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Актуальність обраної теми зумовлена тим, що при перекладі українською мовою англійських інфінітивних конструкцій та 

зворотів граматичне поняття інфінітива  в англійській мові спричиняє труднощі у виборі українських семантичних еквівалентів 

та адекватного перекладу. Основною перешкодою стає відсутність точного відповідника англомовним інфінітивним 

конструкціям в українській мові. Це зумовлює значні труднощі у розумінні іншомовного тексту,  впливаючи на якість професійного 

перекладу. 
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Метою статті є встановлення функціональних 

особливостей інфінітивних конструкцій у сучас-

ній англійській мові та способів їхнього перек-

ладу українською за допомогою лінгвістичного 

та структурного аналізу ілюстративного 

матеріалу з англійського художнього тексту В. С. 

Моема “Місяць і мідяки”.  

Інфінітив – це багатофункціональне граматич-

не утворення і в англійській, і в українській 

мовах. Однак при цьому кількість форм інфіні-

тива та можливості їхнього використання в обох 

мовах відрізняються, що призводить до певних 

труднощів під час перекладу. В українській мові, 

зокрема, немає форм, що відповідають тривалому 

(Continuous) та перфектному (Perfect) інфінітиву. 

Характерною рисою безособової форми діє-

слова англійської мови є її здатність до утворення 

синтаксичних комплексів, тобто сполучень без-

особової форми з іменниками та займенниками, 

що слугують еквівалентами підрядних речень. 

Такі синтаксичні комплекси виступають у ролі 

підмета чи присудка, так само як і у ролі складного 

додатка, означення або обставини. Таким чином, 

інфінітив може утворювати інфінітивні звороти, 

або конструкції. 

Повне розуміння англомовного тексту поля-

гає, перш за все, у розумінні граматичної будови 

речення. У межах сучасного перекладознавства 

особливого розвитку останнім часом набуває 

практика зіставлення мов, пропонуючи фунда-

ментальні засади перекладу синтаксичних конс-

трукцій залежно від особливостей вихідної мови 

та мови перекладу. Зокрема, аналіз граматичної 

будови англійської мови. На відміну від 

лексичного, фонетичного та інших мовних рівнів 

вона характеризується відносно сталою структ-

урою та сформованими законами будови. 

Інфінітивні конструкції в англійській мові є 

утвореннями із вторинною предикацією (об’єкт-

ний інфінітивний зворот, суб’єктний інфінітив-

ний зворот, інфінітивні звороти із прийменником 

for, самостійні та сполучникові інфінітивні зворо-

ти) [1, c. 23]. Під “конструкцією” розуміють вто-

ринно-предикативні синтаксичні утворення, 

перелік яких варіюється від трьох (об’єктна інфі-

нітивна конструкція, прийменникова інфінітивна 

конструкція та суб’єктна інфінітивна конструкція) 

до двох (за останньою із зазначених конструкцій 

цей статус не завжди визнається). У той же час 

допускається ширше трактування поняття, коли 

цей термін охоплює всі можливі поєднання 

дієслова в особистій формі (далі фінітного дієслова 

або дієслова) та інфінітива. 

Інфінітивна конструкція є простим реченням у 

мініатюрі, відрізняючись від нього тільки відсут-

ністю присудка, вираженого фінітним дієсловом. 

Конструкція має свій підмет, на відміну від 

підмета в реченні,  який називають підметом 

конструкції. Фактично інфінітивна конструкція 

органічно входить до складу речення, але входить 

як один член, незважаючи на свою складну 

внутрішню будову. [2, с. 177-202].  

Розглядаючи особливості вживання інфінітива 

та інфінітивних конструкцій в англійській мові на 

сучасному етапі, доцільно звернути увагу на 

загальні тенденції, які відбуваються в англійській 

мові. Як зауважує А. В. Кисельова [7], наразі для 

англійської мови характерні зміни на всіх мовних 

рівнях, у тому числі у найстійкішому із них – 

граматичному. Так, синтаксичні конструкції мо-

дифікуються, трансформуються способи грама-
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тичного оформлення висловлювань, зумовлю-

ючи зрушення у функціонуванні пунктуаційних 

знаків, що сприяє розмиванню встановлених нор-

мою меж між різними граматичними явищами. 

Спостерігається також тенденція до спрощен-

ня різноманітних граматичних структур та кон-

струкцій, що робить мову більш економною та 

простою у повсякденному вживанні. Інфінітивні 

конструкції, так само як і конструкції, у яких 

інфінітив замінюється дієсловом із суфіксом “-

ing”, є достатньо розповсюдженими у сучасній 

англійській мові та вживаються її носіями 

протягом значного періоду часу. 

У сучасній англійській мові вживання частки 

to в конструкціях із вступним there та дієслів do 

характерне для архаїчних та книжкових вислов-

лювань. Наприклад: There was nothing to do but 

(to) wait. Частка to, за якою безпосередньо не 

слідує інфінітив, може належати до інфінітива не 

тільки із попереднього, але й і з подальшого 

контексту. Наприклад: And if we have to, we can 

prove it. 

Попри ці сучасні тенденції, інфінітив є полі-

функціональною частиною мови і достатньо часто 

вживається в англійській мові. У реченні інфінітив 

може бути і підметом, іменною частиною присудка 

або частиною складеного дієслівного присудка, і 

додатком, означенням, обставиною [9, c. 63]. Не 

випадково питання про інфінітив особливо хвилю-

вало граматистів [8, c.115]. Частина їх рішуче відо-

кремлювала інфінітив від дієслова, посилаючись 

на те, що за своїм походженням інфінітив є ім’ям з 

дієслівною основою, що він не належить до числа 

ні предикативних, ні атрибутивних форм дієслова. 

Інфінітив був оголошений особливою частиною 

мови й розглядався як слово, не причетне до 

дієвідміни [5, c. 43]. 

Автори теоретичного курсу граматики “Су-

часної англійської мови” вважають, що у сучасній 

англійській мові форми інфінітива, як і форми 

дієприкметника та герундія, належать до неосо-

бових форм дієслова [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 72]. Аналіз цих форм 

викликає інтерес і з погляду загальної характе-

ристики будови англійської мови, однієї зі специ-

фічних рис якої є розвинена система неособових 

форм і особливостей їхнього вживання [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 366]. 

Відмінність неособових форм дієслова від 

особових полягає в тому, що інфінітив, дієприк-

метник і герундій не мають граматичних катего-

рій особи, числа й способу, а тому не можуть 

виконувати властиву особовим формам синтак-

сичну функцію присудка [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 86]. 

Розглянемо переклад інфінітивного звороту із 

прийменником for на прикладі художнього твору 

В. С. Моема “Місяць і мідяки” у перекладі 

О. Жомніра. Наприклад:  

He did not answer, and I waited for some time for 

him to speak [3, c. 49] / Він не відповідав. Запала 

мовчанка [4, c. 60]. 

Сполучникові інфінітивні звороти переклада-

ються українською мовою за допомогою підряд-

ного речення, яке вводиться сполучниковими 

прислівниками коли, де, чому, як, 

сполучниковими займенниками хто, що, який та 

сполучниками щоб, ніби тощо [5, c. 27]. 

Наприклад: 

I did not know what to do [3, c. 29] / Я вагався [4, c. 43]. 

Перш за все пригадаємо, що сполучникові 

інфінітивні звороти перекладаються українською 

мовою за допомогою підрядного речення, яке 

вводиться сполучниковими прислівниками коли, 

де, чому, як, сполучниковими займенниками хто, 

що, який та сполучниками щоб, ніби та ін. У 

цьому прикладі спостерігаємо, що для перекладу 

речення оригіналу не було використано 

зазначених засобів. За правилами переклад мав 

бути таким: Я не знав, що робити. 

О. Жомнір для перекладу цього речення вдався 

до модуляції і компресії речення. У перекладі маємо 

таким чином просте речення замість складнопідряд-

ного. Такий вибір перекладача обумовлений контек-

стом. У макроконтексті із цим реченням йдеться про 

те, що оповідач постає перед вибором, але не знає, як 

вчинити, тому й вагається. Тобто переклад є цілком 

адекватним і гармонійно вписується у контекст. 

Ще одним часто вживаним в англійській мові 

інфінітивним зворотом є об’єктний інфінітивний 

зворот (The Objective Infinitive Construction). 

Труднощі перекладу цієї конструкції полягають у 

тому, що в українській мові немає звороту, який 

відповідав би англомовному звороту “об’єктний 

відмінок з інфінітивом”. Характерною особли-

вістю перекладу об’єктного інфінітивного зворо-

ту є те, що дієслово to get у сукупності з Complex 

Object отримує значення примушувати. 

Наприклад: 

This story was told to get him go to the station / 

Цю історію розповіли, щоб змусити його піти на 

станцію [6, c. 249]. 

Іншим прикладом, обраним для аналізу 

специфіки перекладу об’єктного інфінітивного 

звороту слугує таке речення: 

Nor with such a man could you expect the appeal 

to conscience to be effective [3, c. 68] / Дарма 

промовляти й до совісті такої людини [4, c. 68]. 
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У вище неведеному перекладі це речення мож-

на було перекласти з використанням підрядного 

речення. У такому випадку ми отримали б 

приблизно такий варіант перекладу: Також 

безглуздо очікувати, що заклик до совісті такої 

людини матиме позитивний результат. 

Переклад, виконаний О. Жомніром, є більш емо-

ційно вираженим, чіткіше передає емфатику 

англійського речення. Також можемо відмітити 

лаконічність українського варіанта речення, що 

цілком корелює з економністю англомовного 

прикладу, передає специфіку англійського мов-

лення, його уривчастість, стислість, водночас по-

легшуючи сприйняття тексту. При цьому перек-

ладач вдається до антонімічного перекладу – 

наявна заміна заперечного елемента стверд-

жувальним.  

Аналізуючи художній текст В. С. Моема 

“Місяць і мідяки”, робимо висновок, що при його 

перекладі можлива нескінченна кількість варіацій 

порівняно з перекладом наукових текстів, зок-

рема текстів офіційно-ділового стилю, у яких 

спостерігається більш чітка структура речень в 

обох мовах. Дослідження специфіки перекладу 

конструкції For-to-Infinitive Construction пока-

зало, що провідним прийомом залишається пе-

реклад за допомогою підрядного речення, яке 

вводиться у тексті українського перекладу спо-

лучниками щоб, що, як. Окрім встановлених засо-

бів перекладу, існує можливість використання й 

інших трансформацій для передачі досліджу-

ваних конструкцій. Під час перекладу контекст і 

стилістичне забарвлення художнього тексту 

відіграє значну роль; від них залежить вибір 

засобів перекладу. 
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Кияшко В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ТЕКСТЕ У.С. МОЭМА «ЛУНА И ГРОШ» 

Актуальность темы обусловлена тем, что при переводе на украинский язык английских инфинитивных конструкций и оборотов 

речи, грамматическое понятие инфинитива в английском языке вызывает трудности в выборе украинских семантических 

эквивалентов и адекватного перевода. Основным препятствием является отсутствие точного соответствия англоязычным 

инфинитивным конструкциям в украинском языке. Это обусловливает значительные трудности в понимании иноязычного 

текста, влияя на качество профессионального перевода. 

Ключевые слова: художественный текст, инфинитив, конструкция, модуляция, компрессия. 

 

Kyiashko V.  

THE FEATURES OF TRANSLATION OF FUNCTIONAL AND SEMANTIC INFINITIVE CONSTRUCTIONS IN LITERARY 

TEXT OF W.S. MOEM "MOON AND SIXPENCE" 

The  urgency of the issue is due to the fact that in the translation of English infinitive designs and translations into Ukrainian the grammatical 

notion of infinitive in English causes difficulties in choosing Ukrainian semantic equivalents and adequate translation. The main obstacle is 

the lack of an exact match to English-language infinitive designs in the Ukrainian language. This causes significant difficulties in 

understanding the foreign language, affecting the quality of professional translation. 

Key words: literary text, infinitive, construction, modulation, compression. 


