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Унікальність українського слова 

 Чи ставили ви собі коли-небудь питання, коли почала формуватися 

українська мова? Виявляється, першооснови сучасної української мови були 

закладені кілька тисяч років тому, приблизно одночасно зі становленням 

латинської мови. У 448 році візантійський мандрівник та історик Пріск 

Палійський записав у таборі гунів три слова: мед, страва, квас. 

 Ближче до сьомого століття українська мова вже більш-менш була схожа 

на сучасну, хоча вона й зазнавала чималих мовних упливів. На кінець XII ст. 

українська народність уже сформувалась й мала дві гілки: галицько-волинську 

та наддніпрянську. Українська мова входить у список найкрасивіших мов світу. 

Мова є мелодійною, тому її і визнали другою за мелодійність після італійської.  

Та наразі наша мова – одна з найрозвиненіших та найбагатших мов світу, чим 

ми повинні пишатися.  

На підтвердження останньої тези пропоную таку бувальщину. 

      Було це давно – ще за старої Австрії. У купе швидкого потягу Львів – 

Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць і наш українець. 

Говорили про різне й нарешті почали про мови: чия мова краща, багатша, 

котрій належить світове майбутнє. Самозрозуміло – кожний вихваляв свою 

мову! 

     Англієць заявив, що Англія – це країна завойовників і великих мандрівників, 

які славу її мови рознесли по всьому світу. Англійська мова – це мова Шекспіра, 

Байрона, Діккенса, Ньютона, Дарвіна та інших великих письменників і 

науковців. Очевидно – англійська мова – це світова мова! 

Гордовитий німець відразу заперечив, бо німецька мова – це мова двох 

імперій: Великої Німеччини та Австрії. Це мова філософії, техніки, армії, 



медицини, мова славетних Шиллера, Канга, Вагнера, Гете і Гейне. І тому 

тільки німецькій мові належить світове майбутнє. 

    А італієць, посміхаючись, сказав: «Ви обидва не маєте рації. Моя мова – 

мова сонячної Італії – це мова музики, мова кохання, а про кохання мріє кожен. 

Італійською мовою написані славетні твори Данте, Боккаччо, Петрарки, 

лібрето знаменитих опер Верді, Пучіні, Россіні та інших великих італійців. Ні, 

тільки італійська мова може стати провідною мовою у світі!» 

    А наш українець по довгій мовчанці сказав: «Я міг би, панове, як і Ви, 

хвалитись, що моя рідна мова – це мова незрівнянного сатирика 

Котляревського, безсмертного генія Тараса Шевченка, неперевершеної у світі 

лірики Лесі Українки, великого титана Франка. Я міг би назвати багато 

славних імен свого народу, але не в тому суть! Ви ж нічого не сказали про саме 

багатство й можливості Ваших мов. А це найважливіше! От, скажімо, чи 

могли б ви у своїх мовах написати невелике оповідання, в якому би всі слова 

починалися з тієї самої літери?!» 

– О ні! Це неможливо, – заявили всі. 

– Ось, на ваших мовах це неможливе, а в нашій – це зовсім просто! Назвіть 

якусь букву, - звернувся він до німця. 

– Хай буде «П», - сказав той. 

– Добре. Оповідання буде називатися «Перший поцілунок» 

Перший поцілунок 

    Популярному перемишльському поету Павлу Петровичу Подільчаку прийшло 

по пошті приємне повідомлення: 

– Приїздіть, Павле Петровичу, – писав поважний правитель Підгорецького 

повіту Полікарп Пантелеймонович Паскевич, – погостюєте, повеселитись! 

Павло Петрович поспішив, прибувши першим потягом. Підгорецький палац 

Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під’їхали поважні 

персони – приятелі Паскевичів. 



Посадили Павла Петровича поряд панночки – премилої Поліни 

Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду, Павло Петрович прочитав 

підібрані пречудові поезії. Поліна Полікарпівна програла прекрасні полонези, 

прелюдії. Поспівали пісень, потанцювали падеспан, польку… 

    Прийшла пора – попросили пообідати. Поставили повні підноси пляшок 

портвейну, плиски, пшеничної, підігрітого пуншу, пільзнерського пива. 

Принесли печених поросят, приправлених перцем півників, пахучі паляниці, 

печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливою, пироги, 

присмажені пляцки… 

Потім прислуга подала пресолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, 

повні порцелянові полумиски полуниць, порічок. 

Почувши приємну повноту, Павло Петрович подумав про панночку. 

Поліна Полікарпівна попросила прогулятися по Підгорецькому парку, 

полюбуватись природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю 

підійшла підхмеленому поету. Походили, погуляли…Порослий папороттю 

прадавній парк подарував парі приємну прохолоду… Повітря п’янило 

принадними пасовищами… Посиділи, помріяли, позітхали, пошептали, 

пригорнулися. Прозвучав перший поцілунок… 

 Прощай, парубоче привілля! Прийдеться поету приймакувати. 

Отже, мова народу – унікальне явище, що реагує на нові виклики часу. 

Мова – це саме життя. Не буде мови – не буде народу; не буде народу – не 

буде нації, не буде нації – не буде держави. Відповідно, поки є мова, народ 

живе, зникає мова – народу немає. Народна мудрість говорить: відберіть у 

народу все, і він все може повернути, відберіть мову – і він ніколи вже не 

зможе створити її. 


