ВЯЛІКІ СКАРБ
НАРОДНЫ
21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы.
Пра важную сацыяльную значнасць гэтага дня, як і пра неацэнную ролю роднай мовы ў
нашым жыцці сказана вельмі многа. Свяшчэннаму вобразу роднай мовы прысвяцілі свае
творы класікі беларускай літаратуры, да іх далучаюцца сучасныя айчынныя майстры слова.
Слова роднае, блізкае, дарагое, зразумелае ўсім, сапраўды, патрэбна нам, як паветра. Усякае
слова пра нацыянальныя вытокі мовы, гэтай сістэмы знакаў, якая практычна рэалізуецца ў
маўленні, у зносінах людзей, у скарачэнні адлегласці паміж імі, напоўнена глыбокім сэнсам.
Кожны народ ставіцца да сваѐй роднай мовы з трапяткой павагай, са шчырай удзячнасцю,
як да роднай маці. Нездарма беларусы называюць сваю родную мову матчынай, вялікім
народным скарбам і г. д.
З болем даводзіцца прызнаць, што родныя мовы народаў, якія насяляюць
шматнацыянальную Беларусь, падвяргаюцца разбуральнай знешняй экспансіі. Напрыклад,
руская мова ў паўсядзѐнным ужытку сѐння амаль на траціну складаецца з замежнай лексікі,
якая зусім незразумелая прадстаўнікам старэйшага пакалення. Гэта значыць, што мова ў
такім стане не выконвае сваю асноўную функцыю – камунікатыўную, – не спрыяе
узаемаразуменню, не здольная мацаваць духоўную еднасць народа. Для многіх з нас
паняцці мовы, роднай мовы з часам набываюць іншыя сэнсавыя адценні. Напрыклад, калі
мова – гэта сістэма знакаў, то пад знакамі можна разумець не толькі словы, але і ўчынкі, і
паводзіны людзей, іх асаблівасці характару, тэмперамент, манеры – рысы, выяўленыя ў
міжчалавечых адносінах, у працэсе суіснавання. Таму паважаць сваю родную мову – гэта
значыць, жыць у рэчышчы нацыянальных традыцый, у згодзе з уласным сумленнем, з
уласнай душой. Жыць па-свойму, па-беларуску, у міры і дружбе з усім навакольным светам,
берагчы і памнажаць духоўныя каштоўнасці нацыі, культываваць глебу для яе ўпэўненага і
гарманічнага развіцця. Філасофія кожнай мовы, зразумела, не прадугледжвае ізаляванасці,
адарванасці ад іншых моў і культур. Таму любоў да роднай мовы не выключае, не
забараняе павагі да моў іншых народаў, узаемаразумення з імі, так званага дыялогу культур
і светапоглядаў.
Але галоўная задача кожнага з нас – захаваць для будучых пакаленняў сваѐ, роднае. У слове,
у думцы, у душы. Шаноўныя сябры, ад імя калектыву Гродзенскага абласнога аддзялення
Саюза пісьменнікаў Беларусі прыміце сардэчныя віншаванні з Міжнародным днѐм роднай
мовы (Тыднем роднай мовы). У нашых поглядах і ўчынках, у нашых мастацкіх творах і
паўсядзѐнных справах будзем разам з нашай роднай мовай, будзем заўсѐды верныя і годныя
народнай душы!

З павагай,
заўсёды вашы
пісьменнікі Прынёманскага краю

