
  СЕРЦЕ НАЦІЇ 
Б'ЄТЬСЯ У СЛОВІ 

"Мова – втілення думки. Що 
багатша думка, то багатша 

мова. Любімо її, вивчаймо її, 
розвиваймо її! Борімося за 

красу мови, за правильність 
мови, за приступність мови, 

за багатство мови...            
(Максим Рильський) 

 

Красива і виразна, народна і 

жива, українська мова є 

найвагомішим надбанням 

українського народу, 

суспільною цінністю, основою 

духовного багатства. Українська 

мова несе в собі історію, 

об’єднує нас та ідентифікує з-

поміж інших націй. Вона є 

голосом культури та української 

душі.  
КОРЕНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМ-

НОСТІ ВИХОДЯТЬ З ДАЛЕКОГО 
МИНУЛОГО, З ТИХ ЧАСІВ, КОЛИ 

ДАВНЬОРУСЬКІ ЛІТОПИСЦІ 
СТВОРЮВАЛИ ОПИСИ ПОДІЙ 

ДАВНИНИ, ЩО СЬОГОДНІ СТА-

ЛИ ДОРОГОЦІННИМИ РЕЛІКВІЯ-

МИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ. 
ШЛЯХ РОЗВИТКУ НАШОЇ РІД-

НОЇ МОВИ БУВ НЕЛЕГКИМ, АЛЕ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЗМІГ ЇЇ 
ЗБЕРЕГТИ, АБИ СЬОГОДНІ МИ 

ВІДЧУВАЛИ ЇЇ КРАСУ ТА МЕЛО-

ДІЙНІСТЬ. 

Доля нашої мови залежить і 
від того, як відгукнеться на 
рідне слово наша душа, як 
рідне слово бринітиме в цій 
душі, як воно житиме в ній. 

(Олесь Гончар) 

Щоб любити – треба знати, 
а щоб проникнути в таку 

тонку й неосяжну, величну 
й багатогранну річ, як мова, 

треба її любити. 
(Василь Сухомлинський)  

“Я дуже люблю… 
народну українську 

мову, звучну, барвисту й 
таку м’яку.” 
(Лев Толстой) 



 
 
 

ДО РІДНОГО СЛОВА ТОРКАЮСЬ  
ДУШЕЮ… 

 
До рідного слова торкаюсь душею,  
Боюсь очорнити чи зрадить його.  

З цих слів наша мова, пишаємось нею — 
Це музика й пісня народу мого.  

Без неї не зміг би на світі прожити,  
Не зміг би помітить земної краси,  

Не чув би й не бачив, як шепчеться жито,  
З якого стікають краплинки роси.  

Вона — джерело й найчистіша криниця,  
З якої черпаю натхнення й снагу.  

Вона кришталево дзвенить і іскриться,  
Я нею тамую духовну жагу.  

У шелесті трав, у цвітінні калини  
Я чую цю мову у сні й наяву.  

Вона в моїм серці, — це вся Україна, 
Я дихаю нею, я нею живу!  

“Запашна, співуча, гнучка, 
милозвучна, сповнена 

музики і квіткових 
пахощів – скількома 

епітетами супроводяться 
визнання української 

мови… Той, хто 
зневажливо ставиться до 

рідної мови, не може й сам 
викликати поваги до себе”.      

 (Олесь  Гончар) УКРАЇНСЬКА МОВА ОФІЦІЙНО 
ВИЗНАНА ОДНІЄЮ З 

НАЙКРАСИВІШИХ: ВОНА 
ПОСІДАЄ ДРУГЕ МІСЦЕ В СВІТІ 

ЗА МЕЛОДІЙНІСТЮ (ПІСЛЯ 
ІТАЛІЙСЬКОЇ) ТА ТРЕТЄ ЗА 
КРАСОЮ ЛЕКСИКИ (ПІСЛЯ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ПЕРСЬКОЇ). 
І ЦЕ НЕ ПРОСТІ СЛОВА – А 

ПІДТВЕРДЖЕНІ ФАКТИ.  


