Коштовний скарб народу – це
наша мова!

Мова - це серце нації, а нація має своє обличчя, свій
характер, свою культуру, мораль, честь і гідність, свої
святощі, своє минуле, теперішнє і майбутнє. Мова - це
невичерпна духовна скарбниця, яку народ постійно
збагачує своїм досвідом, здобутками свого культурного
розвитку.

Мова - це святі скрижалі нашої нації. В якій кожне
покоління бере те, що вимагає певна доба: самовираження,
духовні цінності, моральну чистоту. Український письменник
Сергій Плачинда так писав про мову: «Мово рідна! В тобі мудрість віків, і зойк матерів, і пісня серця дівочого, і крик
новонародженого. Світловолоса діво! Єдина печаль пройме,
що не вистачить життя аби переплисти твій мовний океан. Бо
ти є Вічність. Ти є Правда, Добро і Краса народу. То ж такою
будь, мово рідна!»
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«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу - це його
мова... », - писав свого часу Панас Мирний. У всі віки, у всі
часи, на всіх перехрестях історії мова була тим скарбом
народу, який нічим не можна замінити. Скільки натхненних
слів сказали про неї поети й письменників, скільки
шедеврів створено за допомогою слова! Адже воно
безсмертне. Ніхто ж не заперечить прадавню біблійну
істину: « Спочатку було Слово, і Слово було Бог».

Пана́с Ми́рний (Пана́с Я́кович Ру́дченко; 1 (13)
травня 1849, Миргород — 28 січня 1920, Полтава) —
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Давньою українською мовою написані козацькі державні
документи й хроніки, створена самобутня художня
писемність - від Івана Вишенського до Григорія Сковороди.
Українці мають свою могутню класичну літературу: прозову,
драматичну та поетичну, своїх визнаних світом геніїв. Свою
велику вже не тільки оригінальну, а й перекладну літературу.
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Згідно з указом Президента України 9 листопада оголошено
Днем української писемності та мови. Засновано його було
значно раніше - ще в 1917 році - на честь преподобного
Нестора-літописця. Він став достойним послідовником творців
слов'янської писемності Кирила та Мефодія.

