і втрата флексій спричинили послаблення та втрату керування та
узгодження і розташування означень поряд зі словами, до яких вони відносяться [6,
с. 294].
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Б. О. Ілліш [7, с. 217] стверджує, що позиція перед присудком поступово стає
характерною особливістю підмета. Інвертований порядок слів вживається дуже
рідко. У поемі “King Horn” (поч. XIII ст.) інвертований порядок у реченнях, які не
починаються з обставини, не вживається. Інвертований порядок зберігається в
реченнях, які починаються з обставини: so priketh hem nature (so nature incites them),
wel coude he sitte on hors (well could he sit on horseback).

У середньоанглійській мові за присудком закріплюється позиція після підмета.
Так званий “синтетичний порядок слів” (коли присудок стоїть в кінці речення) майже
не використовується в середньоанглійській мові.

Означення, виражене прикметником, зберігає свою позицію перед означуваним
словом так, як і в давньоанглійській мові. Тільки декілька фраз французького
походження відрізняються: heir male, court martial, knight errant, cousin german.

Одже, у середньоанглійській мові порядок слів у реченні зазнав помітних змін, він
став фіксованим і прямим:

– підмет + присудок + додаток;
– підмет + лексична частина присудка (використовується головним чином в

питальних реченнях ) [7, с. 217].
Встановлення порядку слів – повільний процес, який зайняв сотні років – з

початку утворення середньоанглійської мови до XVI-XVII ст. Встановлення порядку
слів відбувалося разом з такими процесами, як редукція та втрата флексій. Ці
процеси тісно пов’язані, хоча синтетичні зміни були менш інтенсивними і
повільними. Вони були призупинені змінами в письмовій традиції в період після
норманського вторгнення і загальним порушенням граматичних законів, які виникли
як наслідок відмінностей між середньоанглійськими діалектами, тоді як
морфологічні зміни могли бути підсиленими цими змінами [12, с. 124].

Хоча порядок слів у середньоанглійській мові був порівняно вільним,
Т. А. Расторгуєва виділяє кілька фактів, які підтверджують зростання стабільності в
синтаксисі. У цей період кількість випадків використання присудка в кінці
підрядного речення зменшилася. Позиція перед присудком належить підмету, це
можна пояснити перевагою прямого порядку слів у повсякденному мовленні, а також
зміною “безособових” конструкцій на «особові». Наприклад, в частині речення the
mann(e) liketh іменник сприймається як підмет, хоча насправді це додаток у
давальному відмінку (him liketh).

У XVI-XVII ст. порядок слів у реченні визначається тими ж правилами, що і в
сучасній англійській мові. Фіксований прямий порядок слів домінує у розповідних
реченнях, а інверсія використовується для наголошення важливої інформації.
Наприклад:

These numbers will I tear and write in prose. (Shakespeare)
Порядок підмета і присудка зберігається прямим у реченнях, які починаються з

обставини: Then the two bears will not bite one another when they meet. (У
давньоанглійській мові початкова обставина вимагала інвертованого порядку слів у
реченні) [10, с. 283].

У питаннях порядок слів був частково інвертованим, за вийнятком питань до
підмета. Аналітичні форми дієслова і використання do-перефрази замість простих
форм уможливили розташування значущої частини присудка після підмета, навіть у
випадку з простим присудком:

Are they good?... Can you make no use of your discontent?... Who comes here?... Lady,
will you walk about with your friends?... Did he never make you laugh (Shakespeare).

Часто прості форми дієслова розташовані перед підметом у питальних реченнях:
Which way looks he?... How came you to this? Повна інверсія характерна для текстів
Шекспіра [10, с. 283].

В. Д. Аракин зазначає, що протягом середньоанглійського періоду прямий
порядок слів був ще не повністю встановлений, у текстах цього періоду є дуже багато
прикладів вживання прямого додатка перед присудком, підмета після прямого
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додатка. Саме тому ми не можемо говорити про встановлення прямого порядку слів в
середньоанглійський період, а тільки про появу тенденції до встановлення такого
порядку слів [2, с. 152].

ИНВЕРСИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

В. В. Павлов

В статье рассматриваются вопросы, связанные с инверсией современного английского языка.
Основное внимание обращено на порядок слов в диахроническом аспекте, в частности древнеанглийском и
среднеанглийском языке.

Ключевые слова: инверсия, дискурс, минимальная синтаксическая конструкция, полная инверсия,
частичная инверсия.

INVERSION AS LANGUAGE PHENOMENON

V. V. Pavlov

The article focuses on the investigation of inversion in modern English. The attention is paid to the diachronic
analysis of the word order in Old English and Middle English.

Key words: inversion, discourse, minimal syntactic construction, complete inversion, incomplete inversion.
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