
Людмила Пашинська 
СЛОВНИЧОК УКРАЇНСЬКИХ ВИГУКІВ 
ІЗ РОСІЙСЬКИМИ ВІДПОВІДНИКАМИ 

 
агей — эй, ну 
Агей, поети, глибше тон! (П. Тичина); Агей, літа мої молодії! Вернітеся! Де ви? 

Мовчать. Ніби заціпило їм! (М. Олійник). 
агов — ау, эй 
Агов! Чи чуєш? Щось тріщить у лісі! (І. Франко); Кинув безсиле «агов!» — Тільки 

луна, ні душі! Вигадки ранку мого Смуток вечірній здушив! (Є. Плужник) . 
агусі, агусіньки — агушеньки 
Оксана з колиски взяла Маркуся, закутала в грубі полотняні пелюшки і чукикала на 

руках. — Ну, агусі! (С. Чорнобривець). 
агуш, агуша — кш, киш 
Агуш, агуша, йдіть собі порпатися попід тином... — проганяла їх [курей] Гафійка 

(М. Коцюбинський); Ми почали тихенько її [перепелицю] полохати — агуш! — хоч те слово 
більше підходило для курки (В. Бабляк). 

адзусь, дзусь — брысь 
Ну, ну, ти антипку! Цур тобі та дзусь! За своїх дітей я й крихти не боюсь (І. Франко). 
і аж-аж-аж — ой-ой-ой 
«Добридень, кумо! — Вовк гукає, — „Никав всю ніч, аж утомився. — Та й що ж! Ніде 

не поживився!.. А їсти, кумо, аж-аж-аж! Цілісіньку б із’їв корову!» (Л. Глібов); А після 
купання їсти аж-аж (С. Васильченко). 

ай, аяй — ай, ах, ой 
Кінський тупіт вже на вигоні. Бахнуло од волості. Ай, горе ж яке! (А. Головко). 
але — неужели, как бы не так 
— Та, яке там лихо? Кажіть швидше, спати хочу. 
— Але! кому спати, а кому ні! — сказав Уласович (Г. Квітка-Основ’яненко); Ото але! 

Король пастушку свата, ..чому б мені.. не стати панею? (Л. Українка).  
ану — ну-ка, нуте-ка 
Дід удвох з Грицьком і отару заняли. — Ану, рушай! додому час! — гукнув дід уже з 

шляху (П. Мирний); На воду кожна скоса блись: — Ану спинись, не гарячись!.. 
(Т. Коломієць).  

анумо — ну-ка 
— Анумо, давайте купатися та варити куліш (М. Чабанівський). 
ану-ну — ну-ну 
— Тепер, хлопці, дивіться, що за кумедія буде. А ми кажемо: — Ану-ну, що там буде? 

(Г. Квітка-Основ’яненко) . 
ануте — ну-ка 

— Ануте, дівчата, звеличаймо Домаху! (М. Вовчок), 
Ат — а 
— Грицю, а справді, чому ви цілий вечір отакий сумний? — Ат! Не будемо за це, — 

скипів Грицько (А. Головко). 
атю, ату — ату 
Здалека тріскали постріли, чулися вигуки: «Ату його!», «Ату його!» (Ф. Бурлака). 
ач — вишь, ишь-ты 
— Ач, утекла!.. — мовить він голосно. — Ген-ген уже, за горою... Ну, та й дівчина ж! 

(П. Мирний); — Ач, привітався, ледве підняв бриля, скипів Аркадій Петрович 
(М. Коцюбинський). 

ачхи, апчхи — чих, апчхи 
Нюхнув та — ачхи! (Словник Грінченка).  
ба — ишь, ишь-ты, смотри 



— Ти, як те сонечко, закрасиш мою смутну хату, розвеселиш матір... — Ба! У тебе й 
мати є? А я й забула... (II. Мирний); [Мавка:] Ба! Чуєш?.. То весна співає? (Л. Українка); — 
Ти ба! — ніби він тут і справді вперше, озирається Грицько. — Хто б міг подумати, що на 
роботі отак затуркають! (Народні усмішки). 

бабах — бах, бац 
Бабах у воду (Словник Грінченка). 
бах — паф, хлоп, бац 
Раз увечері гомоню я собі тако з жінками у клубі, аж тут — бах! — мені в голову 

каменюка з вікна (П. Козланюк). 
бац — бах, бац 
Підходжу до свого щоденника, що вишкіряє на мене білі сторінки, і — бац! бац! ним 

об стіл (М. Коцюбинський). 
бач — вишь, ишь 
— Бач, могла нас підвести під монастир, а хто був би винуватий? (Є. Гуцало); 

Говорив. Мов сам до себе: «Бач, схотів чого: В тюрмі сховатись. Пересидіть кару...» 
(Б. Олійник). 

бебех — бух, шлеп, хлоп 
Інший рветься 3 усієї сили За долею... От-от догнав... І — бебех в могилу! 

(Т. Шевченко). 
беркиць — кувырк 
Беркиць [Олена] з ліжка до ніг Зубишиних та й лежить, і плаче, і просить (Г. Квітка-

Основ’яненко). 
бир-бир (уживається для скликання овець) 
Бир-бир!.. Вівчарки нюхають вітер і одним оком скоса поглядають на вівці, чи все в 

порядку (М. Коцюбинський); — Бир, бир, бир! — спиняючись, покликав Тиміш. Хоч би одна 
[вівця] тобі відстала та заскочила в жито (Є. Гуцало).  

бов, бом — бом 
Тільки що я налаяла його [чоловіка], а тут дзвін до церкви: бов! (І. Нечуй-Левицький); 

Важко впав перший звук [дзвона!].. За ним другий, третій... Бов... бов... бов... (О. Довженко); 
І раптом у цьому безладному шумі наче здалеку долинуло: «Бом» — такий знайомий дзвін 
годинника на думській башті (А. Головко). 

бовк, бовть — бултых 
«Бовть!» — сказала вода, ковтнувши камінчик... (М. Коцюбинський); Бовть, мов козел 

у воду (Українське народне прислів’я). 
брязк, брязь — бряк, звяк 
Перстень брязь! (П. Чубинський); Стук, брязь у віконечно: Вийди, вийди, коханочко! 

(П. Чубинський). 
бух — хлоп, бац, бух 
Заридала Катерина та бух йому [батькові] в ноги (Т. Шевченко); Б’ється, стогне, 

зітхає [море].. Бу-ух!.. бу-ух!.. бу-ух!.. (М. Коцюбинський).  
бухи-бухи — кахи-кахи 
Ще з Америки привіз батько до хати тяжкий кашель у грудях. Такий сухий та 

задушливий, що не давав нам спати по ночах. Бухи та бухи, від смеркання до ранку 
(П. Козланюк); Ой ти старий бухи-бухи, я молода хихи-хихи! (Словник Грінченка).  

буц — тук, стук 
Баран-баран буц! (Словник Грінченка). 

 


