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…ПРІЗВИЩ
Згадав Василя Черниха чи Василя Черних?

В українському вжитку неприродно звучать
росiйськi невiдмiнюванi прiзвища на -их, пор.: Чер-
них, Долгих, Жарких, Крутих, Сєдих, сформованi на
основi родового вiдмiнка множини прикметникiв.
Однi пропонують вiдмiнювати їх, тому що в укра-
їнськiй мовi чоловiчi прiзвища на приголосний
вiдмiнюванi (Український правопис. – К., 1997. –
§ 102, п.4), iншi не змiнюють такi прiзвища, подiбно
до росiйської мови. У чинному українському право-
писi та iнших довiдкових виданнях зовсiм не згаду-
ються цi прiзвища. На нашу думку, уживати в
українськiй мовi чоловiчi росiйськi прiзвища на -их
за зразком вiдмiнюваних чоловiчих прiзвищ на при-
голосний не можна, бо вони втрачають зв’язок iз
вихiдною формою прикметника, пор.: Василя Чер-
ниха, Василевi Черниху, (з) Василем Чернихом i т.д.;
Вiктора Долгиха, Вiкторовi Долгиху, (з) Вiктором
Долгихом i т.д.; Івана Жаркиха, Івановi Жаркиху, (з)
Іваном Жаркихом i т.д.

Отже, рекомендуємо вживати: згадав Василя
Черних; зустрiвся з Вiктором Долгих; подарував
книжку Івановi Жарких; немає Миколи Крутих;
вiдповiв Андрiєвi Сєдих.

Сестри Тельнюк, брати Яремчуки, 
трiо Мареничiв

У якiй формi – однини чи множини – потрiбно
вживати прiзвище, якщо йдеться про двох i бiльше
жiнок, чоловiкiв або жiнок i чоловiкiв? Треба зважа-
ти на те, чим закiнчується прiзвище i кому воно на-
лежить – чоловiкам чи жiнкам. Чоловiчi прiзвища
на -о та кiнцевий приголосний в українськiй мовi
вiдмiнюють, тому їх уживають у множинi, якщо
йдеться про двох i бiльше чоловiкiв, пор.: брати По-
тапенки, Іван i Петро Потапенки, брати Яремчу-
ки, Дмитро i Назарiй Яремчуки. Жiночi прiзвища
на -о та кiнцевий приголосний, як вiдомо, не
вiдмiнюють, тому вони мають форму однини, iме-
нуючи двох i бiльше жiнок, пор.: сестри Байко, се-
стри Тельнюк, Леся i Галя Тельнюк. Якщо ж
потрiбно назвати на прiзвище гурт, родину, де є
жiнки i чоловiки, то його вживають у формi множи-
ни, пор.: Антонiна, Свiтлана та Валерiй Мареничi,
трiо Мареничiв, родина Скиданiв, Василь i Дiана
Матющенки, дует Матющенкiв.

Адигеєць – адигейця, 
то чому ж тодi Геєць – Геєця?

В одному з офiцiйних документiв читаємо: «…до-
ручити вiце-президенту НАН України академiку

НАН України В.М.Геєцю внести їх на розгляд i за-
твердження Президiї НАН України»; «Контроль за
виконанням цiєї постанови покласти на голову
Секцiї суспiльних i гуманiтарних наук НАН України
академiка НАН України В.М.Геєця». Прiзвище
Геєць в обох реченнях ужито неправильно, тому що
в українськiй мовi голосний е суфiкса -ець (-єць) у
непрямих вiдмiнках випадає як у загальних, так i
власних назвах – назвах населених пунктiв, рiчок, у
чоловiчих прiзвищах тощо, пор.: українець – україн-
ця, українцевi (українцю), українцем, (на) українцевi
(українцю), (Кл. в.) українцю; адигеєць – адигейця,
адигейцевi (адигейцю), адигейцем, (на) адигейцевi
(адигейцю), (Кл. в.) адигейцю; Трускавець – Тру-
скавця, Трускавцевi (Трускавцю), Трускавцем, (у)
Трускавцi, (по) Трускавцевi; Сiверський Донець –
Сiверського Дiнця, Сiверському Дiнцевi (Дiнцю),
Сiверським Дiнцем, (по) Сiверському Дiнцевi
(Дiнцю), (у) Сiверському Дiнцi; Левенець (Вiктор) –
Левенця, Левенцевi (Левенцю), Левенцем, (на) Левен-
цевi (Левенцi).

Отже, чоловiче прiзвище Геєць правильно вiдмi-
нювати так: Геєць – Гейця, Гейцевi (Гейцю), Гейцем,
(на) Гейцевi; пор. ще: Лазоришинець – Лазоришинця,
Лазоришинцевi (Лазоришинцю), Лазоришинцем,
(на) Лазоришинцевi. У звертаннях, за чинним пра-
вописом, прiзвище треба вживати в називному
вiдмiнку, а iменник (загальна або власна назва), що
йому передує, має форму кличного вiдмiнка
(Український правопис. – К., 1997. – С. 90), пор.:
Високоповажаний академiку Геєць; Шановний
професоре Лазоришинець; Дорогий Анатолiю Леве-
нець. Жiночi прiзвища на -ець (-єць), як вiдомо, в
українськiй мовi не вiдмiнюють, тому правильно
вживати Марiя Геєць – Марiї Геєць, Марiї Геєць,
Марiєю Геєць, (на) Марiї Геєць, (Кл.в.) Марiє Геєць;
Ольга Лазоришинець – Ольги Лазоришинець, Ользi
Лазоришинець, Ольгою Лазоришинець, (на) Ользi
Лазоришинець, (Кл. в.) Ольго Лазоришинець. 

…ВЛАСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 
У Голосiєвi, як i в Києвi

Якщо йдеться про Київ, то вiдмiнюють назву
цього мiста дуже легко, пор.: живемо в Києвi, люби-
мо Київ, прибули до Києва, пролетiли над Києвом
тощо. А от в уживаннi назви пiвденного району
Києва Голосiїв, що має так само будову присвiйно-
го прикметника на -їв, багато хто помиляється.
Однi, переважно тi, хто вихiдною вважають форму
Голосiєво, взагалi її не вiдмiнюють i вживають по-
дiбно до росiйської мови, пор.: живемо в Голосiєво,
любимо Голосiєво, прибули до Голосiєво, пролетiли
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над Голосiєво тощо. Іншi вiдмiнюють за зразком
присвiйних прикметникiв чоловiчого-середнього
роду з основою на твердий приголосний, пор.: живе-
мо в Голосiєвому, завдячуємо Голосiєвому, прибу-
ли до Голосiєвого, пролетiли над Голосiєвим i т. д.
Як бачимо, труднощi становить вихiдна назва цього
району Києва i вибiр зразка її вiдмiнювання. Нинi
спостерiгаємо намагання повернути назву Голосiїв,
пов’язану з iсторичною назвою Голосiїв хутiр.

Подiбно до iнших назв населених пунктiв на -iв
(-їв), Голосiїв потрiбно вiдмiнювати за зразком
iменникiв ІІ вiдмiни чоловiчого роду з основою на
твердий приголосний, тобто як Київ, Тетiїв, Ірклiїв,
Миколаїв, пор.: Голосiїв, Голосiєва, Голосiєву, Голосiїв,
Голосiєвом, (у) Голосiєвi, (по) Голосiєву, Голосiєве,
напр.: Голосiїв – ця назва не раз зустрiчається в йо-
го [М.Рильського] поетичних творах (Лiтературно-
меморiальний музей М.Т.Рильського. Путiвник. –
К., 1970. – С. 10); Максим Тадейович провiв у Голо-
сiєвi свої останнi тринадцять лiт життя (О.Дейч);
Над Голосiєвом туман / Димить у тихiм плинi
(О.Максимейко).

Їдемо з Новóї Каховки до Асканiї-Новóї
В Українi чимало населених пунктiв, у назвах

яких ужито форму прикметника новий, що вказує
на їхнє пiзнiше заснування, пор.: Новий Байрак, Но-
вий Бикiв, Новий Бобрик, Новий Буг, Новий Гай, Но-
вий Солотвин, Нова Каховка, Нова Диканька, Нова
Балта, Новi Безрадичi, Новi Млини, Новi Петрiвцi та
iн. У цих назвах вiдмiнюють обоє слiв: перше – як
прикметник, друге – як iменник, пор.: Новий Бай-
рак, Нового Байраку, Новому Байраку, Новим Бай-
раком, (у) Новому Байрацi; Нова Диканька, Нової
Диканьки, Новiй Диканьцi, Новою Диканькою, (у)
Новiй Диканьцi; Новi Петрiвцi, Нових Петрiвцiв, Но-
вим Петрiвцям, Новими Петрiвцями, (у) Нових
Петрiвцях i т. д. 

Значно частiше в назвах населених пунктiв
пiзнiшого заснування використовували прикметни-
кову основу ново-, унаслiдок чого утворилися од-
нослiвнi, складнi за будовою топонiми: Новобог-
данiвка, Новоiванiвка, Новокалинiвка, Новомихай-
лiвка, Нововолинськ, Новокостянтинiв, Новомирго-
род, Новокалинове, Новокленове, Новоiванкiвцi.
В українськiй мовi їх пишуть разом i вiдмiнюють у
них тiльки другу частину, пор.: Новобогданiвка, Но-
вобогданiвки, Новобогданiвцi, Новобогданiвкою, (у)
Новобогданiвцi; Нововолинськ, Нововолинська, Ново-
волинську, Нововолинськом, (у) Нововолинську;
Новоiванкiвцi, Новоiванкiвцiв, Новоiванкiвцям, Ново-
iванкiвцями, ( у) Новоiванкiвцях.

І лише одна назва такого походження вiдрiзня-
ється своєю будовою вiд уже згаданих, бо в нiй оз-
начальний прикметник у формi жiночого роду Нова
вжито пiсля основної iменникової назви i поєднано

з нею за допомогою дефiса. Це – Асканiя-Нова. В
орфографiчних словниках української мови та
довiдкових виданнях запропоновано три зразки її
вiдмiнювання, причому в усiх наголошують перший
склад прикметника Нóва: 1) першу частину
вiдмiнюють як iменник, другу – нi: Асканiї-Нóва;
2) вiдмiнюють обидвi частини як iменники з
вiдповiдними закiнченнями: Асканiї-Нóви, Асканiї-
Нóвi, Асканiєю-Нóвою, (в) Асканiї-Нóвi; 3) першу ча-
стину вiдмiнюють як iменник, другу – як прикмет-
ник: Асканiї-Нóвої, Асканiї-Нóвiй, Асканiєю-Нóвою,
(в) Асканiї-Нóвiй. Третiй зразок вiдмiнювання цiєї
назви вiдповiдає правиловi чинного «Українського
правопису» про вiдмiнювання в обох частинах гео-
графiчних назв, що складаються з iменника та при-
кметника (§ 112, п. 4, б), пор. Переяслав-Хмельниць-
кий, Переяслава-Хмельницького, Переяславу-Хмель-
ницькому i т.д.; Новоград-Волинський, Новограда-
Волинського, Новограду-Волинському i т.д. Але не-
має пiдстав перетягувати наголос на перший склад
у прикметника Нова, бо це суперечить нормi наго-
лошування його в українськiй лiтературнiй мовi. 

Отже, українською мовою правильно вживати:
Їдемо з Нової Каховки до Асканiї-Новóї; Вiдвiдати
Асканiю-Новý; Зупинитися перед Асканiєю-Но-
вóю; Побувати в Асканiї-Новíй.

…СЛІВ – ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ
Кубка i кубку

У спортi Кубок (Суперкубок) – це приз (ваза з
коштовного матерiалу) i самi змагання, iгри, у яких
його виборюють, напр.: Вони [волейболiсти]
вп’яте… завоювали Кубок європейських чемпiонiв
(З газети); Мюнхенська «Баварiя», з якою динамiвцi
Києва проведуть двi зустрiчi за Суперкубок, є од-
ним з найвiдомiших i найсильнiших футбольних
клубiв європейського континенту (З газети); Прези-
дента УЄФА турбує, що останнiм часом для фут-
болiстiв престижнiше виграти клубну Лiгу чемпiо-
нiв, нiж Кубок свiту, який здавна вважався верши-
ною успiху (Країна, 08.04.2011); А Левенець… нага-
дував тренера футбольної команди, яка програла
суперкубок (П. Загребельний). Тлумачнi та орфо-
графiчнi словники української мови чомусь не роз-
межовують цих двох значень слiв Кубок, Суперку-
бок i в родовому вiдмiнку однини подають для них
закiнчення -а. Воно стало єдиним у спортивному
вжитку, напр.: Якщо для повернення значення Кубка
свiту треба буде пожертвувати Лiгою чемпiонiв, ми
це зробимо (Там само); Не на користь Кубка свiту й
активна натуралiзацiя гравцiв та надмiрна
комерцiалiзацiя футболу (Там само.). Проте це
суперечить правиловi чинного «Українського пра-
вопису», згiдно з яким iменники, що означають
«змагання, iгри», в згаданому вiдмiнку мають за-
кiнчення -у (§ 48, п. 2 и). 
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Отже, слова Кубок, Суперкубок зi значенням
«приз» у родовому вiдмiнку однини потрiбно вжи-
вати iз закiнченням -а (Футболiсти не вибороли
Кубка (Суперкубка), а зi значенням «спортивнi
змагання, iгри» – iз закiнченням -у (1/8 фiналу
Кубку свiту з футболу).

Завiдувачу, але небоже
Чому в звертаннях уживають товаришу, слухачу,

глядачу, завiдувачу, здобувачу, але небоже, стороже,
екiпаже, чиже? Тому, що в кличному вiдмiнку
iменники – загальнi назви чоловiчого роду ІІ вiдмi-
ни з основою на шиплячi ш, ч мають закiнчення -у,
а на шиплячий -ж (дж) – закiнчення -е. Такi ж
iменники – власнi назви у кличному вiдмiнку вжи-
ваються лише iз закiнченням -е (Український пра-
вопис, § 53, п. 1, 3): Тимоше, Довбуше, Григораше,
Джордже, Лютiже. Якщо ж загальнi та власнi на-
зви стоять поряд, то кожна має своє закiнчення
кличного вiдмiнка, пор.: любий товаришу Тимоше,
високоповажаний завiдувачу Довбуше, шановний
здобувачу Григораше.

…АБРЕВІАТУР
Боротися зi СНІД чи СНІДОМ?

Чи можна вiдмiнювати iнiцiальнi (звуковi та бу-
квенi) абревiатури в українськiй мовi? Так, але не
всi. До вiдмiнюваних належать звуковi, якi вимов-
ляємо як звичайне слово, що закiнчується переваж-
но на приголосний (див.: Український правопис,
С.70). Їх потрiбно вiдмiнювати так само, як iменни-
ки другої вiдмiни чоловiчого роду з основою на
твердий приголосний, а закiнчення писати з малої
лiтери i безпосередньо приєднувати до абревiатури.
Напр.: Радiсна новина прозвучала для всiх українцiв,
якi втомилися вiд свавiлля ЖЕКiв (Україна молода,
17.07.2008); Щоб запобiгти цьому, слiд iнформувати
про захаращений стан сусiднiх балконiв працiвникiв
ЖЕКу (Нова Оболонь, №3, червень 2008); Як
повiдомили в УНІАНi, таку впевненiсть висловив
мiнiстр юстицiї на прес-конференцiї з нагоди 90-ї рiч-
ницi Мiн’юсту України (Україна молода, 17.07.2008);
...перший заступник начальника обласного УБОЗу...
поки що лише обiцяє затримати «на гарячому»
iрпiнських посадовцiв (Там само); У кожному рай-
центрi нашої держави з’явиться кабiнет для обсте-
ження на захворювання з ВІЛ / СНІДу (Там само);
...програмою уряду на найближчi п’ять рокiв пере-
дбачено приблизно 4,5 мiльярда гривень на виконання
програми боротьби з ВІЛ / СНІДом (Там само).
Кiнцевi г, к звукових абревiатур, як i в звичайних
словах, чергуються в мiсцевому вiдмiнку iз з, ц,
пор.: у ТЮЗi, у ЖЕЦi, у ВАЦi. Напр.: Дитячий гурт
автентичного фольклору «Дай Боже» кiлька днiв
поспiль виступав у ТЮЗi (Україна молода,
31.05.2008).

Проте багато нових звукових абревiатур не
змiнює своєї форми в непрямих вiдмiнках: МОН,
ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ЧАЕС, РАЕС та iн. Напр.: Ось це
i лякає чиновникiв у МОН (Україна молода,
10.07.2008); 3 липня у примiщеннi ВАТ «УНДІ шкiря-
но-взуттєвої промисловостi» вiдбулося засiдання
Ради директорiв промислових пiдприємств та науко-
вих установ Оболонського району м. Києва (Нова
Оболонь, № 3, червень 2008); Особливу увагу придi-
лено оздоровленню та вiдпочинку... малечi, що по-
страждала внаслiдок аварiї на ЧАЕС.. (Там само);
Вiддруковано у ТОВ «Айлант» (Із монографiї).. Де-
якi звуковi абревiатури, зокрема БЮТ (Б’ЮТ),
МОЗ, вiдмiнюють непослiдовно, пор.: Депутати вiд
БЮТу написали заяви про вихiд з фракцiї (Україн-
ська правда, 24.07.2006); Для припинення парла-
ментської коалiцiї потрiбнi заяви про вихiд iз неї
однiєї з двох коалiцiйних фракцiй – БЮТу або НУНС
(Газета по-українськи, 11.06.2008); 5 серпня на
партiйному з’їздi БЮТу було затверджено список
кандидатiв у депутати ВРУ (Щоденний Львiв,
06.08.2008); Кличко домовляється з БЮТ (Україна
молода, 5.06.2008); ...але в МОЗ досi мовчать (Там
само); ...жiнка... збирається оббивати пороги МОЗу
i судiв (Україна молода, 21.06.2008).

Звуковi абревiатури, якi вимовляємо як звичай-
не слово, що закiнчується на голосний, невiдмiню-
ванi: ДАІ, ЗМІ, КРУ, МАУ, ЖЕУ, НАНУ, УРЕ,
УПА, УЄФА, КМДА, СТО, УНСО, МАГАТЕ,
ПАРЄ i под. Напр.: У захiдних областях України
воїнiв ОУН-УПА пiдтримувало майже все населен-
ня (Україна молода, 17.07.2008); Драконiвськi вимо-
ги УЄФА особливо вдарили по швейцарських
уболiвальниках... (Україна молода, 11.06.2008); Обо-
лонська районна державна адмiнiстрацiя згiдно з
розпорядженням КМДА... провела низку перевiрок
дитячих атракцiонiв та iгрових майданчикiв (Нова
Оболонь, № 3, червень 2008).

До невiдмiнюваних належать i буквенi абревiа-
тури, якi вимовляємо за назвами їхнiх букв-склад-
никiв, пор.: УТН (утеен), СТБ (естебе), ЦВК (цеве-
ка), МВФ (емвееф), ВВП (вевепе), ВНП (веенпе),
ПДВ (педеве), АПК (апека) та iн. Напр.: Експерти
МВФ визнали – за пiдсумками першого пiврiччя –
iнфляцiю в Українi однiєю з найвищих у свiтi (Дзер-
кало тижня, 19.07 – 1.08.2008); Визначення плат-
никiв ПДВ, перелiк оподатковуваних i не оподатко-
вуваних операцiй, особливостi обкладання ПДВ
iмпорту та експорту – усе це визначає закон Укра-
їни «Про ПДВ» (Там само). Вони переважають над
вiдмiнюваними звуковими абревiатурами.

Отже, в українськiй мовi можна вiдмiнювати тiль-
ки звуковi абревiатури на приголосний, якi вимовля-
ють як звичайне слово. Тому потрiбно вживати: Бо-
ротися зi СНІДом; Приєднатися до Б’ЮТу; Побува-
ти на виставi в ТЮЗi; Подати документи до ВАКу.
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…ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
Вiд Рiздва Христового

У публiкацiях на рiздвяну тематику трапляють-
ся вживання до Рiздва Христова, вiд Рiздва Хри-
стова, крiм Рiздва Христова i под., у яких викори-
стано форму Христова подiбно до росiйської мови,
пор.: от Рождества Христова, до Рождества
Христова.

В українськiй назвi свята Рiздво Христове форма
Христове – це форма середнього роду присвiйного
прикметника, утворена вiд iменi Христос. Як вiдомо,
у непрямих вiдмiнках присвiйнi (короткi) прикмет-
ники мають закiнчення повних прикметникiв, тобто 
-ого (родовий вiдм.), -ому (давальний i мiсцевий
вiдм.), пор.: батькiв – батькового, батьковому i т.д.;
Петрове – Петрового, Петровому i т.д. Тому й форму
середнього роду присвiйного прикметника Христове
потрiбно вiдмiнювати як повнi прикметники серед-
нього-чоловiчого роду, а саме: Рiздво Христове –
Рiздва Христового, Рiздву Христовому, Рiздвом
Христовим, (по) Рiздву Христовому (Христовiм).

Отже, в українськiй мовi правильно вживати до
Рiздва Христового, вiд Рiздва Христового.

…ЧИСЛІВНИКІВ
Почнемо виконувати 

з двi тисячi тринадцятого року
Почався двi тисячi тринадцятий рiк. Звичайно,

вiн кладе початок багато чому. Проте в означеннi
початку мовцi помиляються, уживаючи складений
порядковий числiвник у родовому вiдмiнку: З двох
тисяч тринадцятого року… Вiд двох тисяч три-
надцятого року… Помиляються тому, що вiдмiню-
ють усi слова такого складеного числiвника, нехту-
ючи правило, за яким потрiбно вiдмiнювати лише
його останнє слово, тобто тринадцятий, та означу-
ваний ним iменник рiк.

Отже, українською мовою правильно вживати:
З (вiд) двi тисячi тринадцятого року завод пра-
цює за повним робочим тижнем; Двi тисячi дев’ятий
рiк передав проблеми двi тисячi тринадцятому
роковi; З двi тисячi тринадцятим роком українцi
пов’язують великi сподiвання; У двi тисячi три-
надцятому роцi вiдбудеться науковий форум.

Кворум – 2/3 вiд кiлькостi членiв 
спецiалiзованої вченої ради

Кворум – це встановлена статутом органiзацiї
(установи) найменша кiлькiсть членiв, присутнiсть
якої потрiбна, обов’язкова для прийняття право-
чинних ухвал. Здебiльшого вона становить 2/3 вiд
кiлькостi членiв органiзацiї (установи, органу).

У реченнi Кворум є, на засiданнi присутнi 2/3 вiд
кiлькостi членiв спецiалiзованої вченої ради каменем
спотикання, як засвiдчує практика, є називання
дробу 2/3, а точнiше – його знаменника. Однi озву-
чують його двi третi, iншi – двi третiх. Немає
послiдовностi в утвореннi форми знаменника дробу
i в довiдкових та навчальних виданнях. Форму двi
третi пропонує чинний «Український правопис»,
форму двi третiх – пiдручники, посiбники та ен-
циклопедiя «Українська мова». А яка з них пра-
вильна? Вибираючи форму знаменника, потрiбно
зважати на те, що дрiб – число, яке складається з ча-
стин одиницi. Це може бути одна частина одиницi,
подiленої на кiлька однакових частин (1/2, 1/3,
1/4), або сукупнiсть кiлькох однакових частин оди-
ницi (2/3, 2/5, 3/4). Називаючи дрiб, слово части-
на опускають, але її форма зумовлює форму залеж-
ного вiд неї порядкового прикметника в ролi зна-
менника дробу, пор.: одна друга (частина одиницi),
однiєї другої (частини одиницi), однiй другiй (час-
тинi одиницi) i т.д. У дробiв, чисельник яких визна-
чає кiлька однакових частин одиницi, знаменник
виражений формою родового вiдмiнка множини
порядкового прикметника, зумовленою опущеним
словом частин. Дрiб 2/3 означає двi з трьох частин
одиницi. Саме тому його називають двi третiх i
вiдмiнюють чисельник за власне числiвниковим, а
знаменник – за прикметниковим зразком, пор.:
двох третiх, двом третiм, двома третiми.

Отже, правильно вживати в українськiй мовi:
Кворум є. На засiданнi присутнi двi третiх вiд кiль-
костi членiв спецiалiзованої вченої ради; Науковий
ступiнь кандидата фiлологiчних наук присуджено,
якщо за нього проголосувало три четвертих вiд
кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв спецiалiзова-
ної вченої ради.

Катерина ГОРОДЕНСЬКА,
завiдувач вiддiлу граматики 
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ÑÎfl Ô‡Ï’flÚ¥, ‰Îfl ÓÁÏËÒÎÛ. . .

Хто не любить своєї рiдної мови, солодких, святих звукiв свого

дитинства, той не заслуговує на iм’я «людина». 

Й. Гердер


