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Особливості відтворення англійських комунікативів в українських 

перекладах 

Сьогодні лінгвісти приділяють велику увагу вивченню такого мовного 

явища, як комунікатив, його комунікативно-прагматичним характеристикам, 

оскільки саме комунікатив допомагає виразити й передати наші почуття та 

емоції, переживання, бажання. Останній виконує важливі функції у мовленні, в 

ньому виразно виявляється прагматичне значення.  

Наше дослідження англійських комунікативів та особливостей їх 

відтворення українською є актуальним, оскільки сьогодні проблема їх 

класифікації та перекладу українською є однією з недостатньо вивчених у 

мовознавстві та перекладознавстві. 

Комунікативи є чистими знаками емоцій та являють собою особливий 

прошарок лексики, оскільки мають всі типові риси емоційної лексики. Ці 

лексичні одиниці демонструють синтаксичну факультативність, тобто існує 

можливість їх опущення без порушення цільності висловлювання; відсутність 

синтаксичних зв’язків з іншими частинами речення; семантичну іррадіацію, яка 

полягає в тому, що присутність хоча б одного емоційного слова надає 

емоційність цілому висловленню. Такі мовні одиниці мають морфологічну 

незмінюваність, неділимість, підвищену емоційність та емфатичну інтонацію 

[1: 138]. Самі по собі комунікативи відіграють особливо важливу роль для 

встановлення та підтримки мовленнєвого контакту. Ці лексичні одиниці 

виражають безпосередньо ті або інші емоції, не називаючи їх і не вказуючи на 

їх позитивний чи негативний характер. Отже, певний комунікатив може 



передавати цілий спектр почуттів залежно від ситуації: відчай, радість, подив, 

розчарування, жаль та інші. 

Залежність від конкретного контексту і в той самий час відносна свобода 

використання таких одиниць пов’язана з семантичною функцією комунікативів. 

Ці одиниці складаються з вигуків, часток, тобто з лексики зі стертою 

семантикою. Не володіючи звичайними характеристиками мовних одиниць, 

такими як словозміна і синтаксичні зв’язки, комунікативи, за рахунок своєї 

ідіоматичної форми, стійкості інтонаційного оформлення, наявність 

прихованих прагматичних та дискурсивних правил вживання, активно 

використовуються в мовній взаємодії [6: 544]. 

Комунікативи визначаються непредикативним характером, є 

комунікативною реакцією на репліку співрозмовника; семантичною 

оформленістю інтонацією і синтаксичною незалежністю; неподільністю; 

незмінністю (фіксованою формою); залежністю від контексту; 

неідіоматичністю; супроводом мімікою та жестами [3: 464].  

Оскільки комунікативи присутні в мовній компетенції та мовній 

свідомості носіїв мови, вони використовуються в цілому ряді мовленнєвих 

ситуацій:  

- згода/незгода (Yes!, Agreed!, Shake!, No!, Put it there!, No deal!); 

- застереження (Fair and softly!); 

- спроба заспокоїти співрозмовника (Cool it!, Keep your hair on!); 

- відсутність інтересу (I don’t care!, Big deal!, Break my heart!); 

- задоволення (Cowabunga!, Diggety damn!, Hey!, Hotcha!, Love it to death!); 

- невдоволення (Bugger off!, Can you stand for that!, Don’t give me that!);  

- схвалення (All the way!, Attaboy!, Bless you!, Dandy!, Fair enough!); 

- насмішка (Been and gone and done it!); 

- презирство (Be hanged!, Blah!, Huh!, Nuts to you!, The hell with it!); 

- хвастощі (Did I ever!, Your geese are all swans!, Is the bear a Catholic); 

- збентеження (I don’t know where to put myself!, Was my face red!) [4: 312]. 



З вище сказаного можна зробити висновок, що комунікативи мають 

здебільшого емоційно-оцінне значення і виступають у ролі слів-речень або 

входять до складу якогось речення. Вони слугують, як і вигуки, для вираження 

різноманітних почуттів, емоцій, вольових спонукань особи.  

Деякі англійські та українські комунікативи можуть збігатися за 

значенням та функцією, і тому переклад таких комунікативів не становить 

труднощів. Разом і з тим, у багатьох випадках переклад комунікативів є досить 

важким завданням. Існують такі найпоширеніші прийоми перекладу 

англійських комунікативів:  

- використання існуючого українського словникового відповідника; 

- запозичення з англійської мови (транскодування): Wow – Bay, Yeah – Йє, 

які виражають скептицизм до сказаного або є переможним вигуком, Oops – Упс 

(несподіванка, від того, що щось неприємне трапилося). Комунікативи, 

запозичені в англійську мову з інших мов, можуть передаватися відповідними 

вигуками, запозиченими й в українську мову; 

- варіантний відповідник: ahem – гм або кхе-кхе відповідно до ситуації;  

- повнозначне слово або словосполучення; 

- вилучення комунікативу (здебільшого вилучаються вигуки oh, well, erm). 

-  уведення комунікативу в переклад тоді, коли комунікатив відсутній в 

оригіналі. 

Розглянемо приклади перекладу одного з найбільш популярних 

англійських комунікативів вигуку oh dear українською мовою. Як бачимо з 

тексту оригіналу, комунікатив має різні значення в різному лексичному 

оточенні.  

Комунікатив oh dear тлумачиться як вигук, який виражає симпатію, жаль, 

нетерпіння, подив, презирство, і перекладається за допомогою таких слів, як 

Боже мій!, Невже?, Ні за що! [8] 

Підбір вже існуючого словникового відповідника – один з 

розповсюджених прийомів перекладу комунікативу oh dear, коли 

використовується не менш емоційний український комунікатив ой ґвалт! 



“I'll stay on my own feet, thank you, or my name's not Amy Persimmon, and — 

come on, oh dear,  my goodness, oh DEAR —what is  the matter? I can't walk, I'm 

going, I — oh, help, HELP!” [9: 13] – Красно дякую, я стоятиму на власних 

ногах, - або я не Емі Персіммон! Ой ґвалт, та що ж діється? Я не можу йти … 

я кудись… Ой, рятуйте!  [5: 32] В цьому випадку і комунікатив oh dear і його 

український відповідник виражають здивування та сполох. 

При перекладі зазначеного комунікативу має місце прийом підбору 

контекстуального відповідника, а також переклад за допомогою повнозначного 

слова чи словосполучення. Наприклад, комунікатив oh dear виражає 

переживання щодо якоїсь події: 

“Oh dear! Oh dear! I shall be late!” [7: 13] – Ой лишенько, лишенько, як я 

забарився! [2: 8]. 

“Oh  dear, what nonsense I’m talking!” [7: 21]  –  О людоньки, що за дурниці 

я верзу! [2: 12]. Як бачимо з прикладу, комунікатив oh dear та його український 

відповідник виражають переживання. 

У наступному прикладі комунікатив oh dear виражає розпач та 

жалість“Оh dear! cried Alice in a sorrowful tone, I’m afraid I’ve offended it again! 

[7: 23] – O-о-ой! – розпачливо зойкнула Аліса. – Я знов її образила! [2: 15], що 

відтворюється і в українському перекладі.  

В українському перекладі можливим є використання вигуку ой із 

повнозначним словосполученням. Наприклад: 

“Oh dear! I’d nearly forgotten that  I’ve got to grow up again! Let me see – 

how is it to be managed? [7: 28]  – Ой, мало не забула - мені ж треба трохи 

підрости! Ану лиш поміркуймо, як його зробити? [2: 25]  У цьому контексті 

комунікатив oh dear означає радість від згадування про якусь подію. 

Досить поширеним є використання у перекладі комунікативів ой мамочко 

та ой лишенько для підсилення емоції страху та побоювання: 

“Oh dear!” said Michael. "Don't make me laugh any more. I can't stand it! I 

shall break!" [9: 13]  – Ой мамочко! Не смішіть мене, я більше не можу, я лусну! 

– гукав Майкл [5: 33]. “Oh dear, all I can find is my sailor hat and a pair of 



gloves!” said Michael, running round the room [9: 15]. – Ой лишенько, я знайшов 

тільки свою матроську шапочку і рукавички, - казав Майкл, бігаючи по кімнаті 

[5: 18].  

Як бачимо, в усіх цих прикладах комунікатив оh dear відрізняється 

відтінками свого значення, виражаючи широкий спектр емоцій – переживання, 

жалість, співчуття сум, використовується в якості пестливого звертання, яке 

придає висловлюванню більш експресивного емоційного забарвлення. При 

перекладі цього комунікативу використовуються лексичні трансформації 

додавання для підсилення емоційного забарвлення висловлень, а також прийом 

підбору контекстуального відповідника. 

Перспективи подальших досліджень вбачається нам у зіставному аналізі 

англійських та українських комунікативів. 
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