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Мовне явище, що одержало назву суржик, належить до специфiчної форми
побутування мови в Українi. Його нацiональну i соцiяльну природу вiдображає
сам термiн, запозичений iз сiльськогосподарської лексики. Тлумачний словник
української мови фiксує слово суржик у двох значеннях: «1. Сумiш зерна
пшеницi й жита, жита й ячменю, ячменю й вiвса i т. iн.; борошно з такої
сумiшi; 2. (перен., розм.) Елементи двох або кiлькох мов, об’єднанi штучно,
без додержання норм лiтературної мови; нечиста мова»1.

Таким чином, семантичне ядро слова суржик поєднує два елементи зна-
чення — змiшування двох рiзних субстанцiй i пониження якости утвореного
внаслiдок змiшування продукту.

Аналогiчний мовленнєвий феномен вiдомий Бiлорусi, де сумiш росiйської
i бiлоруської мов зветься трасянкою. Назва має спiльне з нашим суржиком
джерело походження. У сiльському господарствi так називають неякiсний
корм для великої рогатої худоби, в який до сiна додають («натрушують»)
солому. Вторинне значення слова трасянка — «мовний продукт, що виник
шляхом механiчного змiшування в рiзних пропорцiях елементiв матерiї i
форми двох мов — росiйської й бiлоруської»2.

Дехто з бiлоруських лiнгвiстiв, враховуючи подiбнiсть семантичної моделi,
за якою утворено лексеми суржик i трасянка на позначення змiшаної субмо-
ви, припускає, що бiлоруський термiн виник за аналогiєю до українського3.

Питання часу появи другого значення слова суржик внаслiдок метафорич-
ного перенесення на мовне явище конкретного поняття зi сфери сiльського
життя потребує спецiяльного дослiдження. Можна припускати досить пiзнє
його походження, оскiльки словник Б. Грiнченка такого значення розгляду-
ваної лексеми не фiксує, хоча, крiм первiсного, подає ще одне — «людина
змiшаної раси», що проiлюстровано таким прикладом з народного мовлення
Черкащини: «Се суржик: батько був циган, а мати дiвка з нашого села»4.

Проте саме явище — гiбридне українсько-росiйське мовлення виникло,
безперечно, задовго до укладання словника Б. Грiнченка. Досить згадати хоча
б мовну партiю Возного з «Наталки-Полтавки» I. Котляревського. Багатий
матерiял для дослiдження iсторiї суржику мiстять рукописнi пам’ятки XVIII ст.
з територiї Лiвобережної України.

На кiнець XIX — початок XX ст. змiшана субмова уже набула значного
поширення, що зафiксовано в художнiй лiтературi i публiцистицi. Цiкавi
спостереження i мiркування Володимира Жаботинського щодо скалiченого

*Незалежний культурологiчний часопис «Ї», № 35, 2004: www.ji.lviv.ua/n35texts/35-zmist.htm.
1Словник української мови. — Т. 9. — К., 1978. — С. 854.
2Цыхун Генадзь. Крэалiзаваны прадукт. (Трасянка як аб’єкт лiнгвiстычнага даследавання). //

Arche (Пачаток). — 2000, ч. 6. — С. 52.
3Там само. — С. 51.
4Грiнченко Б. В. Словарь української мови. т. IV. — К., 1909. — С. 231.
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мовлення українських селян навiв мовознавець Мартен Феллер, вiдомий
дослiдник українсько-єврейських паралелей. У статтi, надрукованiй у 1904
роцi, В. Жаботинський писав:

«Був я нещодавно на Днiпрi i в дорозi, подорожуючи у вагонi третьої
кляси, прислухався до розмов тамтешнього простолюду. Мене вразила їхня
говiрка — явне зiпсуття, явна хвороба української мови. Хохли просто сипали
великоруськими словами, великоруськими зворотами, а основна мова та її
склад були українськi; виходило дещо досить потворне, нi Боговi свiчка, нi
чортовi шпичка. Слухаючи цю недоладну сумiш двох мов, я замислився про
вмирання малоросiйської мови. Адже це, безперечно, що вона вмирає. Чи
зникне остаточно, чи ще прокинеться й буйно розквiтне — iнше питання:
адже не можна забувати, що українськi мовляни живуть не лише в Росiї, —
а галицькi русини плекають свою мову, створюють нею лiтературу i не дозво-
лять їй згаснути навiть i тодi, коли останнiй Остапенко в Росiї перехреститься
на Євстафiєва. Але це — справа майбутнього, а тепер наявний такий факт:
занепадає малоросiйський говiр. Занепадає говiр, що ним розмовляли впродо-
вж сторiч мiльйони живих людей, i розмовляли не з примусу, а тому, що з
ними цей говiр народився i з ними зрiс, тобто вiддзеркалив у собi всi звиви й
ухили психiки цього народу. . . Коли у вагонi третьої кляси вслуховувався в
цей сором української мови, менi — хоч я сам не малорос i не слов’янин —
кортiло гукнути на цiлий слов’янський свiт: „Чому ви дозволяєте? Адже тут
перед вашими очима остається збиток i згуба слов’янського добра!“»5

Коротка доба українiзацiї 20-х рокiв, яка гостро поставила потребу роз-
ширення функцiй i сфер вживання української лiтературної мови, винесла на
порядок денний i проблему змiшаного типу мовлення. Її торкався, зокрема,
головний iдеолог українiзацiї нарком освiти Микола Скрипник. Так в одному
iз своїх виступiв, опублiкованих в журналi «Бiльшовик України» (№ 12,
13—14 за 1931 р.), вiн говорив:

«Я маю на увазi окремi випадки мiшаної й ламаної мови. Як я вже
зазначив, за переписом 1930 року, на Українi 1 300 000 громадян, що визнали
свою нацiональну приналежнiсть до українцiв, а своєю рiдною мовою визнали
росiйську, а не українську. . . Мова, що нею в дiйсностi говорить цей мiльйон
населення мiст i мiстечок України, вельми неоднорiдна. Iнодi, — зокрема по
бiльших мiстах — i здебiльшого у середньої i мiської буржуазiї, чиновництва,
квалiфiкованої iнтелiгенцiї в старому сенсi цього слова i т. ин. — це росiйська
мова з певною домiшкою українських слiв, що додають мовi так званий кольор-
локаль. Такою мовою пишуть деякi й росiйськi письменники походженням з
України. Здебiльшого в них синтакса i вся побудова мови українська, а вимова
i певний запас слiв росiйський. Значна частина таких громадян говорить по-
українському лише з певною домiшкою росiйських слiв i виразiв. Врештi,
переважна частина таких громадян говорить мовою ламаною, мiшаною, де
здебiльшого на основi української мови переплiтаються слова українськi iз
словами росiйськими, що мають українську вимову, з словами українськими,
що мають вимову росiйську, в найрiзноманiтнiших пропорцiях, залежно вiд
мiсцевостi, ступеня начитаностi, перебування в старiй армiї чи служби в

5Цит. за: Феллер Мартен. Пошуки, роздуми i спогади єврея, який пам’ятає своїх дiдiв, про
єврейсько-українськi взаємини, особливо ж про мови i ставлення до них. — Дрогобич, 1994. —
С. 105—106.
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чиновному апаратi, вiд кiлькостi прийшлого росiйського населення в данiй
мiсцевостi, наприклад у Донбасi, i вiд багатьох iнших причин»6.

На початку 30-х рокiв, коли згортання українiзацiї почалось з демагогiч-
них обвинувачень в утисках мовно-культурних прав нацiональних меншин,
передусiм росiян, до яких противники українiзацiйного курсу долучали й
росiйськомовних українцiв, М. Скрипник, обороняючись, наполягав на розу-
мiннi змiшаної говiрки як такої, що базується все ж на україномовнiй основi,
арґументуючи цим потребу україномовної освiти для її носiїв. Так, у тiй
же статтi вiн писав: «. . . оскiльки економiчний розвиток УСРР, зокрема за
реконструктивної доби, неминуче приводить. . . до ще дальшої i поширеної
українiзацiї наших мiст, мiстечок i селищ i до дальшої українiзацiї нашого
робiтничого класу, остiльки у зазначених випадках двомовностi, мiшаної i
ламаної говiрки дiтей, у виборi початкової мови їх навчання можна в бiльшiй
частинi мiсцевостей УСРР надати перевагу у виборi мовi українськiй, . . .
треба констатувати, що такою мовною основою мiшаної говiрки дiтей по
мiстах, мiстечках i селищах України є мова українська»7.

Наявнiсть серед українцiв численної групи носiїв змiшаної говiрки давала
пiдстави М. Скрипниковi розрiзняти в процесах впровадження української
мови два завдання — українiзацiї й дерусифiкацiї. Про це вiн говорив у
промовi в Харкiвському машинобудiвельному iнститутi восени 1932 р.:

«Нам треба цiлковито вiддiляти цi два шляхи: шлях українiзацiї i шлях
дерусифiкацiї, — ми стаємо на шлях дерусифiкацiї робiтникiв, технiкiв,
iнженерiв тощо, що є українцями з походження, але говорять ламаною мовою,
на три чвертi росiйською i на одну чверть українською. . . »8

У розгорнутiй на початку 30-х рокiв кампанiї дискредитацiї полiтики
українiзацiї цитованi вище мiркування М. Скрипника щодо змiшаного мовлен-
ня i освiтнiх завдань, спрямованих на дерусифiкацiю мови, стали приводом
для обвинувачень його в насильницькiй i механiчнiй українiзацiї. Уже пiсля
самогубства М. Скрипника автор однiєї з погромницьких статей, посилаючись
на слова Сталiна про те, що «не можна українiзувати пролетарiат зверху, не
можна примусити росiйськi робiтничi маси зректися мови й росiйської культу-
ри i визнати за свою культуру i свою мову українську», бо це «суперечить
принциповi вiльного розвитку нацiональностей», писав: «Цi слова нашого
вождя т. Сталiна забув т. Скрипник, коли вiн висував вимогу дерусифiкацiї
пролетарiату, коли за його проводом, не без його „теоретичних“ настанов
НКО провадив механiчну українiзацiю шкiл» (пiдкреслення моє — Л. М.)9.

Суворий нормативiзм совєтської доби наклав табу на фiксацiї цього нелi-
тературного типу усного мовлення в писемнiй культурi. Виняток становили
поодинокi факти використання суржику для мовної характеристики персона-
жiв, наприклад, у п’єсi О. Корнiйчука «В степах України» або в гуморесках
Павла Глазового.

Популярний же гумористичний дует Тарапуньки i Штепселя, в якому
партнер, що грав дурника, говорив суржиком, а в ролi розумного виступав

6Скрипник М. Перебудовними шляхами // «Бiльшовик України». — № 12, 13, 14, 1931.
7Скрипник М. Там само.
8Цит за: Шлiхтер О. Посилимо бiльшовицьку пильнiсть на фронтi боротьби за здiйснення

ленiнської нацiональної полiтики на Українi // «Бiльшовик України» — ч. 9—10. — 1933. —
С. 62.

9Там само. Див також статтю В. П. Затонського «З питань нацiональної полiтики на Українi»
у цьому ж числi «Бiльшовика України».
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носiй лiтературної росiйської мови, влада схвалювала, бо вiн ефективно
впроваджував у масову свiдомiсть бажану для режиму модель українсько-
росiйських стосункiв.

Наукове дослiдження суржику в совєтському мовознавствi було забороне-
но. Надто явно це скалiчене мовлення частини українського соцiюму самим
фактом свого iснування спростовувало офiцiйну псевдоiсторiю гармонiйної
двомовности i благотворности впливу росiйської мови на українську.

Табуйованiсть теми вiдображає i наведена вище дефiнiцiя суржику в
одинадцятитомному тлумачному словнику, де не названо мов, що становлять
його базу, тодi як суржик позначає цiлком конкретну сумiш мов, а саме
українсько-росiйську. Термiн не застосовують навiть щодо спорiдненого яви-
ща змiшаного бiлорусько-росiйського мовлення. Типологiчна ж подiбнiсть
суржику до инших субмов змiшаного типу, зокрема, пiджинiв i креольських
мов, ще потребує спецiяльних зiставних дослiджень.

Чiтке визначення суржику i пов’язаної з ним загрози тотального розми-
вання норм української лiтературної мови дав свого часу лише Б. Антоненко-
Давидович у працi «Як ми говоримо». «Недобре, — зазначав письменник, —
коли людина, не знаючи гаразд української чи росiйської мови або тої й тої,
плутає обидвi цi мови, перемiшує їхнi слова, вiдмiнює слова однiєї мови
за граматичними вимогами другої, бере якийсь притаманний саме цiй мовi
вислiв i живосилом тягне його в iншу мову, оминаючи традицiї класичної
лiтератури й живу народну мову. Так створюється мовний покруч чи, як
кажуть у нас, на Українi, суржик»10.

Зазначена праця Б. Антоненка-Давидовича вийшла у 1970 р., але невдовзi
цензура внесла її, як i всi иншi твори автора, до списку забороненої лiтератури.

У дев’яностих роках суржик став нарештi об’єктом лiнгвiстичного аналiзу.
Одна з перших його дослiдниць Олександра Сербенська, упорядник посiб-
ника з промовистою назвою «Антисуржик», розвинула погляд Б. Антоненка-
Давидовича на розглядувану субмову як здеградовану пiд тиском русифiкацiї
форму українського мовлення, пiдкресливши, крiм лiнгвiстичного, психологiч-
ний аспект його негативного впливу на свiдомiсть.

«Сьогоднi слово „суржик“, — пише О. Сербенська, — почали вживати i
в ширшому розумiннi — як назву здеградованого, убогого духовного свiту
людини, її вiдiрваностi вiд рiдного, як назву для мiшанини залишкiв давнього,
батькiвського, з тим чужим, що нiвелює особистiсть, нацiонально-мовну
свiдомiсть. Мiшаниною двох мов — української та росiйської — говорить
частина людностi України, хоч загальновiдомо, що користуватися сумiшшю з
двох мов — це одне з найтривожнiших явищ загальнопедагогiчного характеру.
Скалiчена мова отупляє людину, зводить її мислення до примiтива Адже мова
виражає не тiльки думку. Слово стимулює свiдомiсть, пiдпорядковує її собi,
формує. Суржик в Українi є небезпечним i шкiдливим, бо паразитує на мовi,
що формувалась упродовж вiкiв, загрожує змiнити мову. . . »11

Праця «Антисуржик» була однiєю з перших у низцi практичних посiбникiв
i словникiв з реєстрами ненормативних зросiйщених словоформ i словосполу-
чень, що супроводжувались вiдповiдниками лiтературної мови.

Поряд з цим, в останнi роки з’явились i першi спроби теоретичних дослiд-
жень змiшаної субмови в статтях Л. Бiланюк, Т. Кознарського, В. Радчука,

10Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. — К., 1991. — С. 12.
11Антисуржик. (За заг. редакцiєю Олександри Сербенської). Львiв, 1994. — С. 6—7.
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О. Рудої, В. Труба, М. Феллера, М. Флаєра, О. Шарварка та ин.12 Слiд
зазначити, що всi вони носять попереднiй характер, оскiльки, як кожне лiнг-
вiстичне явище, суржик має бути описаний на пiдставi солiдної бази даних —
записiв зразкiв вiдповiдного типу мовлення у його регiональних рiзновидах, а
така база поки що вiдсутня. З розвiдок, присвячених аналiзовi суржику, лише
стаття О. Рудої ґрунтується на кiлькох автентичних записах, зроблених у
Києвi. М. Флаєр у статтi «Суржик: правила утворення безладу» зробив спробу
узагальнити певнi особливостi утворення змiшаного мовлення на лексичному
матерiялi, зiбраному в словниковiй частинi згадуваної працi «Антисуржик».
Розвiдка Т. Кознарського спирається на лiтературну версiю вiдповiдного типу
мовлення, представлену в циклi новел Б. Жолдака «Прощавай, суржику».

Иншi статтi — В. Радчука, В. Труба, автори яких не вдаються до аналiзу
конкретного матерiялу, становлять iнтерес як першi спроби окреслити по-
вне коло теоретичних проблем, пов’язаних iз функцiонуванням на територiї
України мовлення змiшаного типу.

Дослiдження суржику вимагає передусiм розв’язання проблеми квалiфiка-
цiї цього типу мовлення, визначення його мiсця в системi усно-розмовних
форм побутування української мови.

У мовознавчих працях спостерiгається тенденцiя розглядати суржик як
одну з форм українського просторiччя. До цiєї лiнгвiстичної категорiї вiдно-
сять його автори енциклопедiї «Українська мова», де в статтi суржик зазна-
чено: «Уживається переважно щодо українського просторiччя, засмiченого
невмотивовано запозиченими (внаслiдок українсько-росiйської iнтерференцiї)
росiйськими елементами: самольот, сiчас, тормозити, строїти, кидатися
в очi, займатися в школi, гостра бiль»13. Вiдповiдно й автор енциклопедич-
ної статтi просторiччя розглядає суржик як один iз рiзновидiв цiєї форми
iснування української мови14.

В. Труб, аналiзуючи суржик, схиляється до квалiфiкацiї його як просторiч-
ної форми українського мовлення, проте висловлює й певнi застереження
до цього: «Суржик — це спотворена, просторiчна форма першої пiдлеглої
(не домiнуючої) мови, яка є результатом мало усвiдомленої спроби мовця
наблизитися до опанування не першої домiнуючої мови»15. Далi дослiдник
зазначає: «Вiдтак суржик постає як „третя“ мова. Функцiонально вона спiввiд-
носиться з українським просторiччям. За нормальних обставин українське
просторiччя має бути однiєю з пiдсистем української мови (так само як
росiйське просторiччя є однiєю з пiдсистем росiйської), однак суржик не є

12Bilaniuk Lada. Speaking of Surzhyk: Ideologies and Mixed Languages // Harvard Ukrainian
Studies. Vol. XXI. — Cambridge, Massachusets, 1997; Кознарський Тарас. Нотатки на берегах
макабресок // «Критика». — 1998. — Травень; Радчук Вiталiй. Суржик як недопереклад //
«Українська мова та лiтература». — 2000. — ч. 11; Труб В. М. Явище «суржику» як форма
просторiччя в ситуацiї двомовностi // «Мовознавство» — 2000, № 1; Руда Олена. Суржик
або напiвмовнiсть // «Українська мова та лiтература» — 2000, ч. 41; Флаєр Майкл. Суржик:
правила утворення безладу // «Критика». 2000, ч. 6 (червень); Феллер Мартен. Чи може суржик
стати мовою? // «Українська мова та лiтература». — 2001, ч. 40; Шарварок Олександр. Як ми
говоримо, або, поступово втрачаючи мову, українцi задовольняються мовною проблемою. (Етюд
соцiологiчних припущень). // «Науковий свiт». — № 8, серпень 1999; Кузнєцова Тетяна. Суржик
i мовлення // «Урок української». — 2001, № 6.

13Українська мова (Енциклопедiя). — К., 2000. — С. 616.
14Там само. — С. 498—499.
15Труб В. Явище «суржику» як форма просторiччя в ситуацiї двомовностi // «Мовознавство». —

2000, № 1. — С. 52.
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такою пiдсистемою, оскiльки до його складу входять елементи, якi не можуть
бути зареєстрованi в жодному нормативному словнику української мови»16.

Як бачимо, вiднесення суржику до просторiчних мовних форм здiйс-
нюється в координатах класифiкацiї мовних систем, прийнятих у росiйськiй
лiнгвiстицi. Проблему ускладнює, однак, недостатня усталенiсть категорiї
«просторiччя» в росiйському мовознавствi, значна розбiжнiсть у поглядах
на визначення її меж, яку демонструють навiть видання енциклопедичного
типу. Зокрема, «Словник лiнгвiстичних термiнiв» Ольги Ахманової визначає
просторiччя як «слова, вирази, звороти, форми словозмiни, що не входять до
норми лiтературного мовлення»17.

Натомiсть енциклопедiя «Росiйська мова» инакше трактує це поняття:
«Просторiччя — слово, граматична форма або зворот переважно усного мовлен-
ня, що вживається в лiтературнiй мовi звичайно з метою зниженої, грубуватої
характеристики предмета мовлення, а також просте невимушене мовлення,
яке мiстить такi слова, форми i звороти»18.

Як видно з уже наведених дефiнiцiй, головне протирiччя у розумiннi
розглядуваної мовної категорiї в росiйськiй лiнгвiстицi полягає в тому, що до
неї вiдносять два рiзних явища — з одного боку, мовлення, котре перебуває
за межами лiтературної норми, з другого — мовлення, що не порушує норм,
але має знижену, фамiльярну експресiю.

В останньому енциклопедичному виданнi зроблено спробу уникнути су-
перечности в дефiнiцiї шляхом розрiзнення двох видiв росiйського просторiч-
чя — нелiтературного та лiтературного19.

Вiдсутнiсть узгодженого погляду на просторiччя в русистицi вплинула i на
принципи класифiкацiї форм побутування української мови. Це вiдображає,
зокрема, тлумачний словник, де у вiдповiднiй статтi доволi невдало поєднано
обидва типи просторiччя, видiленого в росiйськiй мовi. Вiдтак цю категорiю
визначено у двох значеннях: «1. Побутове мовлення (на вiдмiну вiд книжної,
лiтературної мови). 2. Слово, граматична форма, зворот, що не є нормою
лiтературної мови, але вживається в побутовому мовленнi, а в художнiх творах
використовується як стилiстичний засiб для надання мовi зневажливого,
iронiчного, жартiвливого та iн. вiдтiнку»20.

Перенесення на українськi мовнi реалiї лексикографiчних засад русистики
поглибило суперечливiсть тлумачення, оскiльки фактично вивело за межi
лiтературної мови всю сферу побутово-розмовного мовлення. Слiд зазначи-
ти, що сама можливiсть застосування до українських мовних типiв засад
функцiонально-стильової градацiї лексики, розробленої на базi росiйської
мови, в даному разi лишається проблематичною. Рiч у тому, що категорiя
просторiччя стосується мiських норм побутового мовлення, а саме цi форми
в українськiй мовi функцiонують неповноцiнно, власне, в бiльшостi мiських
центрiв України вони витiсненi росiйською мовою.

Саме тому, хоча тлумачний словник української мови i дав визначення
категорiї просторiччя, вона лишилась за межами української лексикографiчної
практики. Ремарка «просторiчне» стосовно української лексики вiдсутня i в
самому тлумачному словнику, i в перекладних росiйсько-українських слов-

16Там само. — С. 54.
17Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1969. — С. 239.
18Русский язык. (Энциклопедия). — М., 1979. — С. 239.
19Лингвистический энциклопедичесский словарь. — М., 1990. — С. 402.
20Словник української мови. В 11 томах. — т. 8. — К, 1977. — С. 301.
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никах, де часто вживанiй росiйськiй позначцi «просторiчне» в українськiй
частинi вiдповiдають иншi ремарки — «розмовне», «фамiльярне», «зневажли-
ве», «вульгарне» i под.

Останнiм часом в українському мовознавствi з’явились працi, автори
яких переглядають попереднi засади функцiональної класифiкацiї лексики i
формулюють новi пiдходи до видiлення iдiомiв. Значно чiткiшу дефiнiцiю про-
сторiччя дав, зокрема, О. Тараненко в енциклопедiї «Українська мова»: «один
iз структурно-функцiональних некодифiкованих рiзновидiв загальнонародної
мови, який, не будучи обмеженим територiальними або вузько соцiальни-
ми рамками, разом з дiалектами та жаргонами протистоїть лiтературнiй
мовi, її розмовному стилю. Основна форма функцiонування просторiччя —
усно-розмовна мова осiб, не знайомих у необхiдному обсязi з лiтературними
нормами внаслiдок недостатньої освiченостi»21.

У наведеному визначеннi категорiя просторiччя обмежена сферою мов-
лення, що перебуває поза нормами мовного стандарту. За такого розумiння
просторiччя цiлком виправданим є включення суржику до цього рiзновиду
мовлення, як це робить автор зазначеної статтi.

Таким чином, якщо й орiєнтуватись на росiйську лiнгвiстичну традицiю
видiлення просторiчних форм мовлення, то суржик правомiрно спiввiдно-
сити у функцiональному планi тiльки з нелiтературним типом росiйського
просторiччя.

Натомiсть у деяких працях спостерiгається надто широке розумiння суржи-
ку, спричинене, очевидно, хибним ототожненням цього специфiчно українсь-
кого феномена з росiйським просторiччям у другому — ширшому значеннi
слова.

Так, Майкл Флаєр, автор статтi про суржик, опублiкованiй в журналi
«Критика», виявляє хибне уявлення про характер соцiяльного середовища, в
якому виникає i побутує розглядувана субмова. «В битвi за мовну першiсть, —
пише вiн, — вибiр загалом обмежується двома мовними стандартами —
української чи росiйської мови. Та поки вони змагаються за роль високої мови
в Українi, роль низької виконує українсько-росiйський суржик. За останнi
п’ять рокiв у цiй своїй функцiї вiн став своєрiдним мовним притулком для
вiдчужених i бунтарiв, тих, хто йде проти норм суспiльних умовностей, хай
то представники молодiжної культури, кримiнальний елемент, вiйськовi чи
свiдома свого соцiального статусу модерна тусовка»22.

Суспiльнi групи, що їх дослiдник вiдносить до соцiяльної бази суржику,
насправдi є носiями професiйних i корпоративних жаргонiв, або, за иншою
термiнологiєю, соцiяльних дiялектiв. Останнi виникають внаслiдок свiдо-
мого прагнення певної групи мовно виокремитись, а в деяких випадках i
протиставитись иншим у межах усього соцiюму.

Натомiсть постання суржику спричинене протилежною психологiчною
мотивацiєю, а саме намаганням носiїв української сiльської говiрки, або
й лiтературного стандарту, пристосуватися до росiйськомовного мiського
середовища, а це явище принципово иншої природи.

Вiдмiннiсть мiж соцiяльним дiялектом i суржиком як рiзновидами усного
мовлення полягає також в тому, що соцiяльний дiялект утворюється в межах

21Українська мова (Енциклопедiя). — С. 498.
22Флаєр Майкл. Суржик: правила утворення безладу. // «Критика». — ч. 6 (червень), 2000. —

С. 16.
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однiєї мови — або росiйської, або української, тодi як суржик є змiшаним
типом мовлення.

Чимало плутанини внiс у проблему iдентифiкацiї розглядуваної субмови
Олександр Гриценко, один з авторiв присвяченого суржиковi есею, вмiщеному
у виданнi «Нариси української популярної культури» (К., 1998). Класифiка-
цiя лiнгвiстичних явищ, котрi культуролог iдентифiкує як суржикомовнi,
фактично пiдводять пiд це визначення всi типи українського мовлення, що по-
бутують в Українi — i сленговий текст О. Забужко, i вивчену українську мову
iнтелiгентiв, котрi в побутi розмовляють росiйською, i «професiйнi iнституцiя-
лiзованi дискурси та субкультурнi сленги», i «мову русифiкованих українцiв»,
i «засмiчену русизмами мову суспiльних низiв», i мовленнєву базу гумори-
стичних шоу. З усiх перерахованих «дискурсiв» тiльки два останнiх можуть
вiдповiдати «суржикомовним практикам», та й то з певним уточненням.

На жаль, брак фахових знань у галузi обговорюваних лiнгвiстичних
проблем О. Гриценко компенсує категоричнiстю в оцiнках i висновках. «Ви-
дається чи не найбiльш дезорiєнтуючим, — пише вiн, — в усiх розмовах
про суржик те, що його вважають — i це зафiксовано вже й у словниках —
„нечистою“, „зiпсованою“ мовою. Вважається, що суржиком говорить люди-
на, яка не володiє мовами „чистими“, тобто лiтературними, нормованими —
росiйською, українською або принаймнi володiє лише однiєю з них, а замiсть
иншої послуговується суржиком. У масовiй свiдомостi сформовано стерео-
типне уявлення, що, мовляв, колись усi українцi розмовляли чистiсiнькою
українською мовою, але потiм внаслiдок русифiкацiї стали балакати суржиком.
Це, ясна рiч, мiф»23.

Зрозумiло, що «чистiсiнькою» мовою до русифiкацiї українцi не розмов-
ляли. Найпоширенiшою формою побутування української мови, як, до речi,
й инших мов, у минулi вiки, до перiоду iндустрiялiзацiї, були територiяль-
нi дiялекти, що становлять не менш багатi й повноцiннi в лексичному i
структурному планi мовнi утворення, нiж пiзнiше сформований на їх основi
наддiялектний лiтературний стандарт. Але чи є мiтом нинiшнiй рiзновид
змiшаного українсько-росiйського мовлення i чи є мiтом русифiкацiя?

Цiкаво, що вiдповiдь на цi питання дає вмiщена в тому ж виданнi публiка-
цiя М. Стрiхи, в якiй суржик цiлком переконливо потрактовано як промiжну
субмову, що виконує роль перехiдного етапу в асимiляцiйному процесi витiс-
нення української мови росiйською24.

Соцiяльне середовище, в якому виникає розглядуваний рiзновид усного
мовлення, — це сiльськi жителi, що пристосовуються до росiйськомовних меш-
канцiв мiста. Утворюється вiн шляхом стихiйного засвоєння росiйської мови
при безпосереднiх контактах з її носiями, а не шляхом поступового опануван-
ня другої мови в процесi органiзованого навчання. Успiшним таке засвоєння
другої мови може бути тiльки в дитячому вiцi, тому суржиковi, на вiдмiну вiд
комунiкативних рiзновидiв, сформованих на ґрунтi однiєї мови, тих же тери-
торiяльних i соцiяльних дiялектiв, властива лексична й структурна неповнота,
ущербнiсть. Вiн утворюється внаслiдок хаотичного заповнення зруйнованих
ланок структури української мови елементами поверхово засвоєної росiйської.

23Гриценко О. Суржик: дискурси та суспiльнi ролi. // «Нариси української популярної культу-
ри». — К., 1998. — С. 638.

24Стрiха М. Суржик та лiтературна мова. // Там само. — С. 637.
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Промiжний характер цiєї безладної мовної сумiшi, її ущербнiсть порiвняно
з кожною з двох мов, що беруть участь в утвореннi суржику, усвiдомлюють
i самi його носiї, котрi при опитуваннi часом не можуть ототожнити своє
мовлення нi з росiйським, нi з українським, iдентифiкуючи його як «иншу»
або «третю» мову.

Розмитiсть мовної свiдомости носiїв українсько-росiйського гiбриду за-
свiдчують i вiдмiнностi в мовнiй самоiдентифiкацiї, властивi представникам
суржикомовних середовищ рiзних регiонiв України. Так, за попереднiми да-
ними, носiї змiшаної субмови, опитанi в Києвi, переважно iдентифiкують
своє мовлення з українським25, тодi як у Донецькiй областi iнформанти, що
спiлкуються суржиком, ототожнюють його з росiйською мовою26. Щоправда,
цi спостереження потребують додаткових пiдтверджень.

Як соцiолiнгвiстичний феномен суржик потребує ґрунтовного вивчення
у трьох аспектах — лiнгвiстичному, психологiчному i соцiяльному. Одним з
головних практичних завдань таких дослiджень має стати створення навчаль-
них методик, здатних заблокувати розростання й вплив цього хворобливого
явища, що загрожує українськiй мовi внутрiшньою руйнацiєю усiх її рiвнiв.

25Руда О. Суржик, або напiвмовнiсть // «Українська мова та лiтература.» — Ч. 41, 2000. —
С. 9.

26Загнiтко А. Напрями i тенденцiї сучасної мовної полiтики: семантичний i прагматичний
аспекти. //«Державнiсть української мови i мовний досвiд свiту» (Матерiали мiжнародної
конференцiї). — К., 2000. — С. 184.
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