
 

Онлайн-журнал 

 

« У к р а ї н с ь к е  с л о в о  у  в и м і р а х  

с ь о г о д е н н я »  

 

Геть лихослів’я! 

 

 

          Мов поганих не існує в світі, 

        Є лише погані язики. 

          А.Бортняк 

 

Мова – одне з багатьох див, створених людьми. Вона віддзеркалює душу 

народу, його історію. Бувають такі ситуації, коли навіть звучання рідного слова 

стає причиною особливого  душевного стану, емоційного збудження будь-якої 

людини, не кажучи вже про тих, хто наділений емоційно-образним баченням 

всього, що нас оточує. 

Звичайно, у світі більше гарних, красивих, доброзичливих слів і людей, які 

їх використовують. Однак є й інші слова, які називаємо лихими, брудними. 

  Пропонуємо поговорити про лихослів’я (дивне сполучення -  лихо і 

слово). Це мова, сповнена непристойних виразів, слів, лайки: «Лихослів’я – 

безсмертна дочка самолюбства й ледарства». У цього явища чимало визначень: 

нецензурна лайка, нецензурні вирази, матірщина тощо. Але спрадавна 

матірщину в народі називають лихослів’ям, «скверною». Якщо раніше такі 

слова були мовою злочинців, п’яниць, повій, то тепер усе докорінно змінилося. 

Лихослів’я, лайка, брутальність поглинають наше суспільство, в тому числі й 

наших дітей, нецензурщина в сучасному світі набула характеру епідемії.  

 

Психологи відзначають, що вживання нецензурних слів формує залежність, 

схожу на алкогольну, нікотинову, наркотичну. Сучасна медицина стверджує, що 

обережне, дбайливе поводження зі словом – необхідна ознака здорового 

способу життя. Інакше виникає хвороба, яка називається копролалія. Назва 

походить від грецького копрос – бруд і лалія  - мова. Так у медицині називають 

хворобливий, іноді непереборний потяг до цинічної й нецензурної лайки. Стадії 

розвитку цієї хвороби: І стадія – людина почуває сором; ІІ стадія – людина 

вперше вживає погане слово за компанію; ІІІ стадія – використовує ці слова, не 

помічаючи цього; ІV – уже не може без них висловлюватися, забуває інші слова. 

Отже, зрозуміло, що лихослів’я – небезпечне для нашого здоров’я і є дуже 

шкідливою звичкою, що викликає залежність. Єдиний шлях, що веде до 

здоров’я кожного з нас, це зміна ставлення до себе, самовдосконалення, духовне 

зростання.  



Жодна релігія не заохочує звичку лихословити. Її вважають тяжким гріхом. 

Народна мудрість гостро засуджує звичку лихословити. Так було в усі часи 

розвитку нашого суспільства.  Історія виникнення лихослів’я сягає глибини 

тисячоліть, далекої язичницької старовини. За часів язичництва вимовляти ці 

слова-заклинання мав право тільки жрець на святах, коли імітувалося зачаття 

сущого світу, і жодній людині не спадало на думку вимовити ці слова подумки 

або вголос. Тоді люди знали, яку потужну енергію мали ці слова, яка небезпека 

чатувала, якщо вживаєш їх без потреби. Погані слова були включені до 

заклинань. Вважалося, що лихослів’я є мовою спілкування з демонами і 

використовувалися в прокляттях.  Саме з цим пов’язано механізм впливу 

лихослів’я на людину. Така мова будить у її підсвідомості разом із генною 

пам’яттю «психовіруси». Вживаючи лихі слова в розмові з друзями, рідними 

сучасні люди, не підозрюючи, здійснюють сокровенний ритуал, закликаючи зло 

день у день,  з року в рік на свою голову, на голову своїх близьких, кількість 

лайливих слів переходить у якість. Спочатку в людей з’являються дрібні 

неприємності, потім великі, потім виникають проблеми зі здоров’ям і, нарешті, 

ламається саме життя. 

 

Помилкою є загальноприйнята думка про те, що лихослів’я – це 

слов’янська традиція. Відомо, що людина, яка лихословила, піддавалася 

публічній прочуханці. За соборним укладом за використання лайливих слів 

накладали жорстоке покарання – аж до страти. Вважали, що на лайку 

ображається, по-перше,  Мати Божа, по-друге, рідна мати людини і, нарешті, 

мати-земля. Існувало вірування, що нецензурну лайку карають стихійними 

лихами, нещастями, хворобами. 

 

Чи небезпечне лихослів’я? Звичайно, з мовою жартувати не можна.  

Останнім часом спостерігаємо, що це явище стало нормою для сучасної 

людини. 

Існує чимало причин цієї біди, але не останню роль відіграє й наша 

словесна розбещеність. Слід зазначити, що проблему лихослів’я, вивчення його 

впливу на організм людини, на її духовне та фізичне здоров’я вивчали та 

вивчають багато вчених, дослідників різних країн. 

Учені зафіксували, що лайливі слова дають мутагенний ефект, подібний до 

того, як діє радіоактивне опромінення потужністю в тисячі рентген, а також 

інші експерименти підтверджують, що лихослів’я сприяє швидкому старінню. 

 

Біблійна мудрість говорить: «Якщо тебе переслідують невдачі, наведи лад 

у своїй голові!» Лад у думках приведе до ладу в словах, а добре слово вилікує 

душу й тіло від хвороб.  

 

Здорові люди – це здорова нація, процвітаюча країна. 


