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21 лютого - Міжнародний день рідної мови!  

Кожна мова – унікальна. Кожна мова – це цілий всесвіт. Рідна мова 

живе у нашому серці поза всілякими правилами і законами, це наша 

молитва, наша честь, гідність, нескореність, мова нашої Небесної Сотні, 

НАШИХ ГЕРОЇВ. І «найбільша хвороба – це хворіти духом» 

(Г.Сковорода).  

Леся Українка писала: «Що за дивна сила слова!». У Івана Франка є такі 

рядки:  

 Якби ти знав, як много важить слово,  

Одне сердечне, теплее слівце! … 

 Якби ти знав! Та се знання предавне  

Відчути треба, серцем зрозуміть…  

Що темне для ума, для серця ясне й явне...  

І іншим би тобі вказався світ.  

Ти б серцем ріс.  

«Сьогодні слово – це зброя. Правдиве слово несе добро, а неправдиве  – 

війну. У наші часи світ воює мовою, яка стає основою для пропаганди та 

маніпуляції. Мова не лише творить державу, а й може знищити її. Настав 

показовий період для кожного з нас. Кожен має визначитись, з ким він», – а 

ці слова з виступу Любові Мацько, доктора філологічних наук, професора, 

академіка НАПН України  на одній із нещодавніх конференцій. 

У книзі «Мова і українознавчий світогляд» відомого мовознавця 

Світлани Єрмоленко читаємо: Що означає «бути українцем»? Не лише 

народженим або стихійним, а свідомим, який розумом і серцем відчуває 

українство, сповідує українську національну ідею, відстоює право 

української мови бути державною, офіційною в суверенній Державі… Для 



одних українство – це так само природно, як дихати, сприймати білий світ, а 

для інших – це постійна робота думки, пізнання історії свого роду, народу, 

намагання осягнути непросту долю української мови. Хоч немає вже й 

окремого рядка в паспорті про національність, але усвідомлюємо, що 

належимо до народу з тисячолітньою історією, унікальними мовними 

джерелами, що ввібрали в себе знаки культури, звичаїв, особливості природи 

– місця на землі, де живуть українці. 

Мовознавець Олекса Наумович Синявський (1887-1937) переконував  

своїх учнів: «...  працювати над своїм словником, себто над тим, щоб до речі 

й якнайкраще вжити слово, треба б далеко більше, ніж то в нас ведеться... 

Така праця ... збагачує лексику, витоншує її і зменшує лексичну однобокість, 

хибні нахили залюблятися в одних словах (чи з певними наростками) і 

обминати інші. Багатющі засоби на словотвір української мови, зокрема 

наростки й приростки повинні стати  слухняним і гнучким знаряддям у руках 

тих, хто слово має за знаряддя своєї діяльности».  

Громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф Іван Огієнко 

(1882-1972) увів розділ про історію української мови до курсу історії 

української культури і тим самим довів: «Бо коли ж наша мова має свою 

довгу історію, коли про цю історію можна викладати цілий курс 

університетський, то значить це єсть справжня мова, а коли єсть окрема мова, 

то єсть і окремий народ». 

У Міжнародний день рідної мови наведемо  слова із промови 

Президента Союзу гагаузів України Теодори Арнаут (подано на сайті 

Київського лінгвістичного університету: http://www.knlu.kiev.ua/about/news-

and-events/543-21-liutoho-mizhnarodnyi-den-ridnoi-movy): “Кожен гагауз 

повинен знати гагаузьку мову – це його обов’язок перед власним народом, і 

українську – це його обов’язок перед державою Україна”. 

 Це твердження чи не найкраще підходить для привітання і є 

справедливим для всіх національностей. В інтернет- джерелах його 

перекладено п’ятнадцятьма мовами етнічних спільнот України: 



Білоруською: 

З Днём роднай мовы! Кожны беларус павінен ведаць беларускую мову — 

гэта ягоны абавязак перад сваім народам. Кожны беларус, які жыве ва 

Ўкраіне, павінен ведаць і украінскую мову — гэта ягоны абавязак перад 

краінаю, у якой ён жыве! 

Болгарською: 

Честит майчин език! Всеки българин трябва да знае родния си български 

език – това е задължението му пред собствения народ; и ураинския – това е 

дългът му пред държавата Украйна! 

Вірменською: 

ՇնորհավորՄայրենիլեզվիտոնը: 

Յուրաքանչյուրհայպետքէիմանահայերեն, 

դանրապարտքնէիրսեփականժողովրդիառջևևուկրաիներեն, 

դանրապարտքնէՈւկրաինայիպետությանառջև: 

Гагаузькою: 

Ana dili gününüz kutlu olsun! 

Herbir Gagauz laazım bilsin gagauz dilini – bu onun borcu kendi halkın önünde, 

hem laazım bilsin ukraina dilini – bu onun borcu Ukraina devletinin karşında! 

Новогрецькою: 

Καλή σας Ηµέρα της µητρικής γλώσσας! Κάθε Έλληνας πρέπει να ξέρει τη 

µητρική του γλώσσα – είναι το καθήκον που έχει απέναντι στο λαό του, και να 

ξέρει την ουκρανική γλώσσα – είναι το καθήκον που έχει απέναντι στη Ουκρανική 

Πολιτεία. 

Іврит: 

עברית או  אידיש  לדעת  צריך  יהודי  כל  שמח!  האם  שפת  השפהז – יום  ואת  לעמו,  חובתו   ה 

אוקראינה – האוקראינית למדינת  חובתו   .זה 

Караїмською: 

Ана тили байрамы къутлу бõлсын! Оз халкъына къарув оларакъ эр 

къырым   къарай ана тилини бильмели ве Украина бийлигинэ къарув оларакъ 



да украин тилини бильмелидир. 

Кримськотатарською: 

Халкъара Ана тили куню хайырлы олсун! Къырымтатар тилини эпимиз 

бильмек керекмиз – бу, озь халкъымыз огюнде боюн-борджумыздыр. Айны 

вакъытта, украин тилини де эр биримиз бильмек керекмиз, чюнки бу – 

Украина девлети огюндеки боюн-борджумыз сайыла. 

Польською: 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia języka ojczystego! Każdy Polak 

powinien znać język polski, jest to jego obowiązek przed własnym narodem, oraz 

język ukraiński – to obowiązek przed państwem ukraińskim. 

Ромською: 

Свенкоса пескірі чхіб! Каждо ром вужіло те джянел романі чхіб – кодав 

леско ужілімо англа песко мануш, ай украінско чхіб – кодав леско ужілімо 

англа Україна. 

Російською: 

С Днем родного языка! Каждый русский должен знать русский язык – это его 

обязанность перед собственным народом, и украинский язык – это его 

обязанность перед государством Украина. 

Румунською: 

Felicitări cu Ziua limbii materne! Fiecare român are să ştie limba sa maternă – 

limba română, este datoria acestuia faţă de propriul său popor. Dar fiecare român 

are să mai ştie şi limba de stat – limba ucraineană, este datoria acestuia faţă de 

Statul ucrainean. 

Русинською: 

Изъ Днёмъ Роднои Бисѣды! Каждый русинъ мусай вѣдаты, сокотиты руську 

бисѣду ай пользоваты ся ‘ею – сесе ‘го обѣзательство предъ собственымъ 

народомъ, ай украинску мову тожъ – сесе ‘го обѣзательство предъ орсаґомъ 

Украиновъ. 

Словацькою: 

Gratulujem ku Dňu materinského jazyka! Každý Slovák by mal ovládať slovenský 



jazyk – je to jeho povinnosť pred slovenským národom, a zároveň by mal ovládať 

aj ukrajinský jazyk – je to jeho povinnosť pred štátom Ukrajina. 

Угорською: 

Köszöntjük az Anyanyelv világnapja alkalmából! Minden ukrajnai magyarnak 

tudnia kell a magyar nyelvet – mert ez a kötelessége saját nemzete iránt, és tudnia 

kell az ukrán nyelvet – mert ez Ukrajna iránti kötelessége. 

     

   Тож шануймося! Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами 

(І.Багряний). СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 Олена Семеног, докт. пед. н, проф. 

 

 

 


