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У широкому колі питань, пов’язаних з практикою перекладу, значне місце займають 
проблеми передавання українською мовою російських дієприкметників і дієприкметникових 
словосполучень. Оскільки дієприкметники та дієприкметники із залежними від них словами 
(далі скорочено: сполуки з дієприкметниками) характеризуються інформативною 
насиченістю, тобто здатністю передавати велику кількість інформації в короткому 
словесному вираженні, вони широко використовуються в науковій літературі і публіцистиці. 
Найкращим зразком змістовно насиченого використання їх є твори В. І. Леніна. 

При дослідженні перекладу творів В. І. Леніна українською мовою можна простежити, як 
добиралися відповідні дієприкметники і сполуки з дієприкметниками для дотримання 
точності, конкретності у передаванні змісту оригіналу. При перекладі велику увагу 
приділяли збереженню стилю оригіналу, і з цією метою, по можливості, зберігалася 
структура речення. 
Найбільш поширеним типом дієприкметників є спільні для обох мов пасивні 

дієприкметники минулого часу, утворені від інфінітивних основ за допомогою суфіксів -н-, -
ен-, -т- (расчищенный — розчищений, унаследованный — успадкований). Російські 
конструкції речень з такими невідокремленими дієприкметниками і сполуками з 
дієприкметниками у позиції перед означуваним словом чи відокремленим у позиції після 
означуваного слова, виконуючи функцію означення, зберігають свою структуру при 
перекладі: Ибо на расчищенной от одного буржуазного поколения почве постоянно в 
истории являются новые поколения... (ПСС, т. 36, с. 261)1 — Бо на розчищеному від одного 
буржуазного покоління ґрунті постійно в історії з’являються нові покоління... (ПЗТ, т. 36, 
с. 245—246). 

Трапляються конструкції речень змішаного типу: з відокремленими та невідокремленими 
дієприкметниками і сполуки з дієприкметниками. Так, в одному реченні можуть 
поєднуватися невідокремлений дієприкметник-означення і відокремлене дієприкметникове 
словосполучення-означення: ..в обстановке неслыханной разрухи, созданной войною, — 
понятно, что такой переход представляет из себя огромные трудности (ПСС, т. 36, с. 130) — 
..в обстановці нечуваної розрухи, створеної війною, — зрозуміло, що такий перехід 
зв’язаний з величезними труднощами (ПЗТ, т. 36, с. 123). 

Зустрічаються випадки, коли російська модель «дієприкметник + іменник (займенник) в 
ор. відм.» українською мовою передається або аналогічно до російської, або як 
«дієприкметник + іменник в род. відм. з прийменником від»: Это выступление пролетариата 
в стране, одурманенной угаром национализма и опьяненной ядом шовинизма, есть факт 
первостепенной важности... (ПСС, т. 36, с. 531) — Цей виступ пролетаріату в країні, 
одурманеній чадом націоналізму і сп’янілій від отрути шовінізму, є факт першорядної 
ваги.. (ПЗТ, т. 36, с. 501). Врахування внутрішніх зв’язків у реченні, а саме синтаксичних 
функцій відмінків, зумовило те, що російське словосполучення одурманенный угаром 
передано українською мовою так званим орудним речовини одурманений чадом, отже, 
тотожно оригіналові, а словосполучення опьяненный ядом — як сп’янілий від отрути, 
оскільки активний дієприкметник минулого часу, що утворюється продуктивним для 
української мови (і не вживаним у російській мові) суфіксом -л-, потребує родового відмінка 
з прийменником від, отже — відповідно оригіналові. 

Пасивні дієприкметники минулого часу в українській і російській мовах, крім 
означальної, виконують і функцію присудка. Присудок виражається або одиничним 
дієприкметником (простий), або дієприкметником у сполученні з дієсловом-зв’язкою бути 
                                                           
1 Приклади взяті з творів: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. — М., 1967-1972 (далі — ПСС) і Ленін В. І. 
Повне зібрання творів. — К., 1967-1975 (далі — ПЗТ); тут і далі у цитатах В. І. Леніна напівжирне виділення 
наше. — Л. Ж. 



(складений). Структура речень при перекладі звичайно не порушується: Социализм 
порожден крупной машинной индустрией (ПСС, т. 36, с. 157) — Соціалізм породжений 
великою машинною індустрією (ПЗТ, т. 36, с. 148); Особое значение имеет это решение 
потому, что оно было принято единогласно.. (ПСС, т. 23, с. 71) — Особливе значення має це 
рішення тому, що воно було прийняте одноголосно... (ПЗТ, т. 23, с. 69). 

У багатьох випадках російський складений присудок (з дієприкметниковим 
компонентом), зважаючи на семантику дієприкметникової форми, може передаватися в 
українській мові простим дієслівним присудком. Модель «зв’язка бути у минулому часі + 
пасивний дієприкметник» трансформується в активне дієслово у минулому часі: ..(этот 
журнал меньшевиком Плехановым был объявлен русским «Социалистическим 
Ежемесячником»).. (ПСС, т. 25, с. 181) — ..(цей журнал меншовик Плеханов оголосив 
російським «Соціалістичним Щомісячником»).. (ПЗТ, т. 25, с. 172). 

Переклад дієприкметників, утворених за допомогою продуктивних для обох мов мор-
фологічних засобів, становить найпростіший і найпоширеніший тип перекладу. Складніше з 
досить продуктивними в російській мові і значно менш продуктивними в українській актив-
ними дієприкметниками теперішнього часу з суфіксами -уч- (-юч-), -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-). 
У більшості випадків такі російські дієприкметники українською мовою передаються 
синонімічними їм прикметниками: ..Советская республика остается пока оазисом среди 
бушующего моря империалистического хищничества (ПСС, т. 36, с. 328) — ..Радянська 
республіка лишається поки що оазисом серед бурхливого моря імперіалістичного хижацтва 
(ПЗТ, т. 36, с. 310). Однак, хоч наведені суфікси в українській мові малопродуктивні, 
використання активних дієприкметників, утворених за їх допомогою в науковій мові, має 
певну перспективу на утвердження. На користь цього свідчить те, що словосполучення 
пануючий клас (ПЗТ, т. 36, с. 151), імущі класи (ПЗТ; т. 21, с. 88), трудящі класи (ПЗТ, т. 36, 
с. 311), правлячі класи (ПЗТ, т. 15, с. 100) та ін. є в українській мові термінологізованими 
назвами об’єктів дії. Отже, у подібних словосполученнях активні дієприкметники втратили 
дієслівні категоріальні характеристики і набули прикметникових. Специфічно семантичною 
особливістю прикметникової системи є вираження активної ознаки. Цим, зокрема, і 
пояснюється передача російських дієприкметників з цими суфіксами власне прикметниками 
або дієприкметниками, що перейшли в розряд прикметників: А теперь наступил период, 
когда приходится отступать перед подавляющей силой (ПСС, т. 36, с. 118) — А тепер 
настав період, коли доводиться відступати перед переважаючою силою (ПЗТ, т. 36, с. 113); 
В соответствующей резолюции мы прежде всего в мотивировке начинаем с вопроса.. (ПСС, 
т. 15, с. 81) — У відповідній резолюції ми насамперед в мотивуванні починаємо з питання.. 
(ПЗТ, т. 15, с. 76). 

Не менш поширені в мові творів В. І. Леніна пасивні дієприкметники теперішнього часу, 
які в російській мові творяться за допомогою суфіксів -ом-, -ем-, -им- від перехідних 
дієслівних основ теперішнього часу. Відомо, що в сучасній українській мові пасивні 
дієприкметники теперішнього часу не утворюються. Тому такі дієприкметники і сполуки з 
дієприкметниками українською мовою передаються різними способами, які добираються 
залежно від функції дієприкметника в реченні. Так, якщо пасивний дієприкметник 
теперішнього часу в оригіналі є присудком, то при перекладі він потребує власне дієслівних 
відповідників: Число это [20] может быть повышаемо по постановлению самоуправляю-
щих единиц и автономных сеймов (ПСС, т. 25, с. 136) — Це число [20] може 
підвищуватись за постановою самоврядовуваних одиниць і автономних сеймів (ПЗТ, т. 25, 
с. 131). 

При перекладі окремих речень з дієприкметниками цієї групи у ролі присудків можна 
помітити таку особливість: простий присудок-дієприкметник українською мовою часто 
передається дієслівним складеним, у якому роль зв’язки виконує допоміжне модальне слово. 
Такий переклад зумовлюється необхідністю точнішого передавання семантики присудка 
російської мови, що виражає відтінок можливості, необхідності: ..то, что было сказано 
относительно отдельного товара, буквально приложимо к находящейся на рынке товарной 



массе определенной отрасли производства (ПСС, т. 25, с. 38-39) — ..те, що було сказано про 
окремий товар, можна буквально застосувати до існуючої на ринку товарної маси певної 
галузі виробництва (ПЗТ, т. 25, с. 38). 

В українському перекладі творів В. І. Леніна сполуки з дієприкметниками часто 
передаються підрядними частинами складнопідрядних речень. Це зумовлюється самим 
науковим стилем, для якого характерні гранична точність і однозначність. Найпоширенішим 
типом перекладу сполук з дієприкметниками з російської мови на українську є передавання 
їх в основному підрядному реченні означальними і підметовими частинами складнопідряд-
них речень. Найчастіше зустрічаються складнопідрядні речення з підрядними означальними 
частинами: Действительно рабочая, т. е. действительно содержимая на деньги рабочих, 
газета, ведущая партийную линию, есть громадный организационный аппарат (ПСС, т. 25, 
с. 373) — Справді робітнича, тобто така, що дійсно утримується на гроші робітників, газета, 
яка веде партійну лінію, є величезним організаційним апаратом (ПЗТ, т. 25, с. 357). При 
перекладі підрядними означальними частинами можна помітити деяке розрізнення у доборі 
сполучних засобів що і який. Сполучне слово що вживається, як правило, там, де підрядна 
частина належить назві неістоти, а який — там, де підрядна частина належить назві істоти. 

Підрядні означальні частини складнопідрядних речень можуть приєднуватись до 
головної за допомогою сполучника що і займенника його (її). Таке приєднання підрядної 
частини до головної у складному реченні викликано необхідністю якнайбільшої конкрети-
зації вислову: Он видит «шаг назад», сделанный старой властью к Пуришкевичам, и не 
видит шага назад, сделанного либеральной буржуазией к старой власти (ПСС, т. 21, с. 82) — 
Він бачить «крок назад», що його зробила стара влада до Пурішкевичів, і не бачить кроку 
назад, що його зробила ліберальна буржуазія до старої влади (ПЗТ, т. 21, с. 79). 

У випадках, коли дієприкметники російського оригіналу віддалені один від одного, краще 
використовувати різні сполучники: Неотъемлемую идейную заслугу дела, совершенного 
пленумом, и громадную «примиренческую» ошибку, допущенную им, многие не поняли 
хорошенько до сих пор (ПСС, т. 21, с. 2) — Невід’ємну ідейну заслугу справи, що її зробив 
пленум, і величезну «примиренську» помилку, яку він допустив, багато хто не зрозумів як 
слід і досі (ПЗТ, т. 21, с. 2). 

Для російської мови активно вживаними є форми дієприкметників на -ся. Оскільки в 
українській мові таких форм нема, то при перекладі доводиться вдаватися до заміни їх 
іншими, зокрема підрядними частинами складнопідрядних речень: ..работа печатного 
станка, практиковавшаяся до настоящего времени, может быть оправдана. (ПСС, т. 36, 
с. 352) — ..робота друкарського верстата, що практикувалась до цього часу, може бути 
виправдана.. (ПЗТ, т. 36, с. 333). 

Ускладнюється переклад російських дієприкметників на -ся ще й тим, що вони іноді вхо-
дять до синтаксично ізольованої частини речення: Этим все сказано, г. увертывающийся и 
прячущийся либеральный наездник (ПСС, т. 23, с. 223) — Цим усе сказано, як не 
викручуйся й не приховуй, пане ліберальний наїзнику (ПЗТ, т. 23, с. 212). У цьому 
прикладі, зокрема, дієприкметникова сполука формує звертання. Українською мовою 
речення передано іншою синтаксичною конструкцією, яка цілком виправдана. 

Таким чином, наведені способи передавання російських дієприкметників і сполук з 
дієприкметниками українською мовою в перекладах творів В. І. Леніна свідчать про творчий 
підхід усіх, хто працює з ленінським словом, про намагання якнайточніше викласти зміст, 
зберігаючи при цьому особливості мови і стилю праць Володимира Ілліча. 
 


