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(Російська мова в українських текстах) 
 

Багатогранні плідні зв’язки двох братніх мов — російської і української, паралельне 
функціонування їх нашій республіці знаходять відбиття в художній літературі. Російські 
письменники у творах про Україну використовують слова і граматичні форми, що 
характеризують мову персонажів. 

Чимало російських висловів знаходимо в творах українських радянських 
письменників. Виправдане ідейно й естетично, таке використання надбань 
близькоспоріднених мов не приводить до сплутування мовних систем, порушення 
літературної норми; воно зумовлюється ситуацією мовлення, контекстом і тому органічно 
входить у художню тканину твору. 

Різними засобами і з неоднаковою метою вводиться російська мова в український 
художній текст. Так, у першій сцені «Загибелі ескадри» О. Корнійчука смертельно 
поранений комісар просить заспівати про кочегара: «Раскинулось море широко...». Ця 
російська пісня — не музичний дивертисмент, що вводиться лише для посилення емоційної 
тональності п’єси. Пісня входить у текст твору як компонент дії, як складова сюжетної лінії. 
Драматург кілька разів повертається до цієї російської пісні. 

Російська мова звучить і тоді, коли Стрижень розшифровує радіограму, підписану 
В. І. Леніним: «Сімнадцять, дріб три, одинадцять... Дорогие товарищи. Двадцять шість, дріб 
п’ять, сім, сорок три... Германия ультимативно требует от нас возвращения флота в 
Севастополь...». Драматург досягає цим документальної точності, історичної вірогідності, 
життєвої правди. 

У «Поемі про море» О. Довженка Олена і Гуренко говорять про щастя, про велику 
нашу країну, її людей. Поетичні рядки Лермонтова передають піднесений настрій, «чаруючі 
думки»: «Держава наша, каже, тому й велика, що ви в ній великі, звичайні малі люди... «В 
вышине торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом...». Які слова!». По-новому 
розкривається духовний світ сучасних робітників. 

Ще одна прекрасна російська пісня звучить у «Поемі...» – «Соловьи, соловьи, не 
тревожьте солдат». Вона також несе важливий смисловий заряд. Спогади воєнних років 
оповивають генерала Федорченка. У грізну музику бою «вступить і поступово витисне її 
хвилююча пісня». Під цю мелодію сценарій передбачає показати дівчат, які чекають 
солдатів. Пісня йде по кадрах, на яких видно теслярів, що відбудовують зруйновані оселі. 
«Не тревожьте солдат, соловьи» трохи змінює порядок слів письменник і цим самим ніби 
ставить крапку, завершує епізод. 

Складними зв’язками часом переплітається російський і український мовний 
«матеріал» у поетичних рядках. Вірш Павла Тичини «їдемо з Великої Багачки» навіяний 
поетичним шедевром М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Рядки «Выхожу один 
я на дорогу» та «И звезда с звездою говорит» визначають стилістику вірша, його ритмічний 
склад. Кінцеві слова цих рядків римуються з українськими словами, що розширює 
горизонти самої рими (зокрема, російське проривне г вступає в контакт з українським 
фрикативним звуком): укр. строгу — рос. дорогу, рос. дорогу — укр. перемогу. 
Майстерність П. Тичини виявляється в умінні поєднати дві змістові лінії, дві мовні течії, 
причому російський текст підсилює, підносить поетичність вірша, стає його невід’ємною 
рисою: 

В ніч таку, морозяну і строгу, 
в небі зорі — наче вимиті, нові... 
«Выхожу один я на дорогу» 
все дзвенить у мене в голові. 

Радянський поет порівнює долю митця в дореволюційні і післяреволюційні часи; 
російський текст допомагає йому створити яскраву антитезу, протиставити гіркі слова 



Лермонтова бадьорим пісням наших днів: 
«Выхожу один я на дорогу» —  
В цих словах ой скільки гіркоти!  
Ми ж співаєм сонцю перемогу,  
Сонечку, з яким нам легко йти! 

Завершується вірш рядком Лермонтова, що мовби синтезує роздумливий, 
філософський тон обох творів, поєднуючи їх за поетичним баченням світу: 

...Сніг скрипить. Вже близько он Яреськи,  
«И звезда с звездою говорит». 

Нерідко письменники звертаються до окремих висловів із творів О. С. Пушкіна. 
Я мову братньої Росії 
По Пушкіну в дитинстві вчив, — 

пише Р. Братунь. І тому так природно в його вірш про дружбу двох братніх народів і їх 
спільну боротьбу вплітається пушкінський рядок: 

І «буря мглою небо кроет...»,  
Та сонце — вірилось — зійде...  
Займався день весни нової —  
Нам Русь на визволення йде. 

І тут пушкінські слова — елемент композиційної будови твору — переосмислюються 
як символічний образ, як уособлення страшних старих часів (таке розуміння підтримується 
радянським поетом, що зображує мову Пушкіна «як символ правди і надії, як в майбуття 
ясний порив»). У цьому вірші рядок великого російського поета входить у ритмічну 
організацію, стає основою незвичайної рими: «кроет» — «нової». 

Поезія Л. Дмитерка «Михайловське» має епіграфом пушкінські слова «Зачем 
кружится ветер в овраге?..». Саме цей вислів дає поштовх усьому віршеві, повторюється в 
зміненому вигляді у перших його рядках, розвивається в наступних, поступово 
наповнюючись новим змістом: 

Навіщо, справді, у байраці  
Шалений вітровій гуде... 

Епіграфи з творів, написаних російською мовою, передують і іншим поезіям. І не 
просто передують, а обігруються, переосмислюються. «Бог веселый винограда» Пушкіна 
стоїть на початку вірша М. Рильського «Виноградар». А в самій поезії йдеться про юнака із 
секатором у руках, який «там відріже зайву парость, там підв’язує гілки». Розповідь про 
нього починається і закінчується пушкінським рядком, проте фінальний рядок семантично 
трансформується, пристосовується до змісту вірша. З доброю усмішкою говорить поет про 
свого героя: 

Аж дивує древніх муз,  
Бог веселий винограду,  
Що скінчив радянський вуз! 

Поезія М. Рильського «Зустріч в Нижньому», присвячена дружбі великого Кобзаря і 
відомого російського актора М. С Щепкіна, починається записом у «Щоденнику» 
Т. Г. Шевченка: «Праздникам праздник и торжество есть из торжеств! В три часа ночи 
приехал Михайло Семенович Щепкин». Поет тільки-но повернувся із заслання, і у 
Нижньому Новгороді на нього чекає радість бачити вірного друга, однодумця. Скільки треба 
розповісти, згадати, почути! І в радянського поета мимоволі виникає згадка про іншу 
зустріч: «опальний» Пушкін у Михайловському вітає свого друга і побратима — Пущина. 
Образом цих двох зустрічей, двох дружб, джерелом яких були спільні погляди і думки, став 
пушкінський «колокольчик небывалый», який у вірші Рильського перегукується із словами 
щоденника про «праздник праздникам» і «торжество из торжеств»: 

Замети, як вовки, стояли,  
І сніговий курився прах —  
Та колокольчик небывалый  



Зненацька задзвенів в ушах... 
За мотивами знаменитої пісні про Катюшу, «тієї, що Ісаковський написав», 

створений однойменний вірш А. Малишка. Той же ритм, ті самі знайомі кожній радянській 
людині слова «Выходила на берег Катюша». Цю пісню співають двоє негрів в Оклахомі. 
Вона викликає широкі асоціації, роздуми: 

І вона тим двом палила душу,  
Піднімала з рабства і оман.  
«Выходила на берег Катюша» —  
За Великий Тихий океан! 

Неодноразово зверталися письменники й до паралельного вживання тих самих 
російських і українських! слів і виразів. Мета таких зіставлень може бути різною. Скажімо, 
Микола Упеник у поезії «Тобі, Росіє» звертається зі щирими, проникливими словами дружби 
і любові до братньої Росії. Кожна строфа закінчується рефреном, що концентровано передає 
почуття всіх радянських людей, — «Земний уклін тобі, Росіє». Наприкінці твору поет 
відчуває потребу звернутись до російського народу його ж «великою й могутньою» мовою: 

Під стягом партії йдемо 
в єдинім прагненні з тобою 
до верховин, які звемо 
комуністичною добою: 
споруду сонячну її 
вже бачу в райдужній красі я, — 
за кроки впевнені твої 
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, 

РОССИЯ! 
Звертання стає безпосереднім, прямоконтактним, слова знайшли адресата. 
Російське слово по-різному вводиться в українську художню мову. Цитати з 

російського твору зазвичай передаються без орфографічних змін і виділяються в тексті за 
існуючими правилами. Змінюються ці слова за законами російської мови: 

Коли сестра твоя й дружина 
Ідуть, як друзі бойові,  
Коли співає Україна  
В Большом театре у Москві... 

(М. Рильський). 
Окремі російські слова і вирази, що вплітаються в український текст, найчастіше 

графічно не позначаються і передаються засобами українського письма. Російські вислови 
немовби вростають в український текст. Емоційно забарвлені, незвичні в такому оточенні, 
вони викликають значний виразовий ефект. Російські вислови знаходять своє місце в 
загальній системі художньо-естетичних засобів твору, служать його ідейно-тематичному 
спрямуванню. Як сказав П. Тичина: «Хай слово мовлено інакше — та суть в нім наша 
зостається». 
 


