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I ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

У апошні час органы друку нашай 
рэспублікі звяртаюць усё болыпую ўва- 
гу на становішча, якое склалася з род- 
най беларускай мовай. Прынятыя па 
гэтых пытаннях пастановы з задаваль- 
неннем сустрэты грамадскасцю. З’яві- 
лася надзея, што родная мова і куль- 
тура зоймуць сваё месца ў духоўным 
жыцці грамадства Беларусі.

Праблемы роднай мовы, на якія за- 
раз звернута сур’ёзная ўвага, не но- 
выя. Яны вырашаліся, і даволі паспя- 
хова, яшчэ ў першыя паслярэвалюцый- 
ныя гады. Высокаадукаваныя партый- 
ныя і савецкія дзеячы маладой Бела- 
рускай рэспублікі, разумеючы важ- 
насць гэтых праблем, падтрымлівалі 
беларускую інтэлігенцыю ў справе вы- 
вучэння роднай мовы і культуры. Пы- 
танні адраджэння беларускай мовы і 
пераадолення вынікаў русіфікацыі, 
якая праводзілася царскім урадам, вы- 
носіліся як значныя і на партыйныя 
з’езды.

У 1927— 1928 гадах партыйную ар- 
ганізацыю Беларусі ўзначальваў Віль- 
гельм Георгіевіч Кнорын, шырока аду- 
каваны і эрудзіраваны чалавек. Дастат- 
кова сказаць, што ён быў не толькі 
партыйным дзеячам, але і меў вучоную 
ступень доктара гістарычных навук, 
займаўся публіцыстыкай, пісаў літара- 
турна-крытычныя артыкулы па праб- 
леме беларусізацыі, афіцыйна кіраваў 
палітыкай беларусізацыі, якая право- 
дзілася ў рэспубліцы.

У дваццатыя гады партыйнае кіраў- 
ніцтва Беларусі ставіла задачу «будаў- 
ніцтва нацыянальнай беларускай куль- 
туры, пралетарскай па змесце і нацы- 
янальнай па форме». У той час мерка- 
ванні аб «бесперспектыўнасці* выву- 
чэння беларускай мовы і культуры ме- 
лі месца ў некаторых навуковых ко- 
лах. Таму, разумеючы важнасць праб- 
лемы беларускай мовы, сакратар ЦК 
КП(б)Б В. Г. Кнорын палічыў неаб- 
ходным паставіць гэта пытанне на

парадак дня на адзінаццатым з’ездзе 
рэспубліканскай партыйнай арганіза- 
цыі. Адзінаццаты з'езд партыі право- 
дзіўся ў канцы 1927 г. В. Г. Кнорын 
выступіў на з’ездзе з асобным дакла- 
дам, прысвечаным праблеме пераадо- 
лення палітыкі русіфікацыі, якая пра- 
водзілася ўрадам царскай Расіі. Сакра- 
тар ЦК партыі даказваў неабходнасць 
«беларусізацыі нашага дзяржаўнага, 
прафсаюзнага, кааператыўнага і пар- 
тыйнага апарату*. Гэта лічылася важ- 
най і першараднай задачай.

В. Г. Кнорын правільна выказваў 
думку, што праводзіць у рэспубліцы 
палітыку беларусізацыі змогуць толь- 
кі тыя партыйныя работнікі, якія доб- 
ра валодаюць беларускай мовай. Да 
рэвалюцыі, знаходзячыся на падполь- 
най партыйнай рабоце ў буйных гара- 
дах Расіі, кадры партыйных акты- 
вістаў Беларусі часта страчвалі су- 
вязь са сваім народам, а некаторыя 
прыязджалі ў рэспубліку з іншых месц. 
Таму гэтыя партыйныя работнікі ста- 
віліся да беларускай мовы як да дру- 
гараднай. В. Г. Кнорын прыйшоў да 
вываду, што яны не змогуць весці 
партыйную работу ў беларускай глы- 
бінцы, не ведаючы нацыянальнай мо- 
вы. Сакратар ЦК партыі ўзняў пытан- 
не аб неабходнасці вывучэння белару- 
скай мовы партыйнымі работнікамі: 
веданне мовы лічыць абавязковым.

Пасля заканчэння савецка-поль- 
скай вайны і ўваходжання заходніх 
беларускіх зямель у склад Польшчы 
ў цэнтральным партыйным апараце 
вяліся размовы аб «непатрэбнасці» бе- 
ларускай мовы. Сцвярджалася нават, 
што беларускія вучоныя, якія паглыб- 
лена вывучаюць родную мову і куль- 
туру, з’яўляюцца «прыхільнікамі се- 
паратызму і раздзялення Расіі». 
В. Г. Кнорын цвёрда адстойваў палі- 
тыку беларусізацыі, даказваў, што ні- 
чога агульнага з нацыяналізмам яна 
не мае. «Хто не думае аб развіцці бё-
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