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БАЕЦ Л ЕН ІН С КАЙ ГВАРДЫІ
Да 90-годдзя з дня нарадж эння В. Г. Кнорына

ЁСЦЬ у сінеазёрнай Латвіі 
месца, якое аднолькава 
блізкае і дарагое кожна- 

му латышу і беларусу. Гэта па- 
сёлак Лігатне, за шэсцьдзесят 
кіламетраў ад Рыгі. Тут і цяпер 
стаіць невялікі домік, у якім 
жыў Вільгельм Георгіевіч Кно- 
рын, вядомы бальшавік-лені- 
нец, рэвалюцыянер, публіцыст, 
вучоны-марксіст, дзеяч міжна- 
роднага рэвалюцыйнага руху.

Віліс, самы старэйшы з пяці 
дзяцей Юрыса Пятровіча і 
Ганны Янаўны Кнорыных, з 
малых гадоў быў вымушаны 
дапамагаць бацькам. Летам 
наймаўся да «шэрых баронаў», 
як называлі ў буржуазнай Лат- 
віі мясцовых багацеяў, пасвіць 
жывёлу, каб на заробленыя 
грошы можна было вучыцца 
зімой. Так ён закончыў Паль- 
тэмальскае і Сігулдскае валас- 
ныя вучылішчы. Настаўнікі раі- 
лі працягваць вучобу, але не 
было сродкаў, і Віліс пайшоў 
на ватную фабрыку.

Ішоў 1905 год, год першай 
рускай рэвалюцыі. Рабочыя 
Рыгі і іншых гарадоў Латвіі вы- 
Ступілі супраць царскага сама- 
дзяржаўя. Віліс быў сярод паў- 
стаўшых рабочых, разам з імі 
ўдзельнічаў у дэманстрацыі, 
выконваў даручэнні таварышаў. 
3 гэтага часу ён назаўсёды 
звязаў сябе з рабочым рухам, 
з барацьбой за справу баль- 
шавіцкай партыі.

У 1906 годзе В. Г. Кнорын, 
дзякуючы матэрыяльнай пад- 
трымцы настаўніка Веннера, па- 
ступае ў Вольмарскую настаў- 
ніцкую семінарыю, дзе разам 
з праграмнай літаратурай вы- 
вучае працы У. I. Леніна, 
К, Маркса, Ф . Энгельса. Тут жа 
ён .упершыню спрабуе свае сі- 
лы ў паэзіі, літаратурнай кры- 
тыцы, публіцыстыцы. Янсан 
Ьраун, рэдактар легальнай ла- 
тышскай газеты «Колосья», га- 
варыў, прачытаўшы яго чарго- 
вы артыку>і, прысланы ў рэдак- 
цыю: «3 гэтага семінарыста 
будзе толк, вось убачыце. 
Смела і рашуча піша. Марк- 
сісцкая накіраванасць яго ар- 
тыкулаў відавочная».

В. Г. Кнорын з'яўляўся чле- 
нам нелегальнага бальшавіцка- 
га гуртка, які дзейнічаў на Лі- 
гатнскай папяровай фабрыцы. 
Гэтым гуртком 1 мая 1910 года 
ён быў прыняты ў рады баль- 
шавіцкай партыі.

Пасля заканчэння семінарыі 
В. Г. Кнорын настаўнічае, вядзе 
настойлівую рэвалюцыйную ра- 
боту.

Пачалася першая сусветная 
вайна. Як настаўнік, ён меў 
права на выэваленне ад ваен- 
най службы, але як бальшавік 
бачыў сваё месца на пярэднім 
краі барацьбы за масы, за рэ- 
валюцыю. На фронце В. Г. Кно- 
рын устанавіў кантакты з. та- 
варышамі па барацьбе, нягле- 
дзячы на пагрозы расстрэлу

працягваў рэвалюцыйную ра- 
боту сярод салдат Заходняга 
фронту. У пачатку 1916 года 
В. Г. Кнорын арганізаваў у 
32-м эвакуацыйным пункце 
50-га запаснога батальёна баль- 
шавіцкую групу.

На Заходнім фронце В. Г. 
Кнорын зблізіўся з М. В. Фрун- 
зе, I. В. Любімавым, К. I. Лан- 
дэрам. С. Г. Магілеўскім і мно- 
гімі іншымі бальшавікамі, з 
якімі разам выкрываў захоп- 
ніцкі характар вайны, растлу- 
мечваў салдатам лозунгі пар- 
тыі, распаўсюджваў літаратуру 
і пракламацыі.

27 лютага 1917 года рабо- 
чыя Петраграда пры падтрым- 
цы салдат і матросаў скінулі 
царскі ўрад. Вестка аб звяр- 
жэнні самадзяржаўя стала вя- 
дома ў Мінску вечарам 1 сака- 
віка. У ноч на 2 сакавіка М. В. 
Фрунзе, В. Г. Кнорын, К. I. 
Ландэр, I. Я. Алібегаў, С. Г. 
Магілеўскі, а таксама прад- 
стаўнікі 3-й і 10-й армій За- 
ходняга фронту сабраліся на 
экстранную нараду. Было вы- 
рашана мабілізаваць усе рэва- 
люцыйныя сілы для падтрымкі 
паўстання і па прыкладу пет- 
раградцаў стварыць у Мінску 
Савет рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў.

Дзейнасць В. Г. Кнорына ў 
гэты перыяд асабліва плённая. 
Ён з'яўляецца сакратаром Мін- 
скага Савета, які ператварыўся 
ў выніку майскіх выбараў 1917 
года ў рэвалюцыйны цэнтр, са- 
праўдны штаб падрыхтоўкі да 
сацыялістычнай рэвалюцыі. 
В. Г. Кнорын, паводле раска- 
заў таварышаў, у гэты час тры- 
маў паўсядзённую і непасрэд- 
ную сувязь з салдатамі, рас- 
тлумачваў ім бальшавіцкія ло- 
зунгі, мэты барацьбы. Разам з 
А. Ф . Мясніковым ён многа 
зрабіў для наладжвання вы- 
пуску ў Мінску бальшавіцкай 
газеты «Звездэ».

У кастрыччіку 1917 года на 
II Паўночна-Заходняй абласной 
канферэнцыі РСДРП(б) В. Г. 
Кнорын быў выбраны ў састаў 
абласнога камітэта партыі. Ён 
з'яўляўся таксама намеснікам 
старшыні Мінскага Савета. Пад- 
рыхтоўка да сацыялістычнай 
рэвалюцыі становіцца асноўнай 
задачай бальшавікоў.

7 лістапада (25 кастрычніка) 
1917 года Мінскі Савет атры- 
маў паведамленне аб звяржэн- 
н; Часовага ўрада. Створаны ў 
саставе В. Г. Кнорына, А. Ф . 
Мяснікова, К. I. Ландэра і ін-

шых Ваенна-рэвалюцыйны ка- 
мітэт абвясціў у Мінску і на 
ўсёй тэрыторыі Беларусі Са- 
вецкую ўладу.

Працэс стварэння новага 
жыцця разгортваўся ў шыры- 
ню і ў глыбіню. В. Г. Кнорыну 
даводзіцца займацца пытання- 
мі фарміравання атрадаў Чыр- 
вонай гвардыі, змагацца з 
контррэвалюцыяй і спекуляцы- 
яй, ствараць школы. Але рэва-' 
люцыі пагражае новая небяс- 
пека. Германскія імперыялісты, 
спыніўшы мірныя перагаворы, 
рушылі свае войскі ў наступ- 
ленне. Мінску пагражае акупа- 
цыя. V

18 лютага 1918 года старшы- 
ня Мінскага камітэта партыі 
В. Г. Кнорын сустрэўся з гру- 
пай таварышаў, якія заставалі- 
ся для нелегальнай партыйнай 
работы. Быў створаны камітэт 
падпольнай арганізацыі, вызна- 
чана кола яго абавязкаў.

Пад уплывам агітацыйна-пра- 
пагандысцкай работы, якая 
праводзілася бальшавікамі ся- 
род нямецкіх салдат, пад уз- 
дзеяннем самаадданай бараць- 
бы рабочых і сялян за Савец- 
кую ўладу, а таксама ў выні- 
ку рэвалюцыі ў Германіі аку- 
пацыйны рэжым на захопленай 
немцамі тэрыторыі развальваў- 
ся. 13 лістапада 1918 года 
Брэсцкі мірны дагавор бьіў 
ануляваны. В. Г. Кнорын рых- 
туе кадры для рэўкомаў, заклі- 
каных узяць уладу ў свае ру- 
кі на вызваленай тэрыторыі 
Беларусі. 10 снежня 1918 года 
Чырвоная Армія ўступіла ў 
Мінск. Стваралася магчымасць 
для разгортвання работы па 
нацыянальна-дзяржаўнаму бу- 
даўніцтву ў .Белар ус і.

I вось V I Паўночна-Заходняя 
абласная канферэнцыя РКП(б). 
Са справаздачным дакладам 
аб рабоце абласнога камітэта 
партыі выступіў В. Г. Кнорын. 
Ён адзначыў велізарны коль- 
касны рост абласной партый- 
най арганізацыі, далажыў аб 
праведзенай абкомам рабоце 
па аднаўленню Савецкай ула- 
ды на вызваленай беларускай 
зямлі, выказаў упэўненасць у 
тым, што стварэнне Беларускай 
ССР яшчэ больш згуртуе рус- 
кіх I беларусаў у адзіную друж- 
ную сям’ю.

Канферэнцыя аднадушна аб- 
вясціла стварэнне Беларускай 
ССР і Кампартыі Беларусі, аб’-

явіла сябе I з 'ездам  КП(б)Б. 
На з 'ездзе быў зацверджаны 
Часовы рэвалюцыйны рабоча- 
сялянскі ўрад на чале з Д . Ф . 
Жылуновічам. У якасці кіраў- 
ніка спраў ва ўрад увайшоў і 
В. Г. Кнорын.

З ’езд выбраў кіруючыя орга- 
ны КП(б)Б. У Цэнтральнае Бю- 
ро КП(б)Б увайшлі Д . Ф . Жьі- 
луноаіч, А . Ф . М яснікоў, В. Г. 
Кнорын, I. Я. Алібегаў і іншьія.

На I Усебеларускім  з 'еэдзе 
В. Г. Кнорын выбіраецца ў ЦВК 
БССР. Рабочыя і сяляне Бела- 
русі пачалі сацыялістычнае бу- 
даўніцтва.

Аднак мірнае стваральнае 
жыццё хутка перапынілася: на- 
ступалі войскі буржуазна-па- 
мешчыцкай Польшчы. 8 жніўня 
1919 года часці Чырвонай Арм іі 
пакінулі Мінск. ЦК КП(б) Літ- 
вы і Беларусі, урад Літоўска- 
Беларускай ССР пераехалі ў 
Смаленск. У гэты перыяд В. Г. 
Кнорын— адзін з кіраўн ікоў бю- 
ро нелегальнай работьі, пазней 
—  старшыня Смаленскага па- 
вятова - гарадскога камітэта 
партыі. Не было такога мера- 
прыемсгва, у падрыхтоўку яко- 
га В. Г. Кнорын не прыклаў бы 
руку, не аддаў бы частку сва- 
ёй душы.

11 ліпеня 1920 года Чырво- 
ная Армія вызваліла М інск. Па 
рашэнню ЦК КП(б) Літвы і Бе- 
ларусі для кіраўніцтва аднаў- 
леннем Савецкай улады на 
вызваленай тэрыторыі быў 
створачы Рэўком БССР у саста- 
ве А. Р. Чарвякова, В. Г. Кно- 
рына, I. А. Адамовіча. I на гэ- 
тай пасадзе В. Г. Кнорын зарэ- 
камендаваў сябе таленавітым 
арганізатарам мас, стойкім і 
перакананым бальшавіком-ле- 
нінцам.

Пасля вызвалення рэспублікі 
В. Г. Кнорын на III з ’ездзе  Кам- 
партыі Беларусі выбіраецца са- 
кратаром Цэнтральнага Бюро 
КП(б)Б. Ён горача падтрымаў і 
шырока прапагандаваў, ажыц- 
цяўляў на практыцы новую 
эканамічную палітыку партыі, 
нястомна змагаўся за аднаў- 
ленне народнай гаспадаркі, 
ўмацаванне савецкай эканомі- 
кі.

В. Г. Кнорын унёс вялікі 
ўклад у развіццё беларускай 
нацыянальнай «ультуры. Па яго 
ініцыятыве і дзейснай пад- 
трымцы ў красавіку 1921 года 
ў Мінску быў адкрыты Бела- 
рускі дзяржаўны універсітэт.

3 1922 па 1927 гады В. Г. 
Кнорын працаваў у апараце ЦК

ВКП(б). У 1927 годзе парпн 
накіравала яго зноў у Беяа- 
русь. Ён быў выбраны сакра- 
таром ЦК КЛ(б)Б. Гэты перыяд 
у яго дзейнасці звязаны з ік- { 
дустрыялізацыяй рэспублікі і 
калектывіэацыяй сельскай гас- 
падаркі, развіццём культуры,

У 1928 годэе VI .кангрэс Ка- 
мінтэрна выбраў В. Г. Кнорына і 
кендыдатам, а затым і членам і 
свайго Выканкома. Разам з 
I. А. Пятніцкім, Д. 3. Мануіль- 
скім, В. Пікам, М. Тарэзам, I 
Белам Кунам, Э. Тэльманам 
В. Г. Кнорын актьіўна змагаўся 
за генеральную лінію Камін- I 
тэрна, супраць сіл рэакцыі, фа- 
шызму і вайны.

В. Г. Кнорын па праву на- | 
лежьіць да першых гісторыкаў- ] 
марксістаў. Яго кнігі па гісіо- 
рыі рэвалюцыйнага руху ў Ве- 1 
ларусі, латьішскай літаратурыі 
мастацтве не страцілі сваёй 
каштоўнасці і цяпер..

Часта сустракаючыся ў Вы- 
канкоме Камінтэрна з еядомы- і 
мі дэеячамі сусветнага рэва- 
люцыйнага руху, якія ведалі ] 
У . I. Леніна, В. Г. Кнорын звяр- | 
нуўся да іх з просьбай напі- 
саць свае ўспаміны аб пра- 
вадыру сусветнага пралетарыі- 
ту. Гэтыя ўспаміны, якія маюць 
сапраўды гістарычнае значэн- 
не, дапзмагаюць нам і цяпер 
уявіць ва ўсёй шматграннасці 
выдатны вобраз У. I. Леніна.

У 1934 годэе пад рэдакцыій 
В. Г. Кнорына выйшла з друку 
«Карогкая гісторыя ВКП(б)». 
Яна была перакладзена больш 
чым на 20 моў народаў 
нашай краіны, у тым ліку на 
беларускую, і з'яўлялася нв- 
стольнай кнігай кожнага са- 
вецкага чалавека.

Улічваючы вялікую коль- 
касць друкаваных прац, вопыт 
прафесарска-выкладчыцкай ра- 
боты ў Інстытуце Чырвонай 
прафесуры, В. Г. Кнорыну 15 
лістапада 1934 года аднаму з 
першых савецкіх гісторыкаў 
прысвоена вучоная ступень 
доктара гістарычных навук і 
званне прафесара.

Нястомны барацьбіт за спра- 
ву Камуністычнай партыі, па- 
лымяны прапагандыст марк- 
сісцка-ленінскіх ідэй, В. Г. Кно- 
рын карыстаўся заслужаным 
аўтарытэтам у нашай партыі і 
народа.

М. КУЗНЯЦО?, 
старшы навуковы 

супрацоўнік I нстытута 
гісторыі партыі пры 

ЦК КПБ, кандыдат 
гістарычных навук.

............іі.ів .ііііііів іів і» іііііііііііііііііііііііііів іііііііііііііііііііііііін ііів ііііііііів ііііін ііііііів ііін» ін ш іііт іііін ііііііі« ііін іііін ш іііш віів іввіцц іііііііін іііін іііііііііц ііш птц ,.....„ ІШ1||||[||||[|||1

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца 
ў бібліятэцы


