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ВСТУП 

За допомогою мови як функціонуючої системи здійснюється 

комунікативна діяльність у різних сферах соціального і культурного життя. 

Основною і домінуючою мовною функцією визнається комунікативна, 

оскільки саме для її реалізації використовує весь арсенал мовних засобів. У 

зв’язку з цим особливого значення набуває дослідження одиниць різних 

рівнів мовної системи в плані виконання ними саме цієї функції. 

Інтегруючою одиницею комунікації вважається текст, який 

представляє собою «деякий закінчений відрізок, як максимальну дискретну 

одиницю, яка становить фрагмент конкретної комунікації» [3, с. 26]. У 

рамках тексту і проводиться виявлення особливостей реалізації мовних 

засобів, які співвідносяться як з об’єктивних планом його змісту – 

предметно-логічною основою тексту, так і з суб’єктивних планом, що 

включає авторську інтенцію і складну мережу пов’язаних з нею 

суб’єктивно-особистісних смислових ліній. З’ясування ролі і питомої ваги 

суб’єктивного фактора у свою чергу припускає рішення багатьох проблем, 

у тому числі й такої важливої, як встановлення закономірностей 

функціонування емоційно-значущих одиниць у мовному вжитку. 

Особливий інтерес у цьому зв’язку становлять такі одиниці мови як вигуки. 

Вигуки являють собою клас емоційно-значимих одиниць мови, які 

служать для вираження безпосередніх емоційних реакцій та волевиявлень 

мовця. Оскільки емоції в реальному спілкуванні орієнтовані на певного 

адресата мовлення і «надають мові те забарвлення, яке в цілому називається 

прагматикою» [7, с. 114], постає необхідність дослідження англійських 

вигуків та особливостей їх перекладу на українську мову. 

У світлі інтенсивного розвинення прагмалінгвістики стає ясно, що 

вигуки володіють рядом властивостей, яких немає навіть у іменних частин 

мови. Мова йде насамперед про те, що вигуки здатні представляти 
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висловлювання абсолютивно, не потребуючи синтаксичної підтримки 

мовного ланцюга. У фахових статтях і наукових дослідженнях, присвячених 

проблемі вигуків (роботи А. Вежбицької [5], І. Гаценко [6], Р. Гаськевича 

[7], Л. Ікалюка [9], О. Каптюрової [11-12], Т. Оришечко [17] та інших 

розглядаються структурні, семантичні та синтаксичні особливості цього 

класу слів, здійснюється членування корпусу вигуків на підкласи і 

проводиться аналіз їх позиційного варіювання в структурі речення.   

Об’єктом наукової роботи виступають вигуки англійської мови. 

Предметом дослідження є особливості перекладу англійських вигуків 

на українську мову. 

Мета наукової роботи полягає у дослідження англійських вигуків та 

їх українських еквівалентів. 

До основних завдань наукової роботи віднесено наступні: 

 охарактеризувати вигуки як емотивно-експресивні одиниці 

мови; 

 навести класифікацію вигуків англійської мови; 

 з’ясувати проблемні аспекті перекладу англійських вигуків на 

українську мову; 

 навести характеристику основних способів перекладу вигуків з 

англійської на українську мову. 

Дослідження практичного матеріалу проводиться у роботі на основі 

комплексного використання різних методів і підходів: аналізу, синтезу, 

систематизації, узагальнення, лінгвістичного спостереження, контекстно-

ситуативного (дискурсивного) та порівняльного аналізу.   

Наукова новизна роботи полягає як у самій постановці проблеми, 

так і в отриманих результатах дослідження, які полягають у розробці 

методології перекладу вигуків сучасної англійської мови. 

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає у здійсненні 
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систематизації наукових поглядів на проблему перекладу англійських 

вигуків. 

Деякі основні положення і висновки наукової роботи мають яскраво 

виражену практичну цінність, яка полягає у можливому їх використанні 

при навчанні студентів мовних факультетів. Проведене дослідження також 

відкриває можливість використовувати окремі положення при написанні 

курсових і дипломних робіт з цього досі недостатньо вивченого класу слів у 

лінгвістиці. 
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РОЗДІЛ І. ВИГУКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ  

ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

1.1. Вигуки як емотивно-експресивні одиниці мови 

 

Вигук – це мовний знак, незмінне за формою слово, ізольоване в 

реченні знаками пунктуації, яке самостійно утворює цілу фразу, не 

поєднуючись з іншими реченнями (фразами); позбавлене номінативної 

функції; наділене загальнозрозумілим значенням (це контекст на письмі й 

інтонація в усному мовленні); служить для вираження волевиявлень та 

живої емоційної реакції на поведінку співрозмовника або навколишню 

дійсність; його динамізм і експресивність виявляються в діалектичній 

єдності почуттєвого та інтелектуального. Як особливий розряд слів вигук, 

на відміну від інших частин мови – характеризується відсутністю 

спеціальних граматичних показників [18, с. 206]. 

Вигуки-словосполучення й речення характеризуються чітким 

порядком розташування компонентів. 

Н. Шведова зазначає, що російські вигуки завжди передають 

виражену наголошену тональність, тобто виділяються інтонаційно [20, 

с. 17]. Те ж саме простежуємо й в англійській та українській 

лінгвокультурах. 

Вигуки англійської мови становлять мовну універсалію, оскільки 

вони є граматичною категорією, властивою більшості мов світу. Вигуки 

безпосередньо пов’язані з прагматичною інформацією, тобто 

комунікативність у них висувається на перший план, тому що семантика 

більшості вигуків виявляється в процесі комунікації. 

До вигуків належать будь-які слова та усталені вирази в мові, які 

висловлюють, але не називають ту чи іншу емоцію. Вони граматично не 

пов’язані з іншими членами речення та володіють відтінком відособленості. 
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У сучасному мовознавстві  існує кілька поглядів на природу й статус 

вигуків:  

а) вигук перебуває поза системою частин мови [5, с. 611];  

б) вигук належить до системи частин мови, але посідає особливе 

місце в ній [14, с. 43];  

в) вигук – частина мови, що належить до службових одиниць поряд із 

частками, прийменниками й сполучниками [10, с. 9];  

г) вигук – частина мови, що належить до розряду повнозначних слів, 

які мають самостійне лексичне значення [18, с. 208];  

д) в дискурсивній лінгвістичній парадигмі вигуки розглядають як 

дискурсивні слова, що своєрідно актуалізуються в дискурсі й мають 

прагматичну наповненість, що залежить від різних чинників, окреслених 

мовленнєвою ситуацією [16, с. 104]. 

Положення вигуків у класифікації частин мови є нестійким, оскільки 

найчастіше частини мови розглядаються як граматичні класи слів, а вигуки 

включають в себе граматично невідмінювані слова і не мають граматичних 

показників. Особливість вигуків полягає не тільки в граматичній 

неоформленості, але і в тому, що вони не мають номінативної функції. 

Вигуки виражають почуття, їх денотативне значення полягає у вираженні 

емоцій. Основна сфера функціонування вигуків – побутово-розмовна мова. 

Вигуки не мають синтаксичних зв’язків з іншими словами, вони є 

самостійними висловлюваннями і реченнями. Однак вони не ізольовані від 

інших слів і в потоці мови вживаються з дієсловами, прислівниками, 

власними іменами. 

Багато вигуків можуть переходити в інші частини мови, набуваючи 

при цьому лексичне значення, номінативну функцію і здатність утворювати 

граматичні форми і вступати у зв’язки із іншими членами речення. 

Традиційно вважається, що вигуки використовуються для вираження 
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емоцій. При цьому значення основних первинних вигуків визнається 

дифузним, список імен емоцій, які може передавати вигук, у великій 

кількості словникових статей відкрито. Однак лексикографи досі не мають 

єдиної думки щодо переліку емоційних номінацій через цілком зрозумілі 

причини: емоцій багато, а жорсткої, закінченої їх класифікації не існує 

(причому не існує навіть у психології, не кажучи вже про лінгвістику). Саме 

тому більшість емоційних вигуків має деяку синонімічну природу в 

більшості робіт по дослідженню їх семантики, безумовно невірним буде як 

спроба ототожнення їх в рамках однієї мови в різних контекстах, так і 

спроба передачі емотивного початку без урахування лінгвокультурного 

компоненту. 

У сучасній лінгвокультурології використовується положення про 

універсальність базових емоцій, їх інтегральний характер. Проте в 

лінгвістиці емоцій, на жаль, немає адекватного визначення поняття 

«емоція». Існує декілька його дефініцій. Російський учений В. Шаховський 

вважає, що емоції це – різновид людських пристрастей, які пронизують усі 

сфери життя людини й зафіксовані на всіх рівнях мови [19, с. 21]. 

Американський психолог К. Ізард розглядає емоції як основну мотиваційну 

систему організму [8, с. 55]. На його думку, «емоція – це те, що мотивує, 

організовує й скеровує сприйняття, мислення й дії» [8, с. 57]. Учений 

вважає, що емоція мотивує, мобілізує мовну енергію, регулює та фільтрує 

сприйняття світу й мови зокрема. 

У цьому дослідженні спираємося на поняття «емоція», сформульоване 

В. Шаховським. У лінгвістиці емоцій існують різні погляди на їх 

класифікацію. К. Ізард виокремлює такі емоції, як щастя, подив, сум 

(смуток), відраза, гнів, страх [8, с. 33]. Більшість науковців поділяє емоції 

на позитивні та негативні [8, с. 34]. 

Отже, вигук  належить до найбільш характерних елементів емоційної 
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сфери мовлення, які безпосередньо пов’язані з паралінгвістичними, 

невербальними засобами, що й виокремлює їх серед інших класів слів [18, 

с. 206]. Вигук має «тонку контекстуальну чутливість», що зв’язує зміст 

речення з мовцем [1, с. 8].  

До найбільш уживаних вигуків  в англійській лінгвокультурі належать 

ті, що вербалізують радість, здивування, обурення, гнів, страх та 

розчарування, наприклад:  What! So, that’s what you want! So that’s it! All the 

more so! Alas! Bugger this for a lark! Damfino! Tough titty! 

У процесі комунікації для реалізації відповідної прагматичної мети 

(завдання) простежуємо «взаємодію» мовних одиниць, передусім 

словотвірного й лексико-семантичного мовних рівнів. Вигук як частина 

мови, як відомо, не є замкненою групою слів, оскільки для вербалізації 

емоцій потрібні «свіжі» мовні засоби, тому вигуки англійської мови 

систематично поповнюється новими одиницями, зокрема й запозиченими. 

Цей процес, зрозуміло, характерний для похідних (вторинних) одиниць. 

Крім запозичення, поповнення вигуків відбувається за рахунок словотвірної 

й семантичної деривації, насамперед це відбувається шляхом конверсії. На 

думку сучасних дослідників, найбільш активно переходять до вигуків:  

а) іменники, наприклад: Nonsence! Devil! Hell! Stuff! God! Jesus!;  

б) дієслова, наприклад: Be off! Curse! Damn! Dash! Break it up! Cut it! 

Shut up! Clear off! Forget you! Hop off!;  

в) прикметники, наприклад: Dad-binged! Dad-blamed! Dad-dashed! 

Damnationed! Plegged! Tarned! 

Усі вигуки з контекстуально зумовленим значенням і відповідним 

прагматичним призначенням можна, звичайно, поділити на такі, що 

вербалізують певні позитивні чи негативні симптоматичні ситуації. 

Р. Якобсон звертає увагу на здатність вигуків виконувати експресивну 

функцію, вказуючи, що вигуки репрезентують суто емотивний шар мови: 
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«Вони відрізняються від засобів реферативної мови як за своєю звуковою 

подобою (особливі звукосполучення і навіть звуки, які не зустрічаються в 

інших словах), так і синтаксичною роллю (вони є не членами, а 

еквівалентами речень)» [21, с. 198]. У подібному ракурсі розглядає вигуки 

Р. Траск, стверджуючи, що вигук – «лексична одиниця чи фраза, яка 

служить для вираження емоції і типово не входять у жодну синтаксичну 

структуру» [23, с. 144]. Це все дає підстави вважати вигуки автономними 

одиницями. 

О. Каптюрова запропонувала семантичну класифікацію вигуку. На її 

думку, за семантичним чинником вигуки можна поділити на відповідні 

семантичні групи, що виражають спектр різних емоції, наприклад:  

 гніву (Ah! God! Hang it! Blazes! Blow it! By Jar! Now then! Tcha! 

Tut!); 

 ненависті (Humph! Jove! Whew! Ha! Hah! Ugh! Phew! Aha!); 

 осуду, несхвалення, обурення (Gracious! Really! Ha! By Jove! 

Humph! Oh! Ugh! Whew! [12, с. 8] 

Природа значення вигуків сфокусована не в семантиці, а в 

прагматиці, відповідному прагматичному наповненні. До складу вигуку як 

частини мови входять слова, словополучення та речення фразеологізованої 

структури. Отже, належність одиниць різних мовних рівнів до вигуку 

пов’язана з їх ресемантизацією та десемантизацією. За семантичними 

параметрами вигук можна поділити на групи, що виражають спектр різних 

емоцій.  І в англійській лінгвокультурі, вербалізація  емоцій, без сумніву, 

відбувається насамперед за рахунок використання вигуків.   
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1.2. Класифікація вигуків англійської мови 

Принципи виділення частин мови, зокрема вигуків, основи їх 

класифікації залишаються до цього часу суперечливим питанням 

лінгвістики. Цю проблему у різні часи розглядали класики української, 

російської та західноєвропейської лінгвістичної думки: О. Потебня, 

О. Пєшковський, О. Шахматов, Л. Щерба, В. Виноградов, О. Кубрякова, 

А. Вежбицька та ін.  

За синтаксичними характеристиками вигуки утворюють дві групи: 

однослівні вигуки, тобто вигуки, що складаються з одного слова, та 

багатослівні (репрезентовані у формі словосполучень і речень), вторинні чи 

похідні. 

За Ф. Амекою, первинні вигуки – слова, які не можуть вживатися в 

іншому значенні, окрім як вигуку. А вторинні вигуки – «слова, які мають 

самостійне семантичне значення, але які можуть вживатися як окремі 

висловлення для вираження розумового ставлення або стану» [22, с. 111]. 

Звідси, вторинні вигуки раніше були повнозначними словами чи 

словосполученнями, але згодом втратили своє предметно-логічне значення і 

почали використовуватися як самостійні одиниці. Первинні вигуки, як 

правило, є короткими однослівними емоційними викриками. 

Однослівні вигуки поділяються на: 

1.1. Первісні, непохідні вигуки.  

До англійських однослівних дієслівних вигуків належить зокрема 

такий, як Oops!, що в реченні Oops! I nearly dropped it! є показником 

миттєвої й несподіваної дії. Цей вигук дослідники характеризують 

неоднозначно. Одні вчені вважають цю лексичну одиницю імперативною 

формою дієслова, а інші – вигуком [18, с. 208]. Автор цієї праці схильна 

відносити подібні лексичні одиниці до вигуків, оскільки вони повністю 

втрачають первинне лексичне значення й слугують для вказівки на миттєві 
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й несподівані дії, містять, по суті, прагматичну інформацію. Крім того, 

подібні лексичні одиниці яскраво виражають експресію. У тлумачних 

словниках вони мають позначку «вигук» (Longman Dictionary). Утім, на 

жаль, у чинних на сьогодні тлумачних словниках відсутня прагматична 

інформація, подібні одиниці мови актуалізуються в дискурсі, що повинно 

бути відповідно описано в словниках активного типу, створення яких лише 

почалося. 

Це вигуки, що виникли давно і обслуговують емоційну сторону життя 

людини. Вони не пов’язані з певною частиною мови. Наприклад: Ah! Aha! 

Aye! Bah! Chut! Oh! Phew! Це прості знаки емоційного та вольового 

вираження, які здебільшого походять від емоційних викриків, що 

супроводжують рефлекси організму на зовнішні подразнення. Ці вигуки 

характеризуються фонетичною оформленістю. Усі вони фіксуються 

словниками з позначкою вигук. До них належать також вигуки, що 

виступають як сполучення двох чи кількох первісних вигуків: Ah-a-a-ah! 

Ah-h-h! Er-er-er! M- m-m! [6, с.  88]. 

1.2. Похідні, вторинні вигуки. До них належать вигуки, що беруть 

початок від повнозначних частин мови, які втратили притаманну їм 

синтаксичну функцію, трансформувалися в іншу граматичну одиницю, 

втратили здатність до формоутворення і перетворилися на застиглі незмінні 

формули.  

Такі словосполучення переходять до класу вигуків як готові 

мовленнєві одиниці, при цьому вони ресемантизуються й набувають 

цілісного вигукового значення, що не виводиться, на відміну від вільних 

словосполучень, з семантики складових одиниць, наприклад: So long!, де 

два слова повністю десемантизувалися й виражають сигнал фатичної 

комунікації, – «Бувай!»; Beat it! Bug off! Buzz off! Clear off! Go climb a tree! 

Go cook a raddish! Go fish! Drop dead! Fry your face! Fry ice! Forget you! Frig 
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off! Get rooted! Get lost! Get off my back! Get on your bike! Get stuffed! Get 

knotted! Go to grass! Go to blue blazes! Hop off! Jump at yourself! Kiss my foot! 

Peddle your fish! Peel a grape! Pick a pickle! Scrape yourself!, де слова також 

десемантизувалися й позначають «Забирайся геть!». Ці англійські вигуки 

вербалізують емоцію гніву, виражаючи відповідну прагматику. 

За своїми семантичними характеристиками вони стали виразниками 

різних емоцій та волевиявлень. Це такі вигуки як: Excuse! Greetings! Help! 

Horror! Please! Surprise! Thanks! Наприклад: «...rather embarrassed and 

touched: «No, please, please!», де Please! є вигуком і виражає подяку з 

відтінком зніяковіння. Деякі з похідних, вторинних вигуків, що генетично 

беруть свій початок від повнозначних слів, десемантизуються. Наприклад, 

іменник fiddlesticks, що позначає смичок для гри на скрипці, і вигук 

Fiddlesticks! зі значенням Нісенітниця! Саме з таким значенням цей вигук 

фіксує словник Longman з позначкою вигук. Пор. також swell – іменник зі 

значенням узвишшя, хвилювання та ін., і вигук Swell!, що виражає радість, 

здивування тощо [9, с. 34]. 

Серед похідних вигуків виділяються наступні: 

Однослівні вигуки, запозичені англійською мовою з інших мов: 

Alleluia! Ave! Eureka! Kaput! Mayday! Vivat! тощо. Такі запозичені вигуки 

характерні й для інших індоєвропейських мов. Пор.: в українській мові – 

Алло! Караул! Браво! Полундра! [15]. 

Вигуки, до складу яких входить два і більше слова складаються з 

кількох підгруп: 

- Вигуки, до складу яких входять мовні одиниці, що являють 

собою сполучення з двох і більше слів. Ці вигуки є непервісними, 

вторинними, похідними. Такі словосполучення переходять до класу вигуків 

як готові мовленнєві одиниці, при цьому вони ресемантизуються й 

набувають цілісного вигукового значення, яке не виводиться, на відміну від 
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вільних словосполучень, з семантики складових одиниць. Їхньою 

характерною особливістю є те, що вони можуть вживатися і як вільні 

словосполучення, і як вигукові висловлення, наприклад: Oh, today is a really 

good morning, де good morning є вільним словосполученням і виконує роль 

члена речення – присудка; та Good morning! як вираження, що 

використовується під час зустрічі, або коли вас зустрічає хто-небудь вранці, 

наприклад: «Good morning, sir!» У словосполученні So long! всі слова 

повністю десемантизувалися й позначають Бувай! До побачення!, 

наприклад: «Well, so long, little boy», Riply cried hilariously; «Oh, shut up! So 

long, Elwood»; «So long, Basil!». 

- Вигуки, що є реченнями й фразеологічними зворотами 

характеризуються тим, що сприймаються як специфічна форма єдиної 

лексеми: Well, I never! You don’t say so! Це стосується й фразеологічних 

зворотів, у яких окремі компоненти вже повністю десемантизувалися: Go 

and jump in the river! 

Вигуки-директиви вживаються в директивних мовленнєвих актах, 

актах спонукання, в яких мовець висловлює свою волю, спрямовану на 

виконання певної дії. Враховуючи сферу вживання, виділяються групи 

одиниць за колом діяльності, за об’єктом діяльності, за суб’єктом 

діяльності. Вони функціонують як:  

1) військові накази й команди (Shoulder arms!);  

2) морські команди (All hands on deck!);  

3) спортивні команди (Ready! Steady! Go!);  

4) команди й розпорядження, що використовуються в деяких 

професійних жаргонах і під час спільної трудової діяльності: а) у кіно й на 

радіо (Action!); б) у цирку (Allez!); в) під час спільної праці, піднятті 

вантажів тощо (Heave ho!); г) під час спільного співу, танців тощо (All 

together now!). Зазначені вигуки об’єднуються в одну групу, оскільки 
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їхньою ілокутивною силою є лаконічне вираження рішучої волі мовця, який 

не припускає заперечення, і має, як правило, вищий соціальний статус. 

Другу групу становлять вигуки з ілокутивною силою спонукання до 

дії, які об’єднуються спільною ілокутивною метою – спонукання слухача 

виконати волю мовця. Вони характерні для неофіційних ситуацій 

спілкування комунікантів симетричного й асиметричного соціального 

статусу і поділяються на спонукання до: 1) дії (Come on!); 2) швидшого 

виконання розпочатої дії, швидшого її завершення (Shake a leg!); 3) дії, які 

вживаються у звертаннях до дітей (Hush-a- bye-bye!). Відмінність цих двох 

груп вигуків полягає в ступені категоричності висловлення, ситуації 

спілкування комунікантів. Усі вигуки цих груп належать до наказових, 

імперативних мовленнєвих актів [15]. 

До вигуків-директивів належать і одиниці з ілокутивною силою 

спонукання до припинення дії. Вони поділяються на підгрупи вигуків зі 

значенням: 1) вимоги мовця залишити його у спокої (Bertie, lay off, lay off! 

For pity’s sake, lay off!); 2) припинення вчинення дії (Basta!); 3) прохання не 

поспішати (Hold it! They’re still in the hall, we might be able to hear 

something); 4) припинення розмови на певну тему, вимоги замовкнути 

(Ssshh! There’s someone moving inside. You’ll have to go). Ілокутивною силою 

наступної групи директивних вигуків є попередження, застереження (One! 

Two! Look out!). Більша частина одиниць цих груп стилістично маркована 

[18, с. 209]. 

Ілокутивною метою наступної групи є вираження жалю, співчуття, 

чуйного ставлення до чужого горя, страждання, спроба своїм співчутливим 

ставленням заспокоїти, полегшити його, вселити адресатові бадьорість, 

упевненість (Now come...you must not feel sorry for yourself). 

Окремими мовленнєвими актами є вигуки, які містять згоду на щось. 

Це є: 1) стверджувальна відповідь, позитивна реакція на певну ситуацію, 
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дозвіл (May I borrow your paper? – By all means!); 2) вираження взаємної 

домовленості, згоди (I’ll handle it. – Okay!); 3) вираження однаковості 

думки, одностайності (You do not usually take this class? – Quite correct!). 

Вигуки з ілокутивною силою заперечення, незгоди поділяються на дві 

підгрупи:  

1. Вигуки, що виражають заперечну відповідь на прохання, 

пропозицію, ввічливу й емфатичну відмову, заборону (Will you lend me J5? 

– Nothing doing!). 

2. Вигуки, що виражають незгоду, розбіжність, несходження 

думки мовця з думкою співрозмовника (What kind of someone else? – Some 

kind of fink. – Rubbish!). 

Важливу роль у мовленні виконують вигуки-експресиви, котрі є 

складовою частиною експресивних мовленнєвих актів, які, виражаючи 

емоційний стан, включають формули соціального етикету. Мовленнєвий 

етикет диктує норми мовленнєвої поведінки. 

Серед формул мовленнєвого етикету виділяються: 

1. Вигуки-привітання [greeting], які вживаються як самостійно, так 

і як засіб організації мовленнєвого спілкування. Вжите самостійно, 

привітання виконує функцію простого акту ввічливості: Good 

afternoon/day/evening!; Hello! Hi! How do you do! та інші.  

2. Вигуки-привертання уваги [attention attractant]: Hey! Hi there! 

Attention! I say! Listen! та інші. Вони використовуються для встановлення й 

відновлення мовленнєвого контакту як із знайомими, так і з незнайомими, 

для підтримання контакту або стимулювання уваги. 

3. Вигуки-заповнювачі пауз [pause filler]: M... er...! You know! та 

інші. Вживаючи їх, мовець виграє час, обмірковуючи зміст висловлення і 

одночасно даючи змогу співрозмовникові зрозуміти, що висловлення ще не 

завершене. 



17 

 

4. Вигуки-прощання [farewell]. Серед них виділяються вигуки, які 

безпосередньо вживаються під час прощання (Bye!) і вигуки, які є 

одночасно і привітаннями, і прощаннями Hello! Hi! Як прощання 

використовують вигуки-побажання добра, вдачі: All the best! Bon voyage!; 

вигуки-попередження, що містять прохання бути уважним, обережним: 

Take care!; вигуки-вказівки на наступну зустріч: Till tomorrow/the next time! 

та інші.  

5. Вигуки-вибачення [apology]: I’m sorry! Pardon me! Excuse me!; 

до них належать: вигуки, в яких міститься визнання своєї провини: My 

fault!; вигуки-прохання не ображатися: No hard feelings!; вигуки, в яких 

міститься обіцянка не повторювати своїх слів, дій: I won’t do/say it again! 

6. Вигуки-подяка [gratitude]. Вони є невід’ємною частиною 

мовленнєвого етикету: Thank you/thanks! You shouldn’t have! тощо. 

Дотримання максими скромності, що входить до принципу 

ввічливості, визначає семантичний зміст пропозиції мовленнєвого акту-

відповіді на подяку: It’s no trouble! It’s nothing! That’s OK! No problem! 

тощо. 

7. Окремою групою є висловлення з іллокутивною силою 

привітання [congratulation]. До них належать не тільки привітання, але й 

такі ритуалізовані жанри, як тости, подяки, співчуття, запрошення тощо: 

Merry Christmas! Happy birthday (to you)! Welcome! тощо. 

Отже можемо зробити висновок, що вигуки – комунікативно  

зумовлені одиниці семантики, оскільки їхнє значення виявляється в 

основному в процесі спілкування, комунікативність у них висувається на 

перший план, тому що семантика більшості вигуків виявляється в процесі 

комунікації. Вигуки, безумовно, становлять окрему самостійну частину 

мови, проте в самій системі мови мають особливий статус. Їх неможливо 

розглядати ані як повноцінні лексичні одиниці, ані як функціональні слова. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ВИГУКІВ 

НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

2.1. Проблемні аспекти перекладу англійських вигуків на українську 

мову 

Сучасне мовознавство спрямоване на усвідомлення функціональної 

специфіки мовних одиниць, виявлення їхнього місця в дискусії. 

Л. Бархударов визначає переклад як «процес заміни мовленнєвого твору 

(тексту) на одній мові мовленнєвим твором (текстом) на іншій мові при 

збереженні незмінного плану змісту». Це означає, що під час перекладу 

відбувається заміна одиниць мови, але зберігаються незмінні плани змісту, 

тобто передана текстом інформація [2, с. 15]. 

Зрозуміло, що переклад вигуків викликає труднощі. Але при цьому 

важливо вказати на псевдо- (фальшиву) і безеквівалентність, тобто вдавану 

відсутність еквівалентів в мові перекладу. 

Можливі підходи до перекладу вигукових конструкцій на даний 

момент являють собою певну опозицію: з одного боку, це трансляція чисто 

емотивного компоненту в цільовому тексті, з іншого боку збереження 

лінгвокультурного колориту та елімінація або ж відхід від повносенсової  

адекватної передачі емоції.  

До основних труднощів перекладу вигукових конструкцій належать 

такі:  

1) багатозначність деяких вигуків. Прагматичне значення вигуку 

можна точніше встановити за допомогою речення, до складу якого входить 

вигук, якщо таке речення є у тексті оригіналу;  

2) нечіткість смислу, оскільки вигуки не називають, а лише 

позначають емоції або почуття; 

3) наявність етноспецифічних вигуків в англійській мові, наприклад 
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whee, halloa, gawd, gawdlmighty, duh, fiddle-dee-dee, haramph [4, с. 117]. 

Неправильний переклад вигуків та вилучення їх з тексту перекладу 

може призвести до викривлення оригінальної ідеї автора, а саме 

недостатнього прояву та знебарвлення емоційного стану учасника 

діалогічного мовлення, відношення власне автора до перебігу подій. 

Визначити, які саме асоціації та емоції вкладає автор висловлювання в 

кожну лексичну одиницю становить певну складність. Але необхідність 

правильно розшифрувати інформацію, що міститься у мовленнєвому акті та 

правильно інтерпретувати емоції та асоціації, закладені в конотативних 

полях їх окремих частин – тільки половина завдання, що стоїть перед 

перекладачем. Друга половина – це коректно виразити усі ці нюанси мовою 

перекладу, а це набагато складніше. 

Багато вчених при розгляді якихось абстрактних аспектів семантики 

вокального жесту і, погоджуючись з апріорною універсальністю цього 

глибинного утворення для всього людства, все ж схиляються до розгляду 

питання про відмінність вигуків, які передають один і той же вокальний 

жест у різних лінгвокультурах: наприклад, англійський вигук – Pooh!  

А. Вежбицька визнає, що між вигуками є певна схожість, але робить 

при цьому акцент на відмінностях і на їх непередбачуваності [5, с. 624]. 

Так, щодо даного питання А. Вежбицька схиляється до думки, яку ми 

поділяємо, що у кожній конкретній мові існує свій неповторний набір   

вигуків, який не співпадає з подібними системами інших мов. 

В українській, як цільовій для перекладацького аспекту нашої роботи 

мові, наприклад, немає повних еквівалентів для англійських вигуків gee і 

wow, у результаті чого україномовний читач в процесі роботи з 

англомовним текстом не здатний вгадати, що ці вигуки означають у тому 

чи іншому контексті. При цьому слід враховувати форму мовлення, 

письмову або усну. Так, в усному мовленні будь-вокальний жест 
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вербалізується за допомогою деякого набору не власне мовних, а швидше 

акустичних можливостей – це рух тону, тембр і довгота звучання того чи 

іншого фонетичного компонента, що дає можливість відносно легкого 

розпізнавання вербалізованої емоції. 

Для адекватного перекладу необхідно враховувати і контекст, і 

національні особливості походження та вживання вигуку. Важливо 

правильно визначити інтонацію, з якою вимовляється вигук у конкретній 

мовленнєвій ситуації, так як саме інтонація багато в чому визначає зміст 

вигукової конструкції. Тому для забезпечення повної адекватності при 

перекладі необхідно розрізняти їх варіанти як у вихідній мові, так і в мові 

перекладу. Адже вигуки, не розрізняючись за значенням, можуть бути 

абсолютно різними за стилістичним вживанням.  

Наприклад, вигуки типу «Come», «Well» містять в собі функції різної 

значимості: емоційно-оцінної і спонукальної: 

Well, I lay if I get hold of you i’ll... – Ну  постривай, дай тільки до тебе 

добратися... 

Well, I know. – А  я знаю. 

Well, why don’t you? – Ну так чого ж не б’єшся? 

Well, maybe it is, and maybe it ain’t.  – Що ж, може, робота, а може, і 

не робота. 

Well, here...– Ну, гаразд... 

Well, I never! – Ну-ну! 

Oh come, now! – Та кинь ти! 

Oh come, now lemme just try. – Слухай, пусти хоч спробувати. 

Ідентифікація значення емотивної складової, що криється в глибинній 

семантиці вигукової конструкції, декодування відповідного вокального 

жесту, у письмовому тексті гранично ускладнені. І перекладач художнього, 

насамперед, емотивного тексту зобов’язаний вирішити цю проблему, 
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інакше реалізація прагматичної складової у мові перекладу виявиться 

неможливою. У даному випадку ми маємо справу з двома радикально 

різними підходами до перекладу вигукових конструкцій:  

1) врахування і опора тільки на графічну форму і пошук еквівалентної 

відповідності в лексикографічних джерелах;  

2) контекстуальна обумовленість, інтуїція перекладача у процесі 

пошуку аналогів і адекватних форм передачі як емотивної, так і 

лінгвокультурної складової вокального жесту у мові перекладу [7, с. 115]. 

У першому випадку вигук найчастіше отримує не тільки схоже 

функціонально-прагматичне забарвлення у разі поверхневої ідентифікації 

емотивної компоненти значення, але й аналогічну орфоепію і орфографію: 

«Ah, the news from India!» she cried. – «Ах, ці вісті з Індії!» – скрикнула 

вона. 

Показовим прикладом другого підходу із зміною, як написання, так і 

звучання, проте максимально близькою відповідністю емоційної і 

лінгвокультурної домінанті у мові перекладу, служить наступний варіант 

перекладу: 

«Oh Iook», she іmplored him. But what was there to look at? A few sheep. 

That was all. – Погляньте! – благала вона. Але на що тут дивитися? Тільки 

одні вівці. От і все. 

Підводячи підсумок вищесказаного, слід зазначити, що особливість і 

складність процесу перекладу вигуків обумовлена особливими 

характеристиками їх значень, які не описуються звичайними формально-

логічними способами, як інших одиниць мови, адже їх головним 

компонентом є вираження суб’єктивно чуттєвих відносин до дійсності поза 

межами звичної номінації. Вигуковий фонд кожної мови не є застиглою 

системою, він постійно поповнюється [11, с. 141]. 



22 

 

2.2. Характеристика основних способів перекладу вигуків з англійської 

на українську мову 

Вигук як слово, яке служить для вираження емоцій, передачі почуттів 

і намірів мовця, несе важливу інформацію, яку необхідно передати, щоб 

зберегти справжнє послання автора. 

Вигуки надають мові жвавості, використовуються в емоційних 

репліках і висловлюваннях. У художній літературі вигуки 

використовуються для мовної характеристики персонажів, для передачі 

динаміки подій, раптовості дій. 

Так як кожен народ має свій менталітет і особливості сприйняття 

навколишнього світу, то емоційні прояви будуть звучати по-різному, а 

знання правильних відповідників – необхідна складова правильного 

перекладу. 

Як було з’ясовано у п. 2.1, неправильний переклад або вилучення 

вигуків може призвести до знебарвлення емоційності тексту. То ж 

розглянемо основні способи перекладу вигуків з англійської на українську 

мову. 

У випадках використання прийому транслітерації при передачі 

англійських вигуків (первинних вигуків) на українську мову часто 

відбуваються порушення в семантиці цілісного тексту, змінюється стиль 

оповіді, може створюватися враження деякої «неповноцінності» цільового 

тексту або ж неадекватної та нелогічної поведінки персонажа, у мовленні 

якого присутні розглянуті вигуки. Транслітерація при перекладі вигуків з 

англійської на українську мову може привести також до дефектного або ж 

протилежного сприйняття значення цілісного висловлювання, адже 

глибинна семантика вигуків незрозуміла для представника іншої 

лінгвокультури. 

Однак необхідно зауважити, що в мові перекладу найчастіше є 
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постійні закономірні відповідності для вигуків вихідної мови. Але завдання 

перекладача емотивного тексту, навантаженого безліччю емоційних 

ситуацій, ускладнюється саме відмінностями у властивостях вигукових 

конструкцій в системі мови, де вони зустрічаються набагато частіше, а 

семантична наповненість їх набагато вища, ніж у лексикографічних 

джерелах. Для забезпечення адекватності передачі емотивної та 

лінгвокультурної складової англійських вигуків необхідним є введення 

понять варіанта й інваріанта того чи іншого конструкта, при цьому дані 

поняття не обов’язково повинні корелювати у вихідній мові та мові 

перекладу, вирішальну роль відіграє відповідність експресивних і 

емоційних відтінків кожної окремо взятої вигукової конструкції мови 

цільового контексту і мовної ситуації в емоційно-експресивному плані в 

мові оригіналу [12, с. 12]. 

Переклад англійських вигуків, що майже повністю збігаються за 

формою з вигуками української мови, не викликає труднощів, наприклад:  

Oh, John, John, have I brought you to this? It is my doing, Sir Henry – all 

mine! – О Джоне, Джоне, до чого я тебе довела! Це я винна, сер Генрі, в 

усьому винна тільки я. 

«Oh, my God!» I gasped. «What is it? What does it mean?   –  О Боже! – 

видихнув я. – Що це таке? Що це? 

При перекладі вигуку Oh в обох випадках було використано 

словниковий відповідник цього вигуку, а саме український вигук О [17, 

с. 394]. 

Разом з тим, у багатьох випадках переклад вигуків викликає певні 

труднощі. Як свідчить проаналізований матеріал, існують такі 

найпоширеніші прийоми перекладу англійських вигуків:  

1) використання існуючого українського словникового відповідника, 

наприклад:  
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Thank God! Thank God! – Слава Богу! Слава Богу!  

No, no, surely not! – Ні, ні, цього не може бути! 

2) транскодування (звукова та/або графічна форма слова вихідної 

мови передається засобами абетки мови перекладу) (Wow – Вау, Ok – Окей, 

Oops – Упс)); 

3) варіантний відповідник:  

Ha, you see it now.  – Ага, тепер ви теж побачили.  

But, hark, what is that? – Але стривайте! Що це?  

«The hound!» cried Holmes. «Come, Watson, come! Great heavens, if we 

are too late!» – «Це собака! – вигукнув Холмс. – Ану, Вотсоне, біжімо туди. 

Боже милий, аби тільки встигнути!»  

У цих прикладах англійські вигуки Ha, hark, Come перекладено 

словами, які не є словниковими відповідниками і підібрані з урахуванням 

контекстуального значення вигуку, який перекладається, та норм 

української мови. 

4) повнозначним словом або словосполученням:  

Dear me! What a very shocking affair! How did he die? – Ось тобі й 

маєш! Жахлива подія! Як же це сталося? 

There it is! – 1 cried. – Дивіться! – вигукнув я. 

5) уведення вигуку в переклад тоді, коли вигук відсутній в оригіналі, 

наприклад:  

Move your light across the window, Watson! – cried the baronet. – ‘See, 

the other moves also! – Ану, поводіть свічкою, Вотсоне! – вигукнув баронет. 

– Бачите, той вогник також рухається з боку в бік! 

6) вилучення вигуку (здебільшого вилучаються вигуки ah, oh, well, 

erm), наприклад:  

Here, Lestrade, your brandy-bottle! – Лестреде, де ваш коньяк? 

У цьому прикладі вилучення вигуку компенсується тим, що у 
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перекладі змінено структуру речення, а саме окличне речення 

оригінального речення замінено питальним у тексті перекладу, для чого 

вживається питальне слово де.  

Слід зазначати, що під час вибору прийому перекладу слід 

враховувати ситуацію спілкування, контекст, у якому вживається вигук, 

його прагматичне значення, ступінь емоційного забарвлення речення. 

Основним критерієм вибору прийому перекладу повинен бути ступінь 

еквівалентності перекладеного речення. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, вигуки англійської мови – це особливий розряд мовленнєвих 

знаків, що становлять мовну універсалію, оскільки є граматичною 

категорією, властивою більшості мов світу. Комунікативність у них 

висувається на перший план, тому що семантика більшості вигуків 

виявляється в процесі комунікації. Вигукові словосполучення і речення 

семантично неподільні, тобто становлять цілісну одиницю, незважаючи на 

складений характер. 

Вигуки функціонують:  

а) у контексті експресивних мовленнєвих актів, до яких належать акти 

привітання й прощання, вдячності, вибачення й відповіді на них, тости 

тощо;  

б) у контексті директивних мовленнєвих актів, у яких міститься 

вимога тиші, підкорення, вислови, що побутують у професійних жаргонах, і 

одиниці, що використовуються для впливу на дітей та тварин. Первісні 

прагматичні значення цих висловлень зумовлюють прагматичні значення 

вигуків. 

Вигуки англійської мови можуть прагматично варіювати, що 

пов’язане з їхньою потенційною й синхронною прагматичною 

багатозначністю, зумовленою їхньою здатністю до реалізації кількох 

прагматичних значень у різних і одних і тих самих мовленнєвих контекстах 

функціонування.  

Прагматичне варіювання вигуків пов’язане з їхнім позиційним 

варіюванням. Вигукам властивий ілокутивний синкретизм, пов’язаний з 

тим, що вигуки можуть одночасно виражати кілька прагматичних значень, 

що нерідко спостерігається при транспонуванні ілокутивної сили одиниць 

однієї групи в іншу. Прагматичне варіювання та прагматичний синкретизм, 

як правило, притаманні вигукам з конвенційно-обумовленим значенням – 
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вигукам-директивам та вигукам-експресивам. 

Англійські вигуки характеризуються чітко вираженою 

етнонаціональною специфікою, при цьому їх глибинний семантичний зміст, 

а також особливості вживання у мові часто безпосередньо корелюють з 

національно-культурними традиціями і історією народу – носія мови. Тут 

на перший план виступають вже гендерні та етноспецифічні 

характеристики етимології і вживання вигукової конструкції. Незнання або 

навмисне ігнорування цих особливостей у мові персонажів або автора твору 

створює при сприйнятті цільового тексту враження неправильної емоційної 

поведінки суб’єкта в момент мовного спілкування чи призводить до 

порушення стилістики твору, авторського задуму. 

При адекватній трансляції прагматичного і лінгвокультурного 

компонентів вигуків повинен обов’язково враховуватися той факт, що їх 

семантична синонімія не завжди означає стилістичну синонімію, їх 

вживання у диференціації привносить неповторний колорит у художній 

твір, репрезентує не тільки мовний, але й соціальний портрет героя або 

самого автора. 
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