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I УМАЦАВАННЮ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ 

У БЕЛАРУС1 У 1920 г.Вясной 1920 г. Чырвоная Арм1я шырока разгарнула наступление супраць лепянерау буржуазна-памешчыцкай Польшчы, правячыя колы якой пры падтрымцы 1мперыялктау АнглП 1 Франции развязал! вайну супраць Савецкай Расы. Асноуны удар камандаванне сканцэнтравала на Мшсюм напрамку. У ходзе шырока разгорнутага наступлений ства- рылкя перадумовы хуткага вызвалення сталщы Савецкай Беларуси 1 усёй рэспублш. У сувяз1 з наступлением Чырвонай Армп Ц К  Кампар- тьп Л1твы 1 Беларуси 28 мая 1920 г. пастанав1у «у далейшым, да ства- рэння Рэукома у Мшску сакратаром Ц К  застаецца тав. Кнорын». Было вырашана стварыць Мшсю губрэуком, у як1 увайшоу таксама В. Г. Кнорын. Яму даручалася наладзщь на вызваленай тэрыторьп выхад газеты «Звезда», падрыхтаваць адозву да насельнщтва Бел а рус 1.Разгортванню наступления чырвоных войск садзейшчала шматгран- ная 1 шырокая барацьба рабочых 1 сялян акушраваных мясцовасцей Беларуси якая наюроувалася Бюро нелегальнай работы, створаным Ц К  КП (б) Л1Б.В. Г. Кнорын ажыццяуляу паусядзённую работу па юраунщтву нелегальнай дзейнасцю падпольных партыйных арган!зацый на захопле- най лепянерам1 тэрыторы1. Тысячам! Н1цей ён быу звязаны з Бела- руссю, партызанск!м1 атрадам! Апанаса Паланейчыка, М акам а Уса, Аляксандра Салауя, Вас1ля Папрэйчыка 1 1ншых змагароу за вызва- ленне рэспубл!к1. 1х самаахвярная барацьба была надзвычай плённай. Камандуючы польский армп прызнавауся, што рады польсюх лег1яне- рау «раскладаюцца пад уздзеяннем камушстычнай прапаганды».Час свабоды набл1жауся. 1 чэрвеня 1920 г. Ц К  КП (б) Л 1Б звярнууся да рабочых 1 сялян Л!тоуска-Беларускай С С Р  з адозвай, падрыхтава- най В. Г. Кнорыным, у якой гаварылася пра крах лепянерау, пра не- абходнасць кш  на дапамогу Чырвонай Армп, выб1раць па вёснах, ва- ласцях 1 мястэчках Саветы рабочых 1 сялянсюх дэпутатау, браць уладу у свае рую, бо «ад вас, сяляне, рабочыя \ батраю, залежыць, щ утры- маецца назаусёды улада у вашых мазолктых руках, Ц1 канчатковая наша перамога, Ц1 назаужды звергнуты прыгнёт дармаедау-памешчы- кау, кашталктау 1 крывап!уцау-жандарау».В. Г. Кнорын заклшау гнаць дармаедау 1 здрадшкау, не верыць словаблудству аб падтрымцы Савецкай улады н1 нацыяналктам, ш эсэрам. Ен П1сау: «Беларуск1я эсэры, усякая дробязь, што блытаецца пад нагамц пав1нны заяуляць, што яны за Савецкую уладу, 1накш яны бу- дуць мёртвыя, як мёртвы меншав1зм у Беларус!» *.П 1лсудчык1 жорстка абаранял1ся. Адступаючы, яны рабавал! сялян, што не магл1 вывезш — зн!шчал1. Лепянеры расстрэльвал1 захопленых падпольшчыкау, спал1Л1 Барысау, зруйнавал1 Бабруйск. Уражаны гэ- тым! весткам!, В. Г. Кнорын з гневам шсау: «Кожны расстрэл, кожны 1
1 К н о р и н В. Три года // Звезда. 1920. 17 чэрв.
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спалены дом няхай успомнщца польсшм панам, кал1 яны апынуцца у руках польскай щ расшскай рабоча-сялянскай улады» 2.Але ш найноушая зброя, якая пастаулена шлсудчыкам 1мперыял1С- там1, ш зверствы над м1рным насельнщтвам — шшто ужо не магло вы- ратавадь ворагау. Для работы на вызваленых тэрыторыях 1 тых, што знаходзШся напярэдадш вызвалення, Ц К  КП (б) Л1Б стварау часовня партыйна-аргашзацыйныя тройш для юраунщтва усёй работай на мес- цах. Тройк1 павшны был1 правесд! перарэпстрацыю членау партий пад- польных аргашзацый, а таксама тых камушстау, яюх партия наюроу- вала з цэнтра для дапамоп братняй Беларуа у аднауленш м1рнага жыцця. Тройк1 стваралшя на шэсць месяцау. В. Г. Кнорын, як1 добра ведау састау партыйнай аргашзацьй Беларуси мнопх камушстау аса- бюта, прымау актыуны удзел у падборы кадрау для партыйна-арган1за- цыйных троек, як1я пав1нны был1 наладз1ць 1дэалаг1чную, гаспадарчую 
1 культурна-асветную работу. Так ён сфарм1равау апарат будучага Мшскага губрэукома, губчэка, губсаунаркома, павятовых 1 валасных рэукомау.Тройк1 атрымл1вал1 таксама палиычныя арыенц1роук1. В. Г. Кноры- ным была шырока распаусюджана рэзалюцыя ПрэзЦыума Ц К  КП (б) Ш Б  аб адносшах да партый у вызваляемай Беларус1. Многая з IX скам- праметавал1 сябе супрацоун1цтвам з акупантамд некаторыя займал1 у час польскага панавання пазщыю чакання. Усе польсшя, а таксама нацыянал1стычныя непралетарск1я партьп падлягал1 праследаванню як варожыя. «Самая бязлггасная расправа з тым1, арышт 1 адданне пад суд ус1Х В1наватых у садзейн^чаннт акупацыйнай уладзе палякау — наша асноуная задача» 3,— гаварылася у рэзалюцьи.У  пкьмах, адрасаваных партыйным тройкам Дзшненскага, 1гумен- скага, Барысаускага, Бабруйскага паветау, В. Г. Кнорын указвау на не- абходнасць узмацнщь работу сярод юнакоу 1 дзяучат вёск1 па приёму яе у рады Камушстычнага Саюза Моладз14.Ведаючы, яшя цяжкасц1 чакаюць партыйныя арган1зацьи па аднау- ленню М1рнага жыцця, ён звяртаецца у Л1тоуска-Беларуск1 аддзел Ц К  Р К П  (б) з просьбай наюраваць на працу у Беларусь бухгалтарау, агра- номау, рахункаводау, вядзе вял1кую перашску з камун1стам1, як1х ведае асабшта 1 Л1чыць магчымым выкарыстаць у партыйных \ савецк1х уста- новах. За яго подшсам ус1м партыйным тройкам была разаслана ш- струкцыя, якая прадп1свала без перашкод рэпстраваць 1 прыцягваць да працы у  М1рных умовах камун1стау, як1я працавал1 у нелегальных партыйных арган1задыях. Тых, хто не вёу партыйнай работы у час аку- пацьц, але не заплям!у сябе супрацоун1Дтвам з акупантамц ён рэка- мендавау зал1чваць у кандыдаты партьп са змяншэннем партыйнага стажу. Гэтага не патрабавалася ад тых, хто падвяргауся праследаван- ням акупацыйных улад 1 прадстауляу рэкамендацьи двух камун!стау5.Ц К  К П  (б) Л1Б надавау вял1кае значэнне аграрнаму пытанню, бо яно закранала тысячы сялян. 24 мая 1920 г. был1 прыняты распрацава- ныя В. Г. Кнорыным прапановы па землеуладкаванню. «3 зямель не- працоунага карыстання,— гаварылася ^ тэзшах,— належыць нацыяна- л1зацьп 1 пераходз1ць у непасрзднае к1раун1цтва Савецкай улады з аргатзацыяй на 1х народных маёнткау па прыкладу фабрычна-завод- скай прамысловасц! не больш за трэцюю частку усёй зямлд што знахо- Д31цца на тэрыторьп Беларусь 6.Усе 1ншыя земл1 адразу ж пасля вызвалення бясплатна перадавалюя сялянам. Адначасова В. Г. Кнорын разаслау на месцы 1нструкцыю па шраушцтву перадачай зямл1. Часовае юраванне размеркаваннем зямл!

2 К н о р и н  В. Бобруйск—Борисов // Звезда. 1920. 8 чэрв.
3 ПА1ГП пры ЦК КПБ, ф. 4, воп. 1, с. 39, л. 18.
4 ЦДАКР БССР, ф. 8, воп. 1, с. 10, л. 156.
5 ПА1ГП пры ЦК КПБ, ф. 4, воп. 1, с. 6, л. 90.
• ЦДАКР БССР, ф. 8, воп. 1, с. 2, л. 1.
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ускладвалася на рэукомы. 1м прадшсвалася высяляць памешчыка^ г упрауляючых з маёнткау, высвятляць патрэбы сялян у зямлп прыгод- насць маёнткау, схшьнасць сялян да калектыунай працы 7.Аграрнае пытанне знаходзшася у цэнтры увап як сялян Беларуси так 1 /Птвы. У сувяз! з тым, што старшыня Ц К  КП (б) Л1Б В. С . Мщкя- В1чус-Капсукас у тэты час адсутшчау, а пытанне чакала тэрмшовага вырашэння, В. Г. Кнорын звярнууся з шсьмом да яго, паведамляючы аб складанасцях, яюя узшкал1 пры абмеркаванш зямельнай праблемы. «У працэсе абмеркавання знаходзщца пытанне аб зямлп— т с а у  В. Г. Кнорын,— па якому ёсць тры думю — Цыхоускага 1 Далецкага 1 кампра- мкнае — Ангарэщса. Учора было пашыранае пасяджэнне, але рэзалю- цьи не выпрацавалп Пытанне можна будзе распрацаваць толью праз тыдзень. 3 выпадку кнуючага рознагалосся неабходна Ваша прысут- насць... Мы Л1чым, што у сувяз1 з гэтай работай неабходна Вам быць тут 1 настойваем на Вашым неадкладным прыездзе, бо без Вас выра- шыць пытанне, напрыклад, аб зямл1, няёмка 1 не след» 8.В. Г. Кнорын шльна сачыу за разгортваннем падзей на франтах. У пачатку лшеня Чырвоная Арм1я вызвалша Мазыр 1 Калшкав1чы. ён заклшау сялян, чырвонаармейцау зрабщь усё магчымае, каб вырашча- ны )фаджай трапп  ̂ у савецюя засею, а не у рую ворагау. У  той жа час патрабавау ад рэукомау больш умелага юраунщтва, змагацца з абыва- целыпчынай, кар’ерызмам, асабктым1 непаразуменням1. «3 гэтюм багажом,— пкау В. Г. Кнорын,— мы не можам рухацца наперад, з таюм багажом цяжка выканаць тыя вял1юя заданы, як1я дадзены савецк1м органам... Няхай нашы рэукомы сур’ёзна паглядзяць вакол, няхай лепш усвядомяць свае заданы, няхай падцягнуцца па-вайсковаму 1 падцяг-НуЦЬ 1НШЫХ» 9.Ен заклшау ус1х супрацоун1кау адк1нуць чамаданныя настро1, узмац- Н1ць сваю работу, не шкадуючы С1Л, раб1ць усё для перамоп. «Няхай кожны беларусю работн1к, вял1К! 1 малы, запамятае, што права на пер- шачарговае наюраванне на адпаведную працу у Беларус1 атрымаюць тыя, хто штодзённа, да самазабыцця працавау на даручаным яму участку 1 практычна даказау сваю адданасць справе партьп 1 рэвалюцьи» 10 11.11 лшеня 1920 г. Мшсю губрэуком у саставе А. Р. Чарвякова, В. Г. Кнорына 1 I. А . Адамов1ча разам з наступаючым1 часцям! Чырвонай Ар- мП прыбыу у М 1нск 1 у першым свз1м загадзе аб’яв1у аб пераходзе да яго усёй грамадзянскай 1 ваеннай улады у губерн1 п.У  дзень вызвалення М1нска выйшла газета «Звезда». Г. Кнорын на яе старонках звяртауся да рабочых 1 сялян Беларус!, што неабходна зрабщь так, каб Беларусь была прыкладам для мяжуючых з ёю краш Захаду, да яюх праз яе пракладваецда шлях да сацыялктычнай рэва-ЛЮЦЫ1.Выбраны намесшкам старшын1 М1нскага губернскага ваенна-рэва- люцыйнага кам1тэта В. Г. Кнорын прымау меры па ахове правапарад- ку у горадзе 1 губерн1, ажы^ленню гандлю 1 аднауленню работы уцале- лых прадпрыемствау. Працоуны дзень яго палкам прысвячауся справам: выступау перад рабочым1 горада, выязджау у паветы, гутарыу з сяля- нам1, фарм1равау кадры для партыйных 1 савецюх устаноу, наладжвау дапа'могу Чырвонай Армп, стварау нанава разбНыя белапольсюм1 захопнжам1 партыйныя арган1зацы1. Было працягнута вылучэнне пар- тыйна-арган1зацыйных троек для вызваляемых тэрыторый. Так был1 вылучаны тройю для Мазырскага, Слуцкага, Пружанскага, Брэсцкага, Кобрынскага, П1нскага ! 1ншых паветау.У  разграбленых паветах насельн1цтва адчувала вялш я цяжкасщ з
7 ПА1ГП пры ЦК КПБ, ф. 4, воп. 1, с. 39, л. 7.
8 ПА1ГП пры ЦК КП Л 1твы, ф. 77, воп. 3, с. 2. л. 15—16.
9 К н о р и н В. Нужно улучшить работу // Звезда. 1920. 3 лш.
10 ЦПА1МЛ пры ЦК КПСС, ф. 71, воп. 15, с. 59, л. 104.
11 П е т р и к о в  П. Т. Ревкомы Белоруссии. Минск, 1975. С. 69.
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