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Мова є дзеркалом думок і почуттів народу, скарбницею його історичних здобутків. Вона є 
свідком подій, пережитих ним за багатовікову історію. Через мову передається естафета 
поколінь від давнини до сучасності і від сучасності до майбуття. Любов до рідної мови у її 
носіїв успадкована разом з любов’ю до Батьківщини, батьків, до свого дому, навколишньої 
природи. Про це так сказав Т. Шевченко: 

Ну, що б, здавалося, слова...  
Слова та голос — більш нічого.  
А серце б’ється, — ожива,  
Як їх почує!.. 

Сповнений віри у майбутнє української мови, заперечуючи погляди лінгвістів, що 
вважали її діалектом, без перспектив на розвиток, І. Франко у вірші «Антошкові П.» писав: 

 
Діалект, а ми його надишем  
Міццю духа і огнем любови  
І нестертий слід його запишем  
Самостійно між культурні мови. 

Леся Українка на поставлене собі запитання: «Слово, чому ти не твердая криця, що серед 
бою так ясно іскриться?» відповідала: 

Ти, моя щира, гартована мова, 
Я тебе видобуть з піхви готова... 

Для кожного народу рідна мова є засобом вияву його думок і почуттів. У ній він дістає 
своє духовне самовираження, дорожить і дбає про неї. Дорожить з почуттів: прив’язаності, 
гордості і з природних прагнень до дальшого духовного зростання. Піклується про неї з 
усвідомлення потреби її збагачення відповідно до поступів світової цивілізації, потреби, що 
забезпечує і гарантує її становище серед розвинених мов світу. Любов до рідної мови — це 
піклування про її високу культуру в нехудожніх стилях, це турбота про розвиток художніх 
стилів, копітка робота над образністю, легкістю, граціозністю і пластичністю висловлення. 

Відомо, з якою дбайливістю і любов’ю ставився до російської мови великий Ленін, як 
застерігав і разом з тим рішуче виступав він проти непотрібного засмічування її 
чужомовними елементами, без яких легко обійтися. З якою гордістю говорив про могутність 
і красу російської мови вчений-енциклопедист і поет М. Ломоносов, як турбувався про її 
долю І. Тургенєв, як возвеличували і поетизували її О. Пушкін, М. Лермонтов, 
В. Маяковський, С. Єсенін. 

Любов до своєї мови завжди передбачає шанування і визнання інших мов. Хто любить і 
поважає рідну мову, тому чуже почуття неповаги до інших мов, той знає і розуміє, що її 
неповторність і своєрідність — лише у зіставленні з іншими і у співіснуванні з ними. 

Красу і мелодійність української мови відзначали російські діячі науки і культури. 
В. Маяковський говорив про її велич і простоту. 

Пишучи про українську тематику, а звідси й про українізми, які завдяки М. Гоголю і 
Т. Шевченкові прийшли в російську мову і прийнялись в ній, Маріетта Шагінян зазначала: 
«Геній Гоголя приніс в нашу мову теплий подих південної української мови, її ласкавість і 
гостроту, — і чи можемо ми зараз у нашому мистецтві обійтися без її звуків і образів, 
м’яких, пестливих закінчень, «очей» замість «глаз», «усмешки» замість «улыбки», всієї тієї 
гостроти емоціональної оркестровки, яка проникла до нас з чудовими піснями Кобзаря, з 
«Вечорами на хуторі поблизу Диканьки»1. 

Плекати мову, як парость виноградної лози, закликав М. Рильський. Він писав: 
Мужай, прекрасна наша мово,  
Серед прекрасних братніх мов,  

                                                           
1 Шагінян М. Носимо у серці. — Вітчизна, 1954, № 5, с. 24. 



Живи, народу віще слово,  
Над прахом царських хоругов,  
Цвіти над нами веселково,  
Як мир, як щастя, як любов! 

В ній бачив втілення української природи і праці трудового народу А. Малишко. У 
заповіті нащадкам він передав, мов естафету, мов тепло своєї душі, 

І рідне слово, що навчила мати,  
Усім народам як найкращий дар. 

Почуття синівської гордості за мову бринять у творчості В. Сосюри, Д. Павличка, 
О. Підсухи та інших поетів нашого сьогодення. 

Про любов до рідної мови, яка у свідомості митця існує в усій своїй неповторній красі і 
гармонії звуків, слушно сказав білоруський поет Пимен Панченко: 

Які ж то знайомі і назви й слова!  
Яка рідна мова чудова моя!  
Все в ній милозвучне і все дороге:  
й протяжне «чаго» і одзвінчене «дзе». 

Рідною мовою кожний народ вписує своє ім’я в загальнолюдську культуру, з нею він 
проходить щаблями поступу, з нею прагне прийти і в майбутнє. І кожному народові властиве 
намагання прославити свою мову, зберегти її для нащадків. 

Мова, будучи засобом відображення і осмислення явищ дійсності, виступає чинником, 
що передає почуття людської гідності, гордості, патріотизму. Вона є одним із компонентів, 
що визначають місце людей у всесвітній співдружності народів та світовій духовній 
культурі, в яку кожна з націй робить свій посильний внесок. 

Мовам з давніми глибокими традиціями, якою є українська мова, мовам 
соціалістичних націй не загрожує зникнення чи нівелювання. Їм забезпечене життя. Сучасна 
українська літературна мова, як і всяка розвинена мова, що пройшла тривалий плідний шлях 
формування, еволюції та стабілізації, має міцну основу й перспективи для дальшого 
всебічного розвитку. Вона нагадує могутнє дерево, котре, вбираючи соки своєї землі, свого 
народу, приймає з подувами весни цвітіння інших дерев – мов і наповнюється животворним 
теплом сонця соціалістичної Батьківщини.  
 


