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Вадзім Шышко: ЗВАРОТ ДА БЕЛАРУСКАЙ ЭЛІТЫ  

 

Як кажуць псіхолагі, калі хочаш, каб чалавек з’ехаў з глузду, прымусь яго рабіць 

бяссэнсоўную працу. Уласьцівасьць нашай чалавечай псіхікі такая, што нам заўсёды 

патрэбна якое-нібудзь тлумачэньне таму, што мы робім, чым бы мы не займаліся. 

Бяз выключэньняў. У тым ліку і тое, што робіць нашая пастаўская суполка ТБМ – 

папулярызацыя ў грамадзтве (у прыватнасьці ў Пастаўскім) беларускай мовы. 

Калі мы робім сваю працу, то вельмі важна кожнаму з нас разумець, навошта гэта 

нам патрэбна? Канечна, мы можам гэта рабіць не задумваючыся аб тым, што робім. 

У нейкім сэнсе на рэлігійным узроўні. Бо веруючым таксама не патрэбны лагічныя 

доказы таго, у што яны вераць – ім дастаткова іх веры. Але калі чалавек прывык 

кіравацца ў сваім жыцьці лагічнымі разважаньнямі, а не сьляпой верай, то яму 

абавязкова патрэбны лагічныя абгрунтаваньні таго, што ён робіць. І нашае дзеяньне 

ў ТБМ не з’яўляецца выключэньнем.  

Для цяперашняга звычайнага чалавека тое, што робім мы, выглядае калі ня ўвогуле 

глупствам, то, прынамсі, дзіцячым блюзьнерствам. Ды якая ўвогуле розьніца якой 

мы мовай карыстаемся? Расейскай, беларускай ці, мажліва ў будучым, ангельскай. 

Галоўнае, што нам ёсьць што есьці і няма вайны. Падыход вельмі цьвярозы і 

прагматычны. І вывучаць трэба тую мову, на якую сёньня ёсьць попыт. І калі гэта 

расейская мова, значыць яе і трэба вучыць. 

Калі глядзець на сёньняшнюю сітуацыю, цяпер і зараз, то такія людзі маюць рацыю. 

Але тым ня менш ТБМ і проста прыхільнікі беларускай мовы ўсё роўна існуюць і 

спрабуюць ня толькі захаваць, але і пашырыць выкарыстаньне беларускай мовы. 

Навошта? Калі для таго, каб здабыць кавалак каўбасы, на сёньняшні дзень 

дастаткова і расейскай. 

Для таго, каб зразумець неабходнасьць беларускай мовы трэба глядзець крыху ў 

далейшай перспектыве, чым цяпер і зараз. І трэба крыху паглыбіцца ў акадэмічныя 

веды. Адпаведна пірамідзе патрабаваньняў чалавека (А. Маслоў, гл. схему ніжэй), 

базавымі (а значыць і самымі галоўнымі) з’яўляюцца фізіялагічныя патрабаваньні 

элементарнага выжываньня чалавека як біялагічнай істоты.  

Як бы гэта не здавалася занадта празаічным, але мы павінны клапаціцца ў першую 

чаргу аб сваім целе, бо менавіта яно з’яўляецца матэрыяльным носьбітам для ўсіх 

нашых ідэй. Памірае нашае цела і адразу ўсё-ўсё, што яго атачала падчас жыцьця, 
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губляе свой сэнс. У тым ліку і мова. Як казаў Пратагор: чалавек – мера ўсіх рэчаў. 

Таму ў першую чаргу мы павінны клапаціцца аб выжываньні нашага цела. І для таго, 

каб забясьпечыць яго усім неабходным, што працягвае існаваньне нашага цела 

(паветра, сон, ежа, сэкс, вада, вопратка), на самой справе не мае вялікага значэньня 

тое, якой мовай мы карыстаемся.  

 

Патрабаваньне ў самаактуалізацыі: рэалізацыя сваіх 

мэтаў, здольнасьцяў, разьвіцьцё сваёй асобы 

(чалавек абавязаны быць тым, кім ён можа быць, 

чалавек адчувае, што ён павінен адпавядаць 

асабістай прыродзе). 

Эстэтычныя патрабаваньні: гармонія, парадак, 

прыгажосьць. 

Пазнавальныя патрабаваньні: ведаць, умець, 

разумець, дасьледваць. 

Патрабаваньне ва ўвазе (шанаваньні): 

кампетэнтнасьць, дасягненьне посьпеху, адабрэньне, 

прызнаньне, слава (адчуваньне асабістай магутнасьці, 

адэкватнасьці, пачуцьцё ўпэўненасьці, незалежнасьці і 

свабоды). 

Патрабаваньне ў прыналежнасьці і любві: прыналежнасьць да 

супольнасьці, быць прынятым, кахаць і быць каханым (дом, сваякі, 

свой калектыў). 

Патрабаваньне ў бясьпецы: адчуваць сябе абароненым, пазбавіцца ад 

страху і няўдач, імкненьне да стабільнасьці, залежнасьці, парадку, 

закону, абмежаваньняў. Выяўляецца: работа, накапленьні, страхоўкі, 

боязь новага, кансерватызм. 

Фізіялагічныя (арганічныя) патрабаваньні: голад, смага, сэкс, сон, 

адпачынак і інш. 
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Абрахам Маслоў  

(A. MASLOW, 1908-1970) 

Мова, як і іншыя розныя ідэальныя каштоўнасьці, з’яўляецца патрабаваньнем 

вышэйшага ўзроўню, якое адпавядае ўжо чалавеку як істоце не біялагічнай, а 

разумнай. Таму, калі мы імкнёмся пашыраць беларускую мову, то мы павінны 

вызначыцца з двума пытаньнямі: 

1) Ці забясьпечылі мы ўжо наша фізічнае існаваньне настолькі, каб маглі перайсьці 

да разьвіцьця нашых вышэйшых, ідэальных патрабаваньняў; 

2) Пры ўмове, што мы перайшлі на вышэйшы ўзровень, то, калі мы хочам 

пашыраць беларускую мову, у чым павінен быць яе прыярытэт перад іншымі мовамі. 

Калі паслухаць нашых беларусаў, то самае частае, што можна ад іх пачуць – гэта тое 

як цяжка жыць. Сто гадоў таму беларусы жылі па некалькі сем’яў у адной драўлянай 

халупіне з земляной падлогай, елі хлеб зь мякіны, у кожнай сям’і мінімум дзяцей 

пяць. На самой справе нялёгка. Калі паглядзець на сёньняшні дзень: ужо амаль 

кожная сям’я жыве у сваіх асобных дамах або кватэрах, максімум, што нараджаюць, 

два дзіцяці, прадуктовыя крамы ледзь не на кожным кроку з поўнымі паліцамі і так 

як яны не зачыняюцца, значыць людзі купляюць. Аўтамабіляў столькі, што на ўсіх 

стаянак не хапае. А як людзей не паслухаеш, жывуць дрэнна. Цікава, калі беларусы 

ўрэшце скажуць, што яны жывуць добра? Напэўна, калі ў кожнага беларуса будзе 

свой асабісты палац з лімузінам, а харчавацца будзе як той буржуй – ананасамі з 

рабчыкамі. І тое, ці хопіць яшчэ. Звычны аргумент беларусаў, што нармальны 

ўзровень жыцьця – гэта на Захадзе і да яго трэба імкнуцца. Што трэба імкнуцца, 

згодны. Але да чаго? 

Зноў узгадваем піраміду Маслоў, базавыя патрабаваньні для выжываньня чалавека:  
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Паветра – пакуль што, дзякуй богу, у нас яго хапае ўсім. Праўда, у буйных гарадах 

яно не вельмі чыстае, але ніхто не прымушае жыць у горадзе. Гэта асабістае 

жаданьне саміх людзей, таму і вінаваціць яны могуць толькі саміх сябе;  

Сон – жыльля ў нас таксама хапае. Так, яно не заўсёды вельмі камфортнае, але ў 

сваёй большасьці спакойны сон забясьпечвае;  

Ежа – як я ўжо ўказаў вышэй, прадуктовых крам у нас дастаткова. Выбар у іх вялікі 

і, прынамсі, ня хлеб зь мякіны. І так як яны не зачыняюцца, значыць людзі ў іх 

купляюць дастаткова прадуктаў, каб уладальнік меў прыбытак з гэтай крамы. А калі 

купляюць, значыць ёсьць магчымасьць купляць. Калі ж каму не падабаюцца 

прадукты з крамы, маўляў, хімія і г.д., то кожны можа ўзяць сабе кавалак зямлі і 

вырошчваць на ім сваю экалагічна чыстую гародніну. Балазе, памешчыкаў у нас 

зараз няма і зямлі хапае для ўсіх;  

Сэкс – у сувязі з тым, што ў нас ужо не традыцыйнае грамадзтва, дзе міжасабовыя 

адносіны строга рэгламентуюцца, а колькасьць мужчын і жанчын прыкладна 

аднолькавая то знайсьці сабе партнёра для сэкса даволі лёгка;  

Вада – тут можна нават не каментаваць. З улікам таго колькі ў нас у Беларусі запасаў 

прэснай вады гэтае пытаньне жыцьцязабясьпячэньня чалавека у нашай краіне 

здымаецца адразу;  

Вопратка – сітуацыя нечым падобная як і зь ежай. Колькасьць крам з вопраткай 

пастаянна расьце. А адпаведна эканамічнаму закону, што попыт нараджае 

прапанову, можна зрабіць вывад, што колькасьць крам расьце таму, што людзі 

актыўна купляюць вопратку. А значыць у людзей ёсьць магчымасьць яе купляць. 

Прычым купляюць не так як нашыя дзяды, якія набывалі сабе самае таньнейшае і 

потым цягалі гэтую адзежыну, пакуль тая ўжо не развальвалася на плячах. Бо былі 

сапраўды бедныя. А цяпер? Як толькі мода зьмянілася, то ўсе адразу пабеглі ў краму 

за новай анучай. Не для таго, каб захаваць сваё цела ад сьпёкі або холаду, для гэтага 

адзеньня ў гардэробе больш, чым трэба, а для таго, каб выпендрыцца перад 

астатнімі, маўляў, я не горшы за вас. Але, прабачце, калі чалавек ужо дазваляе сабе 

павыпендрывацца, то гэта кажа толькі аб тым, што ён забясьпечыў сваё выжываньне 

і цяпер ужо імкнецца да раскошы. А гэта ўжо выбэнды і ў такім выпадку жаліцца, 

што цяжка жыць, проста сьмешна. 

Так што, калі кіравацца пірамідай Маслоў, то базавыя патрабаваньні чалавека для 

біялагічнага выжываньня ў нас у Беларусі выкананыя. А калі нехта і скардзіцца, як 

яму цяжка жыць, то, хутчэй за ўсё, гэты чалавек проста не разумее таго, чым ён ужо 

валодае, а хочыць яшчэ больш. І гэта можна аднесьці да большасьці нашага 
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насельніцтва. Ёсьць, канечна, выключэньні, людзі сапраўды бедныя, вельмі 

абмежаваныя ў базавых патрабаваньнях, але іх мала. Таму можна зрабіць вывад, што 

матэрыяльна беларусы добра забясьпечаныя для таго каб зьвярнуць сваю ўвагу на 

вышэйшыя, ідэальныя патрабаваньні, адным зь якіх з’яўляецца беларуская мова. 

Ну, добра. Першую адмазку звычайнага беларуса, што яму не хапае каўбасы, а мы 

тут з беларускай мовай да яго дакалупаліся, каб ён вывучаў і карыстаўся ёй, мы 

адмялі. Але тады звычайны прагматычны беларус паставіць новае пытаньне: а 

навошта яму гэтая беларуская мова, калі ён з такім жа (а можа нават і большым) 

посьпехам зможа карыстацца любой іншай мовай, напрыклад, расейскай? 

Гучыць крыху недарэчна, але пытаньне сапраўды такое: навошта беларусам 

беларуская мова? Тут адказаць складаней, таму што мова ўвогуле не з’яўляецца 

такім неабходным сродкам для выжываньня як базавыя біялягічныя патрабаваньні. 

Калі есьці або спаць чалавек вымушаны, каб не памерці, то няведаньне мовы да 

сьмерці не вядзе. А значыць, каб чалавек яе вывучыў, патрэбныя нейкія іншыя 

стымулы, якія б былі ня менш важныя, чым страх памерці. І так як мова адносіцца да 

вышэйшых, ідэальных каштоўнасьцей, то і зразумець яе неабходнасьць лягчэй 

людзям з высокім узроўнем інтэлекта. 

Калі першае пытаньне мы можам паставіць перад кожным беларусам і даказаць, што 

іх нежаданьне інтэлектуальна разьвівацца на самой справе зьнітавана не зь іх 

матэрыяльным становішчам, а са звычайнай лянотай – паварушыць ськівіцамі, каб 

зьесьці кавалак каўбасы нашмат лягчэй, чым паварушыць мазгамі, каб нешта 

зразумець у гэтым жыцьці. То другое пытаньне датычыцца менавіта інтэлектуальнай 

эліты, людзей, якія зразумелі, што для жыцьцязабясьпячэньня свайго цела не 

патрэбна надта многа рэсурсаў матэрыяльных і разумовых. І якія разумеюць сваю 

адказнасьць перад усім чалавецтвам. Перад імі стаіць новая задача: асабістае 

інтэлектуальнае разьвіцьцё для стварэньня нематэрыяльных каштоўнасьцей 

вышэйшага ўзроўню – духоўных. Але тут нас сустракае яшчэ адна цяжкасьць – 

выбар накірунку. А іх вялікае мноства. Сярод іх усіх наш ТБМ абраў накірунак 

пашырэньня ў беларускім грамадзтве беларускай мовы. Наколькі гэты наш выбар 

абгрунтаваны і патрэбны нашаму грамадзтву? Тым больш калі само гэтае грамадзтва 

не праяўляе ніякага энтузіязма з нагоды таго, што мы робім. Такога рода сумненьні 

не раз апаноўвалі і мяне, і іншых удзельнікаў нашай суполкі. Значыць, трэба 

вызначыцца ў неабходнасьці таго, што мы робім, каб не аказалася так, што мы толькі 

згубім свой час і сілы, рухаючыся ў тупіковым напрамку. 

Каб урэшце зразумець, навошта беларусам патрэбна беларуская мова, трэба выйсьці 

крыху далей за нашыя нацыянальныя рамкі, на агульначалавечы ўзровень. Як у свой 
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час зазначыў вядомы нямецкі лінгвіст В. Гумбальдт – галоўнае і самае рэзкае 

адрозьненьне паміж мовамі ў тым, як, у якой меры той або іншы народ адлюстроўвае 

ў сваёй мове аб’ектыўную рэчаіснасьць, або суб’ектыўную дзейнасьць. Мовы не 

могуць мець аднолькавага складу, бо народы, якія імі карыстаюцца, розныя, не 

аднолькавыя і ўмовы іх існаваньня. 

 

Вільгельм фон Гумбальдт 

(F. W. H. A. von Humboldt, 1769 – 1859) 

Але з таго часу, калі жыў Гумбальдт, мінула ўжо два стагодзьдзі і сацыяльна-

этнічныя ўмовы пражываньня чалавецтва зьмяніліся карэнным чынам. Два 

стагодзьдзі таму абсалютная большасьць насельніцтва жыла ў вёсцы, дзе 

навакольнае асяродзьдзе моцна ўплывала на паўсядзённае жыцьцё чалавека і тым 

самым, адпаведна, фармавала пасярэдніка ў выглядзе мовы паміж суб’ектам 

(чалавекам) і аб’ектам (навакольная рэчаіснасьць) узьдзеяньня і разуменьня. А так як 

умовы пражываньня ў кожнага народа былі непаўторна ўнікальнымі, то і 

адлюстраваньне іх ў выглядзе мовы таксама стала такім жа. 

Цяпер жа большасьць насельніцта амаль ва ўсіх краінах жыве ў гарадах. У 

адрозьненьні ад вёскі, дзе чалавек напрамую кантактуе з навакольным асяродзьдзем 

(якое ў кожным месцы планеты з’яўляецца непаўторным), у горадзе такі кантакт 

збольшага выключаецца. Прычым, чым горад большы, тым кантакта з навакольлем 

менш. А так як умовы жыцьця ў горадзе амаль паўсюль аднолькавыя, то і спосабы 

выразу навакольнай рэчаіснасьці зь цягам часу становяцца таксама амаль 

аднолькавыя. Адбываецца тое, што называюць словам глабалізацыя, ва ўсіх сэнсах. 

Сам па сабе гэты працэс нядрэнны, бо пры ўзаемадзеяньні культур людзям 

непатрэбна па некалькі разоў вынаходзіць адзін і той самы ровар. Але пры гэтым 

адбываецца і такая негатыўная з’ява як нівеліроўка культур і разам з тым 
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зьнікненьне самых розных моў, якія не пасьпелі сваечасова стаць “гарадзкімі”. Да 

якіх адносіцца і беларуская. 

Зноў такі, вяртаючыся да першага пытаньня, калі нам для жыцьцязабясьпячэньня 

цалкам хапае любой іншай мовы, якая ўжо ўкаранілася ў горадзе (у дадзеным 

выпадку расейская), то навошта нам пашыраць беларускую?  

Калі адказаць у маштабах нацыі, то можна сказаць так. У свой час навакольнае 

асяродзе паўплывала на фармаваньне нейкай канкрэтнай мовы. І менавіта таму гэтая 

мова лепш за ўсё адлюстроўвае навакольную рэчаіснасьць у дадзеным канкрэтным 

месцы (у эскімоскай мове ёсьць некалькі дзесяткаў вызначэньняў рознага стану 

сьнегу, у нашай толькі некалькі, у якой-небудзь папуаскай увогуле ніводнага). І 

потым адбываецца цікавая трансфармацыя, калі для з’яўленьня мовы чалавек быў 

павінен “прапусьціць” праз сябе тую рэчаіснасьць, у якой ён жыве, то потым 

створаная на аснове мясцовых асаблівасьцяў мова ўжо сама, у сваю чаргу, пачынае 

ўплываць на працэс успрыняцьця чалавекам навакольнай рэчаіснасьці. Чалавек 

пачынае бачыць яе як бы праз прызму той мовы, якой ён карыстаецца. 

Як заўважыў лінгвіст Эдуард Сепір: “Людзі жывуць ня толькі ў аб’ектыўным сьвеце 

і ня толькі ў сьвеце грамадзкай дзейнасьці, як гэта звычайна мяркуюць; яны ў 

значнай меры знаходзяцца пад уплывам той канкрэтнай мовы, якая стала сродкам 

выразу для дадзенага грамадзтва. Было б памылковым лічыць, што мы можам 

цалкам усьвядоміць рэчаіснасьць, не зьвяртаючыся да дапамогі мовы, ці што мова 

з’яўляецца пабочным сродкам вырашэньня некаторых адмысловых праблем зносін і 

мысленьня. На самай жа справе “рэальны сьвет” у значнай ступені несьвядома 

будуецца на падставе моўных нормаў дадзенай групы... Мы бачым, чуем і 

ўспрымаем так ці інакш тыя ці іншыя з’явы галоўным чынам дзякуючы таму, што 

моўныя нормы нашага грамадзтва згадваюць дадзеную форму выказваньня”. 

Карацей, усе народы адны і тыя ж з’явы ўспрымаюць па-рознаму, у залежнасьці ад 

сваёй моўнай традыцыі. Як прыклад – пацікаўцеся як адны і тыя ж самыя гукі якой-

небудзь жывёлы перадаюцца ў розных мовах. А гэта значыць, што калі мы зь 

дзяцінства карыстаемся, напрыклад, рускай мовай, то тып нашага 

сьветаўспрыняцьця (менталітэт) пачынае імкнуцца менавіта да рускага.  
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Эдуард Сепір  

 (Edward Sapir, 1884–1939) 

Зноў такі, для простых людзей не мае вялікага значэньня якая ў іх будзе 

ментальнасьць. Хоць кітайская, галоўнае, каб была магчымасьць задаволіць усе свае 

базавыя фізіялагічныя патрабаваньні. Але інтэлектуалаў працэс зьвядзеньня ўсіх моў 

да некаторых адзіных не павінен пакінуць у спакоі.  

Па-першае, чыста эстэтычна, нівеліроўка ўсіх арыгінальных этнічных культур да 

нейкай адзінай, надэтнічнай гарадзкой, зьбедніць увогуле ўсю нашу чалавечую 

культуру. Замест усіх колераў вясёлкі у нас застанецца толькі адзін. 

А па-другое, гэта яшчэ і больш глыбокая, інтэлектуальная праблема. Калі на планеце 

застанецца толькі некалькі асноўных моў, то і людзі будуць успрымаць навакольную 

рэчаіснасьць толькі праз гэтыя мовы. Умоўна кажучы, гэта як бачыць навакольны 

сьвет толькі ў інфра-чырвоным выпраменьваньні, толькі гэта будзе датычыцца не 

таго, што мы бачым, а таго, як мы думаем, тыпу нашага мысьленьня.  

Навошта ўвогуле ўсё гэта трэба? Для больш дынамічнага разьвіцьця ўсяго 

чалавецтва ў цэлым. Як ужо было зазначана вышэй, розныя мовы стымулююць 

розныя тыпы мысьленьня чалавека, што, адпаведна, народзіць і розныя погляды і 

падыходы да адных і тых жа рэчаў, што дазволіць стварыць для якой-небудзь 

канкрэтнай рэчы або з’явы больш поўную і аб’ектыўную карціну. Канечна, для 

абмену створанымі ідэямі нядрэнна было б, каб ва ўсім сьвеце была нейкая адзіная 

надэтнічная мова. І не мае вялікага значэньня, што гэта будзе за мова. Але вельмі 
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важна, каб у якасьці роднай мовы, на аснове якой будзе створана семантыка і 

менталітэт чалавека, заставалася свая.  

І гэта датычыцца ўсіх інтэлектуалаў, у якіх ёсьць пачуцьцё адказнасьці, аб чым бы 

вы не клапаціліся. Калі вас хвалюе будучыня ўсёй планеты, то вы павінны разумець, 

што ўніфікацыя мовы і культуры прывядзе да духоўнага крызісу ўсё чалавецтва. 

Калі вы хвалюецеся толькі за  сваю асабістую нацыю і мову, то таксама разумееце, 

што калі ваша мова не стане агульнай на ўсёй планеце, то проста зьнікне, разам і з 

вашай нацыяй. Калі адзінае, за што вы хвалюецеся, толькі за сваіх дзяцей, а ўсё 

астатняе гары сінім полымем, то таксама трэба разумець, што калі ніяк не 

супрацьстаяць глабальным працэсам зьнікненьня розных моў і культур, то вашыя 

дзеці будуць жыць у аднастайным сьвеце, што толькі спачатку прывядзе да 

духоўнага крызісу, а за ім, звычайна, ідзе крызіс і матэрыяльны. А кожны ж з 

бацькоў хоча, каб у дзяцей склалася добрая будучыня. Таму і трэба аб гэтым 

клапаціцца нават такім, здавалася б на першы погляд зусім абстрагіраваным чынам, 

як захаваньне сваёй нацыянальнай мовы. Прычым, датычыцца гэта не толькі 

беларусаў, але і ўсіх народаў. Усе павінны берагчы сваю нацыянальную мову і 

дапамагаць астатнім народам у гэтай справе.  

Такім чынам мы адказалі і на другое пастаўленнае намі пытаньне: чаму 

беларускамоўная інтэлектуальная эліта абавязаная разьвіваць і пашыраць у 

беларускім грамадзтве менавіта беларускую мову, а не якую-небудзь іншую. 

Але зноў паўтаруся, гэтая інфармацыя будзе карыснай і прыдатнай толькі для 

людзей інтэлектуальна разьвітых, бо для звычайнага чалавека, для якога жыцьцёвае 

шчасьце прамапрапарцыянальнае памеру кавалка каўбасы ў яго талерцы, усе гэтыя 

разважаньні здадуцца калі і ня поўнай бязглузьдзіцай, то дзіцячым блюзьнерствам як 

мінімум. 
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Vadzim Shyshko: THE ADDRESS TO THE BELARUSIAN ELITE  

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, December 2014, issue 8, pp. 6-15) 

The author considers interrelations between physiological and mental human development 

in application to the native language usage, in particular, for Pastavy region of Belarus, 

and, generally for Belarus. Understanding that the Belarusian language is in depressive 

conditions because of preferable usage of Russian language the author is questioning why 

and what should undertake Belarusian elite, local and as a whole, to improve the situation 

with native language. The author utilises the theories and opinions of Maslow, Humboldt, 

and Sapir, the prominent scientists, who demonstrated the role of social and language 

practices in the humankind thinking, to stress that Belarusian intellectuals should continue 

the work in term of enlightenment of population, and usage of Belarusian language. It is 

absolutely necessary to oppose to the global processes of extinction of different languages 

and cultures, and to keep for children Belarusian language and traditions while living in a 

diversity world. 

 


