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Причини поширення суржику 

Проблема мовної культури завжди була, а сьогодні залишається особливо 

актуальною. Мовлення повинно відповідати загальноприйнятним, єдиним для 

усіх мовців нормам. Без цього не може бути взаєморозуміння та взаємодії 

людей – громадян своєї держави. І тому мовлення кожної людини – це 

своєрідна візитівка, показник рівня її освіченості й культури. Усвідомлюючи 

це, кожен народ прагне вдосконалити й розвинути свою мову, кожен 

патріотичний уряд захищає мову свого народу, створює умови для її збагачення 

й очищення від чужих упливів. Так, наприклад, у Франції прийнято закони, що 

передбачають покарання за необґрунтоване вживання запозичень з англійської 

мови. 

В Україні правильну, чисту українську мову ми чуємо хіба що з уст 

письменників, учених-філологів, артистів, та й то далеко не завжди. Мабуть, 

носіїв високої культури українського мовлення вже сьогодні поіменно можна б 

заносити до «Червоної книги». Найчастіше наші висловлювання рясніють 

різного роду порушеннями мовних норм. І не тільки в повсякденному 

побутовому спілкуванні, а й у сферах цілком офіційних – у радіо- й 

телепередачах, у промовах і доповідях, у виступах депутатів на сесіях 

Верховної Ради України, навіть у зверненнях керівників держави, людей 

різного рівня освіченості, аж до академіків включно. Не становлять винятку і ті, 

хто передусім мав би стояти на сторожі чистоти рідного слова – викладачі, 

учителі. І, як не дивно і не сумно, мало кого це турбує.  

Щоб переконатися, наскільки вкоренився й розрісся у нас мовний бур’ян, 

досить порівняти україномовні виступи в радіо- і телепередачах з 

російськомовними, в яких грубих помилок незрівнянно менше. 



Про масову мовну практику вже й говорити не доводиться: значна частина 

України користується так званим суржиком – жахливою мішаниною 

української та російської мов. Масштаби цього лиха давно переросли 

індивідуальні параметри й досягли загальнонародних.  

 Щоб успішно протидіяти цьому згубному процесові, що примушує 

замислитися над майбутнім нашої мови і її носія – українського народу, треба 

знати його витоки й причини, механізм його дії. Особливо важливо це для тих, 

хто знаходиться на передньому краї боротьби за грамотність і культуру 

мовлення, – учителів-словесників. 

У чому ж причини нашого мовного нехлюйства? Як і чому виникає 

суржик? Які механізми його поширення? 

Причин декілька. Перша з них – історичного характеру. Це – 

кількастолітня бездержавність українського народу, яка звузила сферу 

застосування нашої мови. Зокрема наука, освіта, правоохоронна система, армія 

та низка інших ділянок суспільного життя функціонували за допомогою мови 

тієї держави, до якої входила та чи інша українська територія, – російської, 

німецької, румунської, польської, угорської, що унеможливило розвиток 

наукового, офіційно-ділового, публіцистичного стилів української мови. Але ж 

люди жили й працювали в межах наявної системи, їм доводилося сприймати й 

висловлювати, осмислювати й оцінювати явища, для яких не було вироблено 

засобів – професіоналізмів, термінів. Допомагало використання слів і висловів 

іншої мови. 

У тих країнах, що нормально розвивалися як держави, що не зазнали 

колоніального гніту, питання культури мовлення не стоїть так гостро, як у нас. 

Звичайно, і там не всі розмовляють чистою літературною мовою, і там є певні 

відмінності між регіональними говірками, але й відхилення від усталених норм 

у них свої. У нас же – постійне засилля чужомовних елементів – німецьких, 

румунських, угорських, польських, а в останній час – ще й англійських (чого 

вартий хоча б отой котячий вигук «вау», що активізується в молодіжному 

жаргоні). Найбільш згубно позначався протягом століть уплив російської мови. 



Друга – характеру політичного. Намагаючись якнайміцніше утриматись на 

захопленій території, найбільш агресивні загарбники всіма засобами прагнули 

звузити сферу функціонування української мови, для чого вдавалися або до 

фальсифікацій (наприклад, румунська влада називала буковинців румунами, які 

забули рідну мову, російська – нав’язувала думку, що жодної української мови 

нема й не було, що це тільки зіпсований польським упливом діалект), або й 

вдавалася до прямих заборон і репресій. 

Третя причина, яку з повною підставою можна було б уважати 

шахрайською, є замаскованим продовженням другої: під облудними гаслами 

про рівність і братерство в радянські часи робилося все можливе для знищення 

націй і національних мов, для створення «єдиного советского народа» з єдиною 

«общепонятною» мовою – звичайно, російською. Так, у сфері освіти вивчення 

російської мови було обов’язковим, а від національної мови легко було 

відмовитись, тим більше, що без неї можна було обійтись і під час вступу до 

вищого навчального закладу, і в процесі навчання, який майже повсюдно 

здійснювався російською мовою, і в майбутній професійній діяльності. 

Отже, проблема мовної культури завжди була, а сьогодні залишається 

особливо актуальною. І тому мовлення кожної людини – це своєрідна візитна 

картка, показник рівня її освіченості й культури. 

 


