8
äÇÄíùêçÄÖ èõíÄçúçÖ: ÄÑ
«èÄêõÜì» ÑÄ «ëÄÇÖñäÄâ» ÅÖáú
èÖêÄåÖçÄÿ
Гультаі й камсамольцы. — Жытло без пазалоты. — Бэйсбол у Аляксандраўскім сквэры. —
Некамунальная спрэчка. — Візыт Гаскела. —
Раскажыце Дзяржынскаму. — Гарантыі Блехера. — Габэленаў ня будзе
Вокны сталічнага гатэлю «Парыж», дзе пасяліліся амэрыканцы, выходзілі на Гарадзкі
сад, былы Аляксандраўскі сквэр, у цэнтры якога месьціўся першы ў Менску фантан, а побач
стаяў будынак тэатру. На зіму скульптура
«Амур і лебедзь» была забітая дошкамі, але тэ-
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атар працаваў. Раён быў ажыўлены і ўдзень, і
ўвечары.
Камсамолец Кандрат Крапіва так апіша гэты
сквэр у вершы, датаваным жніўнем 1922:
Хто гуляў на Менскім сквэры,
Ці мо блізка хаця йшоў,
Той бязь ліку і бязь меры
Мог там бачыць гультаёў, —
…Вось пад руку на буксіры
Нэпман нэпманку вядзе,
Пра гешэфты нэпман шчыра,
Пра чырвонцы ёй гудзе.
...Вось дзяцей сабралась куча,
Крык паднялі, як гракі;
Вабяць хлопцаў вось, ідучы,
Ўжо «начныя матылькі».
Пасядзеў я з паўгадзіны,
Але болей-то ня мог:
Грак нацэліўся з асіны
Мне на шапку, каб ён здох!
З той пары (кажу я верна,
Ты, чытач, хоць вер ня вер),
Аж вантробы зь мяне верне,
Як уздумаю пра «сквэр».
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хадзіў. Відаць, толькі дзякуючы гэтаму на пяро
сатырыка не патрапіў амэрыканскі бэйсбол.
Супрацоўнікі АРА мелі магчымасьць замаўляць для сябе праз Маскоўскую штаб-кватэру рэчы й прадукты. У Менску ўжо працаваў
сакратар акругі Джордж Шрэмэл, на дапамогу
Ралфу Герцу ў ліпені прыбыў яшчэ адзін лекар,
Фрэнк Вілі. Кіраўнік акругі Доналд Гардзі
выпісаў сабе спартовы рыштунак: бэйсбольную
біту, два мячы, тэнісную сетку й ракеткі, пару
баксэрскіх пальчатак. Мінакі ў сквэры маглі
назіраць за дзіўнымі амэрыканцамі, якія спрабавалі пацэліць драўлянай дубінай па мячыку.
Гатэль «Парыж», дзе спыніліся амэрыканцы,
меў салідную рэпутацыю да вайны, але пасьля
некалькіх акупацыяў пазалота аблупілася.
Ад «Парыжу» да другога Дому саветаў, дзе на
рагу Магазыннай і Губэрнатарскай44 месьцілася кантора АРА (Губэрнатарская, 2345 ), было
пяць хвілін пешкі. Аднак амэрыканцы былі
незадаволеныя — рэч была не ў адлегласьці.
У траўні 1922 у Менск з Масквы ненадоўга
прыехаў дырэктар АРА палкоўнік Ўільям Гаскел. Ён агледзеў склады, офісы, пазнаёміўся з
апэрацыямі Менскай акругі й сустрэўся з
упаўнаважаным Мар’янам Стакоўскім. Перад
гэтым Гаскел на свае вочы пабачыў умовы
жыцьця пэрсаналу, пра якія раней у Маскву
пісаў Гардзі:
44

Калі верыць байкапісцу, ён вытрываў у сквэры толькі паўгадзіны й больш да фантана не
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Цяпер рог вул. Кірава й Леніна.
З 1919 вуліца афiцыйна мела іншую назву — Карла
Маркса, з 1922 — Ленінская. Але ў дакумэнтах АРА яна праходзіць як Губэрнатарская.
45
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У нас пакоі ў гатэлі бяз ваннаў, бязь месца для
харчаваньня, без адпаведных туалетаў. У менскіх
рэстаранах часта няма дроваў, і мы мусім самі
гатаваць у гатэльных пакоях. Мы зрабілі заяўку
на адзін будынак, які пустуе ўжо тры месяцы,
але ня маем адказу.

Гардзі нават завёз Гаскела й паказаў яму будынак:
Гэта былы маленькі шпіталь, чысты, вольны, усяго адзін паверх. Чатыры з адзінаццаці пакояў
замалыя нават для спальняў; плюс там бы
месьціўся кухар, прыбіральшчыца, камэндант і
склад.
Менскія ўлады быццам пагаджаліся на пераезд араўцаў у шпіталь, але давалі ім толькі частку памяшканьняў: рэшта прызначалася для
іншых жыхароў. Араўцам намякнулі, што пытаньне можа вырашыць толькі ўсемагутны
Фэлікс Дзяржынскі.
Па вяртаньні ў Маскву Гаскел накіраваў ліст
прадстаўніку савецкага ўраду Эйдуку:
У Менску ёсьць дом, што стаіць вольны ўжо тры
месяцы й быў абяцаны для АРА за выняткам
аднае часткі, якую ўлады хочуць пакінуць для
сябе. Вельмі нязручна мець дом, так падзелены,
і, здаецца, няма сур’ёзных падставаў не перадаць нам памяшканьне цалкам. Падставы для
гэтага настолькі дзіўныя, што, я ўпэўнены, яны
не атрымаюць вашай згоды. Мне сказалі, што,
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калі Масква дасьць распараджэньне перадаць
дом цалкам АРА, яно будзе выкананае. Здаецца,
мясцовыя паліцэйскія ўлады маюць пярэчаньні
супраць перадачы дома цалкам, і я зьвяртаюся
да вас з просьбай папрасіць сп. Дзяржынскага
ці іншую маскоўскую ўстанову даць менскай
міліцыі распараджэньне перадаць дом.
«Дзіўныя падставы» й зварот да Дзяржынскага тлумачыліся адной архітэктурнай асаблівасьцю ўпадабанага дома — агульнай сьценкай
з турмою менскай ЧК.
Эйдук, аднак, зьвярнуўся з запытам не на
Лубянку да Дзяржынскага, а ў Менск да Стакоўскага. Адказ зь Беларусі быў падрыхтаваны
імгненна, перасланы ў Маскву Эйдуку, і той, у
сваю чаргу, накіраваў яго кіраўніцтву АРА.
Доналд Гардзі потым адзначаў:
З майго досьведу працы са славянамі, у іх належным чынам аформленая папера ці пратакол
ёсьць вырашэньнем усіх праблемаў; пячатка,
верагодна, важнейшая за праўду.
У адказ на амэрыканскія просьбы Стакоўскі
прасіў Эйдука паінфармаваць АРА ў Маскве пра
тое, што Менск быў тройчы пад акупацыяй і
амаль зруйнаваны. Паводле Стакоўскага, АРА
ў Менску мае дадатковыя офісныя памяшканьні, а добрых канцылярскіх сталоў няма
нават ва ўрадавых установах. Што да звычайных сталоў, дык Гардзі можа атрымаць колькі
хоча. Дываны, дарожкі, габэлены й мяккую
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мэблю Стакоўскі раіў набыць на рынку: ва ўраду нічога гэтага няма.
Гардзі, якому пераслалі адказ, не паверыў
сваім вачам:
Мы маем справу з фактамі, і гэта не тлумачэньне, гэта алібі.
Менская кантора не атрымала дадатковых
памяшканьняў, таму мусіла зачыніць адзін
склад і аддаць плошчу пад канцылярыю. АРА
ў Беларусі не прасіла ані дываноў, ані мяккай
мэблі, але дамагалася ад мясцовага начальства
ўсіх узроўняў, ад Чарвякова й ніжэй, сталоў і
крэслаў. Гардзі падлічыў, што цягам чатырох
месяцаў ён напісаў і адправіў 23 заяўкі на мэблю, — атрымана было тры сталы.
Кіраўнік Менскай акругі даводзіў:
Спадзяюся, я не згушчаю фарбы. Мы працуем
не складаючы рук і не зважаем на асабістыя
нязручнасьці дзеля таго, каб выканаць сваю працу.
Маем выдатную дапамогу ад мясцовага пэрсаналу, які захоўвае вылучную ляяльнасьць. Аднак
мы сапраўды лічым, што ўрад не выконвае сваёй часткі абавязкаў.
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жыльлёвых памяшканьняў. Мы прапануем шэсьць
пакояў для трох прадстаўнікоў АРА.
Гардзі недаацэньваў Стакоўскага, калі пісаў,
быццам правільна аформлены пратакол і пячатка для славянаў замяняюць справу. Стакоўскі
не абмежаваўся адказам на паперы. Цягам тыдня ў спрэчным доме зьявіліся новыя жыхары:
камэндант з жонкай і прыслуга, якія занялі два
пакоі. З Масквы прыбыў новы супрацоўнік
прозьвішчам Блехер, які заняў новаўведзеную
пасаду памочніка ўпаўнаважанага ў сувязях з
ЧК. Такім чынам, пяць найлепшых пакояў
былі занятыя.
Амэрыканцам была прапанаваная рэшта,
якая не прымыкала да турмы. Зьбянтэжаны
Гардзі пісаў у Маскву, што водаправодны кран,
туалет і адзіная кухонная пліта месьцяцца
толькі ў адным канцы дома, і ўсе жыхары мусяць хадзіць праз агульныя пакоі.
Дырэктар АРА Гаскел ізноў пайшоў на сустрэчу з Аляксандрам Эйдукам:

У сваім адказе ў Маскву Стакоўскі таксама
згадваў жытло для амэрыканцаў:

Я намаляваў яму плян і патлумачыў усе дэталі, і
ён сказаў, што неадкладна зоймецца гэтай справай. Вядома, гэта толькі абяцаньне й я не чакаю
вельмі хуткіх дзеяньняў. Мы ўздымаем гэтае
пытаньне на кожнай сустрэчы, і ён паабяцаў
абмеркаваць справу з ЧК і паглядзець, што можна
зрабіць.

Патрабаваньне перадаць тром супрацоўнікам АРА
цэлы дом немагчыма выканаць з-за нястачы

Супрацоўнікі АРА хацелі жыць асобна, без
суседзяў. Калі стала ясна, што ўлады не дазво-
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ляць, каб амэрыканцы мелі агульную сьценку
з турмой, Гардзі прапанаваў пакінуць пустымі
й апячатаць тры памяшканьні, якія беспасярэдне прымыкалі да вязьніцы. Адказу ад Стакоўскага не было.
Тымчасам у Маскве памянялася кіраўніцтва.
19 ліпеня 1922 з Масквы ў Менск прыйшла тэлеграма за подпісам новага ўпаўнаважанага
Карла Ландэра:
Прадстаўнікі АРА ў Менску просяць перадаць ім
мясцовы дом зьняволеньня, а зьняволеных, якія
чакаюць суду, перавесьці ў іншае месца. Я лічу,
што гэтую просьбу можна задаволіць. Аддайце
неабходныя загады й паведаміце мне.
Ландэр таксама тлумачыць, як кантраляваць
разьмеркаваньне мэдыкамэнтаў, не дапускаць
самавольных паездак амэрыканцаў па Беларусі. Чаму зьмянілася пазыцыя Масквы, можна здагадацца з другой часткі тэлеграмы, якая
сканчаецца празрыстым указаньнем:
У будучыні вырашайце такія праблемы на месцы, не дапускаючы скаргаў у цэнтар, бо гэта
ўскладняе справы.
Начальства не хацела канфліктаў. Скаргі
Гардзі, хадайніцтвы кіраўніка АРА Гаскела,
намаганьні дайсьці да найвышэйшых чыноў
быццам далі плён. Але ў Менску добра ведалі,
якія загады Масквы трэба выконваць без абмеркаваньня, а зь якімі можна не сьпяшацца.

Склад АРА ў Менску — у скрынках гарбата, малако, тлушч
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Жыцьцё маленькай амэрыканскай калёніі ў
Менску працягвалася. У канцы чэрвеня доктар
Герц на тыдзень выехаў у Варшаву й Прагу.
Доктар Вілі, які прыбыў у акругу, пачаў уваходзіць у курс справаў. Усе мэдычныя даставы
для Віцебску й Гомелю йшлі празь Менск, і дапамога другога лекара-амэрыканца была больш
чым дарэчы. Штаб-кватэра тэлеграфам запатрабавала ацаніць аб’ём вакцынацыі. Бяз Герца
Гардзі здолеў паслаць толькі прыблізны адказ:
130 тысяч вакцынаў ад халеры й 50 тысяч ад
вятранкі.
У вольны час араўцы гулялі ў бэйсбол, выяжджалі за горад, хадзілі на барахолкі, дзе, нягледзячы на ўсе войны й рэвалюцыі, можна
было знайсьці цікавы антыкварыят і творы мастацтва. Амэрыканцы давалі добрыя грошы й
лічыліся зайздроснымі кліентамі. Аднак на
мытні ў Негарэлым араўцаў таксама добра ведалі й абшуквалі старанна: здаецца, не засталося ніводнага чалавека зь Менскай акругі, у каго
калі-небудзь не канфіскавалі б рэчы ці грошы.
Сярод канфіскату — парцалянавыя вазы й срэбны каўкаскі кубак, бінокль «Цэйс» і акварэлі,
чарнільны набор. Забіралі даляры, калі яны не
былі аформленыя, фотаапараты; рабілі асабісты
вобшук. Пратэсты звычайна мала што давалі.
Працягвалася зацяжная вайна з памочнікам
Стакоўскага Блехерам, які афіцыйна адказваў
за сувязь з ЧК. Перайменаваная ў ГПУ, гэтая
арганізацыя мела свой інтэрас да замежнай дапамогі.
У ліпені двое чальцоў кіраўніцтва АРА,
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Браўн і Рыкард, ехалі празь Менск у Варшаву.
Найхутчэйшы спосаб — дабрацца на аўтамабілі
да Стоўпцаў на польскім баку мяжы й там сесьці
на варшаўскі цягнік. Кіраўнік акругі Гардзі й
лекар Герц вырашылі скарыстаць нагоду для
абмеркаваньня працы ў Беларусі й паехаць да
Стоўпцаў разам. Ім паабяцалі бесьперашкодны
праезд празь мяжу — але супрацоўнік ЧК, адказны за дазвольную пячатку, нечакана зьнік.
Гардзі запэўнілі, што неабходны дазвол будзе
выдадзены на мяжы. Блехер, які таксама меўся
ехаць, мусіў застацца: з-за багажу ў машыне не
было месца.
У Негарэлым амэрыканцаў чакала тэлеграма
ГПУ: калі на мяжы зьявяцца містэры Гардзі й
Герц бязь візаў, іх трэба арыштаваць і пад аховай вярнуць у Менск. Тэлефанаваньні ў сталіцу
нічога не далі. Гардзі й Герц правялі ў Негарэлым шэсьць гадзінаў у чаканьні шафёра са
Стоўпцаў. Калі амэрыканцы вярнуліся ў
Менск, адзін з супрацоўнікаў пераказаў ім словы Блехера, сказаныя наўздагон падарожнікам:
Я гарантую, што зраблю так, што Герца й Гардзі
не прапусьцяць празь мяжу.
Гардзі пайшоў на сустрэчу са Стакоўскім,
выклаў інцыдэнт і запатрабаваў звальненьня
Блехера. Той пагадзіўся, што выглядае ўся
гісторыя нядобра, і паабяцаў разабрацца. Праз
два тыдні Гардзі атрымаў афіцыйны адказ:
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Я правёў расьсьледаваньне выпадку ў Негарэлым і знайшоў, што Блехер ня мае да гэтага
ніякага дачыненьня. Забарона на перасячэньне
мяжы была выдадзеная ГПУ, якое ахоўвае дзяржаўныя межы й не дазваляе перасякаць іх без
спэцыяльнага дазволу. Я ведаю, што ўсе ўрады
маюць абавязковыя правілы выезду за мяжу, і я
дзіўлюся, што вы ня ведаеце, што ў Расеі такія
правілы таксама існуюць.
Якраз напярэдадні адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. У Ігумене 46 быў затрыманы Фрэнк Вілі.
Прычынай арышту стала адсутнасьць камандзіровачнага пасьведчаньня ад упаўнаважанага.
Улады не хацелі бескантрольных паездак амэрыканцаў з інспэкцыямі, і Стакоўскі настойваў, каб штораз супрацоўнікі АРА зьвярталіся
па дазвол.
Не мінула й месяца пасьля інцыдэнту ў Негарэлым, як усё амаль паўтарылася. Супрацоўнікі Маскоўскай штаб-кватэры Флэш і Морсэ спрабавалі дабрацца на менскім аўтамабілі
АРА зь мясцовым шафёрам да Стоўпцаў, каб
там сесьці на варшаўскі цягнік. Была пятніца.
На гэты раз, нягледзячы на папярэднія дамоўленасьці, празь мяжу не пусьцілі шафёра.
Амэрыканцы заселі ў Негарэлым на паўтара
дня.
Гардзі спрабаваў атрымаць дапамогу ў Чарвякова, але таго не маглі знайсьці. Тады кіраўнік Менскай акругі зьвярнуўся да начальніка
Ідзе адгрузка прадуктаў — біндзюжнік даставіць амэрыканскі падарунак у
дзіцячы дом ці шпіталь
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ГПУ Ольскага, які, аднак, не пажадаў мець
справу беспасярэдне з амэрыканцамі й даў адказ праз сакратара Стакоўскага. Гэта была трэцяя адмова цягам аднаго дня.
Доналд Гардзі паслаў у Негарэлае новага
шафёра, якога абяцалі прапусьціць. На мяжы
яго абшукалі, і Блехер сканфіскаваў два лісты
Гардзі: адзін Флэшу з прабачэньнямі, другі —
Морсэ з просьбай купіць у Варшаве фотапаперу. У канвэрт былі ўкладзеныя 5 даляраў.
Гардзі паслаў скаргі ў Маскву й Стакоўскаму.
Праз тыдзень упаўнаважаны пісьмова паабяцаў, што Блехер больш ня будзе працаваць з
амэрыканцамі беспасярэдне.
Блехер, аднак, захаваў пасаду памочніка Стакоўскага, адказнага за сувязі з ГПУ да заканчэньня працы АРА ў Беларусі. ГПУ ўмела працаваць з амэрыканцамі й не напрасткі47.
47
25 красавіка 1922 выйшаў загад ГПУ «Аб арганізацыі
Бюро садзеяньня органам ГПУ на месцах», які ўпершыню
афіцыйна ўводзіў інстытут стукацтва. Тлумачылася, што ў
час ВЧК патрэбы асьведамляльніцтва замянялі апэратыўныя
мерапрыемствы, якія папярэджвалі намеры ворага й ліквідавалі іх на самым пачатку. Новая ж палітычная сытуацыя
звузіла свабоду дзеяньняў ГПУ, адсюль узьнікла неабходнасьць «усямернага садзеяньня органам ГПУ членамі нашай
партыі, якія павінны дапамагчы нам у агентурна-асьведамляльнай працы». Да загаду дадавалася падрабязная інструкцыя, якая рэглямэнтавала арганізацыю, склад, задачы й
абавязкі членаў «БС».
Бюро стукачоў прадпісвалася ўтвараць «у кожнай дзяржаўнай, грамадзкай, каапэратыўнай і прыватнай установе
ці прадпрыемстве, а таксама ВНУ», у складзе трох камуністаў. Калі камуністаў не было, ГПУ прызначала іншых
давераных асобаў. Задачы членаў бюро: збор зьвестак пра
антысавецкія зьявы, выяўленьне і ўлік «контрарэвалю-
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Гатэль «Парыж», у якім пасяліліся амэрыканцы ўзімку адразу пасьля прыезду, улетку
перайменавалі ў «Савецкі», а яны ўсё яшчэ
жылі на апошнім паверсе, бязь ліфта, у пакоях
без туалетаў і рукамыйнікаў. Але на іх паверсе
зьявіліся новыя твары. Сакратар акругі
Джордж Шрэмэл стаў праводзіць усё больш
часу з упадабанай дзеўчынай, якая таксама
працавала ў канторы АРА, і ўрэшце прапанаваў ёй руку й сэрца. Шлюб зарэгістравалі ў менскай канторы загсу. Шрэмэлы сталі жыць разам.
Напрыканцы жніўня Джордж Шрэмэл сур’ёзна захварэў і ў суправаджэньні лекара быў
вымушаны выехаць на лячэньне ў Бэрлін. Жонка засталася жыць у гатэлі ў чаканьні ягонага
вяртаньня. У Менск Шрэмэл не вярнуўся. У кастрычніку АРА дапамагла ягонай жонцы выехаць на новае месца працы мужа ў Парыж.
У гатэлі часам зьнікала вада, затое адміністрацыя гарантавала бясьпеку: на ўваходзе
пастаянна дзяжурылі чырвонаармейцы й на
адным паверсе з замежнікамі пасяліўся агент
ГПУ.

цыйнага элемэнту як у дадзенай установе, гэтак і па-за яе межамі», спрыяньне пры ўладкаваньні на працу сакрэтных
супрацоўнікаў ГПУ, сачэньне за кадравай палітыкай. Кожныя два тыдні асьведамляльнікі мусілі падаваць у ГПУ
агульную справаздачу пра палітычны настрой супрацоўнікаў, праводзіліся рэгулярныя сустрэчы; праца вялася
ў рэжыме «надзвычайнай кансьпірацыі». Блехер мог і ня
мець непасрэднага кантакту з АРА — даносы былі пастаўлены на канвэер.

