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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

 

ГЧ        головний член 

БР        безособове речення 

Р. в.      родовий відмінок 

Д. в.      давальний відмінок 

З. в.                                                      знахідний відмінок 

О. в.       орудний відмінок 

Adv        прислівник  

Advlocat       прислівник зі значенням місця 

Cop       зв’язка 

O        об’єкт 

O1,2…7 (нижній індекс)      відмінкова форма об’єкта 

Praed       предикатив 

Praep       прийменник  

Pred    предикат, іменна частина складеного 

  іменного присудка 

Pron       займенник 

S        cуб’єкт 

S*   суб’єктна синтаксема у перекладеному 

реченні, що не збігається з суб’єктом в 

оригінальному реченні 

S1,2…7 (нижній індекс)      відмінкова форма суб’єкта 

Slocat   суб’єктна синтаксема із семантикою 

місця, яка після перекладу посіла 

позицію підмета 

Vact/pass   дієслово, вжите в 

активному/пасивному стані 

Vf        дієвідмінюване дієслово 

Vinf   інфінітив 

Vimp   безособове дієслово або особове 

дієслово у функції безособового 

  



5 
 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Питання українських безособових речень викликає 

жваві дискусії в мовознавчому дискурсі попри тривалу історію їхнього 

дослідження. Єдності суджень у науковому просторі щодо критеріїв 

зарахування конструкцій до цієї групи та статусу суб’єкта в безособових 

реченнях досі не було досягнуто. Значний внесок у дослідження односкладних 

речень загалом і безособових зокрема зробили І. Р. Вихованець, О. В. Болюх, 

М. П. Баган, Л. М. Коваль, В. В. Бабайцева та інші. Питання суб’єктності чи 

безсуб’єктності досліджуваних структур студіювали І. Р. Вихованець, 

О. В. Болюх, М. П. Баган, Н. Ю. Ясакова, Г. С. Чернобай та інші. 

Щодо проблеми наявності чи відсутності суб’єкта в безособових 

реченнях української мови мовознавці досі не досягнули консенсусу. Саме 

тому є важливою спроба дистанціюватися від безособових речень української 

мови та поглянути на проблему суб’єкта в них крізь призму системи іншої 

мови. Дослідити цю проблему під іншим кутом, з іншого боку. Саме це 

забезпечить глибше розуміння специфіки безособових структур та суб’єкта в 

них в українській мові. Водночас ця проблема не може бути розв’язана 

ізольовано від іншої, не менш важливої для теоретичного мовознавства – 

проблеми перекладу специфічних для певної мови синтаксичних структур. 

Саме сьогодні це питання набуло особливої актуальності, адже кінець ХХ і 

початок ХХІ ст. стали для України часом справжнього культурного 

відродження. Складно сказати, чи була колись українська література такою 

популярною не лише в себе на Батьківщині, але й за кордоном. Ця тенденція 

породжує логічну проблему – проблему якісних перекладів з української мови. 

А це справді є складним завданням, адже якщо раніше ми намагалися якомога 

краще пізнати світ і випрацьовували теоретичне підґрунтя для перекладів з 

іноземної мови українською, то тепер світ захотів пізнати нас, а ми до цього 

виявилися не такими вже й готовими.  
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Питання відтворення безособових українських конструкцій англійською 

мовою зокрема та теорія перекладу з української мови англійською загалом 

справді не випрацювані: одним зі здобутків у цій галузі є студія В. І. Карабана 

«Translation from Ukrainian into English» [18], де автор намагається теоретично 

та практично осмислити цю проблему. Розвідка І. В. Корунця «Порівняльна 

типологія англійської та української мов» добре розтлумачує специфіку кожної 

з систем у кожній із мов, але не описує механізми їхньої взаємодії [23]. Окремі 

статті, присвячені питанням безсуб’єктних та безособових речень в українській 

та англійській мовах, також лише висвітлюють специфіку функціювання 

безособових структур у кожній з мов [21; 22]. Деякі лінгвісти лише пропонують 

низку способів перекладу конструкцій такого зразка, але не роблять їхнього 

комплексного аналізу та не ранжують описаних шляхів перекладу за 

частотністю та продуктивністю [18].  

А ця проблема справді потребує ретельного осмислення й комплексного 

вивчення. Труднощі перекладу виникають тому, що відбувається 

перекодування одиниці з системи, що має вільний порядок слів та здатність 

утворювати безособові конструкції дуже широкого семантичного кола, у 

систему з фіксованим порядком слів, обов’язково заповненою позицією 

суб’єкта та специфічними безособовими конструкціями, що мають доволі 

семантично обмежене коло. За такої різниці устрою систем трансформації 

безособових конструкцій є неуникними. Саме тому, на нашу думку, це 

доречний матеріал для дослідження специфіки суб’єкта в безособових реченнях 

української мови.  

Мета цієї роботи – з’ясувати морфологічні трансформації суб’єктної 

синтаксеми односкладних безособових речень під час перекладу англійською 

мовою.  

Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання: 

 узагальнити сучасний стан учення про безособові речення в українському 

та англійському мовознавстві; 
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 проаналізувати особовості перекладу речень залежно від морфологічного 

вираження ГЧ БР та наявності/відсутності суб’єкта; 

 виокремити моделі відтворення українських безособових речень 

англійською мовою, зважаючи на критерій морфологічного вираження ГЧ 

та суб’єктність чи безсуб’єктність структури; 

 висвітлити трансформації суб’єктної синтаксеми, що супроводжують 

переклад БР; 

 зіставити виявлені шляхи перекладу БР з окресленими в праці 

В. І.  Карабана. 

Об’єктом дослідження є безособові речення української мови та їхній 

переклад англійською мовою. 

Предметом безпосереднього аналізу є семантико-синтаксична і 

формально-граматична організація безособових речень української мови та 

їхніх відповідників у системі англійської мови. 

Матеріал дослідження. Для вивчення особливостей відтворення 

українських безособових речень ресурсами англійської мови було обрано роман 

С. Жадана «Ворошиловград» та його переклад, що вперше був опублікований у 

травні 2016 року. Його здійснили американські перекладачі Рейлі Костіган-

Хумс та Ісаак Вілер. Для аналізу було дібрано близько 200 одиниць простих 

безособових речень в оригінальному тексті та їхніх відповідників у перекладі. 

Одиниці було зафіксовано за оригінальним текстом Харківського видання 2012 

року, а переклад – за електронною версією єдиного видання 2016 року (Даллас, 

Техас).  

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений його 

метою й завданнями, з огляду на це було застосовано низку як загально-

наукових, так і власне-лінгвістичних методів, а саме: спостереження, індукція, 

зіставлення, статистичний та описовий методи, метод системного аналізу 

структури речення. З-поміж комплексу спеціальних методів домінантним було 

обрано метод моделювання. Створення конкретних моделей під час 

дослідження нівелює можливість оперування абстрактними та нечіткими 
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структурами й термінами, що убезпечує від псевдонаукової туманності та 

неясності суджень. Цей метод обіцяє забезпечити системність та 

упорядкованість дослідження. Створення ідеальних моделей переходу однієї 

структури в іншу, що супроводжувалося мовними трансформаціями та 

адаптаціями, дозволило виокремити загальні тенденції та найбільш продуктивні 

типи відтворення англійською мовою українських конструкцій. Обраний метод 

також дав змогу глибше поглянути на проблему суб’єкта в українській мові, 

вияскравити його специфіку в досліджуваних структурах через відтворення 

іншою мовою. 

Під час створення моделі перекладу були враховані лише значущі 

елементи речення, тобто такі, що є обов’язковими для структури українського 

речення, або ті, які змінили свою функцію чи морфологічне вираження (а таких 

змін майже неможливо уникнути) під час перекладу. Насамперед у моделях 

звертаємо увагу на позицію суб’єкта: чи наявний він в оригінальному реченні, 

якщо так, то як виражений і чи зберігає свою функцію після перекладу, якщо ні, 

то який член посідає його позицію.  

Структура роботи. Робота складається зі списку умовних позначень, 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку 

фактичного матеріалу, після якого запропоновано додатки. У першому розділі 

описано сучасний стан дослідження українських та англійських безособових 

структур. У другому розділі запропоновано низку моделей трансформацій 

суб’єктної синтаксеми під час перекладу разом з їхнім описом та аналізом. У 

висновках узагальнено результати дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 
 

СПЕЦИФІКА СУБ’ЄКТНОЇ СИНТАКСЕМИ 

БЕЗОСОБОВИХ СТРУКТУР У СИСТЕМАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

 

 

1.1. Проблема суб’єкта в безособових реченнях української мови 

 

1.1.1. Статус безособових одиниць у сучасному українському мовознавстві.  

Однією з фундаментальних класифікацій простих речень є розмежування 

односкладних та двоскладних структур. До односкладних конструкцій 

зараховують такі, де єдиний головний член цілковито виявляє характер змісту 

одиниці й не потребує доповнення іншим головним членом [30, с. 232]. Такі 

речення поділяють на дієслівні та іменні залежно від способу вираження ГЧ. 

Саме до групи односкладних дієслівних традиційно зараховують безособові 

структури [30, с. 234].  

Як зазначає Л. М. Коваль, до середини ХХ століття природу безособових 

конструкцій розглядали лише в площині формально-граматичного рівня. Такий 

статус приписували реченням, у яких відсутній граматичний підмет. Згодом 

відбулося залучення семантико-синтаксичних параметрів для виокремлення та 

характеристики цих структур [19, с. 53].  

П. С. Дудик пропонує таке визначення безособового речення: 

«Безособовими називаються такі односкладні речення, головний член яких 

означає дію або стан, що мисляться як незалежні від будь-якого витворювача 

дії чи носія стану» [30, с. 244]. Таке розуміння безособових конструкцій 

вважають класичним, і з ним погоджується більшість науковців.  

Дискусійним є питання особи у сфері безособових речень та дієслів. 

І. Р. Вихованець послідовно обстоює погляд, що безособових дієслів не існує, а 
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ті, за якими закріпилася така традиційна назва, насправді є одноособовими, 

адже їхня форма збігається з формою третьої особи дієслів. А для такої форми 

властиве вираження стану, носієм якого є об’єкт повідомлення, тобто, як 

пояснює науковець, одноособові дієслова (відповідно й одноособові речення) 

виражають стани, носіями яких є людина або все довкілля [8, с. 268]. 

А. П. Загнітко стверджує, що безособовим реченням притаманна категорія 

особи, адже вони виражають ставлення діяча до дії. Тобто якщо особові 

дієслова вказують на тип діяча, то безособові – на його відсутність [15, с. 534]. 

Існують різні підходи до класифікації безособових речень. Традиційно їх 

систематизують за морфологічним вираженням ГЧ БР. В основі нашого 

дослідження класифікація, якої в загальних рисах дотримується більшість 

науковців: П. С. Дудик [30, с. 245-254], В. В. Бабайцева [2, с. 182-184]; 

А. П. Загнітко [15, с. 534-535], Л. М. Коваль [19, с. 84-96]. Ці дослідники 

виокремлюють такі типи безособових речень: речення, ГЧ яких виражений 

безособовим дієсловом; речення, ГЧ яких виражений особовим дієсловом у 

значенні безособового; речення, ГЧ яких виражений незмінною предикативною 

формою на -но, -то; безособові речення, головний член яких виражений словом 

категорії стану. 

Отже, в українському мовознавстві безособові речення кваліфікують як 

тип односкладних дієслівних речень. Традиційно безособовими називають 

одиниці, в яких ГЧ виражає дію, що мислиться незалежною від суб’єкта дії або 

стану. Існують різні підходи до класифікації таких одиниць, але зазвичай їх 

групують за морфологічним критерієм. Саме такої класифікації ми й 

дотримуватимемося в цій роботі.  

 

1.1.2 Особливості та способи вираження семантичного суб’єкта. 

Процес чи дія, виражені безособовим дієсловом, переважно протікають 

самостійно, але вони також можуть відбуватися під впливом певних сил, що і є 

семантичним суб’єктом цих конструкцій, на думку деяких науковців [19, с. 52]. 

Це дало підстави для розвитку теорій про двоскладні безособові речення, де 
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роль підмета виконує субстантив у непрямому відмінку. Проте не всі 

дослідники розуміють існування в реченні суб’єкта у вищеописаний спосіб. 

О. В. Болюх стверджує, що предикатна синтаксема в безособових реченнях 

вимагає імпліцитно чи експліцитно вираженого члена «із семантичною 

функцією діяча або носія стану» [6, с. 44-45]. Тобто безособових речень, у яких 

немає суб’єкта, не існує. До такої позиції схиляються й інші мовознавці, 

зокрема І. Р. Вихованець [8, с. 268] та Н. Ю. Ясакова [35, с. 139].  

І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська зазначають, що група 

одноядерних (за традиційною термінологією – односкладних) речень 

відзначається неоднорідністю на семантико-синтаксичному рівні, адже якщо на 

формально-граматичному рівні вони всі односкладні, то на семантичному – 

частина з них є двокомпонентними, оскільки у своїй структурі мають суб’єкт та 

предикат [28, с. 182]. На цій підставі було сформовано визначення одноядерних 

речень як таких, що є похідними моделями, які з формально-граматичного 

погляду можна характеризувати наявністю самодостатнього головного члена, а 

з семантичного – наявністю суб’єкта та предиката, самого предиката чи 

нерозчленованого компонента [28, с. 182].  

На думку Л. М. Коваль, у реченнях, ГЧ яких виражений особовим 

дієсловом у значенні безособового, суб’єктна позиція зміщується в зону Д. в., і 

так реалізується його вторинна семантико-синтаксична функція суб’єкта 

стану [19, с. 87]. В. В. Бабайцева (щоправда, на матеріалі російської мови) не 

обмежує сферу функціювання Д. в. у суб’єктній позиції лише реченнями, де ГЧ 

виражений особовим дієсловом у значенні безособового, та стверджує, що цей 

член є найбільш вживаним і яскравим суб’єктним членом у сфері безособових 

речень. Дослідниця також наголошує на тому, що Р. в. може виконувати лише 

об’єктну функцію [2, с. 188, 194-195]. 

Н. Ю. Ясакова стверджує, що відсутність суб’єктної синтаксеми в реченні 

чи вказівки на персональність є лише специфічним способом репрезентації 

суб’єктних характеристик, а не показником відсутності суб’єкта [35, с. 129]. На 

думку лінгвістки, на суб’єкт можуть вказувати не лише субстанційні 
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синтаксеми, але й контекст речення [35, с. 180]. Тобто суб’єкт мусить бути 

неодмінно вираженим. Вираження можливе кількома способами: а) невідомий 

суб’єкт – невідомим він є для мовця через неможливість або перешкоди при/для 

його рецепції: Гупнуло у вікно; б) неактуальний суб’єкт – є неназваним у 

реченні через його очевидність, неодмінність присутності, тому його 

вербалізація видається надлишковою для мовця, таким суб’єктами часто 

виступають природні явища: Затопило підступи до Північної штольні; 

в) незбагнений суб’єкт – є в описах ситуацій, у яких джерело дії неможливо 

сприйняти: Зиму додержало до самого Благовіщення, а там зразу й пустило…; 

г) неозначений локус-суб’єкт виявляється при дієсловах-предикатах на 

позначення всеохопного стану, які поширюються на все середовище: Надворі 

почало смеркать [35, с. 191-200].  

Отже, науковці сходяться на думці, що в низці безособових речень є 

імпліцитний або експліцитний суб’єкт дії чи стану. Найбільш типовим 

вираженням суб’єкта науковці визнають форми Д. в., Р. в. із прийменником та 

З. в. Цієї позиції ми й дотримуємося в роботі. 

 

1.2. Спроби теоретичного осмислення проблеми кореляції 

українських та англійських безособових речень 

 

Питання співвідношення українських та англійських безособових речень 

можна вважати недослідженим. Воно входило до кола інтересів лише кількох 

учених і лише в аспекті їхнього загального зацікавлення особливостями 

українсько-англійського перекладу. 

Фундаментальною проблемою кореляції безособових структур у 

зазначених мовах є те, що українська мова – це мова синтетичного типу, а 

англійська – аналітичного. Відповідно, в українській мові безособовість може 

виявлятися відсутністю суб’єкта або його вираженням непрямим відмінком, а в 

англійській – лише відсутністю суб’єкта, позиція якого обов’язково мусить 
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бути заповнена безособовим займенником, що в такому випадку виконує 

функцію фіктивного підмета [16].  

Автори навчального посібника «Переклад з української на англійську 

мову» В. І. Карабан та Дж. Мейс зазначають, що способи перекладу речень із 

присудком, вираженим зворотнім дієсловом, не залежать від природи одиниці, 

тобто не важливо, чи речення є особовим, безособовим чи неозначено-

особовим. Були запропоновані такі основні способи відтворення подібних 

конструкцій: а) застосування дієслівної форми пасивного стану; б) введення 

формального підмета it чи неозначеного підмета one або they; в) введення 

означеного підмета, який можна встановити з контексту; г) застосування 

конструкції There is…; д) заміна українського зворотного дієслова англійським, 

яке може вживатися лише у зворотному значенні; е) вживання англійського 

дієслова із зворотнім займенником oneself; є) введення складеного іменного 

присудка із пасивним прикметником; ж) актуалізація метафоричного значення 

англійського дієслова-присудка у формі активного способу в сполученні з 

неживим агентивним підметом. У підсумку автори зазначають, що спосіб 

перекладу залежить від типу українського речення (хоча до цього 

стверджували протилежне), але системи взаємозаміни конструкцій так і не 

було вибудовано [18, с. 147-151]. 

У розділі «Переклад безособових та неозначено-особових речень» автори 

також пропонують низку способів перекладу, які здебільшого стосуються 

вибору адекватного підмета. Таку функцію, на думку науковців, можуть 

виконувати лексеми: one, we, you, they, people, it, there. Лише в останньому 

випадку дослідники пропонують закономірність, що в такий спосіб варто 

перекладати речення, у яких функцію предиката виконує слово немає [18, 

с. 214-219]. Потрібно визнати, що зазначені способи були виокремлені 

ймовірніше шляхом поверхового огляду, без дослідження внутрішньої природи 

описуваних структур. 

В інших наукових розвідках на цю тему (зокрема статті О. В. Корсун) 

автори лише наголошують на тому, що безсуб’єктні та безособові речення 
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англійської мови обов’язково мають формальний підмет [22], або досліджують 

статистику частотності вживання безособових структур в мовах [21]. Жодного 

теоретичного осмислення проблемного питання співвідношеннях цих структур 

в українській та англійській мовах не пропонують.  

Отже, питання співвідношення українських та англійських безособових 

структур у науковій літературі досі не розв’язане, адже запропоновано 

несистемні рекомендації, які спрацьовують лише в найпростіших ситуаціях або 

типових контекстах. Зокрема, неактуалізованою залишається проблема 

суб’єкта: його місце в українських структурах та його актуалізація під час 

перекладу.   
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РОЗДІЛ 2 
 

СПОСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ СУБ’ЄКТА БЕЗОСОБОВИХ 

РЕЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ 
 

 

2.1. Актуалізація суб’єкта безособового речення з безособовим дієсловом 

у ролі головного члена 

 

Відомо, що безособові (одноособові) дієслова є найуживанішими в ролі 

ГЧ БР [19, c. 84], але в аналізованому тексті було виокремлено лише 8 одиниць 

такого зразка. Безособові дієслова на позначення фізичного стану людини, 

успіху, оцінки міри або необхідності якогось стану чи бажання в ролі 

предикатів часто вживають поруч з суб’єктним членом, вираженим Д. в. 

Речення із ГЧ БР, що позначає стан природи традиційно вважають 

безсуб’єктними або такими, де імпліцитно існує неозначений локус-суб’єкт [35, 

c. 199]. З-поміж досліджуваних конструкцій зафіксовано лише 2 безсуб’єктних 

речення, решта – із імпліцитним суб’єктом або суб’єктом, вираженим Д. в.  

 

2.1.1. Трансформація суб’єктної синтаксеми безособових речень, головний 

член яких виражений безособовим дієсловом. 

Як уже було зазначено, найбільш поширений спосіб вираження 

суб’єктного члена в реченнях такого зразка – це компонент у формі Д. в. 

Досліджувані приклади лише підтверджують це спостереження. 

Проаналізувавши способи перекладу речень у цій групі, ми виокремили лише 

одну модель перекладу, яка відтворюється досить непослідовно – Модель: 

(S3)+ Vimp + (O4/2)S + Vf + (О). Реалізація цієї моделі становить 2,5% 

дослідженого матеріалу.  

За її застосування суб’єкт, виражений Д. в., посідає позицію підмета або 

експлікується в разі його імпліцитної репрезентації. ГЧ перекладено відповідно 



16 
 

до його значення. Якщо в оригінальному реченні був наявний об’єкт, 

виражений З. в., то він зазвичай зберігає свою позицію й у перекладі. Модель 

відтворено у 5 зразках, напр.: Мені й так добре спиться – I sleep just fine (Я 

сплю дуже добре). У такий спосіб акцент із самої дії, де він був в українських 

реченнях, частково зміщується на виконавця цієї дії. Було зафіксовано кілька 

речень, де відбулися модифікації виокремленої моделі, які представлені в 

Додатку 1. 

 

2.1.2. Вербалізація суб’єкта засобами англійської мови в українських 

безсуб’єктних конструкціях, головний член яких виражений безособовим 

дієсловом. 

БР з відсутнім суб’єктом розуміємо як такі, що описують ситуацію, де не 

існує ні потенційного, ні реального діяча, а дія відбувається й мислиться не 

просто незалежно від носія, але відірвано від будь-яких суб’єктних реалій, 

неважливо, чи то істоти, чи неживі предмети. Такими ми визнаємо два речення 

у цій групі із безособовими дієсловами у ролі ГЧ БР: Але йшлося не про 

інфраструктуру і не про старі бензоколонки та Йшлося про розташування. 

Хоча дієслова у двох випадках вживаються ідентичні й з однаковим значенням, 

вони були перекладені по-різному.  

Речення Але йшлося не про інфраструктуру і не про старі бензоколонки 

було відтворене через певне переосмислення й залучення суб’єкта, якого не 

було в оригінальному реченні ні імпліцитно, ні експліцитно: But this business 

wasn’t about infrastructure or old pumps (Але це справа не про інфраструктуру 

чи старі насоси). Натомість речення Йшлося про розташування було 

перекладене безособовою структурою за посередництва займенника it вжитого 

у безособовому значенні: It was all about location (Це все про місце 

розташування). 

Отже, найбільш продуктивною моделлю перекладу в межах цієї 

морфологічної групи речень є та, за якої відбувається надання статусу підмета 
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членові з суб’єктною семантикою, вираженого формою Д. в., або вербалізація 

суб’єкта, що існує імпліцитно в оригінальному реченні.  

 

2.2 Актуалізація суб’єкта речень із особовим дієсловом 

у значенні безособового  

 

Процес переходу особових дієслів в безособову сферу є доволі активним 

[19, с. 86]. І. Р. Вихованець зазначає, що перетворення дієслів з повною 

особовою парадигмою, на дієслова з неповною особовою парадигмою 

відбувається переважно у сфері метафоричних значень, тобто тоді, коли вони 

взаємодіють із іменниками-назвами реалій флори та фауни [8, с. 276]. Маємо 

понад 20 речень цього типу, вибір стратегій перекладу для яких позначений 

хаотичністю та непослідовністю. Проте певні моделі перекладу все ж були 

виокремлені. 

 

2.2.1. Трансформація суб’єктної синтаксеми безособових речень, головний 

член яких виражений особовим дієсловом у значенні безособового. 

Можна по-різному тлумачити речення, що відповідають нижчеподаній 

схемі, де є синкретичний суб’єктно-інструментальний член, виражений О. в., 

поруч із предикатом зі значенням породження чи розповсюдження запаху. На 

думку Н. А. Березовської-Савчук, структури такого зразка є безсуб’єктними, 

адже вони репрезентують «безсуб’єктний зовнішній стан довкілля, визначений 

за нюховими характеристиками» [5, c. 12]. М. П. Баган стверджує, що саме в 

таких конструкціях можна спостерігати вживання суб’єкта стану в О. в. [4, c. 4]. 

Ми у своєму досліджені схиляємося до другої позиції.  

Далі описано три моделі перекладу, які на зібраному мовному матеріалі 

виявилися найбільш репрезентативними в питанні перетворення суб’єктної 

синтаксеми.  
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Модель 1: (AdvLocat) + S5 + VimpS*/SLocat + Vf + O 

Модель реалізована в близько 2% перекладених одиниць. Суб’єкти таких 

речень, на думку М. П. Баган, не можуть повноцінно реалізувати свою 

суб’єктну функцію, оскільки вони позначають предмети, що не мають своїх 

природних запахів [4, c. 4]. Саме цей чинник міг стати вирішальним для 

перекладачів під час пошуку адекватної структури для відтворення, адже 

бачимо, що суб’єктний потенціал члена, вжитого в О. в. (суб’єкт стану), не був 

реалізований. Натомість позицію підмета посідає або логічний суб’єкт дії (який 

імпліцитно існував в оригінальному реченні), або член із локативною 

семантикою. Синкретичну локативно-суб’єктну позицію вважають крайньою 

периферією [4, c. 11], але ми зафіксували такі зразки. На суб’єктний характер 

локативного члена в таких випадках указують його препозиція в реченні 

(характерна для суб’єкта) та семантика об’єкта (слова належать до семантичної 

групи слів, які не мають власного природного запаху, тому нездатні реалізувати 

суб’єктну позицію) [4, c. 11]. Наприклад, у реченні З автобусного нутра 

повіяло смертю й нікотином – I caught a whiff of its insides that reeked of death 

and nicotine (Я впіймав подув його нутрощів, що смерділи смертю та 

нікотином) застосована перша схема, за якої з’являється логічний суб’єкт дії. 

Водночас дія, яку він виконує, була додана фантазією перекладачів, був також 

доданий об’єкт, що утверджує наявність певного запаху, а предикати із 

оригінального речення стають характеристиками цього об’єкта. Натомість у 

таких реченнях: Від соляних боліт несло мулом і пекельним вогнем – The salt 

marshes gave off an odd smell – a mix of silt and brimstone (Соляні болота 

віддавали дивним запахом – суміш мулу та сірки) та В купе гостро пахло 

порохом і кишками – The compartment had acquired a strong smell of gun powder 

and intestines (Купе набуло сильного запаху пістолетного пороху та кишок) 

локативний компонент трансформується в суб’єктну синтаксему, а всі інші 

зміни тотожні попереднім прикладам. На цій підставі ми об’єднуємо ці 

приклади в одну модель перекладу. 
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Модель 2: S5 + Vimp + O4  S + Vf + O. 

Ця модель послідовно була реалізована лише у двох реченнях, що 

становлять менше 1% досліджених одиниць, але більше речень такого зразка в 

оригінальному тексті не було. Тут бачимо знову ж таки актуалізацію О. в. 

поруч із предикатами на позначення конкретної фізичної дії, він у цьому 

випадку виконує перехідну між суб’єктною та інструментальною функцію. У 

такій позиції О. в. може вживатися в разі вказівки на стихійного реалізатора дії 

[8, c. 76]. Речення такого зразка перекладають через надання синтаксемі, 

вираженій О. в., статусу підмета та збереження об’єктної позиції З. в., напр.: 

Нас віднесло течією далеко вниз – The current carried us really far down the 

river (Течія віднесла нас дуже далеко вниз по річці). 

Модель 3: S5 + VimpS* + Vf 

Ця модель особлива тим, що під час перекладу член, який має суб’єктну 

семантику, а в цьому випадку він виражений компонентом у формі О. в., не 

посідає підметової позиції. Натомість з’являється інший суб’єкт, виражений 

займенником it, вжитим у своїй первинній, власне-займенниковій функції. У 

таких конструкціях, він позначає реалію, про яку йшлося в попередньому 

реченні. До прикладу, структура Тягло звідти гарячим вітром і важким 

утробним жаром була перекладена складною конструкцією, а саме – 

складнопідрядним порівняльним реченням (Subordinate Adverbial Clause of 

Comparison): It felt as though it was rising from somewhere deep in the earth 

(Здавалося, ніби воно підіймалося звідкись глибоко з-під землі). До уваги ми 

беремо підрядну частину, яка відповідає основному змісту речення оригіналу і 

яка може бути співвіднесена з двоскладною поширеною одиницею. У цій 

конструкції займенник it є змістовим (notional, noun-substitute), а не фіктивним, 

оскільки він виступає підметом замість іменника draft («тяга, дуття»), що був 

вжитий у попередній конструкції: The air popped open right next to me, letting in 

a strange, hot, and heavy draft (Повітря піднімалося прямо поруч зі мною, 

випускаючи дивну, гарячу та важку тягу) (власне, під час перекладу відбулося 

перегрупування змістів та інформативного наповнення оригінального речення 
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через ці два речення). Проте, якщо брати до уваги головну частину цієї 

складнопідрядної одиниці, то там займенник it, безперечно, є фіктивним 

підметом і маркером безособовості, тому говоримо про те, що безособовість 

якоюсь мірою все ж таки була збережена.  

Загалом у цій групі було виокремлено 6 моделей перекладу, три інші 

представлені в Додатку 1. 

 

2.2.2. Вербалізація на англійському мовному ґрунті діяча або носія стану 

українських безсуб’єктних конструкцій, головний член яких виражений 

особовим дієсловом у значенні безособового. 

Безособові речення цієї групи, які ми вважаємо безсуб’єктними, засобами 

англійської мови відтворені непослідовно, різнотипними структурами. Маємо 

зразки, які були переказані або перекладені сталими виразами: Але сталося 

зовсім не так – But, after that, I didn’t hit anything – something reached out for me. 

(Someone’s hand, in fact) (Але після цього я нічого не вдарив – щось торкнулося 

до мене. (Чиясь рука, насправді)) (замість речення про те, що сталося зовсім не 

так, маємо готове пояснення, як саме сталося).  

У цій групі маємо відтворення українського безособового речення 

англійською безособовою структурою, що містить займенник it вжитий у 

безособовому значенні. Такі перетворення передбачає модель: Vimp → It + Vf, 

напр.: Якщо так складеться – Well... it may play out that way (Ну…так може 

статися); Та так, якось не склалось – Well, it just didn't pan out (Ну.. не вийшло).  

Звернемо особливу увагу також на речення, де член, ужитий у З. в, 

реалізує суб’єктно-об’єктні відношення: Відразу ж заклало вуха – The noise 

made my ears ring (Шум змусив мої вуха дзвонити). У цьому випадку 

відсуваємо на другий план питання семантики та відтінків значень «заклало 

вуха» – «дзвін у вухах», співвідносимо слова заклало та ring. Тут бачимо 

актуалізацію часто вживаної структури to make + smb + Vinf, через яку в 

речення вводять інший суб’єкт дії – the noise, який стає причиною стану 
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суб’єкта – my ears. Фіксуємо збереження суб’єктно-об’єктної специфіки члена у 

З. в. навіть після відтворення речення ресурсами іншої мови.  

 

2.3 Особливості актуалізації суб’єкта в реченнях, у яких головний член 

виражений предикативними формами на -но, -то 

 

У структурах, де ГЧ виражений дієслівно-предикативними формами       

на -но, -то, на формально-граматичному рівні позиція суб’єкта абсолютно 

редукована, як і в інших безособових конструкціях. Але на семантико-

синтаксичному рівні в таких реченнях завжди буде лексема, що позначає об’єкт 

дії, виражений З. в., який насправді є модифікованим суб’єктом стану. Тобто, 

як пояснює Н. Ю. Ясакова, речення Кілька шухляд у столі замкнуто було 

утворене шляхом поєднання та модифікації двох речень: Хтось замкнув 

шухляди та Шухляди замкнені. У першому випадку слово шухляди є об’єктом 

дії, тоді як у другому – суб’єктом стану. Тут суб’єктного відтінку великою 

мірою слово набуває завдяки препозиції, характерної для теми суб’єкта в 

системі актуального членування речення. У такий спосіб у конструкції, що 

утворилася через злиття двох проаналізованих, лексема шухляд поєднує ці дві 

функції [35, с. 175]. Отже, кваліфікуватимемо припредикатний З. в. як такий, 

що виконує синкретичну суб’єктно-об’єктну функцію.  

Звернімося до аналізу моделей, які чітко демонструють перетворення та 

оприявлення суб’єктної синтаксеми поруч із іншими структурними 

модифікаціями, що відбулися під час перекладу. 

Перша модель застосована у 8 реченнях, що становить 40% речень цієї 

групи і 4% від загальної кількості досліджуваного матеріалу – модель 1: S4+ 

(Cop) + Praed  S + Vpass. Схема репрезентує перетворення, що відбулися під 

час перекладу, а саме: лексема, що в оригінальному реченні була в З. в. і 

виконувала вищеописану суб’єктно-об’єктну функцію, посіла позицію підмета, 

стала суб’єктом та підметом на формально-граматичному рівні. Тоді як 

предикатна синтаксема разом із зв’язкою були замінені особовим дієсловом 
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пасивного стану, напр.: Під зірками готичним шрифтом було написано «немає 

Бога крім Аллаха» – The words “There is no God but Allah” were written in a 

gothic font below the stars (Слова "Немає Бога, крім Аллаха" були написані в 

готичному шрифті під зірками). Наголошуємо на тому, що представлення в 

перекладі предиката в пасивній формі робить суб’єкт не так джерелом дії, як 

тим, на що вона спрямована. Отже, можна стверджувати, що в перекладі 

лексема, яка в оригінальному реченні мала суб’єктно-об’єктну функцію завдяки 

вираженню З. в., якоюсь мірою її зберегла, набувши статусу пасивного 

суб’єкта.  

Наступна модель не є частотною, реалізуються менше ніж в 1% 

перекладених одиниць – модель 2: S3 + Praed + (О4)S + Vf + (O). Специфіка 

структури полягає в тому, що під час перекладу суб’єктну позицію посідає не 

суб’єктно-об’єктний член у З. в. (у разі його наявності), а елемент, виражений 

Д. в. Цей відмінок вважають чи не найбільш поширеним виразником суб’єкта 

безособових реченнях, у такий спосіб відбувається реалізація його вторинної 

відмінкової функції суб’єкта стану [8, с. 73]. За актуалізації цієї функції він 

переміщується в лівобічну позицію, що ми й бачимо із запропонованої моделі. 

Наприклад: Вам зараховано технічну поразку! – You’ve already forfeited the 

game! (Ви вже програли!) Під час перекладу речення його семантичне 

навантаження якоюсь мірою було модифіковане, попри це основна ідея таки 

була збережена. 

Модель 3: S4+ Cop + Pread S* + Vf + O  

За реалізації виокремленої моделі в конструкції з’являється новий 

суб’єкт, який не був вербалізований в оригінальному реченні, натомість 

суб’єктно-об’єктний член, виражений З. в., який мав досить потужний 

суб’єктний потенціал, перетворюється на власне-об’єкт, напр.: На моїй 

візитівці було написано «незалежний експерт» – The title on my business card 

read “Independent Expert” (Звання на моїй візитівці читалося «незалежний 

експерт»). Бачимо, що попри існування суб’єктно-об’єктної позиції в 
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оригінальних реченнях перекладачі обрали іншу стратегію відтворення, 

домислили інший суб’єкт. Проте ця модель також не частотна.  

Наступна модель не надто поширена в межах аналізованої тут групи 

безособових конструкцій і має лише 2 реалізації – модель 4: S4 + Cop + 

PraedIt/There+ to be + S. А саме: Яму було викопано простору – It was a 

rather spacious hole (Це була досить простора яма); На воротах було написано 

«Вхід заборонено» – There was a prominent “Do Not Enter” sign on the gate… 

(Там був виразний «не входити» знак на воротах) Для перекладу цих структур 

у речення було введено фіктивний суб’єкт it/there. Проте реальний логічний 

суб’єкт зберіг свою позицію в перекладених конструкціях. Наголошуємо на 

тому, що такий спосіб перекладу підкреслює безособовість конструкцій в обох 

мовах.  

 

2.4 Актуалізація суб’єктної синтаксеми речень із головним членом, 

вираженим залежним інфінітивом 

 

Інфінітивна частина ГЧ може бути поєднана зі словами, що належать до 

різних морфологічних класів: слів категорії стану, фазових дієслів або власне-

безособових дієслів, всі вони вживаються у безособовому значенні і виражають 

модальність певного типу. Сполука інфінітива з власне-модальними 

предикативними словами (не) можна, (не) треба, (не) потрібно, (не) можливо 

утворює головний член односкладного речення, що виражає логічну оцінку 

дійсності. Таким конструкціям, на думку науковців, притаманний послідовний 

супровід Д. в. із суб’єктною семантикою [8, с. 73]. 

Серед досліджуваного матеріалу подібні способи вираження 

предикативних центрів речення є найпоширенішими. Нараховуємо 66 одиниць 

такого зразка. Проте використання Д. в. у суб’єктній позиції серед 

виокремлених речень не надто частотне. Переважно суб’єкт дії зрозумілий із 

контексту речення, комунікативної ситуації. Було виокремлено кілька моделей 

трансформацій суб’єктної синтаксеми, що відбулися під час перекладу.  
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Перша модель є продуктивною, якщо розглядати в її межах випадки не 

лише експліцитного вираження суб’єкта у Д. в., але й імпліцитного існування 

його в реченнях – модель 1: (S3)+ потрібно/треба + Vinf S + have to + Vinf. 

Модель відтворена в 24 реченнях, що становлять 36% речень цієї 

морфологічної групи (в цій групі також розглядаємо одиничне вживання 

розмовного варіанту предикатів: нада – Да валити цих штундів нада). Ця 

модель передбачає надання суб’єктному члену в непрямому відмінку статусу 

підмета під час перекладу, у разі його наявності, в іншому випадку – 

експлікацію імпліцитного суб’єкта. Наприклад: Треба передзвонити – I have to 

make a call (Я маю зателефонувати). 

Друга модель вирізняється чіткістю перетворень – модель 2: (S3) + (не) 

можна + Vinf  S + can/ could (not) + Vinf. Речення, де суб’єкт має імпліцитне 

вираження та під час перекладу експлікується, а частина ГЧ, що поєднується із 

інфінітивом, виражена предикативним словом можна, яку під час перекладу 

відтворюють словом can чи його варіантом could, не надто частотні у цій групі. 

Маємо 9 таких речень, що становлять 14% одиниць в цій групі, напр.: А нам до 

міста не можна (їхати) – …and we can’t go into the city (…і ми не можемо 

поїхати до міста). 

Конструкції з модальним предикативним словом краще в досліджуваному 

тексті трапляються доволі рідко, але їх послідовно перекладають за такою 

моделлю – модель 3: Краще + (S3) + VinfIt would be 

best/better + (for S) to + Vinf. Частотність цієї моделі сягає 1,5%. Займенник it у 

цьому випадку є семантично порожнім, фіктивним суб’єктом, який представляє 

суб’єкт фактичний, виражений інфінітивом та залежними від нього дієсловами 

[12, с. 231], напр.: Краще зателефонувати Льоліку й попередити – It’d be best 

to give Lyolik a call let him know (Найкраще було б зателефонувати і сказати 

Льоліку). На нашу думку, вибір такої моделі перекладу найбільш доречний у 

цьому випадку й забезпечує збереження акценту на самій дії (у перекладі сама 

дія стає суб’єктом у реченні), а не на її виконавцеві.  



25 
 

Наступна модель передбачає есплікацію імплцитного суб’єкта 

оригінального речення, надання йому статусу підмета – модель 4: Praed + 

Vinf→ S + Vf. Наприклад, Чекати довелось довго – I had to wait a good while (Я 

мусив чекати довго).  

Переклад речення англійською мовою також допомагає адекватно 

встановити семантичну групу суб’єкта в українському реченні. До прикладу, у 

реченні Загалом після подібних плакатів сексом не хотілося займатись 

узагалі — ніколи і ні з ким, констатуємо існування не означеного, а 

узагальненого суб’єкта: речення стосується не конкретно оповідача, а всіх. 

Тому засвідчуємо значні синтаксичні трансформації під час перекладу. Адже в 

англійському варіанті маємо одиницю, у якій роль суб’єкта виконує слово 

posters, яке стало суб’єктом дії, натомість узагальнений суб’єкт був виражений 

займенником you, який став суб’єктом стану: Posters like that make you want to 

swear off sex altogether (Такі плакати змушували вас відмовитися від сексу 

взагалі). Інструментом створення такої двосуб’єктної структури стала 

загальновживана та поширена конструкція англійської мови to make + smb + 

Vinf. За застосування цієї конструкції лексема, що виконувала функцію 

обставини причини, посіла суб’єктну позицію, яка спричиняє стан іншого 

суб’єкта – узагальненого, вираженого займенником you. 

Отже, речення цієї групи були перекладені шляхом надання статусу 

підмета імпліцитному чи експліцитному суб’єкту в оригінальних реченнях та 

актуалізації семантичного відповідника модального предикативного слова в 

поєднанні з інфінітивом.  

 

2.5 Актуалізація суб’єктної синтаксеми речень із головним членом, 

вираженим словом категорії стану 

 

Існування окремої групи безособових речень із ГЧ, вираженим словом 

категорії стану, засвідчують не всі мовознавці, що пов’язано із їхнім 

визнанням/невизнанням окремої групи слів чи навіть окремої частини мови – 
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слова категорії стану/станівник [11, с. 236-237]. Науковці, які не 

виокремлювали групу слів такого зразка, зараховували такі речення до 

безособових прислівникових. Ми ж у своєму дослідженні визнаємо існування 

групи безособових речень із ГЧ, вираженим словом категорії стану. Такий 

спосіб вираження ГЧ постає досить продуктивним: серед досліджуваного 

матеріалу зафіксовано 33 речення такого зразка. 

 

2.5.1 Трансформація суб’єктної синтаксеми безособових речень, головний 

член яких виражений словом категорії стану. 

Досліджений матеріал засвічує, що в реченнях такого зразка зазвичай 

наявний член із суб’єктною семантикою, виражений формою Д. в. Цю тезу 

підтверджує існування моделі перекладу – S3 + PraedS + Vf . Модель, де є 

суб’єкт виражений Д. в., який під час перекладу посідає позицію підмета, є 

найбільш поширеною, напр.: Тобі тут самій не страшно? – You aren’t scared 

up here, all by yourself? (Ти не налякана тут, сама?) Ця модель послідовно 

реалізована в 10 реченнях, що становить 43% суб’єктних речень із ГЧ, 

вираженим словом категорії стану. Інші моделі цієї групи представлені в 

Додатку 1. 

2.5.2 Вербалізація суб’єкта безособових безсуб’єктних конструкцій, 

головний член яких виражений словом категорії стану. 

Як стверджує Н. А. Березовська-Савчук, роль предикатних членів 

безсуб’єктних речень, де ГЧ є словом категорії стану, зазвичай виконують 

слова на позначення зовнішнього стану, оскільки внутрішній передбачає 

наявність його носія [5, c. 7]. Безособові речення цієї групи, які ми вважаємо 

безсуб’єктними, під час перекладу послідовно зберігають свою безособовість 

через відтворення безособовою структурою англійської мови.  

Перша модель цієї групи послідовно реалізована у 8 реченнях, що 

становлять 77% речень цієї підгрупи – модель 1: (Advlocat) + Cop + Praed It + 

to be/get + Adv + (Advlocat), напр.: Стало тихо – It was quiet (Було тихо); Стало 
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зовсім тихо – It got incredibly quiet (Стало неймовірно тихо). Під час перекладу 

безособових одиниць такого зразка перекладачі застосовують безособову 

структуру, яка має фіктивний безособовий суб’єкт, виражений займенником it. 

Наступна модель реалізована лише двічі в межах цієї групи, але її 

унікальність варта уваги через специфіку заповнення суб’єктної позиції під час 

перекладу – модель 2: Advlocat + (Cop) + PraedSlocat + Cop + Pred. Речення 

На вулицях було порожньо було відтворене структурою The city was empty 

(Місто було пусте). Тобто суб’єктну позицію посів номінативний комплекс the 

city, який більшою чи меншою мірою може бути співвіднесений із локативним 

членом, що є в оригінальній структурі. Такий спосіб перекладу речення може 

бути свідченням доцільності теорії І. Р. Вихованця та О. В. Болюх і слідом за 

ними Н. Ю. Ясакової про неозначені локус-суб’єкти, які існують в усіх 

безособових структурах, навіть тих, де, здавалося б, немає жодної суб’єктної 

семантики у жодного члена [35, c. 199].  

Отже, переважна більшість безсуб’єктних речень, ГЧ яких виражений 

словом категорії стану, було відтворено через безособові структури англійської 

мови.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Проблему суб’єкта БР української мови, яка досі спричинює дискусії 

серед мовознавців, можна розв’язати шляхом погляду на зазначені структури 

оком представника іншої мовної картини світу. Розуміння БР в українській та 

англійській лінгвістиці не збігається, саме тому синтаксичних трансформацій 

неможливо уникнути в процесі перекладу.  

Під час перекладу суб’єкти (у разі їхньої експліцитних форм), виражені 

формами непрямих відмінків, зазвичай стають підметами речень англійською 

мовою із їхнім найважливішим атрибутом – препозицією в реченні. У випадках, 

де суб’єкт існував імпліцитно, він дуже часто був експлікований та посідав 

позицію підмета в реченнях перекладу. Що ж до одиниць, де суб’єкт був 

усунутий, тобто не існував в тексті в жодній із форм, то тоді перекладачі або 

його домислювали, або обирали інший елемент конструкції (наприклад, 

локатив) і надавали йому суб’єктної семантики. Існує також інший шлях – 

використання фіктивного семантично порожнього або безособового 

займенника для заповнення суб’єктної позиції. Цей спосіб уможливлює 

представлення як суб’єкта будь-чого, навіть самої дії, що на синтаксичному 

рівні певним чином зближує подібні конструкції з українськими безособовими 

реченнями. Щодо власне-безособових речень англійської мови, то вони справді 

функціюють у дуже обмеженій сфері, та рідко були обрані перекладачами як 

стратегія відтворення української структури. 

Лише 9% досліджуваних структур були перекладені безособовими 

реченнями англійської мови. Іще 6% речень були перекладені шляхом 

залучення фіктивного семантично порожнього суб’єкта There… Проте 

здебільшого одиниці відтворюють шляхом переміщення суб’єкта з позиції 

другорядного члена в позицію підмета в англійських реченнях, тобто через 

актуалізацію експліцитного чи імпліцитного суб’єкта дії або стану, вираженого 

одним із непрямих відмінків в оригінальному реченні – 59% випадків. Ще 3 % 
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одиниць були перекладені шляхом заповнення позиції підмета займенником, 

що виражає узагальнено-особовий характер висловлення, –  you (одноразово в 

цій ролі був застосований займенник we).  

Речення, в оригінальних варіантах яких не було жодного суб’єкта, 

становлять лише 11% досліджуваного матеріалу. Переважно вони були 

перекладені безособовими структурами англійської мови з фіктивним 

підметом, вираженим займенниками it або there (64% речень такого зразка). 

Також такі одиниці досить часто просто переказували або відтворювали 

шляхом залучення сталих висловів англійської мови (18%), перекладали 

шляхом заповнення суб’єктної позиції членом, що був відсутній в 

оригінальному реченні (9%) чи іншим членом речення (9%).   

Майже 14% одиниць досліджуваного матеріалу під час перекладу зазнали 

значних семантичних модифікацій: були замінені тотожними поняттями 

англійської мови або просто переказані, а ще 2% речень були просто 

проігноровані перекладачами.  

Загалом у результаті аналізу було виокремлено 19 моделей відтворення 

українських БР засобами англійської мови (див. Додаток 1), зокрема: 1 модель 

для відтворення БР з ГЧ, вираженим безособовим дієсловом; 7 моделей для 

перекладу БР з ГЧ, вираженим особовим дієсловом у значенні безособового; 4 

моделі для перекладу БР, у яких ГЧ виражений предикативними формами 

на -но, -то; 4 моделі для відтворення БР із ГЧ, вираженим залежним 

інфінітивом; 3 моделі для перекладу БР з ГЧ, вираженим словом категорії 

стану.  

Щодо співвідношення результатів дослідження із теоретичною розвідкою 

В. І. Карабана на цю тему, то в загальних рисах автор назвав певні шляхи 

перекладу, які справді були застосовані, а саме: переведення в підметову 

позицію суб’єктного імпліцитного чи експліцитного компонента, введення 

суб’єктних займенників we та you або семантично порожнього суб’єкта, 

вираженого конструкцією there is/are, та використання фіктивного підмета it 

(щоправда, автор не розмежовував його безособове вживання та як семантично 
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порожній суб’єкт). Водночас було виявлено не описані мовознавцем способи 

відтворення безособових структур української мови, а саме: переведення в 

підметову позицію суб’єктної синтаксеми та заповнення позиції підмета іншим 

членом безособового речення.  

Той факт, що перекладачі переважно обирали стратегію оприявлення 

суб’єкта в безособових реченнях під час перекладу, свідчить про доцільність 

мовознавчих теорій, що вказують на існування суб’єкта в безособових реченнях 

на семантико-синтаксичному рівні. 
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ДОДАТОК 1 

 

Переклад безособових речень, головний член яких виражений безособовим 

дієсловом 

 З наявним суб’єктом:  

Модель: (S3)+ Vimp + (O4/2)S + Vf + (О) 

Мені й так добре спиться I sleep just fine 

Мені чогось не вистачало I was lacking something 

Можливо, (не вистачало) злості Maybe I wasn’t haungre enough 

Можливо, (не вистачало) швидкості Maybe I just wasn’t quick enough 

Щоб спалося добре So you could get a good night’s sleep 

Переклад поза моделлю: 

Футболка була завелика, в трусах я 

став схожий на солдата, котрий 

проходить курс молодого бійця, але 

все це були дрібниці. Чогось не 

вистачало. Я відчував, що не готовий 

до гри, й марно зазирав під крісла, 

намагаючись знайти там відповіді на 

всі свої питання 

The jersey was oversized, and I looked 

like a boot camp trainee in my athlecit 

briefs – I couldn`t  have cared less, and 

yet, just the same, I felt as though 

something was missing: I didn`t feel 

quite ready for the game 

 Безсуб’єктні конструкції: 

Але йшлося не про інфраструктуру і 

не про старі бензоколонки 

But this business wasn’t about 

infrastructure or old pumps 

Йшлося про розташування It was all about location 

 

Переклад речень з головним членом, вираженим особовим дієсловом у 

значенні безособового  

 З наявним суб’єктом: 

Модель 1: (Advlocat) + S5 + Vimp S*/SLocat + Vf + O 

В купе гостро пахло порохом і 

кишками 

The compartment had acquired a strong 

smell of gun powder and intestines 

Від соляних боліт несло мулом і 

пекельним вогнем 

The salt marshes gave off an odd smell – 

a mix of silt and brimstone 

З автобусного нутра повіяло смертю й 

нікотином 

I caught a whiff of its insides that reeked 

of death and nicotine 

Зсередини пахло хлібом і милом I passed a few mom-and-pop stores, the 
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smell of baked bread and soap wafting 

from their open doors 

Модель 2: S5 + Vimp + O4 S + Vf + O 

Нас віднесло течією далеко вниз The current carried us really far down the 

river 

Сонце, ніби течією, повільно 

відносило на захід 

Some slow current seemed to be carrying 

the sun to the west 

Модель 3: S3 + Vimp S + Vf 

Мені не сподобалось And I didn’t like it one bit 

І куди мені їхати? And where am I going? 

Модель 4: S4 + Vimp   S + V pass/act 

Мене відразу вирвало I threw up, instantly 

Мене відразу вирубало I was knocked out immediately 

Модель 5: (в) S2 + Vimp S+Vf 

Але з церквою в мене теж не відразу 

склалось 

But the church and I didn’t really get off 

on the right foot 

На більше в нього не ставало ні 

грошей, ні нахабства 

He didn’t have the money or audacity to 

get any farther 

Модель 6: S5 + Vimp S* + Vf 

Пахло фарбою і готельними меблям It smelled of paint and hotel furniture 

Тягло звідти гарячим вітром і важким 

утробним жаром 

It felt as though it was rising from 

somewhere deep in the earth 

Переклад поза моделями 

Його стало раптом надто багато в її 

житті 

And then, there he was again, a constant 

presence, overwhelming her 

Не ловить! I don’t have any bars 

 Безсуб’єктні конструкції: 

Модель: Vimp → It + Vf 

Ну і чим закінчилось? How’d it all play out? 

Та так, якось не склалось Well, it just didn't pan out 

Якщо так складеться Well... it may play out that way 

Переклад поза моделлю: 

Але сталося зовсім не так But, after that, I didn’t hit anything – 

some thing reached out for me. 

(Someone’s hand, in fact) 

Вийшло непереконливо I don’t think it was working 

Відразу ж заклало вуха The noise made my ears ring 
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Погано закінчилось Badly 

Стало краще That’s better 

 

Переклад речень, у яких головний член виражений предикативними 

формами на -но, -то 

Модель 1: S4+ (Cop) + Praed  S + Vpass 

В Ліверпулі пароплав було 

арештовано й відтранспортовано в 

карантин 

The ship was halted in Liverpool and 

demanded a health hazard by the 

authorities 

Виделку швидко було споруджено The fork was quickly assembled 

З жовтневого туману витворено твою 

шкіру 

Your skin was molded from the October 

fog 

З зоряного неба зроблено твою голову Your head was created from the starry 

sky 

З комет та небесного каміння зроблено 

твої зуби 

You teeth were created from comets and 

fallen stars 

Катю з собакою було відправлено 

додому й наказано не виходити за 

межі службової території 

Katya and the dog were sent home and 

instructed not to leave the tower grounds 

Під зірками готичним шрифтом було 

написано «немає Бога крім Аллаха» 

The words “There is no God but Allah” 

were written in a gothic font below the 

stars 

Шо, синок, усе зайнято? Well there, sonny boy, are all the spots 

taken?” 

Відхилення від моделі: 

Над дверима прикріплено було якісь 

саморобні лаштунки, зроблені з 

бобінної плівки 

Some makeshift blinds made out of old 

tape reels were hanging over the door 

way 

Модель 2: S3 + Praed + (О4) S + Vf + (O) 

Вам зараховано технічну поразку! You’ve already forfeited the game! 

Модель 3: S4+ Cop + Pread S* + Vf + O 

На його було написано «помічник 

народного депутата» 

His read, Assistant to Member of 

Parliament Marlen Pastushok 

На моїй візитівці було написано 

«незалежний експерт» 

The title on my business card read 

“Independent Expert” 

Відхилення від моделі: 

За якийсь час першу партію було 

ганебно для мене завершено 

Shortly there after, I lost the first set, 

utterly disgraced 

Тільки нічого не видно But you can’t see a thing out there 



39 
 

Це щоби шрами видно не було That’s so you can’t see the scars 

Модель 4: S4 + Cop + PraedIt/There+ to be + S 

На воротах було написано «Вхід 

заборонено» 

There was a prominent “Do Not Enter” 

sign on the gate, but it was open, so I 

stepped inside 

Яму було викопано простору It was a rather spacious hole 

Переклад поза моделями 

Адресу було написано круглими 

дитячими літерами 

Her handwriting was round and childish 

 

Переклад речень із головним членом, вираженим залежним 

інфінітивом 

Модель 1: (S3)+ потрібно/треба + Vinf  S + have to/need to + Vinf 

Але ж нам потрібно поговорити? But we have to talk, don’t we? 

Але потрібно було далі знайомитись But we had to move the conversation 

along 

Бензин купувати треба We’ll have to buy some, but we don’t 

have any dought 

Валити їх треба. А тачку спалити We gotta take them out and torch their 

car 

Все одно треба пересидіти дощ We have to wait out the storm anyway 

Да валити цих штундів нада We gotta take ‘em out 

Друзям треба довіряти We have to trust our friends, don’t we? 

Заправитись потрібно We have to fill up 

І з цим потрібно рахуватись We have to come to terms with that 

І потрібно було якось їх вирішувати Now it turned out that I had a boatload of 

problems, and I had to solve them, 

somehow 

Їм по теплому через Карпати потрібно 

перейти 

They need to cross the Carpathian 

Mountains before winter sets in 

Новий купувати треба We gotta have some more delivered 

Потрібно  було робити вибір I had to make a choice 

Потрібно було зникати I panicked: I had to make myself scarce 

Потрібно було щось робити I had to do something,  and fast 

Потрібно виїхати на гору We’ll have to drive up to the top of the 

hill 

Потрібно з начальством поговорити I’ll have to talk to the boss first 

Потрібно закінчити деякі справи I gotta take care of some business 

Потрібно побути біля старої I really have to be by the old lady right 

now 
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Так чи інакше, потрібно було йти до 

цієї їхньої Ольги й хоча б щось 

дізнатись 

One way or another, I would have to pay 

this Olga of theirs a visit to get some kind 

of information 

Так чи інакше, потрібно було пройти 

крізь цю м'ясорубку 

They’d have to run this gauntlet one way 

or another 

Тобі з Ольгою поговорити треба You’ll have tо talk with Olga 

Треба завтра з бухгалтером зустрітись I have to meet up with the accountant 

tomorrow 

Треба передзвонити I have to make a call 

Відхилення від моделі: 

І випити чого-небудь (потрібно) I could go for a drink 

Може, потрібно запивати? Maybe you need to wash them down? 

Може, чимось допомогти треба? Maybe we can help somehow 

Потрібно було щось терміново з цим 

робити 

According to Olga, all of our other 

documents were in good shape; our 

licenses, on the other hand, might 

actually cause some trouble, so we 

needed to do something about them fast 

Потрібно це вирішити We need to settle this 

Спробувати ж треба, правильно? We should at least try, right? 

Треба було вдома сидіти We should have just stayed home 

Треба довіряти один одному But hey, we need to trust each other, isn’t 

that right Lyolik? 

 

Модель 2: (S3) + (не) можна + Vinf  S + can/ could (not) + Vinf 

А звідки можна зателефонувати? So where can I make a call? 

А нам до міста не можна Sonny boy, that’s the city over there, and 

we can’t go into the city 

Можна було розпізнати лише якісь 

обриси, тінь 

I could have only make out some outlines 

and shadows, but I must have looked like 

a tank driver who still had a lot of fight in 

him, though his tank had long since gone 

up in flames 

Можна було фізично відчути чийсь 

погляд 

I could feel eyes on me 

Можна було, щоправда, на все це 

забити 

Well, actually, I guess I could have just 

said, “screw this” and hightailed it to 

Amsterdam 

Можна мені ковток? Could I have a sip? 

На тебе можна розраховувати? Can we count on you? 

Ну, щоб знайти тебе можна було Well, so people could get hold of you 

Чому не можна обійтись без мене? Can’t they get by without me? 
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Відхилення від моделі 

Можна й не прикривати We don’t actually have to 

 

Модель 3: Краще + (S3) + VinfIt would be best/better + (for S) to + Vinf 

Краще зателефонувати Льоліку й 

попередити 

It’d be best to give Lyolik a call let him 

know 

Краще тобі самому з ними поговорити Like I keep saying, it’d be best for you to 

talk to them yourself 

Краще тобі справді куди-небудь 

поїхати на кілька днів 

It’d be better for you to go someplace a 

few more days 

 

Модель 4: Praed → S + V 

Везти його з собою не хотілось I didn’t want to drag him along 

Доводилось починати все спочатку Gradually we started up again 

Тобі, у будь-якому разі довелося б 

платити більше 

In any case you’d have to pay more 

Чекати довелось довго I had to wait a good while 

 

Переклад поза моделями 

А можна якось допомогти мені без 

сакраклів? 

Uh . . . How about you just help me out, 

and we skip the game of Gorodki? 

Загалом після подібних плакатів 

сексом не хотілося займатись 

узагалі — ніколи і ні з ким 

Posters like that make you want to swear 

off sex altogether 

І взагалі — не потрібно боятись There’s no need to be afraid, none 

whatsoever 

І що не потрібно рогом упиратись Аnd you shouldn’t be so damn stubborn 

Їм уже давно пора обламати роги Yeah, they’re in line for a long overdue 

beating 

Їх давно викинути треба I’ve been meaning to throw them out 

anyway 

Можливо, так і потрібно вчити їх 

літати 

Maybe that’s the only way to teach them 

to fly 

Можна назвати це стосунками Isn’t that why you wanted to talk to me? 

Навіть штрафувати не хочеться No reason to pull these guys over; it’s not 

like you could shake them down for all 

that much anyway 



42 
 

Пити хочеться I’m thirsty 

Потрібно було вибиратись додому It was time to go home 

Потрібно було якось добиратись 

додому 

 

Потрібно з документами розібратись I’ve got some paperwork to take care of 

Просто потрібно покладатись на себе 

та на свою витримку 

Just believe in yourself and persevere 

Слабо (добити) I guess I’m too much of a pussy 

Слабо добити? Finish it off. оr are you too much of a 

pussy? 

Угу, потрібно до неї зайти І guess I’d better stop by and visit her 

 

Переклад речень із головним членом, вираженим словом категорії стану 

 З наявним суб’єктом: 

Модель 1: S3 + Praed  S + Vf 

Але мені дуже треба But I really need it 

Від мене всім щось треба Everybody always wants something from 

me 

Добре, мені все одно Good, I couldn’t care less  

Мені стало незручно I started to feel a bit uneasy 

Ну, може, тобі від мене щось треба Well, maybe you want something from 

me? 

Погано йому He’s hurting 

Про щось питати його мені було 

незручно 

Desperate now, the driver remained 

silent – and I felt too awkward to speak 

up 

Так тобі до міста треба? So, you need to get to the city? 

Тобі від мене точно нічого не треба? But…are you positive you don’t need 

anything from me? 

Тобі тут самій не страшно? You aren’t scared up here, all by 

yourself? 

Відхилення від моделі 

Так нам і не треба церкви You don’t need a church to get married 

 

Переклад поза моделлю 

Газовиків було всього дванадцятеро, 

включно з бухгалтером 

The gas guys only had twelve players, 

including their accountant 

Да незручно нам There won’t be a good time  
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Їх тоді зовсім небагато було There weren’t many of them back then 

Мені цікаво. Справді That’s not true. I wanna hear it 

Не страшно Not a big deal 

Новим звичкам з'являтись було пізно It’s too late to get used to anything else 

Обережно на трасі Drive safe 

Обережно Be careful up here 

Поза грою було Time had already run out 

Темно так темно I’ll be just fine 

Тільки нічого не видно But you can’t see a thing out there 

Тобі просто говорити That’s easy for you to say 

Тобі тут добре? You don’t actually like it around here, do 

you? 

Тут спокійніше It’s more relaxing here 

 

 Безсуб’єктні конструкції: 

Модель 1: (Advlocat) + Cop + Praed It + to be/got/seemed + Adv  

Було тут просторо й тепло It was spacious and warm inside 

Всюди було темно й порожньо It seemed completely abandoned, and the 

front door was padlocked 

І чимдалі зимніше ставало в цих 

вологих піонерських стінах 

The longer the storm continued, the 

colder it got in that damp Pioneer room 

На подвір'ї було тихо і порожньо It was quiet and empty in the 

neighborhood 

Порожньо тут якось It’s just kinda empty 

Стало зовсім тихо It got incredibly quiet 

Стало тихо It got quiet 

Стало тихо It was quiet 

Темно було It was dark 

Переклад поза моделлю: 

Було темно і порожньо There was nothing to see on the other 

side, but then someone’s face emerged 

from the darkness 

 

Модель 2: Advlocat + (Cop) + PraedSlocat + Cop + Pred 

На вулицях було порожньо The city was empty 

Того дня було якось надзвичайно тихо 

й сонячно 

That day was particularly quiet, and the 

sun seemed particularly bright 
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ДОДАТОК 2 
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Спосіб заповнення суб'єктної позиції під час 
перекладу безособових речень 


