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УКРАЇНІЗМИ В ТВОРАХ РОСІЙСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

 
Тісний, нерозривний зв’язок російської та української художніх літератур, 

зумовлений спільністю основних тенденцій і процесів, позначився також на мовному 
оформленні літературних творів. Близькість лексичних систем російської і української 
літературних мов, взаємопроникнення їх граматико-синтаксичних структур створюють 
реальну можливість для широкого використання російськими письменниками різноманітних 
елементів української мови. Зокрема, російські письменники, які живуть на Україні чи 
пишуть про Україну, часто вживають дієслівні фразеологізми, характерні власне українській 
мові, що надають їй невимушеності чи безпосередності. 

Наприклад, російський поет І. Сельвінський у своєму поетичному епосі 
«Улялаєвщина» вдало використовує елементи української мови для надання розповіді 
відповідного колориту: 

«Улялаев був такый: вывирчене вико,  
Плэчи кучугурами, кавуном кулак.  
Зроду нэ бачено такого чоловика,  
Як той батька Улялаев Кирияк». 

 
Портретну характеристику персонажів зустрічаємо також і в прозаїчних творах 

російських письменників: «Завлек девку Ноздрев танцами да песнями. Сам красивый, 
уважительный, аж очи вбирае... И начали подбивать Варьку, чтоб замуж выходила» 
(В. Бєляєв. Солдатская невеста). 

Багато українських дієслівних фразеологічних зворотів вживаються безпосередньо в 
авторській мові: «А там побачим, как оно повернется. Много еще на нашем веку было 
разных заворотов. И еще неизвестно, как там дальше будет. Казал слепой — побачимо...» 
(І. Зверєв. Она и он); «Все воскресенье Медников провалялся в постели. Был мрачный, не 
разговаривал, на вопросы Киреева отвечал не сразу, и однозначным молчанием. И какой его 
гедзь укусил?» (В. Бєляєв. К полетам допустить). 

Частіше, однак, українські фразеологічні елементи характеризують мову персонажів: 
«Врач был молодой, здоровенного роста, толстощекий, румяный, улыбающийся. 
Наклонившись над Василием, он вдруг весело кивнул ему, как старому знакомому: — 
Слыхал новость? «Динамо» выиграло у торпедовцев. Поймал облизня? Сказать, какой счет? 
Пять— один!» (В. Бєляєв. Егорьевна); «Саша испуганно схватил мать за руку: — Коньки мне 
совсем не мешают, мама. Если хочешь знать, из-за того, что я хорошо катаюсь, меня сегодня 
пригласили сниматься в кино. — Вот еще глупости! Не замазуй мені очі! Кто-то пошутил, а 
ты и поверил!» (В. Бєляєв. Кто не боится молний); «Они пробыли вместе до вечера. Когда 
возвращались, услышали клекот: высоко в небе летел треугольник птиц. — Журавли! 
Журавли! — засуетилась Женя. — Гав не ловить! Они летят под острым углом, правая 
сторона длиннее!» (Н. Строковский. Перелет). 

Характеристика персонажів переважно властива творам, де йдеться про великі 
будівництва, де поруч працюють люди різних національностей, зокрема українці. 
Наприклад, у романі-хроніці В. Катаева «Время, вперед!»: «— Товарищ бригадир! — 
взмолился Мося. — Да я... Да мы... Прошу, разрешите рекорд! — Не лезь поперед батька! 
— хмуро бросил Ищенко». Або ж у повісті I. Зверєва — мова будівельника-українця 
Чуканова: «— Паны бьються, а в козакив чубы трищать. Вы тут принципы выясняете, а я 
горю с трубопроводом, як той швед пид Полтавой» (Романтика для взрослых). Таким чином, 
у російських художніх творах є значна кількість дієслівних фразеологічних зворотів, які 
письменники черпають з джерел української усної народної творчості. 

Українського колориту надають творові й фразеологізми, де наявні одна чи кілька 
українських лексем або де по-українському фонетично оформляється вислів: «— Ти ж 
знаешь: каждая новая метла гарно заметает» (Б. Палійчук. Эскадрилья «Лысый орел»); 



«— Да что ты его слушаешь! Он же ум свой розгубыв!» (В. Бєляєв. Пылающие рубежи). 
Як українські, так і російські письменники звертаються до спільних дієслівних 

фразеологізмів російської та української мов (морочить голову — морочити голову; вбить 
(себе) в голову — вбити (собі) в голову; ходить гоголем — ходити гоголем та ін.), що також 
можуть надавати твору певного колориту. Пор.: «Последние слова Фроси задели за живое 
начальника школы. Это ж надо — так морочыты голову и соби, и мени...» (Б. Палійчук. 
Эскадрилья «Лысый орел»); «— Перестань беситься, Виктор. Шипишь, как раскаленная 
сковородка. Все потому, что гоголем ходыты любишь» (В. Бєляєв. К полетам допустить); 
«Не спалось. Давило на сердце, оно билось настолько тихо, что рукой не удавалось уловить 
толчков. Любовь. Какая там любовь?! Нет, це ж треба — вбити собі у голову...» 
(Н. Строковский. Вешний цвет). 

Поряд з вдалою трансформацією чи вживанням українських елементів у російських 
художніх творах подекуди натрапляємо на уривки, перевантажені українізмами: «Он 
подумал: не слишком ли много у него денег? Да, гроші не пахнуть... Он достиг того, что 
может позволить себе приобрести все, что пожелал бы. Гроші лік люблять. Зайти, например, 
в любой магазин и предложить другу, близкому или просто хорошему, даже незнакомому 
человеку выбрать себе любую вещь и при этом предварительно не поинтересоваться 
стоимостью. Грошей хоч греблю гати» (Н. Строковський. Пути в Заполярье). На нашу 
думку, це не сприяє ні розкриттю теми, ні художньому увиразненню викладу. Наведені 
вислови не пов’язані органічно з текстом твору. Такі українізми «заради українізмів» 
створюють небажаний ефект. 

Іноді зустрічаються недоречно використані письменником українські фразеологізми: 
«Кинооператор, примостившись на своей койке, чертил какие-то схемы: — Прикидываю, как 
лучше расставить осветительные приборы на съемочной площадке. Жах наганяю. Оператору 
без основательной подготовки нельзя идти на съемку. Нужно надати смаку... Надо, брат, все 
обдумать, тогда можно снимать актеров свеженькими, а не замученными» (В. Бєляєв. Кто не 
боится молний). Тут автор неначе глузує зі свого персонажа. 

Таким чином, умовою вдалого застосування українських дієслівних фразеологізмів у 
російській художній літературі є старанний добір відповідних мовних засобів. Треба чітко 
відмежовувати стилістично і семантично обґрунтовані запозичення з української мови від 
несвідомого плутання елементів української та російської мов, що є звичайним порушенням 
норм як однієї, так і другої мови. 


