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СУРЖИК «ДИВНИХ ЛЮДЕЙ» АРТЕМА ЧАПАЯ 

За «Великим тлумачним словником сучасної української мови» суржик (як 

багатозначне слово) має кілька значень: 1. Суміш зерна пшениці й жита, жита й 

ячменю, ячменю й вівса; борошно з такої суміші. 2. Елементи двох або кількох 

мов, об’єднані штучно, без додержання норм літературної мови; нечиста мова [1, 

с. 1419].  

Проблема вживання суржику турбувала низку українських мовознавців, 

літературознавців, істориків, письменників, політиків: Л. Масенко, 

А. Погрібного, О. Селіванову, Л. Ставицьку, О. Тараненка, Б. Тарасенка, 

В. Трубу та ін. [4].  

Уживання суржику все ще залишається актуальною проблемою, а вивчення 

«засміченої» мови продовжується. Активне використання суржикізмів у 

художній літературі зумовлює необхідність звернути увагу саме на цю сферу 

використання «нечистої» мови.  

Актуальність статті полягає в аналізі суржику як особливої характеристики 

персонажа твору «Дивні люди» Артема Чапая.  

Мета розвідки: дослідити вживання суржику в романі «Дивні люди» Артема 

Чапая (на прикладі головного героя – Степана Вовка).  
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Артем Чапай (Антон Васильович Водяний) – український письменник, 

перекладач, репортер, мандрівник, автор творів «Червона зона» (2014), 

«Понаїхали» (2015), «The Ukraine» (2018) та «Дивні люди» (2019).  

«Дивні люди» – роман, який письменник називає поемою (ронделем) через 

те, що у творі є наскрізні рими, ліричні та ритмічні відступи в розповідях 

головного героя, однакові початок та закінчення книги, які в різних контекстах 

сприймаються по-різному.  

Твір починається зі слів Степана Вовка: «Українські вчені відтворили за 

ДНК неандертальця» [5, с. 12]. Цікавим є те, що Степан не тільки є тим самим 

головним героєм – неандертальцем, про якого йдеться у творі, а ще виконує 

функцію оповідача історії. Після досягнення свого повноліття Степан Вовк 

змушений вийти у великий світ, проте через брак життєвого досвіду головний 

персонаж постійно потрапляє в незвичайні ситуації.  

Автор умотивовує використання суржику тим, що головний герой, якого 

виховували люди без вищої освіти і який сам її не має, не може говорити 

добірною українською мовою.  

Зазначимо, що письменник стає на захист суржику, який уважає 

відтворенням реального мовного життя українця, наприклад, Стьопа пояснює 

причини свого мовлення: «Коли я багато про щось думав – виходить 

літературніше (…) Кажись, також виходить більш літературно, коли я 

врівноважений або піднесений: наприклад, описую красоти. Зате суржик 

посилюється, коли я хвилююсь або розказую щось особливо важливе» [5, с. 12].  

Неандерталець навіть може чітко висловити свою думку з приводу мовного 

питання: «Як знає кожен неандерталець на планеті, українська мова займає друге 

місце у світі за милозвучністю. Правда, яка займає перше – я так і не взнав. Самі 

посудіть: ну яка мова може бути ще милозвучніша за українську? Навіть не 

уявляю!» [5, с. 13].  
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Хоча й Стьопа постійно намагається перейти на літературну мову: 

«Об’яснюсь і постараюся до цього поменше вертатися: я чесно стараюсь 

говорити чисто, но по понятним причинам у мене не завжди получається. З 

одного боку: я чесно намагаюся розмовляти так званою чистою мовою – проте 

часто забуваюсь і збиваюсь, і получається так званий суржик» [5, с. 11 – 12].  

Головний персонаж може сам виокремити суржик у своєму мовленні та 

знайти літературні відповідники: «Хстаті. Чомусь найміцніше тримаються 

найпростіші слова: „хстаті” вмєсто „до речі”, „вмєсто” вмєсто „замість”, „хотя” 

замість „хоча”, „іменно” замість „саме”, „но” замість „але” ілі „ілі” замість „або”, 

„тоїсть” замість „тобто”, „даже” замість „навіть” і так дальше. Так далі» [5, с. 12].  

Аналізуючи мову Степана Вовка, доходимо висновку, що автор 

використовує суржикізми різних мовних рівнів. Наведемо деякі приклади 

використання суржикізмів.  

Іменники: овечки, воплі, врем’я, Югє, бумажки, ігрушки, ковьор, мнєнія, 

дєтства, год, (по) полу, вніманіє, таблетки, (при) ділах, дєнєг, доктори, го́рода, 

(під) названієм, кірпіча, кришами. Прикметники, дієприкметники: увєрєн, 

замаскірований, двухетажна, сєвєрної, разного, странні, слідуючі. Дієслова: 

начиналися, об’ясняв, заніматися, обсудиш, клепали, цепляється, нада, 

проіграти, помню, запомнив, абажаю, кажеться, обращали, інтересуюсь, 

понімаю, стараюсь, торчать, винімали, получається. Займенники: шо, всьо. 

Службові частини мови: із-за, хоть, хотя, но, вмєсто, ілі, тоїсть, якшо, єслі.  

Велику групу суржикізмів становлять прислівники: тоже, іменно, щас, 

трудно, даже, зразу, особєнно, (не) особо, разві, развє, тайно, неясно, неізвєсно, 

інтересно, обично, лучче, неловко, снаружі, случайно, почті, чучуть, іногда, 

лічно, наоборот, удачно, іначє, хстаті, всігда, навєрно, вдруг, карочє, 

неожиданно.  

Зауважимо, що поступово суржик, яким послуговувався Степан Вовк на 

початку твору, змінюється на літературну, майже поетизовану мову.  

107 



Отже, суржик у романі Артема Чапая «Дивні люди» виконує функцію 

змалювання головного персонажа – Степана Вовка, його емоційний стан, 

розвиток особистості.  
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