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Час подзвігу, 
час трагеды і
&а 100-гоаазя з аня нараджэння В. Г. КнорынаНарадзіўся В. Г. Кнорын 17/29 жніўня 1890 г. у Латвіі на арандуемьім бацькамі ху- тары Цыелі Скуенскай воласці Цэсіскага цавета Ліфляндскай губерні.У 1910 г. Вільгельм заканч- вае настаўніцкую семінарыю, наладжвае сувязі з рэвалю- цыйным сацыял - дэмакратыч- ным гуртком на Лігатнскай па- пяровай фабрыцы, які ўзна- чальваў балынавік Карл Іл- мерс.1 мая 1910 г. гурткоўцы прынялі В. Г. Кнорына ў баль- шавіцкую партыю.Затым В. Г. Кнорын пераяз- джае ў Рыгу. Палітычна заво- страныя, цесна звязаныя з тагачасным грамадскім жыц- цём артыкулы, лекцыі Віль- гельма Георгіевіча ў легальных і паўлегальных таварыствах прыцягнулі ўвагу не толькі таварышаў па барацьбе, але і паліцыі. Яго напаткаў бы лёс многіх іншых барацьбітоў, ка- лі б не грымнула першая су- светная вайна, якая кінула за- цятага «ннспровергателя усто- ев самодержавня» ў акопы За- ходняга фронта.В. Г. Кнорын наладжвае су- вязі з таварышамі, што былі вядомы яму па Латвіі, пры- мае ўдзел у рабоце партыйнай ячэйкі, якую ўзначальваў К. I. Ландэр, а неўзабаве і сам стварае ў 32-м эвакуацыйным пункце бальшавіцкую групу.У  ноч на 2 сакавіка 1917 г. Мінск абляцела вестка аб па- дзенні царскай улады. В. Г. Кнорын прымае ўдзел у ства- рэнні Мінскага Савета, увахо- дзіць у яго выканком.Летам 1917 г. бальшавікістварылі Мінскі Камітэт Р С Д Р П (б ) на чале з А . Ф. Мясніковым. У  яго ўвайшоў і В. Г. Кнорын.Для пашырэння ўплыву рэ- валюцыйных ідэй сярод сал- дацкіх мас патрэбна была свая бальшавіцкая газета. В. Г. Кнорын разам з М. В. Фрунзе,A. Ф. Мясніковым ствараюцьяе, пераадольваючы цяжкасці з паперай, шрыфтам, друкарняй. Як назваць газету? Патрэбнабыла палымяная, натхняючаяназва. Былі прапановы на- зваць яе Заходняй ці Франта-вой Праўдай, але гэта пагра- жала хуткім закрыццём, бо супадала з ліпеньскім перахо-дам Часовага ўрада ў наступ- ленне супраць бальшавікоў і іхцэнтральнага органа газеты «Правда». Таму было выра-шана даць газеце балыпавікоўЗаходняга фронта, як пісаўB. Г. Кнорын, імя славутай па- пярэдніцы «Правды» — «Звез-да». Газета выйшла 27 ліпеня 1917 г. і прыйшлася да спадо- бы рабочым, сялянам і салда-там. Усякае было: не ставалагрошай, паперы. Часовы ўраднеаднаразова закрываў яе, але газета зноў адраджалася, ад- казвала на самыя надзённыяпытанні жыцця, абнадзейвала,падтрымлівала ў бядзе. В. Г.Кнорын узначальваў у рэдак-цыі аддзел унутранага і за-межнага жыцця, даводзіласябыць 1 выпускаючым, і фаль-цоўшчыкам. Але перш за ўсё—аўтарам.25 кастрычніка 1917 г., апоў- дні, бальшавікі Мінска атрыма- лі вестку аб перамозе сацыя- лістычнай рэвалюцыі ў Петра- градзе. В. Г. Кнорын, у той час намеснік старшыні Мінска- га Савета, разам з іншымі чле- намі Прэзідыума падрыхта- валі загад аб пераходзе ўсёй ўлады ў рукі Саветаў.У  лютым 1918 г. В. Г. Кно- рын з’яўляецца старшынёй Мінскага камітэта Р С Д Р П (б ) . Калі ўзнікла пагроза наступ- лення германскіх войск, Кно- рын фарміруе партыйнае пад- полле, працягвае кіраўніцтва ім са Смаленска, куды эвакуі- раваўся разам з савецкімі і партыйнымі ўстановамі. Пра- цуе ваенным камісарам ваен- най акругі, сакратаром аблас- нога камітэта партыі, рэдагуе газеты «Звезда», «Бедняк». Яго сёстры Мільда і Зельма расказвалі аўтару гэтых рад- коў, што Вільгельма Георгіеві- ча амаль немагчыма было «злавіць» у кабінеце, ён заўсё- ды знаходзіўся сярод людзей —імкнуўся жыць іх настроямі і надзеямі, разам вырашаць складаныя пытанні барацьбы. Адно з іх — рэалізацыя «Дэк- ларацыі правоў працоўнага і эксплуатуемага народа» і са- мавызначэнне беларўсаў. Пы- танне наспела. В. Г. Кнорын гэта адчуваў яшчэ па падзеях снежня 1917 года, калі ў Мін- ску быў распушчаны так зва- ны Усебеларускі з'езд. ё н  про- ціпаставіў сябе Савецкай ула- дзе. Пэўная частка нацыяналь- най інтэлігенцыі удзельнічала ў рабоце з'езда, насуперак во- лі беларускага народа дамага- лася буржуазнага самавызна- чэння Беларусі. В. Г. Кнорын, А. Ф. Мяснікоў, К. I. Ландэр, іншыя кіраўнікі, ведаючы са- праўдныя спадзяванні працоў- ных, у той жа час недаацэнь- валі іх імкнення да ўтварэння Савецкай Беларусі як суве- рэннай дзяржавы. Яны лічылі, што надзеі беларускага наро- да, у сувязі з этнічнай, куль- турнай, духоўнай блізкасцю да рускага народа, могуць быць у поўнай меры рэалізаваны ў рамках Р С Ф С Р , куды белару- скія землі ўвойдуць у якасці абласной тэрытарыяльнай

адзінкі. Такі памылковы пады- ход супярэчыў ленінскім пала- жэнням аб неадкладным ад- наўленні поўнай свабоды як для Фінляндыі, Украіны, так і для Беларусі, у чым прадстаў- нікі абуджанага сацыялістыч- най рэвалюцыяй беларускага нацыянальнага руху бачылі ўшчамленне сваіх правоў. Больш таго, В . Г. Кнорын, мно- гія іншьія бальшавікі, нават з цэнтра, у практычнай рабоце кіраваліся таксама памылко- вым успрыманнем палажэн- няў аб самавызначэнні наро- даў. У  артыкуле «Самавызна- чэнне народаў' і дыктатура пралетарыяту», надрукаваным у «Звяздзе», В. Г. Кнорын

К П (б )Б , 1917 год у Беларур: I

ГІСТОРЫЯ ЖЫВЕ
У дюдзях

на Заходнім фронце», «заа ‘ кі да гісторыі пралетарыяту, і мноства артыкулаў, рассыпа! ных на тагачасных газетах Праяўляючы вялікі клопзт „5, беларускую спадчыну ' в, р \ Кнорын з'явіўся ініцыятарац збірання ўсяго таго, што саед чыла аб мінуўшчыне і гераіч. най гісторыі беларускага нар;, да. Д а  гэтай справы ён пад. ключыў многіх прадстаўніц, беларускай інтэлігенцыі, яку, плённа нрацавалі ў Інстыту№ беларускай культуры, ператво. раным пазней у Беларускую Акадэмію навук. У выніку у Мінску адкрыўся музей І(ап. рычніцкай рэвалюцыі, пачаў працаваць Інстытут гісторыі партыі, выйшлі першыя тамьі 12-томнада збору твораў ў,|Леніна на беларускай мове, За плённую працу ў Беларур В . Г. Кнорын быў узнагаро. джаны ордэнам Чырвонац Сцяга.
прыходзіць да вываду, што са- мавызначэнне адыграла сваю рэвалюцыйную ролю на этапе барацьбы за сацьіялістычную рэвалюцыю. Пасля заваявання Савецкай улады гэты лозунг, на яго думку, станавіўся рэак- цыйным, накіраваным супраць пралетарыяту, і павінен быць выкраслены з праграмы пар- тыі. Што датычыць Беларусі, то ён пісаў: «Мы лічылі, што беларусы не з'яўляюцца нацы- яй і што тыя этнаграфічныя асаблівасці, якія іх аддзяля- юць ад астатніх рускіх, павін- ны быць з>$ыты. Нашай зада- чай з’яўляецца не стварэнне новых нацый, а знішчэнне ста- рых нацыянальных рагатак». Адсюль усе непаразуменні В. Г. Кнорына з кіраўнікамі Белнацкома і беларускіх ка- муністычных секцый пры Ц К  Р К П (б ), якія прытрымлівалі- ся процілеглых поглядаў.Не спрыяў вырашэнню пы- тання і прапагандуемы ў той час лозунг сусветнай прале- тарскай рэвалюцыі, у выніку якой будзе створана адзіная савецкая рэспубліка. А  калі так, лічылГ партыйныя лідэры, то навошта дзяліць народы на дробныя дзяржавы і адасаб- ляцца. Наперадзе ж не толькі збліжэнне, але і зліццё на- цый...Павінен быў прайсці час, каб В. Г. Кнорын, іншыя кі- раўнікі Паўночна-Заходняга камітэта Р К П (б) зразумелі і выправілі свае памылкі. Сёння гэта асабліва трэба мець на ўвазе, бо на хвалі эмоцый і ан- тыгіста'рызму мы не заўсёды ўлічваем усю складанасць мі- нулых гадоў, тое, што і В. Г. Кнорын, і А. Ф. Мяснікоў і К . 1. Ландэр, іншыя кіраўнікі Паўночна - Заходняй вобласці адстойвалі галоўную задачу моманту — абаранялі рэва- люцыю, умацоўвалі Савец- кую ўладу, ствараючы тым са- мым перадумовы для абвя- шчэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і яе Кампартыі.В. Г. Кнорын прымаў ак- тыўны ўдзел у падрыхтоўцы гэтай гістарычнай падзеі, увай- шоў у састаў першага ўрада Савецкай Беларусі, быў вы- браны сакратаром Цэнтральна- га Бюро Кампартыі рэспуб- лікі.Не стаяў В. Г. Кнорын уба- ку ад віхурных падзей і ў га- ды грамадзянскай вайны, по- плеч з камуністамі Кампартыі Літвы і Беларусі, усімі пра- цоўнымі Літоўска - Белару- скай С С Р  мацаваў фронт і тыл у час барацьбы супраць легія- нераў буржуазна - памешчыц- кай Польшчы. У  ліпені 1920 г, разам з А . Р . Чарвяковым,I. А . Адамовічам падпісаў«Дэкларацыю аб абвяшчэннінезалежнасці Савецкай Сацы- ялістычнай рэспублікі Белару- сі».Плённа працаваў Вільгельм Георгіевіч у 20-я гады надпы- таннямі адраджэння і развіцця народнай гаспадаркі і культу- ры Беларусі. Як сакратар Ц К  Кампартыі Беларусі, ён глыбо- ка аналізаваў працэсы ў гра- мадстве, умела падбіраў кад- ры сярод прадстаўнікоў рабо- чых, сялян. Пры падтрымцы В. Г. Кнорына адкрыўся Бела- рускі дзяржаўны універсітэт, пачала дзейнічаць Акадэмія навук, адкрываліся новыя ча- сопісы. Латыш па нацыяналь- насці, ён авалодаў беларускай мовай, словам і слравай пад- трымліваў у рэспубліцы пра- цэс беларусізацыі, шчыра ра- даваўся поспехам у творчас- ці Янкі Купалы, Якуба Кола- са, Міхася Чарота, Цішкі Г'артнага, Кузьмы Чорнага, Уладзіміра Дубоўкі. Пры яго непасрэдным удзеле пачала выходзіць на беларускай мове газета «Звязда». Аб гэтым сведчаць яго артыкулы, якія данеслі да нас хваляванні і не- звычайны працоўны і духоўны ўздым беларускага народа. I сёння памятаюць у Беларусі, што В. Г. Кнорын чытаў курс лекцый ва універсітэце, рых- таваў да друку збор твораўУ. I. Леніна, плённа займаўся навуковай працай. Нават і ця- лер цяжка ўявіць нашу гра- мадркую навуку без яго прац «Рэвалюцыя і контррэвалю- цыя ў Беларуеі», «Пяць год. Кароткі кансгіект гісторыі

У канцы 20—30-х гадоіВ . Г. Кнорын працуе ў Маскве у Ц К  Р К П (б ), узначальваеін'фармацыйны, улікова - размер- кавальны, агітацыйна • прапа- гандысцкі аддзелы.Яшчэ працуючы ў Беларусі, ён меў цесныя сувязі з КВД Пройдзены рэвалюцыйны швд’ неблагая тэарэтычная падрых- тоўка, веданне нямецкай, французскай моў зрабілі В. і! Кнорына ўдзельнікам міжна- роднага рэвалюцыйнага руху. Як член Выканкома Камінтэр- на (В К К І) і яго ПалІтсакра- тарыята, ён разам з Г. Дзшіт- равым, Э . Тэльманам, М. Тарз. зам, О. А . Пятніцкім нямала зрабіў, каб умацаваць адзін- ства міралюбівых сіл, адцяг- нуць вайну. Дзейнічаць даво дзілася ў складаных умовах. Перашкаджалі варожыя адно- сіны да сацыял - дэмакратыі, размежаванне сацыялісш ных сіл. Пераканаць Сталіна} неабходнасці змянення стратэ- гіі і тактыкі не ўдавалася. Спатрэбіліся V II кангрэс Кі- мінтэрна, змены ў расстаноўцы класавых сіл, каб ён згадзіўся на перамены ў палітыцы Кі- мінтэрна.В. Г. Кнорын актыўна лра- цаваў над рэзалюцыямі VII кангрэса Камінтэрна. Разам і О. А . Пятніцкім, іншымі чле- намі В К К І яны познім вечі рам адпраўляліся да Сталіяа. Іншы раз працавалі аж да рі ніцы. Абмеркаванне рэзалюцыі праходзіла складана. Стааіі цяжка развітваўся са сваіаі стэрэатыпамі, не любіў людзеі з пачуццём уласнай годнасці. I калі В . Г. Кнорын і 0. А, Пятніцкі заявілі, што так да- лей працаваць нельга, Сталін сказаў: «Не хочуць—не трэба, абыдземся без іх». I яш больш не ўвайшлі ў ВККІАдхіленне ад работы і В К К І зрабіла моцны ўплыў ві В. Г. Кнорьіна, але выйсці з цяжкай сітуацыі яму дапамаглі праца, імкненне быць карыс- ным партыі, народу. Яшчэ ў 1931 г., адказваючы на пытан- не анкеты пры ўступленні ў та- варыства старых бальшавікоў — «у чым маеце патрэбу, чын можна палепшыць не толькі здароўе, але і вашу здольнасаь да барацьбы за нашы ідэалы?» — ён напісаў: «Ні ў чым к маю патрэбы, акрамя часу> Вядома ж, патрэб хапала. работная плата ў 300 рублёў была надзвычай сціплая дя яго сям’і, дзе двое дзяцей да старыя бацькі. Але такі быў Вільгельм Георгіевіч... Ен зн<’ ходзіў сябе ў працы. Нейкі час з’яўляўся намеснікам » гадчыка агітпрападдзела № В К П (б ), дырэктарам Інстыту- та чырвонай прафесуры, 0 чытаў курс гісторыі партыі, ВН' вучаў праблемы гісторыка партыйнай навукі. У 1934 г пад рэдакцыяй В. Г. Кнорыкв выйшлі «Кароткая гісторн» В К П (б)» , іншыя працы. й  прысуджаюцца вучоная сі)' пень доктара гістарычных н8 вук і званне прафесара. Р* 1 * * * У.; зам з іншымі таварыша*1 В . Г. Кнорын працягвае лр1' цаваць над двухтомнікая >1 гісторыі партыі. Працаваласв цяжка, аўтары сутыкаліся < неразуменнем і недаверак Галоўным недахопам двухтом- ніка лічылася недастатков** раскрыццё ролі Сталіна ў Рі валюцыйных і грамадска-палі- тычных падзеях...Дзень 22 чэрвеня 1937 гоД* выдаўся цёнлым і сонечным, Кнорыны ўсёй сямей выйа® на дачу. Вільгельм Георгів®1 працаваў над рукапісам, с)'с,' ракаўся з сябрамі. Усё бы;,р мірна і хораша. А ноччу зав1' талі няпрошаныя госпі надлогу, пад бліскучыя вайскоўцаў, сыпаліся лісты Р)'' капісу...Бяздоказна абвінаваціў1̂  ва ўдзеле ў праватрацкісш  ̂антыкамінтэрнаўскай арга#!' зацыі, сувязях з шэрагам Р*1' ведак, іншых надуманых 3,1 чынствах, 28 ліпеня 193»В. Г. Кнорьша расстраля.пі
У лістападзе 1955 г. ён рэабілітаваны і адноўленырадах К П С С .

М. КУЗНЯЦОУ' 
старшы навуковы супр<Ц°г 
нік Інстытута гісторыі п<Р’ 
тыі пры ЦК КП Веп>РГ 
доктар гістарычных нааГ ,̂

З поўным тэкстам 
дакумента можна 

азнаёміцца ў бібліятэцы


