20
ÇßñÖÅëä: äÄêéíäÄü ÄÑãßÉÄ ÿ
30-ÉêÄÑìëçõ åÄêéá
Амэрыканцаў чакалі. — Ні складу, ні жытла, ні
офісу. — Начуюць у вагоне. — Першыя пасылкі. — Губвыканкам мяняе пазыцыю. — Вада
зь Дзьвіны. — Крывадушны Канаплін. — Манія
Айкера
А палове пятай раніцы 7 студзеня 1922 на
станцыю Віцебск прыбыў спэцыяльны цягнік75 . На станцыі адпраўленьня, у Маскве, ён
75
Паводле ўспамінаў Джона Айкера, напісаных у кастрычніку 1922. У іншых справаздачах дата прыезду пазначаецца 13 студзеня.
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быў даўжэйшы на дванаццаць вагонаў, — але ў
Воршы цягнік перафармавалі, і большая частка пайшла на Менск. З адзінага салён-вагону на
30-градусны мароз выйшлі два амэрыканцы —
Джон Айкер, кіраўнік будучай акругі АРА, і
сакратар Джон Макмілан. Калі іхны вагон адцягнулі на запасныя рэйкі, замежныя пасажыры пайшлі праверыць вагоны з харчам. Усе
плёмбы былі ў парадку, і а 10-й раніцы амэрыканцы ўжо былі ў губвыканкаме.
Губвыканкам месьціўся ў былым губэрнатарскім палацы на вуліцы, якая раней называлася Губэрнатарскай, але на час прыезду АРА
была перайменаваная ў Савецкую76 . Зьяўленьне Джона Айкера для віцебскага начальства не
было нечаканасьцю. За тыдзень да прыезду групы АРА ў Віцебск з Масквы адправіўся перакладчык прозьвішчам Якабс, які меў падрыхтаваць умовы для хуткага пачатку апэрацыяў.
Улады падрыхтаваліся: на сустрэчы са старшынём губвыканкаму Крыловым прысутнічаў
рабочы, які быў на заробках у Амэрыцы й крыху гаварыў па-ангельску. Ён і быў прызначаны
прадстаўніком уладаў. Амэрыканцам сказалі,
што склад, памяшканьне пад кантору й жытло
для іх ужо падабралі. Быў выкліканы службовы аўтамабіль, і араўцы разам з прадстаўніком
губвыканкаму рушылі аглядаць памяшканьні.
76
Вуліца захавала свой назоў да цяперашняга часу, захаваўся й губэрнатарскі палац, у якім у 1812 месьцілася штабкватэра Напалеона. «Збор помнікаў архітэктуры» апісвае
дом 18 на вул. Савецкай як «адміністрацыйны будынак» —
там цяпер месьціцца абласная ўправа КГБ.
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Склад аказаўся ў цэнтры гораду, але ўяўляў
сабой невялікі пакой у нежылым будынку. Ані
памерам, ані разьмяшчэньнем ён не пасаваў да
апэрацыйных патрэбаў. Зьбянтэжаны прадстаўнік губвыканкаму параіў зьвярнуцца да
чыгуначнікаў. Паехалі ў чыгуначную ўправу.
Там гасьцям зьдзівіліся, але выслухалі й прапанавалі стары ангар — пры ўмове, што новыя
гаспадары самі вывезуць сьмецьце й падрыхтуюць умовы для складавай працы. Айкер пагадзіўся.
У адным з вагонаў прыбыў аўтамабіль «ФордКаміянэт», але завесьці машыну не ўдалося.
Адсутнічалі часткі, якія запакавалі асобна.
Паколькі плёмбы на дзьвярох былі на месцы,
верагодна, іх забыліся пакласьці ў Маскве.
Амэрыканцы распакавалі скрынку з друкавальнай машынкай, але з-за дрэннай упакоўкі яна
амаль рассыпалася й вымагала сур’ёзнага рамонту. Першыя справаздачы зь Віцебску давялося пісаць ад рукі.
Ужо прыцемкам араўцы прыбылі ў гатэль,
дзе пасяліўся перакладчык і дзе былі зарэзэрваваныя месцы. Аднаго погляду хапіла, каб
амэрыканцы заявілі, што, пакуль няма сталага жытла, лепш будуць начаваць у вагоне, не
зважаючы на сапсаваную печку й люты мароз.
Перакладчык застаўся ў гатэлі, прадстаўнік
губвыканкаму падвёз амэрыканцаў да станцыі
й паабяцаў заехаць наступнай раніцай, каб далей шукаць жытло й памяшканьне пад кантору. Спальны вагон амэрыканцаў стаяў у тупіку
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побач з таварнымі вагонамі, пераабсталяванымі
пад часовае жытло, калі меркаваць па комінах.
Наступнай раніцай, 8 студзеня, абяцаны губвыканкамам аўтамабіль спазьніўся на дзьве
гадзіны. Прадстаўнік уладаў выбачаўся і ўсяляк спрабаваў палепшыць першыя ўражаньні.
Амэрыканцы занесьлі ў газэту абвестку пра
набор на працу й пачалі знаёміцца з горадам.
Якабс паказаў некалькі незанятых пабудоваў.
Пусты школьны будынак пасаваў для канторы
й выдачы пасылак. Амэрыканцы накіраваліся
на вуліцу Савецкую, у губвыканкам, але там
спаслаліся на «тэхнічныя прычыны». Аднак
прапанавалі іншыя адрасы — выглядала, што
ў Віцебску ўлады хочуць дапамагчы амэрыканцам распачаць працу. Старшыня губвыканкаму Крылоў паслаў тэлеграму ў Маскву ва ўрад:
Тыдзень таму ў Віцебск прыбыў прадстаўнік АРА
Айкер для арганізацыі тут абласнога аддзяленьня дапамогі дзеля абслугоўваньня Віцебскай,
Смаленскай і Гомельскай губэрняў. У сілу пагадненьня ўраду з АРА, падпісанага 20 жніўня летась у Рызе, губвыканкам бярэ на свой рахунак
усе выдаткі, зьвязаныя з прадастаўленьнем аддзяленьню АРА памяшканьняў, разгрузкай вагонаў,
карыстаньнем аўтамабільным транспартам і да
т.п. Ня маючы крыніцаў для пакрыцьця ўсіх выдаткаў, прэзыдыюм губвыканкаму просіць тэрмінова перавесьці на вышэйзгаданыя мэты два мільярды рублёў, а таксама даць падрабязныя дырэктывы ў справе ўзаемадачыненьняў губвыканкаму
й АРА.
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Віцебская акруга паводле тэрыторыі была
адной з найбольшых. Межы акругі захоплівалі
землі чатырох губэрняў і праходзілі па лініі
Холм—Асташкаў—Белы—Вязьма—Юхнаў—
Чэрыкаў—Быхаў—Талачын—Лепель—Полацак—Дрыса—Апочка—Наваржэў—Холм.
Напачатку студзеня, калі Айкер і Макмілан
ад’яжджалі з Масквы, кіраўніцтва АРА паставіла задачу як найхутчэй пачаць даставу пасылак. Справаздачу пра выдачу першай дзясяткі патрабавалася адразу адправіць тэлеграфам. На трэці дзень па прыезьдзе, калі былі
разладаваныя вагоны, амэрыканцы адправіліся
шукаць адрасатаў.
Сонца ўжо села, і машына зь цяжкасьцю
прабівалася праз гурбы сьнегу на нячышчаных
вуліцах. Пасажыры мусілі час ад часу выскокваць і штурхаць аўтамабіль праз сумёты. Удалося знайсьці толькі трэці адрас. Джон Айкер
пісаў:
Мы самі занесьлі прадукты, і трэба было бачыць,
як узрадавалася ўся сям’я, каб пераканацца, што
нашыя намаганьні не былі марныя. На гадзіньніку
быў пачатак 11-й ночы, 10 студзеня 1922, калі
мы атрымалі расьпіску пра даставу першай віцебскай пасылкі. Я добра памятаю тую ноч, бо мы
думалі, што ніколі ўжо не адтаем, і леглі ў ложак у ледзь ацепленым вагоне ў вопратцы й
безь вячэры.
Наступнымі днямі Айкер і Макмілан па чарзе дастаўлялі пасылкі й аглядалі памяшканьні.
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Застрашаныя дрэннай ежай у рэстаране, амэрыканцы дамовіліся харчавацца прыватным чынам у сям’і. Праз пару дзён захварэў перакладчык. Айкер паслаў у Маскоўскую штаб-кватэру тэлеграму:
Лекары знайшлі ў Якабса сымптомы тыфусу.
Перакладчыка паклалі на сані й адвезьлі ў чыгуначны шпіталь. Гэта звычайны жылы дом, які да
таго ж амаль не ацяпляецца. Хворыя атрымліваюць палову фунта хлеба на дзень, бракуе амаль
усіх патрэбных лекаў. Прашу неадкладна пачаць
даставу мэдыкамэнтаў і абсталяваньня ў Віцебскую акругу.
Штовечар, пасьля працы ў складзе й раздачы пасылак, Айкер і Макмілан вярталіся ў халодны вагон. Яны надалей жылі на рэйках, але
ўжо было знойдзенае прыдатнае памяшканьне
пад жытло й кантору — будынак статыстычнай
управы непадалёк ад моста празь Дзьвіну. Аднак патрабаваўся рамонт і замена ацяпленьня:
пакоі абаграваліся печкамі-буржуйкамі. Губвыканкам прыслаў арцель будаўнікоў, якія ўзяліся за працу.
Сытуацыя зьмянілася 26 студзеня. У гэты
дзень з Масквы ў Віцебск прыйшла тэлеграма ў
адказ на тэлеграфны запыт старшыні губвыканкаму. Упаўнаважаны савецкага ўраду Аляксандар Эйдук пісаў:
Напачатку 1922 на тэлеграфныя блянкі ў Віцебску наклейвалі яшчэ
паштовыя знакі з двухгаловым арлом

На ваш нумар 205 паведамляю: прадстаўнікі АРА
прыехалі ў Віцебск не для аказаньня дапамогі
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тым, хто галадае, а вылучна для разьмеркаваньня харчовых пасылак асобным адрасатам, за якія
заплачана ў Амэрыцы дзесяць даляраў за кожную пасылку. Патрабаваньне двух мільярдаў ня
можа быць задаволенае: за ўсе паслугі, якія вы
робіце АРА, апошняя абавязаная разьлічыцца на
месцы за выняткам платы за наём кватэры й
складавых памяшканьняў.

Нягледзячы на сьцісласьць тэлеграфнага адказу, віцебская просьба «даць падрабязныя ўказаньні ў справе ўзаемадачыненьняў губвыканкаму з АРА» была цалкам задаволеная.
«Да ведама й выкананьня» — гэтая рэзалюцыя зьявілася на тэлеграме Эйдука на наступны дзень. Выконваць рэзалюцыю меў ужо новы
ўпаўнаважаны.

Ô˚„Ó‰˚ ÄêÄ Ÿ ÅÂÎ‡ÛÒi

289

дука толькі празь месяц, але яе дзеяньне адчулі
нашмат раней. Будаўнікі, якія рамантавалі памяшканьне былой статыстычнай управы, запатрабавалі выплаты авансу. Айкер скіраваў іх у
губвыканкам. Там адмовіліся плаціць і параілі
будаўнікам патрабаваць грошы ад кіраўніка
акругі альбо скардзіцца ў Маскву. Айкер паслаў
будаўнікоў назад у губвыканкам. Упаўнаважаны зноў адаслаў іх да амэрыканцаў. Жарсьці
хутка разгарэліся, і брыгадзір будаўнікоў нават
пагражаў забіць кіраўніка акругі.
Жыць далей на рэйках не выпадала. Чыгуначнікі ўжо патрабавалі вызваліць вагон. Трэба было тэрмінова завяршаць рамонт, і Айкер
выплаціў будаўнікам грошы з касы АРА. З халоднага вагону амэрыканцы перабраліся ў два
маленькія пакоі на верхнім паверсе статыстычнай управы. Айкер успамінаў:

Айкер пісаў пазьней:
Першы прадстаўнік губвыканкаму, які гаварыў
па-ангельску, неўзабаве сам папрасіўся на працу
ў АРА. На ягонае месца быў прызначаны «найразумнейшы камуніст у горадзе» — ён жа пракурор, ён жа прафэсар у мясцовай бальшавіцкай
школе й сябра губвыканкаму прозьвішчам Канаплін. Як можна бачыць, яму лёгка было знайсьці
прычыну — недахоп часу, каб не займацца нашымі патрэбамі — і гэтая прычына заўсёды знаходзілася. Гэтая асоба навучыла мяне, якой крывадушнай можа быць чалавечая істота.
Амэрыканцы пазнаёміліся з тэлеграмай Эй-

Каб быць чыстым, выбар быў — альбо сьнегавая
ванна, альбо нічога. Часам ваду нам прыносілі з
рэчкі, электрычнасьці не было, не хапала дроваў,
хаця горад акружаны лесам.
Празь месяц, у канцы лютага, Айкер напісаў
на імя старшыні губвыканкаму афіцыйны ліст:
Паведамляем вам, што мой сакратар і я сьпім
на дошках, таму што нам не былі дадзеныя
адпаведныя сеткі для ложкаў. Самі ложкі надзвычай нязручнай сыстэмы. Апроч іх, кожны з
нас мае толькі адзін стол, адно крэсла й адзін
зламаны рукамыйнік. Калі б вы жадалі надаць
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замежным прадстаўнікам, якія знаходзяцца тут
вылучна для дапамогі вашаму народу, нейкую
ўвагу, дык найменшае, што вы маглі б зрабіць
— гэта даць мэблю для іхнае кватэры, каб яны
маглі жыць хаця б зь нейкім камфортам.
Айкер нагадваў, што ранейшыя шматлікія
просьбы пра мэблю для жытла, канторы й складоў застаюцца без адказу. Афіцыйную скаргу,
як Айкер назваў свой ліст, завяршала прыпіска:
Мы пасылаем вам гэты ліст, каб не было непаразуменьня, што вам невядома вышэйвыкладзенае.
Падрыхтаваць тэкст адказу было даручана
ўпаўнаважанаму Канапліну:

Крык адчаю Джона Айкера пасьля студзеньскай тэлеграмы Ландэра ў
Віцебск пра абмежаваньне супрацы з АРА: нічога няма, нават друкавальнай
машынкі

Ваш ліст ад 27 лютага выклікаў у нас пэўную
долю зьдзіўленьня. Мы неаднаразова заяўлялі
вам пра нашую гатовасьць задаволіць усе вашыя патрабаваньні, наколькі яны не пярэчаць
інструкцыям з цэнтру. Але паколькі вашыя патрабаваньні дагэтуль галоўным чынам засяроджаныя на мэблі й іншых дробных рэчах, пра
якія ў нас няма ніякіх канкрэтных указаньняў,
дык губвыканкам мусіць абмежавацца толькі
парадаю набыць пазначаныя рэчы за кошт АРА.
Мы абавязаныя ўзяць на сябе толькі рамонт складавага памяшканьня, калі б ён патрабаваўся.
Пра ўсё астатняе, як вы можаце пераканацца з
далучанай тэлеграмы, ніякіх указаньняў няма. Што

292

Ô˚„Ó‰˚ ÄêÄ Ÿ ÅÂÎ‡ÛÒi
да мэблі, абяцанай вам прадстаўніком, дык гэта
ёсьць вылучна ягонай ветлівасьцю да вас, і,
калі мэбля яшчэ не дастаўленая, маем гонар вас
запэўніць, што тут былі адпаведныя тэхнічныя
прычыны, якія паступова здымаюцца.

У скарзе Айкер асобна пісаў пра Канапліна:
Калі ваш цяперашні прадстаўнік ня мае даволі
часу, каб рупіцца пра нашыя просьбы, дык можна было прызначыць іншага, пра што мы вам
ужо пісалі.
У афіцыйным адказе старшыні губвыканкаму гаварылася:
Прызначаючы свайго прадстаўніка, губвыканкам
ведаў, каго й для чаго ён прызначае. Карыстаемся гэтай нагодай, каб паведаміць, што наш
прадстаўнік цалкам у курсе сваіх функцыяў.
Канаплін, які сам рыхтаваў тэкст адказу, сам
і перадаў яго разам з копіяй тэлеграмы Эйдука
кіраўніку акругі. Ні гэты, ні наступныя адказы не спрыялі паляпшэньню дачыненьняў.
Пазьней у справаздачы ўпаўнаважанага Віцебскага губвыканкаму для Масквы дзейнасьць
АРА ў першыя месяцы будзе падсумаваная наступным чынам:
Са студзеня па ліпень — пэрыяд няспынных спрэчак паміж губвыканкамам і Айкерам, якога пе-
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расьледуе манія парушэньня паўсюль і ўсімі
Рыскага пагадненьня.
Кожныя некалькі дзён па прыезьдзе ў Віцебск амэрыканцы назіралі адну й тую ж
карціну: зь цягнікоў з Волгі здымалі па 10—15
целаў памерлых дзяцей. Яны заставаліся ў вагонах аж да канечнай станцыі, у Віцебску трупы згружалі на сані й везьлі на могілкі голыя
целы — распраналі памерлых адразу ў дарозе.
У выніковай справаздачы Айкер гэтак ацэніць першыя месяцы свае супрацы зь мясцовымі ўладамі:
Мы рабілі ўсё магчымае, каб давесьці да іх, што
мы хочам пачаць працу як найхутчэй, але з такім
самым посьпехам мы маглі кідаць словы на ўзьвей
ветру.

