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Рiчниця – роковини – ювiлей
Чим рiзняться цi iменники? 
Ювiлей (вiд латин. jubileus – ювiлейний рiк) –

це рiк, який колись припадав раз на пiввiку.
Ювiлеєм називали урочистостi насамперед з нагоди
п’ятдесятилiття, столiття, тисячолiття пам’ятної
подiї. З часом iменник «ювiлей» утратив первинне
значення, i нинi цим словом називають круглi та
знаковi дати. Частiше «ювiлей» вживають на озна-
чення подiї щодо вшанування особи, котра досягла
певного вiку або строку своєї громадської, наукової,
мистецької, викладацької чи якоїсь iншої дiяльно-
стi. Тих, чий ювiлей святкується, називають ювiля-
рами, або ювiлянтами [1; 620].

Якщо вiдзначається дата важливої суспiльної
подiї, заснування установи, закладу, мiста, то краще
використовувати iменник «рiчниця». У тлумачно-
му словнику сучасної української мови зазначено,
що рiчниця – це календарна дата, коли закiнчується
рiк вiд початку якої-небудь подiї [2; 1228]. 

Слово «роковини» є синонiмом слова «рiчни-
ця», хоча усталилася певна диференцiацiя у прак-
тицi застосування: багато людей вважають недореч-
ним вживати слово «роковини» щодо позитивних
подiй, бо для бiльшостi носiїв української мови во-
но асоцiюється з датою вiд дня смертi. Тому мовцi
тяжiють до називання «роковинами» трагiчних чи
драматичних подiй, а «рiчницею» – радiсних, свят-
кових. У словнику Б.Грiнченка зазначається, що
«роковини – це годовщина», вживається слово ли-
ше у множинi: «Роковини по Шевченковi» [3; 2323].
У творах українських письменникiв-класикiв на-
трапляємо на слово «роковини», i це свiдчить про
те, що воно значно старiше за «рiчницю».  Наприк-
лад: «Сьогоднi дiстав листа од Лисенка. Прохає
прислати йому щось до збiрника, який має вийти в

100-лiтнi роковини нашої новiтньої лiтератури»
(М.Коцюбинський); «Так минув рiк. Надходили ро-
ковини того дня, коли вiн [Лис Микита] настав на
царство» (І.Франко); «Шiстнадцять лiт таки
скiнчились! Сьогоднi, сьогоднi Юзинi роковини!»
(Леся Українка). 

Отже, цi три iменники семантично спорiдненi,
проте їхнi значення збiгаються не повнiстю. Лексе-
мою «ювiлей» доречно послуговуватися за умови,
коли  йдеться про святкування круглої дати. «Роко-
вини» варто вживати стосовно сумних подiй, бо ця
iменникова форма втратила первинне значення, а
тому сучаснi носiї української мови розумiють її ли-
ше як дату вiд дня смертi. Іменник «рiчниця» мож-
на використовувати для найменування будь-якого
святкування, бо воно має бiльш узагальнений ха-
рактер порiвняно з двома попереднiми. 

Слiд зауважити, що згаданi лексеми часто стоять
поряд зi словами «присвячувати» та «приурочува-
ти». «Рiчниця» – «роковини» – «ювiлей» певною
мiрою залежать вiд зазначених дiєслiв. Причому
«присвячувати» (присвятити) керує безприймен-
никовим давальним вiдмiнком iменникiв, наприк-
лад: «Вiдкриття музею, присвячене 85-й рiчницi вiд
дня народження художника». А «приурочувати»
(приурочити) вимагає пiсля себе родового вiдмiнка
з прийменником до: «Книжкову виставку приуро-
чено до ювiлею письменника». 
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«Добрий день» чи «доброго дня»?
У лiтературнiй мовi усталилися обидвi форми.

Вживання цих зворотiв залежить вiд того, що має на
увазi мовець. Якщо людина зичить комусь доброго
ранку, доброго дня чи доброго вечора, то вона вико-
ристовує цi форми як привiтання-побажання. Вираз
«доброго дня» має давню традицiю в українськiй
мовi, ранiше вiн звучав: «Бажаю Вам доброго дня». З
часом ця форма стала синтетичною, бо спрацював
закон економiї мовних зусиль. До того ж нинi ми
навiть не замислюємося, що цей фразеологiчний
зворот є неповним за формальним критерiєм, але
змiстова наповненiсть його залишилася сталою. 

Форми «добрий ранок», «добрий день», «добрий
вечiр» мiстять лише констатацiю факту, тому люди
їх уживають лише з метою привiтання. Є також
синтетичнi форми «добридень», «добранiч», вони
вживаються паралельно з аналiтичними. Однiєю з
причин побутування форм «констатацiї» може бути
прагматичнiсть сучасного життя. 

На думку О.Пономарева, неправильними з по-
гляду української граматики є форми вiтання «доб-
рого дня» та «доброго вечора», якi в розмовному
мовленнi, по радiо й телебаченню вживаються дуже
часто. В українськiй лiтературнiй мовi, перекона-
ний учений, усталилися такi форми: Доброго ран-
ку!; Добрий день! (Добридень!); Добрий вечiр! (До-
бривечiр!); На добранiч! Добранiч! [1; 153].

Твердження, що краще вживати «Доброго ранку»,
але «Добрий день» та «Добрий вечiр», вважаємо
недостатньо обRрунтованими, адже за основу цiєї по-
зицiї береться часовий критерiй. Виходить, що поба-
жати комусь хорошого дня о п’ятiй годинi вечора не
доречно (те саме стосується i форми «Доброго вечо-
ра»). Але українцi за своєю ментальнiстю не
настiльки прив’язанi до часового чинника, як, напри-
клад, iспанцi, якi чiтко розмежовують триєднiсть ран-
ку, дня i вечора, що вiддзеркалюється граматично.

У ЗМІ спостерiгаємо частiше форму «Доброго
дня», наприклад, «ТРК “Ера”» в ефiрi Першого за-
гальнонацiонального телеканалу з 6.50 до 9.00 пере-

дає iнформацiйно-розважальну програму «Доброго
ранку, Україно!». У творах класикiв є не лише фор-
ми «добрий день» чи «доброго дня», а й «добри-
день», «здрастуйте», «вiтаю», «доброго здоров’я»
(здоров’ячка – розм.), «здоров був» (розм.), «здоро-
венькi були» (розм.), «привiт», «доброго ранку»
(«добрий ранок» – рiдше); «добрий вечiр», «добри-
вечiр». Наприклад: «Добрий день, Когуте, ти, спiву-
ча птице!» (І.Франко); «Добридень! – сказав
капiтан» (А.Головко); «Здрастуйте, Панасе Юхимо-
вичу! – привiталася Галя» (Ю.Збанацький); «Вiтаю
вас, царiвни...» (Леся Українка); «Доброго здо-
ров’ячка, Аркадiю Валерiановичу, – низько вкло-
няється Майборода» (М.Стельмах); «Здоров, Толь-
ко!» (В.Винниченко); «Здоровi були, свате! – Здо-
ровi будьте й ви! Яким це побитом?» (М.Коцю-
бинський); «Здрастуйте вам у хату, – привiтався вiн,
увiйшовши» (І.Микитенко); «Слова його були
привiтнi й дружелюбнi: Доброго ранку, друже»
(О.Бердник); «Добривечiр, сусiдонько! – вклонила-
ся смиренно баба» (Я.Качура).

У пiдручнику за редакцiєю А.Мойсiєнка, О.Бас-
Кононенко, В.Бондаренко та iн. читаємо, що «ос-
новний масив фразеологiзмiв становлять одиницi,
утворенi в результатi образного переосмислення
звичайних вiльних сполучень, що спричинило втра-
ту первинних лексичних значень вiдповiдних ком-
понентiв i формування фразеологiчної семантики».
Тому можна говорити про те, що форма «Бажаю до-
брого Вам дня» фразеологiзувалася, при цьому
вiдбулося її стягнення [2; 138]. 

Отже, форми «добрий день» та «доброго дня»
функцiонують паралельно, але вживання їх зале-
жить вiд намiру мовця. Вважають, що форми «доб-
рого ранку», «доброго дня» та «доброго вечора» ма-
ють доброзичливiший вiдтiнок. 
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