
СЛОВНИЧОК УКРАЇНСЬКИХ ВИГУКІВ З РОСІЙСЬКИМИ ВІДПОВІДНИКАМИ 
(ПОЧАТОК У №45) 

 
вара — прочь, не Тронь 
Вара, вара, з-під віконця, хлопче (П.Чубинський); Чи ласка панська, чи кара — Все, мов 
нехибний божий суд, Паде на смирний, темний люд, І навіть писнуть, сплакать — вара! 
(І.Франко). 
вйо — но 
— Вйо, коні! — стрельнув батогом Іван (М.Стельмах); Вйокнув [візниця] на припітнілих 
коней, стрибнув на віз. — Прощайте! Мій прадід був у гайдамаках... Вйо, вйо! (В.Шевчук). 
га — ух, эх 
— Га! Фабрикант! Бач, як старається, щоб жінка ніжок не замочила (М.Коцюбинський). 
га-га-га — ха-ха-ха 
— Га-га-га, — гримлять збори, і тільки не сміються Степан та Мирон (М.Стельмах); «Нас, 
вовків, за вухо не втримаєш, га-га-га! Нам, вовкам, довіряти череду не можна! Га-га-га, ми з 
тобою попросимось у пастухи, а свиня хай проситься в огородники!» (Є.Гуцало). 
гай, гай-гай — эх, эх-ма, увы 
Гай, гай! Чи міг же хто тоді подумать, що і Саул колись пророком стане? (Л.Українка); Гай-
гай, якби ж то людина сама над своєю вродою мудрувала! (Є.Гуцало). 
гайда — айда 
-Ну, гайда! — крикнула Фроська, і всі три, весело озираючись, жартівливо прощаючись і 
сміючись на жарти хлопців, вискочили з хати (В.Винниченко); Гей! сідаймо всі на релі 
[рейки]. — Гайда бурити, гайда!... Морок, смуток? Я веселий — Молотка дзвінкий удар! 
(М.Хвильовий). 
гам — ам 
А я пряник гам та гам, «Вибачайте, не віддам!» (Л.Глібов); — А лисичка його — гам! Та й 
проковтнула (Український дитячий фольклор). 
гаття — но 
Олесь радо вмощується, махає на коней: — Гат-тя-вйо! (Григір Тютюнник); Буланий і сам 
добре знає дорогу на поле, проте, щоб показати, що я ж таки ним правую, я і сюди його 
смичу, і туди — і соб, і гаття (М.Олійник); З високого пенька Ганя й справді залізла на 
кобилу і, вчепившись обома руками за гриву, завмерла, боячись ворухнутись... -Ну, гаття, — 
сказав Білоколос. -Тільки не бійся. Головне — бути сміливою (Є.Гуцало). 
ге — э 
[Р о м а н:] Ге, я дарма що сивий, а до танців охочий (Я.Мамонтов); — Ге, коби Бог так дав, 
щоби мої воли вернулися, я би пану превелебному одного дав (Казки Буковини). 
гей — эй 
Гей, ти доле моя солов’їна, що колись довго гнана була! Як радію за ту я людину, що 
загублену радість знайшла (В.Сосюра); — ...А Копанці я дам ... Гей, бережися, Осипе! Я, 
твоя правда, безштанько, а в’язи тобі скручу (В.Винниченко). 
геп — бряк, хлоп, шлеп, хлюп 
От курить та курить[відьма], як тут молодиця ... геп! і впала на долівку, мов нежива 
(Г.Квітка-Основ’яненко); Тихін як затруситься та — геп, на ріллю прямо, навзнак і руки 
розкидав (А.Головко). 
геть, гетьте — долой, прочь,вон 
Брешеш! .. Геть з моїх очей, а то битиму! (П.Мирний); Гетьте‚ думи, ви, хмари осінні! Тож 
тепера весна золота! (Л.Українка); Та звідкілясь /чи не з його єства?!/ У ревище 
вростало:»геть тирана!» (Б.Олійник). 
ги-ги — хи-хи 
— А правда, Христина Гордієнчишина таки славна? — Ги-ги-ги, — у відповідь зареготали 
брати і знову переглянулися між собою (М.Стельмах); Ця дурна дівка завжди продавала 
зуби. — Ги-ги... (І..Микитенко). 



гиля, гиль — гиль 
Проте гнати [гуси] треба. Підтягую шлейки, накидаю сяку-таку картузину, беру дубця і 
гоню. — А гиля!... Гиля!... Бодай вам!... (М.Олійник); Гиля, гиля, віршенята, віршенята-
пташенята! Годі ніжитись, тулитись у душі, як у гнізді! (Б.Олійник). 
глип, глядь — глядь 
Я стіни лап-лап. Цементні. На віконечко глип-глип (Веселий ярмарок); Тут павутинка 
тонесенька в’ється від куща черемхи на вершок тополі, я чкурнув угору по павутинці, вже 
гадаю, порятувався, аж глядь — вовк дереться слідом по павутинці, жаром дихає (Є.Гуцало).  
го — о 
— ... Го, це маю собі такого хваленого робітника. Чи не перехвалили його? — спускає донизу 
очі (М.Стельмах). 
гов, гов-гов‚ ого-гов — ау, эй 
Денис.. гукнув, як гукають у лісі: — Гов-гов, Мар’яно! (М.Стельмах); — Ого-гов! Подай 
човна. Ого-ов-ов! Човна! — О, вже скугичуть. Подамо, не кричи... (О.Довженко). 
го-го — ого 
— Ще кривий!.. ще сліпий!.. — піддав жару Іван. — Го-го! Як танцювати, то танцювати 
(М.Коцюбинський); — Го-го-го-го! — розкрив руки і собі Капніст. — Прекрасний дощ, 
божественний!.. (В.Шевчук). 
гоп, гоц — гоп, скок 
Ой гоп, чики-чики! Та червоні черевики, Та троїсті музики.. (Т.Шевченко); Руки дівчата їй 
простягли, вона схопила одну своєю, а другою колону ганкову обхватила, ногу високо на 
піддашшя та тільки — гоп! — уже на помості каблуками стукнула (А.Головко); Дала мене 
моя мати восени заміж, Дала мені моя мати лиху долю зараз. Гоп, гоп, гоп-па-па, тадрі, тадрі, 
гочача! (Українські народні пісні). 
гой, гоя — ой 
— Гой, гоя, гоя! Новії покої Нумо лише квітчати. Гостей сподіватись (Т.Шевченко); Гой, 
Мартохо, чи ти здогадуєшся, як я думаю про тебе — і про очі твої, й про голос, і про губи 
(Є.Гуцало). 
грим — бах 
Ледво Лисичка вихилила голову з нори, аж тут рушниця грим! (І.Франко). 
грюк, гряк — стук, хлоп, трах 
Зиркнула блискавка, загуркотав грім ... гряк! трісь! (П.Мирний); Тілько-но вони приховали 
Юрка — грюк у двері ... (О.Вишня); «Стріляють!!» — подумали й пани, і всі мимоволі 
пригнулися до стола. А тут знов — грюк! брязь! Полетіла шибка з вікна (О.Пчілка). 
гу, гу-гу — ау, у 
Коли слухаємо, щось по лісу гукає, та так далеко, що й голос ледве доносить, а далі все 
ближче та ближче: — А, дядьку, гу!... (Д.Мордовець); — А-а? Гу-у-гу-гу! — зареготав він. — 
Та бре? От тобі й «бре»! (В.Винниченко). 
гулі — гуль-гуль 
Гулі, гулі, голуби, ви летіте сюди! (Словник Грінченка). 

(Словничок уклала Людмила Пашинська) 
 


