
ПРА  МАЛУЮ  РАДЗІМУ  НА  

РОДНАЙ  МОВЕ 
       “У кожнага ѐсць парог, які мы ўпершыню пераступілі. Недзе 
астаўся крук ад калыскі, разгайданай бяссоннаю матчынай 
калыханкай, недзе бяжыць праз поле спрадвеку незаараная сцежка, 
што вывела на нялѐгкія і светлыя жыццѐвыя гасцінцы. Гэта тая малая 
радзіма, да якое, чым болей жывеш, тым часцей і часцей вяртаешся 
думкамі і памяццю душы”. 
        Я чытала  словы  Сяргея Грахоўскага прыхільнікам мілагучнага 
беларускага слова, якія  ў Міжнародны дзень роднай мовы сабраліся ў 
чытальнай зале Карэліцкай раѐннай бібліятэкі, каб напісаць разам 
дыктоўку,  адчувала, што словы аўтара кранаюць мяне да глыбіні душы 
і спадзявалася, што падобныя пачуцці перажываюць усе ўдзельнікі 
гэтай акцыі.   
         “Успамінаеш шчымлівае да болю далѐкае маленства і такімі 
маладымі і светлымі бачыш абліччы родных і блізкіх, самых дарагіх 
настаўнікаў і сяброў. Спахопішся – многіх ўжо няма на свеце, але яны 
жывуць у памяці. Зашчыміць сэрца, а неўтаймоўная сіла прывязанасці 
да роднай зямлі цягне туды, дзе ты пачынаўся як чалавек, як асоба”. 
       Ціха ў зале, нахіліўшы галовы, дарослыя людзі старанна, як 
школьнікі, запісваюць на паперы словы чалавека, які шмат перажыў у 
сваім жыцці, выстаяў наперакор абставінам і пакінуў нам цікавую 
літаратурную спадчыну. Напэўна, яму, чалавеку, які ў сталінскія часы 
быў вымушаны жыць далѐка ад дому, як нікому, было вядома 
шчымлівае пачуццѐ любові і прывязаннасці да роднай зямлі, да сваѐй 
малой радзімы.  
       Далучыўшыся да акцыі,  удзельнікі імпрэзы пад назваю “Мова 
нашых продкаў згаснуць не павінна” не толькі праявілі прыхільнасць да 
роднай мовы, але адчулі пачуццѐ прыналежнасці да гісторыі краіны, 
якая ўжо ў часы Вялікага Княства Літоўскага лічыла дзяржаўнай 
беларускую мову. Пра тое, як роднае слова прабівала сабе дарогу ў 
неспрыяльны для беларусаў гістарычны час, расказала бібліятэкар 
Валянціна Кошур. Адпаведны настрой у час мерапрыемства стваралі 
вершы пра родную мову, прачытаныя вядучай імпрэзы і аўтарам гэтых 
радкоў, аўдыѐзапіс песні “Родная мова” у выкананні ансамбля 
“Песняры”, а таксама выстава “Гімн роднай мове”, падрыхтаваная 
супрацоўнікамі бібліятэкі. 
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