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Особливості перекладу вигуків у літературній казці Роальда Дала 

«Чарлі і шоколадна фабрика» 

 

Переклад художньої літератури – це складний процес, дослідники 

якого порівнюють лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості 

тексту оригіналу та його перекладу, визначають стратегію перекладача.  

Оскільки вигуки виконують важливу роль у різних фазах 

мовленнєвого спілкування, у дискурсі стає важливим вибір відповідного 

вигуку залежно від мети висловлювання та способу її досягнення. Слід 

зазначити, що переклад англійських вигуків стає справжнім викликом 

для перекладача, оскільки  поки що відсутні українсько-англійський чи 

англійсько-український  словники вигукової лексики. Невірне 

відтворення та вилучення вигуків з тексту може призвести до 

викривлення оригінальної ідеї автора, а саме недостатнього прояву та 

знебарвлення емоційного стану учасника діалогічного мовлення, 

відношення автора до перебігу подій [5: 197]. Отже метою 

запропонованої статті є визначення прийомів, які застосував В. Морозов 

при перекладі вигуків використаних у літературній казці Роальда Дала 

«Чарлі і шоколадна фабрика». 



Як відомо, вигуки – це мовні елементи, що слугують для вираження 

різних емоцій, почуттів, не називаючи їх. Вони є мимовільними 

спонтанними висловлювання-реакціями і не є інтенціональними 

висловлюваннями та свідомими мовленнєвими актами. Це просто 

людська реакція на певну ситуацію. У дослідженні Т.А. Оришечко 

зазначено, що труднощі перекладу вигуків обумовлюються такими 

специфічними рисами, як: 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 змісту, оскільки вигуки не називають, а лише 

позначають емоції або почуття; 3) наявність етноспецифічних вигуків; 4) 

наявність власних авторських вигуків [54: 393].  

Т.А. Оришечко у своїй статті виділяє такі прийоми перекладу 

англійських вигуків:  

- використання повного українського словникового відповідника;  

- застосування варіантного українського відповідника англійському 

вигуку;  

- транскодування – звукова та /або графічна форма слова вихідної 

мови передається засобами абетки мови перекладу; 

- утворення нового контекстуального відповідника;  

- прийом апроксимації, тобто підбір близького за вираженням емоцій 

українського вигуку; 

- вилучення вигуку. Вилучення відбувається внаслідок бажання 

перекладача не перевантажувати читача деталями, за відсутності 

відповідного сталого кліше в цільовій мові або різного лексичного 

наповнення синтаксичних структур; 



- додавання вигуку. Цей прийом  у цільовому тексті полягає у 

введенні лексичних елементів, відсутніх в оригіналі; 

- заміна англійського вигуку українським повнозначним словом, 

українською вигуковою фразою або вигуковим реченням (певною мірою 

цей прийом частково нагадує спосіб вилучення з компенсацією на 

лексичному або синтаксичному рівні) [54: 395].  

Літературна казка “Чарлі і шоколадна фабрика” досить насичена 

різноманітною вигуковою лексикою. Тут наявні і загальнопоширені, і до 

певної міри старомодні та навіть знижені просторічні вигуки. Вони 

функціонують в діалогах для точного вираження емоцій персонажів, їх 

мовної соціальної характеристики, надання більшої експресивності 

ситуації. Цей ефект має бути з точністю відтворений у перекладі, що 

вимагає певних зусиль, адже вигуки часто є багатозначними і нечіткими, 

їх значення реалізується лише в контексті. Є вигуки, які по різному 

перекладаються, тобто перекладач повинен добре розуміти ситуацію, та 

що має на меті автор вживаючи той чи інший вигук.  

Найпростішими для відтворення є непохідні та звуконаслідувальні 

вигуки. Вони, як правило, перекладені В. Морозовим за допомогою 

словникового або варіантного відповідника. Прикладами використання 

повних відповідників є наступні речення: Oh, how he loved that smell! 

[70:  17]; – Ох, як же йому подобався цей запах! [19: 12]; Ah-ha… That’s 

it, you see…[70: 25]; – Ага... Отож бо й воно.......[19: 23].“ Ssshh!” 

whispered Grandpa Joe, and he beckoned Charlie to come closer [70: 42]; - 

Цс! — прошепотів  дідунь Джо й жестом підкликав Чарлі до себе [19: 

55].“Hey, there! Mike Teavee!” shouted Mr Wonka. [70: 80]; – Гей, там! 

Майк Тіві! – крикнув містер Вонка [19: 125].  



Також, іноді зустрічаються вигуки, де поєднано варіантний 

відповідник  та  прийом апроксимації, тобто підбір близького за 

вираженням емоцій українського вигуку:“Yippeeeeeeeeee!” he 

shouted.“Three cheers for Charlie! Hip, hip, hooray!”[70: 54]; – Урааааааа!  

- горлав він.  – Хай живе Чарлі! Гіп-гіп, ура! [19: 76]. У цьому реченні 

присутні 3 типи вигуків: повний відповідник,  транскодування та 

компенсація.   

Простежуються випадки, коли один і той самий вигук перекладається 

по-різному, а точніше він несе різне емоційне забарвлення, передає різні 

почуття і перекладаєтся відповідно до контексту: 

“Oh, what a man he is, this Mr. Willy Wonka!” cried Grandpa Joe [70: 

19]. – Ой, що то за людина, містер Віллі Вонка! [19: 16] (здивування, 

захоплення); “Oh, don’t worry about them!” cried Mr. Wonka [70: 80]. – Та 

не звертайте на них уваги! – вигукнув містер Вонка [19: 124] ( байдужіть 

); “Oh, Mr Wonka,” wailed Mrs Teavee, “how can we make him grow?” [70:  

122]. – Ох, містере Вонко, –   голосила пані Тіві, - що нам зробити, щоб 

він виріс? [19: 209] ( хвилювання).  

Буває, що англійський вигук та його український відповідник не 

співпадають за стилістичними регістрами, як наприклад on earth. Цей 

вигук є поширеним розмовним виразом, що виражає здивування чи 

роздратування, тоді як близький йому за значенням еквівалент в біса 

належить до просторічного, навіть лайливого лексичного шару. Тому цей 

вигук іноді був опущений у перекладі: “What on earth’s going on!” cried 

Grandma Josephine, waking up suddenly [70: 43]. – Що таке? – скрикнула 

бабуся Джозефіна, несподівано прокинувшись [19: 58]. Проте в 

наступному прикладі він зберігається: “What on earth do you mean?” 

asked Mr Teavee sharply. [70: 119]. – Що це має означати, до дідька? [19: 



205] (вигук  у перекладі підкреслює роздратованість та переживання 

пана Тіві, адже це його син зник у телевізорі).  

Знаходимо в україномовному варіанті опущення вигуків, функція 

яких в даному контексті є несуттєвою, виконується іншими елементами 

висловлювання або ж таке їх вживання є невластивим українській мові: 

“Oh dear, look! He’s slowing down!” [70: 74]; – O, дивіться! Він гальмує! 

[19: 113] (оскільки забороняється вимовляти ім'я Боже даремно). Проте в 

українській та англійській мовах є поширеним  вживання вигуків 

біблійного походження. Однак, на відміну від української мови, в 

англійській, значно рідше використовують лексеми God/Lord 

(Бог/Господь), тому що це вважається аморальним. Замість них 

вживають різноманітні евфемізми: gosh, gawd,  bygolly, goodness, heaven, 

oh dear, oh/mymy. Такі культурні розбіжності роблять неможливим 

переклад таких вигуків за допомогою повних відповідників, вживаються 

лише контекстуальні відповідники релігійного походження, які 

виражають позитивні і негативні емоції :“Good heavens, didn’t you know 

that?” [70:  19]. – Святий Боже, невже ти не знаєш? [19: 15];“Good 

heavens, woman,” said Mr Gloop, ‘I’m not diving in there! I’ve got my best 

suit on! [70:  74]; – Побійся Бога, жінко, - вигукнув пан Глуп, - я не 

стрибатиму! Це ж мій найкращий костюм! [19: 112]; “Good heavens, girl!” 

shrieked Mrs Beauregarde suddenly, staring at Violet, ‘what’s happening to 

your nose! [70:  92]. – О Господи, дитино! – заверещала раптом пані 

Борегард, дивлячись на Віолету, - що з твоїм носом! [19: 147]; “My gosh, 

so there is!” [70: 69]. – О людоньки, й справді! [19: 102]; “Goodness me! He 

must be freezing!” [70: 60]. – Боже ж ти мій! Та він геть замерзне! [19: 

86]. 



У прикладі “By golly, he has stuck!” said Charlie [70: 74]. – Уже 

застряг! Їй-богу! – вигукнув Чарлі [19: 113],  автор перекладу вдається до 

граматичних транcформацій, переставляючи місцями слова і утворюючи 

два речення, і наголошує, що хлопець насправді потрапив у халепу. 

 Англійській й українській мовам притаманні вигуки табу зі словами 

hell,  devil. З метою пом’якшення значення та з етичних мотивів замість 

них вживаются евфемізми:  heck, darn, blazes, flaming та інші”. В 

українській мові їх непом’якшені еквіваленти, які як правило, містять 

лексеми чорт, біс, дідько, є значно рідше вживаними і відповідно, вони 

мають значно більш знижену конотацію. Ці приклади вигуків 

зустрічаються у тексті рідше, адже несуть негативне значення: 

“Oh, to blazes with that!” said Violet <…> [70: 90]. – Ой, та ну його! – 

урвала Віолета <…> [19: 145]. 

“He’s taking a heck of a long time to come across,” said Mr Teavee <…> 

[70: 119]. – Довго ж він добирається! – сказав пан Тіві <…> [19: 205].  

Як бачимо, іноді такі вигуки опущено, а їх стилістичний ефект 

компенсується за рахунок додавання другорядних елементів. Крім цього 

перекладач змінив комунікативний тип речення – з розповідного на 

окличне. 

У мові оригіналу наявні також застарілі вигуки. Усі вони виражають 

здивування. Автор перекладу намагається їх за допомогою застарілих 

українських вигуків:“Crikey!” said Mike Teavee [70: 103]. – Ого! – 

роззявив рота Марк Тіві [19: 169] (у перекладі Морозов додає слово 

роззявив з метою створення ефекту здивування). 

“Cripes!” he cried. ‘What’s going on in here? [70: 55]. – Ого! – 

здивувався він. – Що це тут діється? [19: 76] (перекладач знову ж таки 

додає слово здивувався, підсиливши  вигук сripes). “Cripes!” said Mr 



Bucket [70: 56]; - Овва! – вимовив пан Бакет [19: 79] (у перекладі вжито 

застарілий вигук).“Good gracious me!” said Mr Salt <…> [70: 107]. – О 

Господи! – зойкнув па Солт <…> [19, c. 177] ( для підсилення у перекладі 

вжито стилістично забарвлене слово зойкнув). 

Цікавою з точки зору перекладу є компенсація з вилученням, яка є 

яскравим прикладом стратегії доместикації: “Another bad lot, I’ll be 

bound,” muttered Grandma Josephine [70: 40]. – Ще один поганець, хай 

мені грець, - буркнула бабуся Джозефіна. [19: 52]. It’s terrific!” [70: 41]. – 

Клас! [19, c. 53]. “Hallelujah!” yelled Grandpa Joe. “Praise the Lord!” [70: 

57]. – Слава Богу! – вигукнув дідунь Джо. – Навіки Слава! [19: 81]. “Now, 

Violet,” Mrs. Beauregarde said <…> [70: 39]. – Цить, Віолето, - озвалась 

пані Борегард  <…> [19: 50].“Well – that’s that!” said Grandpa Joe brightly 

[70:  37]. – Ну... от і все! – весело озвався дідунь Джо [19: 46]. 

“Holy mackerel!” cried Mr Teavee. ”You mean we might have a 

collision?” [70: 113]. – Сто чортів в печінку! – вигукнув пан Тіві. – Тобто 

ми можемо зіткнутися? [19: 191]. “Good heavens, child, stop interrupting 

me!” said Mr Wonka [70: 114]. – А щоб ти здоров був! Перестань мене 

перебивати! – обурився містер Вонка [19: 194]. “Oh, my sainted aunt!” 

cried Mr Wonka [70: 118]. –“А щоб тебе качка копнула!”  - обурився 

містер Вонка [19: 201]. “See you later, alligator!” he shouted, and he pulled 

down the switch, <…> [70: 117]. – Бувайте здорові і не кашляйте! – 

вигукнув він, рвонув рубильник на себе <…> [19: 203]. 

Як бачимо, основні труднощі у відтворенні вигуків полягають у їх 

етноспецифіці (особливо це стосується вигуків з біблійною або 

лайливою складовою), а також у розмитості їх значення, яке реалізується 

лише у контексті. В результаті проведеного аналізу ми встановили, що у 

творі “Чарлі і шоколадна фабрика” були вжиті всі види перекладу 



вигуків. Найбільш численними виявились вигуки біблійного 

походження, які перекладалися з біблійною лексемою або без неї. Часто 

перекладач додає слова (переважно дієслова) для підсилення 

емотивності сказаного чи відчутого. Разом з тим, віднайдено випадки, 

коли вигуки використовуються у перекладі там, де вони відсутні в 

оригіналі, для натуралізації висловлювання або ж як компенсаторний 

механізм для відшкодування стилістичних втрат. 
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