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Пояснення, як відомо, розкривають зміст основного висловлювання шляхом його деталізації. 
Реалізуються вони за допомогою пояснювальних конструкцій різної структури і 
синтаксичної оформленості: члена речення (відчуття щастя), словосполучення (відчування 
наближення лиха), підрядного речення (враження, що ви зажурені). Пояснення може бути 
оформлене як самостійне речення, що входить до складу надфразової єдності: У мене 
з’явилася ідея... Ми зараз створимо найбільшу з можливих концентрацію хмарності... 
(перекл. з П. Буля). 

У французькій мові пояснення, що стосуються іменника, звичайно виражені підрядними 
реченнями або прийменниково-інфінітивним чи прийменниково-іменниковим 
словосполученням. 

У залежності від лексичного складу і семантичної структури між пояснювальними 
конструкціями можуть встановлюватися відношення синонімічності. Конструкції — 
синтаксичні синоніми — легко трансформуються одна в одну, зберігаючи своє смислове) 
значення. Це дозволяє при перекладі художнього тексту уникнути зайвого буквалізму, 
стилістичної одноманітності, повторень однакових чи подібних слів або звукових комплексів 
тощо. Наприклад, речення «Nёprouves-tu jamais le sentiment profond de ton inutilite», «..le 
sentiment profond que tu es inutile?» з прийменниково-іменниковою пояснювальною 
конструкцією українською мовою можна перекласти: «Хіба в тебе ніколи не з’являється 
глибоке усвідомлення своєї непотрібності?»; «...глибоке усвідомлення, що ти непотрібний?». 
Оскільки обидва переклади не зберігають ритміки французького оригіналу і його стислості, 
їх можна варіювати відповідно до стилістичних вимог створюваної перекладачем структури 
тексту українського перекладу. Прийменниково-іменникові пояснювальні конструкції 
французької мови частіше перекладаються не іменниковими конструкціями української 
мови, а підрядними реченнями, оскільки пояснювальна конструкція, виражена підрядним 
реченням, посідає домінантне місце серед інших синтаксичних синонімів у зв’язку з своєю 
відкритою предикативністю, що реалізується граматично вираженими показниками: 
наявністю підмета і присудка (ти непотрібний). 

Можливість вибору однієї з синонімічних конструкцій має особливе значення при 
перекладі прийменниково-інфінітивних пояснювальних конструкцій французької мови. 
Організуючи перекладний текст згідно з нормами сполучуваності лексичних одиниць, 
граматичними і стилістичними нормами української мови і прагнучи досягти максимальної 
не лише смислової, а й стилістичної еквівалентності оригіналу, перекладач часто віддає 
перевагу тій конструкції, яка структурно може й не відповідати французькому тексту, але 
належить до того ж синонімічного ряду і краще вписується з міркувань стилістичної 
доцільності в перекладний текст. Так, при перекладі роману Ф. Моріак «Тереза Дескейру» 
фраза з прийменниково-інфінітивною пояснювальною конструкцією «...elle avait le sentiment 
de ne plus pouvoir, desormais se perdre seule» була відтворена складнопідрядним реченням з 
пояснювальним підрядним «...в неї виникло почуття, що відтепер вона може призвести до 
загибелі не лише саму себе». Така синтаксична заміна була продиктована лексико-
граматичними і стилістичними нормами української мови, в якій для передачі модального 
значення можливості використовується особово-часова дієслівна форма. Еквівалентом 
пояснювального компонента французького тексту вдало обрано предикативне 
словосполучення «вона може призвести до загибелі». 

Вибір як автором, так і перекладачем певної синонімічної конструкції визначається не 
тільки стилістичними вимогами, а й смисловими нюансами. Коли є потреба передати в 
пояснювальному компоненті значення дії або стану як реального явища дійсності, 
найдоцільніше використати іменникову конструкцію. Підкреслюючи в поясненні 
узагальненість певного стану чи дії, у французькій мові віддається перевага 



прийменниковому інфінітиву. Пояснювальне підрядне речення виражає звичайно 
локалізовану дію. Але часто ці семантичні відтінки розрізнити важко, і вибір потрібної 
синонімічної конструкції здійснюється головним чином на основі властивостей 
сполучуваності пояснювального компонента. Так, у реченнях з іменником air «вигляд» у 
французькій мові вживається прийменникове підпорядкування, а в українській мові — 
сполучникове: Elle avait l’аіr de l’aimer vraiment — «Вона робила вигляд, що кохає його по-
справжньому», хоча й можливий варіант: «Вона робила вигляд закоханої в нього по-
справжньому». Іменник idee «думка» в обох мовах найчастіше розкриває свій конкретний 
зміст, поєднуючись з пояснювальним підрядним реченням. 

Треба враховувати і стилістичні вимоги, пов’язані з використанням паралельних 
конструкцій. Паралелізм конструкцій з прийменниково-інфінітивним зворотом у реченні 
«L’idee de paraitre zur scene, de reciter son texte, d’entendre rire, applaudir... lui etait devenue 
odieuse» створює відповідний стилістичний ефект. Українською мовою ця стилістична 
особливість може бути передана в такий спосіб: «Виходити на сцену, виголошувати свій 
текст, чути, як сміються, аплодують... Ця думка стала для нього жахливою». 

На підставі наведених міркувань і прикладів слід зробити такий висновок: заміна 
дієслівних форм віддієслівними іменниками і навпаки при перекладі французьких 
пояснювальних конструкцій українською мовою є цілком допустимою, а в ряді випадків 
доцільною або й закономірною у зв’язку з синонімічністю відповідних синтаксичних 
конструкцій, що не виключає наявності в кожній своїх диференціюючих ознак. 
 


