
19 лістапада 2013 г.6

№ 38  (53)

Не ча ка на для ся бе са мо га гэ ты аў тар у 
адзін дзень прэ зен та ваў ад ра зу дзве кніж кі. 
Пер шая, «Та ям ні цы Ня свіж ска га зам ка», што 
свет па ба чы ла ўвес ну, ужо па спе ла за інт ры-
га ваць чы та ча і знай сці пры хіль ні каў. Дру гая, 
«Па між Княст вам і Ка ро най», толь кі-толь кі 
сыш ла з дру кар ска га варш та та Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» і ста ла пры ем ным сюр пры зам 
на ват для са мо га твор цы. Пах сі вой даў ні ны, 
апі са най у ёй, па куль што змеш ва ец ца з па хам 
све жай дру кар скай фар бы…

«Па між Княст вам і Ка ро най» — гэ та пра цяг 
ра ма на Ана то ля Бу тэ ві ча «Ка ра ле ва не здрадж-
ва ла ка ра лю». На пі са ны ён у кры ху ін шай 
фор ме, ад нак так са ма змя шчае і гіс та рыч ныя 
фак ты, і вы най дзе ныя аў та рам ці ка він кі, што 
аздаб ля юць мі ну лае і ро бяць яго яшчэ больш 
пры ваб ным. У гэ тым сам Бу тэ віч па раў ноў вае 
ся бе з Ка рат ке ві чам, які ўме ла ле ген да за ваў 
на шу гіс то рыю.

На мес нік ды рэк та ра Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» Ала Кор бут рас ка за ла, што ты раж ра-
ма на «Ка ра ле ва не здрадж ва ла ка ра лю» ра зы-
шоў ся над звы чай хут ка, дзесь ці за 4,5 ме ся ца. І 
да да ла, што ў мно гіх біб лі я тэ ках гэ тая кні га ўжо 

за чы та на да дзі рак. Та му пла ну ец ца пе ра вы-
дан не тво ра. Мож на спа дзя вац ца, што не менш 
шчас лі вы лёс на пат кае і но вае выданне, якое 
з'яў ля ец ца пра ця гам па спя хо вай кні гі.

У «Та ям ні цах Ня свіж ска га зам ка» аў тар сме-
ла за яў ляе, што мож на ка заць пра іс на ван не 
асоб най «Ра дзі ві лаў скай дзяр жа вы». Бо маг на-
ты ме лі і свой суд, і ўлас нае вой ска, якое ўтрым-
лі ва лі за свае гро шы. Ім на ле жа лі 23 за мкі,
426 га ра доў і мяс тэ чак, 2032 ма ёнт кі, больш за 
10 ты сяч вё сак. Ся род прад стаў ні коў ро ду бы лі 
ка ра ле ва, кар ды нал, 3 епіс ка пы, 27 ва я во даў, 
22 канц ле ры, гет ман… Не здар ма Ра дзі ві лаў 
на зы ва юць не ка ра на ва ны мі ка ра ля мі, ды і па 
сва іх ба гац цях яны час та пе ра ўзы хо дзі лі кі раў-
ні коў дзяр жа вы…

Ар гу мент пра «ка ра леў ства» ро біц ца яшчэ 
больш важ кім, ка лі ўлі чыць, што з на шай зям-
лі па хо дзі ла ўся го 3 ка ра ле вы. Пер шая — тая 

са мая Бар ба ра Ра дзі віл. Дру гая — Соф'я Галь-
шан ская, чац вёр тая жон ка ка ра ля поль ска га і 
вя лі ка га кня зя лі тоў ска га Ягай лы (пад час шлю-
бу, які ла дзіў ся ў На ва груд ку, ёй бы ло 17, а 
яму 70), ад якіх пай шла зна ка мі тая ды нас тыя 
Яге ло наў. Трэ цяя — Аль до на Ге ды мі на, якая 
вый шла за Ка зі мі ра. Та му род Ра дзі ві лаў дае 
пад ста вы і на та кое, ка ра леў скае ра зу мен не 
на шай гіс то рыі.

Ана толь Бу тэ віч апан та на рас каз вае, што ён 
не згод ны з тым, што Ра дзі ві ла Па не Ка хан ку 
ча сам на зы ва юць бе ла рус кім ба ро нам Мюнх-
гаў зе нам. Ён упэў не ны, што ўсё на ад ва рот: 
апош ні пры сво іў са бе тое, што ад бы ва ла ся са 
сла ву тым ліц ві нам. Гэ та Па не Ка хан ку пер шы 
ехаў на па ло ве ка ня браць за мак, ка лі пры штур-
ме дру гую па ло ву яму ада рва ла. Гэ та Ра дзі віл, 
які моц на лю біў па ля ван не, стра ляў у але няў 
кос тач ка мі па між ра гоў, а пас ля вы рас та лі ці 
віш ні, ці слі вы… Гіс та рыч ны факт, ка жа Бу тэ-
віч, што ба рон Мюнх гаў зен слу жыў у Га род ні ў 
ка ва ле рый скім пал ку ў тыя ча сы, ка лі жыў Па не 

Ка хан ку. Мо жа, ён чуў усе гэ тыя 
по каз кі, ака заў ся больш здоль ным 
га ва рыць пра гэ та і та кім чы нам 
уша на ваў ся бе. Бу тэ віч ад зна чае, 
што тое, што ба рон Мюнх гаў зен 
звя за ны з на шай зям лёй, — ня даў-
няе ад крыц це. У па за мі ну лым го дзе 
экс пе ды цыя «Да ро га да свя ты няў» 
за кан чва ла ся ў Глы бо кім. Рап там 
на па ха ван нях по бач з царк вой, у 
якой іш ла служ ба, пісь мен нік уба-
чыў лі ты жа лез ны крыж, а на ім над-
піс «Фер ды нанд У. Мюнх гаў зен». А 
зна чыць, гэ ты род са праў ды звя за-
ны з на шай зям лёй. Та му яны маг лі 
«па зы чыць» тое, што ад бы ва ла ся з 
Ра дзі ві лам. Але і Па не Ка хан ку ха-
пае ін шых дзі во саў і шту кар стваў, 
за якія ён увай шоў у гіс то рыю.

Ана толь Бу тэ віч рас па вя дае ў 
сва ёй кні зе і пра так зва нае «Ра-
дзі ві лаў скае мет ро» — пад зем ны 
ту нэль, які злу чаў Ня свіж і Мір. Па-
гас ця ваў шы, па піў шы пі ва ці мё ду 
ў Ня свіж скім за мку, Па не Ка хан ку 
пра па ноў ваў гас цям па ка тац ца на 

сан ях. За пра гаў у іх двух мядз ве дзяў і ехаў па 
пад зем ным хо дзе на баль да цы ган ска га ба ро-
на. Бо Мір на той час быў цы ган скай ста лі цай 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га.

Усім ах вот ным да кла да шу каль ніц тва Ана-
толь Бу тэ віч так са ма дае сваю пад каз ку. Пас ля 
вай ны 1812 го да Да мі нік Ра дзі віл, які ва я ваў 
на ба ку На па ле о на, на ка рот кі час вяр нуў ся 
ў Ня свіж і за га даў част ку сва іх ба гац цяў сха-
ваць у тым пад зем ным хо дзе. Ве ра год на, там і 
да гэ туль ля жаць зна ка мі тыя 12 за ла тых апос-
т алаў… Пад час рэ стаў ра цыі Ня свіж ска га зам ка 
пад зем ныя ха ды са праў ды бы лі зной дзе ны. Ад-
нак ку ды яны вя дуць, не зра зу ме ла. Да след чы кі 
па ба я лі ся шу каць да лей, ка жа Ана толь Іва на-
віч, бо рап там Чор ная Пан на Ня сві жа ся дзіць і 
ча кае іх там?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Дач ка Кі ся лё ва Але на КРУГ ЛІК, кан-
ды дат фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра 
баць ку ўзгад вае з цеп лы нёй і лю боўю, пры-
гад вае і тлу ма чыць, дзя ку ю чы ча му та кі ня-
прос ты шлях яму ўда ло ся прай сці год на. 
Сын, Ва сіль КІ СЯ ЛЁЎ, кан ды дат гіс та-
рыч ных на вук, свой апо вед грун туе на да-
ку мен таль на пра ве ра ных звест ках, на тых 
фак тах, якія ме лі важ нае зна чэн не не толь кі 
ў лё се яго баць кі, але і ўсёй кра і ны…

Утуль ная ква тэ ра ў са мым цэнт ры ста лі-
цы, ка ля Ка ма роў ска га рын ку. Сва ім афарм-
лен нем яна яшчэ не чым на гад вае са вец кую 
эпо ху. Гас цін ныя Кі ся лё вы ад ра зу ста лі па-
каз ваць па мят ныя зна кі, якія ка лісь ці бы лі 
ўру ча ны баць ку. І на пад ста ве гэ тых, зу сім 
не вя лі кіх, прад ме таў ус плы ва лі асоб ныя гіс-
то рыі і вы ма лёў ваў ся твар мі ну ла га ча су…

НЯ МЕЦ КАЯ РАЗ ВЕД КА
БЫ ЛА ПАД МА НУ ТА 

На не вя лі кім знач ку кі раў ні ка дэ ле га цыі 
Бе ла ру сі ў ААН ад бі та «Лон дан, 1945». І гэ-
та зу сім не па мыл ка і не блы та ні на, ха ця 
ўста но вач ная кан фе рэн цыя ААН на са мрэч 
ад бы ва ла ся ў Сан-Фран цыс ка. Та кія знач кі 
бы лі ад лі ты на ўмыс на, каб за блы таць ня-
мец кую раз вед ку…

У лю тым 1945 го да Чэр чыль, Руз вельт 
і Ста лін у Ял це да мо ві лі ся пра ства рэн не 
ААН. Та ды ж бы ло вы ра ша на і тое, што, 
акра мя СССР, на ім бу дзе прад стаў ніц тва 
Бе ла ру сі і Укра і ны — кра ін, якія най больш 
па цяр пе лі ў вай не. Гер ма нія ў тыя ча сы ме ла 
ад ну з мац ней шых раз ве дар га ні за цый у све-
це, та му фа шыс ты хут ка да ве да лі ся пра гэ-
та. Гіт лер даў ука зан не зра біць што за ўгод-
на (уза рваць, атру ціць, за стрэ ліць тых, хто 
бу дзе пры маць у гэ тым удзел), але каб ААН 
не бы ла ство ра на. Пра тое, у сваю чар гу, 
да ве да лі ся ства раль ні кі гэ тай ар га ні за цыі. 
Бы ло вы ра ша на пус ціць нем цаў па іл жы вым 
сле дзе. Та му бы лі ад лі ты гэ тыя знач кі і ра за-
сла ны ў 50 кра ін. Нем цы, уба чыў шы іх, усіх 
сва іх аген таў на кі ра ва лі ў Анг лію.

Бе ла рус кую дэ ле га цыю ра зам з укра ін-
скай па са дзі лі ў са ма лёт і ад пра ві лі так са ма 
быц цам бы ў Лон дан. Штор кі бы лі апу шча ны, 
у ка бі не зна хо дзі лі ся ахоў ні кі. Ля це лі доў га. 
Ка лі пры зям лі лі ся, ака за ла ся, што гэ та… Но-
ва сі бірск. Толь кі там яны да ве да лі ся, што на-
кі роў ва юц ца ў ЗША. Яшчэ адзін пе ра лёт на 
Аляс ку, а ад туль — у Сан-Фран цыс ка. Ме на-
ві та там Кузь ма Кі ся лёў, ся род прад стаў ні коў 
50 ін шых кра ін, што ўдзель ні ча лі ў за сна ван ні 
ААН, пад пі саў Ста тут гэ тай ар га ні за цыі. Ня-
мец кая раз вед ка бы ла пад ма ну та.

«ВОГ НІ ШЧА ВЕ РЫ» 
Кузь ма Кі ся лёў быў уз на га ро джа ны і Па-

пскім ме да лём «Вог ні шча ве ры» — ад ной з 
вы шэй шых уз на га род Ва ты ка на. У 1965 го-
дзе бе ла ру су яе ўру чыў Па вел VІ.

Кі ся лёў пра ца ваў не толь кі мі ніст рам за-
меж ных спраў, але да 1959 го да з'яў ляў ся і 
на мес ні кам стар шы ні Са ве та Мі ніст раў Бе-
ла ру сі. Зай ма ю чы та кую па са ду, ён спры-
яў ад крыц цю ка та ліц кіх кас цё лаў у на шай 
кра і не. Яны па чы на лі дзей ні чаць афі цый на, 
асаб лі ва ў за ход ніх аб лас цях Бе ла ру сі. Та ды 
кра і най кі ра ваў Кі рыл Ма зу раў, яго дру гім 
сак ра та ром быў Пётр Ма шэ раў. Яны гэ тай 
спра ве не спры я лі, але і не пе ра шка джа лі.

Кузь ма Кі ся лёў па ва жаў вер ні каў, бо сам 
у дзя цін стве скон чыў цар коў на-пры ход скую 
шко лу, яго баць кі ве ры лі ў Бо га. Та му на ват 
у са вец кія ан ты рэ лі гій ныя ча сы спры яў за-
ха ван ню ве ры. Ад нак бы ла ў гэ тым і вы со-
кая па лі ты ка. Ка то лі каў у све це бы ло шмат, 
та му Кі ся лёў, як та ле на ві ты дып ла мат, быў 
за ці каў ле ны ў тым, каб схі ліць іх на свой бок, 
за ва я ваць сім па тыі.

З ТРЫ БУ НЫ ААН — 
ПРА АН КА ЛО ГІЮ 

Па пра фе сіі Кузь ма Кі ся лёў быў ура-
чом. Ён ба чыў, што лю дзі ты ся ча мі гі ну лі 
ад ан ка ла гіч ных за хвор ван няў. Спе цы я лі-
за ва ныя баль ні цы па ба раць бе з ан ка ло гі яй 
бы лі толь кі ў Маск ве, Ле нін гра дзе і Кі е ве. 
Та му да бе ла ру саў чар га да хо дзі ла да лё ка 
не заў сё ды, а ка лі і да хо дзі ла, то час та бы-
ло ўжо поз на. Кузь ма Кі ся лёў пра па на ваў 
бе ла рус ка му кі раў ніц тву ства рыць сваю 
ан ка ла гіч ную баль ні цу. Яны пад тры ма лі гэ-
тую ідэю, ста лі ха дай ні чаць пе рад Маск вой 
(эка но мі ка ў той час бы ла цэнт ра лі за ва най, 
усе важ ныя фі нан са выя пы тан ні вы ра ша лі ся 
там). У ста лі цы Са вец ка га Са ю за пра па но ву 
пад тры ма лі і спе цы яль на вы дзе лі лі срод кі.

Па ча лі бу да ваць баль ні цу, зра бі лі фун-
да мент, пер шы па верх. А пас ля дзесь ці ў 
эка но мі цы з'я ві ла ся пэў ная «дзір ка» (пэў на, 
у сель скай гас па дар цы) — і гро шы пе ра кі ну лі 
ту ды. А баль ні цу, маў ляў, пас ля да бу ду ем, у 
на ступ най пя ці год цы, ка лі бу дзе маг чы масць. 
Лю дзі ж пра цяг ва лі хва рэць і па мі раць. Та му 
Кузь ма Кі ся лёў вы ра шыў дзей ні чаць.

Усе свае вы ступ лен ні ў ААН ён пі саў сам 
ад ру кі. Пас ля іх аб мяр коў ва лі ў ЦК пар-
тыі, за тым у Мі ніс тэр стве за меж ных спраў 

СССР, а так са ма ў між на род ным 
ад дзе ле ЦК КПСС. Толь кі пас ля гэ-
та га ён па ды маў ся на тры бу ны ААН 
і ка заў пра мо ву. І ні ад на го сло ва ў 
ёй нель га бы ло змя ніць. Іна чай да вя-
ло ся б рас плач вац ца за гэ та…

Але на гэ ты раз Кі ся лёў уста віў 
аж но два аб за цы і пра чы таў іх з тры-

бу ны між на род най ар га ні за цыі. Пер шае, пра 
што ён ка заў, бы ло тое, што ў Бе ла ру сі ўжо 
бу ду юць спе цы я лі за ва ную баль ні цу па ба-
раць бе з ра ка вы мі за хвор ван ня мі. Дру гое — 
што за пра шае кі раў ніц тва ААН пры ехаць 
па гля дзець, як ідзе бу даў ніц тва. Гэ тую ін-
фар ма цыю раз мяс ці лі ўсе га зе ты та го ча су, 
пе рад алі яе па тэ ле ба чан ні, ра дыё, у тым 
лі ку аме ры кан скім, еў ра пей скім, азі яц кім.

Дзя вац ца не бы ло ку ды, і з Маск вы дру гі 
раз вы дзе лі лі фі нан сы.

Па за пра шэн ні Кі ся лё ва ў Мінск пры ля цеў 
ге не раль ны сак ра тар ААН Дак Ха мар шэльд. 
Яму па ка за лі, што баль ні цу бу ду юць, хут ка 
ад кры юць. Ан ка ла гіч ны цэнтр са праў ды да-
бу да ва лі, аб ста ля ва лі, за пра сі лі быць яго ды-
рэк та рам ад на го з най леп шых ура чоў — пра-
фе са ра Аляк санд ра ва з Ле нін гра да. Ад нак 
Кузь ме Кі ся лё ву та кую пар тый ную і дзяр-
жаў ную не дыс цып лі на ва насць не да ра ва лі. 
Праз пэў ны час яго зня лі з па ста на мес ні ка 
стар шы ні Са ве та Мі ніст раў і па кі ну лі толь кі 
мі ніст рам за меж ных спраў БССР.

Але на і Ва сіль уз гад ва юць, як баць ка та-
ды прый шоў да до му, па клі каў іх і ска заў: 
«Дзе ці, па сты пры хо дзяць і сы хо дзяць, а 
баль ні цы за ста юц ца». Мах нуў ру кой і пай-
шоў ад па чы ваць.

Вар та да даць, што па іні цы я ты ве Бе ла-
ру сі і аса біс та Кузь мы Кі ся лё ва быў ство-
ра ны Фонд ААН па са дзе ян ні ба раць бе з 
ан ка ла гіч ны мі за хвор ван ня мі, які пра цуе і 
за раз. Раз у два га ды ў ім пры су джа юц ца 
ўзна га ро ды за най леп шыя да сяг нен ні ў гэ-
тай га лі не. Не ад на ра зо ва бы ла прэ мі ра ва на 
і Бе ла русь.

НА ПРЫ ЁМЕ Ў СТА ЛІ НА 
ПА «АСА БІС ТЫМ» ПЫ ТАН НІ 

Кла па ціў ся Кузь ма Кі ся лёў і пра сва іх 
не па срэд ных су пра цоў ні каў. Ён быў стро гім, 
па тра ба валь ным, ся бе не бя рог, ін шых — 
так са ма. Але за пад на ча ле ных ста яў га рой, 
ры зы ку ю чы не мес цам, а га ла вой…

У 1951 год быў са мы раз гар «ха лод най» 
вай ны, яна вось-вось маг ла пе ра рас ці ў 
«га ра чую». Не як ра ні цай Кі ся лёў прый шоў 
на пра цу — а там ад ны пры бі раль шчы цы 
і ма шы ніст кі. Усіх ас тат ніх су пра цоў ні каў 
арыш та ва лі ноч чу. Ад каз на пы тан не «За 
што?» мог быць та кім: маў ляў, яны із ра-
іль скія, аме ры кан скія, анг лій скія, ня мец кія, 
фран цуз скія, іс пан скія шпі ё ны…

Са мо га Кузь му Кі ся лё ва не ча па лі, бо 
ён быў аса біс тым на зна чэн цам Ста лі на. У 
1949 го дзе, ка лі Ста лі ну бы ло 70 га доў, у 
Іва на ва бы ло вы тка на 70 яго парт рэ таў, 
на якіх ён аса біс та рас пі саў ся. Іх ён па да-
рыў іх тым, ка го лі чыў най больш год ны мі. 
У Бе ла ру сі іх атры ма лі два ча ла ве кі: Кузь-
ма Кі ся лёў і Пан це ляй мон Па на ма рэн ка. 
Та му Кі ся лё ва і не арыш та ва лі, бо Ста лін у 
лю бы мо мант мог па ці ка віц ца: а дзе ча ла-
век, яко му ён па да рыў свой парт рэт? Ка лі б 
ака за ла ся, што ён арыш та ва ны без ве да ма 
«баць кі на ро даў», тыя, хто зра біў гэ та, ад ра-
зу апы ну лі ся б у су сед ніх ка ме рах… Паз ней, 
пас ля смер ці Ста лі на, Кі ся лёў так ха рак та-
ры за ваў яго: «Каў каз скі бан дыт — хіт ры, ка-
вар ны, жорст кі, але пры гэ тым даль на бач ны 
па лі тык і вель мі вер ны ка му ніст».

У той дзень, ка лі ўсе су пра цоў ні кі Кі ся-
лё ва бы лі арыш та ва ны, ён вяр нуў ся да до-
му — па ся дзеў, па ду маў, па абе даў. А пас-
ля пай шоў на вак зал, ку піў бі лет і па ехаў у 
Маск ву. Жон ку па пя рэ дзіў, што ад' яз джае 
на не каль кі дзён, ад нак не па тлу ма чыў, ку-
ды і на вош та.

У Маск ве Кі ся лёў з так са фо на па тэ ле фа-
на ваў Па скро бы ша ву, сак ра та ру Ста лі на, і 
па пра сіў, каб яго пры ня лі па аса біс тым пы-
тан ні. Сак ра тар ска заў яму іс ці ў гас ці ні цу 
«Мет ра поль», дзе яму ўжо за бра ні ра ва лі 
ну мар, і ча каць, па куль па клі чуць. Вы хо-
дзіць ку ды-не будзь з ну ма ра бы ло нель га. 
Кі ся лёў ча каў дзень, а поз нім ве ча рам яму 
па тэ ле фа на ва лі (Ста лін лю біў пра ца ваць 
уве ча ры і ноч чу) і ад вез лі ў Крэмль. Яму 
да лі 15 хві лін на раз мо ву.

Кі ся лёў зай шоў, і Ста лін ад ра зу спы таў: 
«Што там у вас, Кузь ма Ве ня дзік та віч зда-

ры ла ся? Што пры му сі ла прый сці па аса біс-
тым пы тан ні?» Кі ся лёў рас ка заў, што яго 
су пра цоў ні каў арыш та ва лі і да даў: «Я не 
ка жу, што ор га ны ня пра віль на арыш та ва лі, 
што яны па мы лі лі ся. Але іх маг лі ўвес ці ў 
зман. Гэ та сум лен ныя лю дзі, вер ныя ка му-
ніс ты. Усе да ад на го — фран та ві кі. Та му я 
вас пра шу ра за брац ца. І не як вы ра шыць 
гэ тае пы тан не ста ноў ча». Ста лін па ха дзіў па 
сва ім ка бі не це і ад ка заў: «Мы да вас ні я кіх 
прэ тэн зій не ма ем. Едзь це ў Мінск, на бі рай-
це но вых су пра цоў ні каў. Вам да па мо гуць з 
іх ад бо рам. І пра цуй це, мы вам ве рым».

Кі ся лёў па ды шоў да дзвя рэй, спы ніў ся, 
па вяр нуў ся і да даў: «Та ва рыш Ста лін, я за 
гэ тых лю дзей ру ча ю ся. Гэ та сум лен ныя лю-
дзі. Іна чай яны за гі нуць». Ста лін зноў па ха-
дзіў і ад ка заў: «Ка лі ты за іх ру ча еш ся, то 
са дзі ся за стол і пі шы за яву на маё імя, што 
ты ру ча еш ся, і спіс, за ка го. Хо чаш — пі шы, 
ка лі не — едзь у Мінск». Кі ся лёў на пі саў за-
яву, у якой пе ра лі чыў усіх сва іх су пра цоў ні-
каў. Яму да лі кві ток да Мін ска, ён вяр нуў ся 
да до му.

Ка лі на заўт ра ра ні цай ён прый шоў на 
пра цу, усе яго су пра цоў ні кі бы лі на мес цах.

СОТ НІ ЗНЯ ВО ЛЕ НЫХ 
ВЫ ПУ ШЧА НЫ. ДЗЕ ЛЯ «КА ЦЮШ» 

Пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны Кі ся лё-
ва на зна чы лі ад каз ным за вы пуск «ка цюш». 
На па чат ку ён спра ба ваў ска заць, што з'яў-
ля ец ца ўра чом, у ін жы нер ных спра вах ні чо га 
не ра зу мее, та му не хо ча за ва ліць пар тый-
нае за дан не. Ад нак яму ад ка за лі: «Спа чат ку 
вы ка му ніст, і толь кі пас ля — ме дык. Бя ры це 
і пра цуй це па вы твор час ці «ка цюш».

Кі ся лёў ра зу меў, што для ства рэн ня та-
кой моц най зброі па трэб ны та ле на ві тыя спе-
цы я ліс ты. І ён да біў ся маг чы мас ці на бі раць 
іх: атры маў паў на моц твы за бі раць з кан цэнт-
ра цый ных ла ге раў лю дзей — і на ву коў цаў, і 
тэх ніч ных ра бот ні каў, якія маг лі яму да па ма-
гаць. Так Кі ся лёў вы зва ліў больш за 400 ча-
ла век, у тым лі ку Ка ра лё ва і Ту па ле ва.

У вы ні ку з вы твор час цю «ка цюш» Кі ся-
лёў доб ра спра віў ся і на ват атры маў ор дэн 
у са вец кім ты ле за вель мі доб рыя па каз-
чы кі.

МОГ ЗА НЯЦЬ МЕС ЦА БРЭЖ НЕ ВА 
Во сен ню 1952 го да Кі ся лё ва вы зва лі 

ў Маск ву і пра па на ва лі яму па ду маць над 
пе ра хо дам з пра цы ў Бе ла ру сі на па са ду 
сак ра та ра ЦК КПСС па кад рах. На той час 
гэ та бы ло ад но з клю ча вых мес цаў у пар-
тый ным апа ра це. У свой час гэ тую па са ду 
зай ма лі Ка га но віч, Яжоў, Ма лян коў. Ста лін 
быў ужо ў ста рэ чым уз рос це, цяж ка хва-
рэў; у та кіх умо вах яго ж сло вы: «Кад ры 
вы ра ша юць усё» — са праў ды бы лі асаб лі ва 
праў дзі вы мі.

Ад нак у той час іш ла так зва ная «вай на з 
кас ма па лі тыз мам», бы ла раз гор ну та «спра-
ва ўра чоў». Усё іш ло да но ва га 1937 го да, 
вал рэ прэ сій на рас таў. У та кіх умо вах, каб 
Кузь ма Кі ся лёў па га дзіў ся на но вую па са ду, 
яму да вя ло ся б іс ці па ка ле на ў кры ві. Та му 
ён ад мо віў ся, ска заў шы, што толь кі па чы нае 
ўва хо дзіць у спра ву з за меж ны мі ста сун ка-
мі, што яму гэ та па да ба ец ца, і, ка лі маг чы-
ма, па кі нуць на ра ней шай па са дзе.

На мес ца Кі ся лё ва быў рэ ка мен да ва ны 
Ле а нід Брэж неў, і на ХІХ пар тый ным з'ез-
дзе ў каст рыч ні ку 1952 го да ён стаў чле нам 
Па літ бю ро.

Пас ля смер ці Ста лі на ў кра са ві ку 1953 го-
да Брэж не ва ад пра ві лі ка мі са рам Бал тый-
ска га фло та, за тым — дру гім сак ра та ром 
ЦК Кам пар тыі Ка зах ста на (пер шым быў бе-
ла рус Пан це ляй мон Па на ма рэн ка). А ўжо 
ад туль, за пад няц це ца лі ны, за ўдар ныя па-
каз чы кі Хру шчоў за браў яго ў Маск ву…» 

Між во лі ўзні кае пы тан не: «А што бы ло 
б, каб бе ла рус па га дзіў ся? Праў да, ён не 
ве даў, што Ста лін па мрэ 5 са ка ві ка 1953 го-
да… Каб Кузь ма Кі ся лёў уз на ча ліў Са вец кі 
Са юз, як та ды маг ла б па вяр нуц ца гіс то-
рыя?..» 

ПАД ТРЫ МАЎ АФ РЫ КУ І ІЗ РА ІЛЬ 
У 1946 го дзе па іні цы я ты ве Кузь мы Кі-

ся лё ва (Маск ва пад тры ма ла гэ та) бы ло 
пры ня та па ста наў лен не аб не пры мя нен ні 
тэр мі ну даў нас ці да на цысц кіх зла чын цаў 
ча соў Дру гой су свет най вай ны.

Бе ла русь бы ла прад стаў ні ком са цы я-
ліс тыч ных кра ін у ка мі тэ це дэ ка ла ні за цыі 
Аф ры кі ў дру гой па ло ве 1950-х га доў. Пры 
не па срэд ным удзе ле Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў БССР у 1960 го дзе 17 кра ін мір-
ным шля хам атры ма лі не за леж насць. Да 
са май смер ці Кузь ма Кі ся лёў кож ны год (хто 
б ні быў прэ зі дэн там, прэм' е рам) атрым лі-
ваў тэ ле гра мы з 17 кра ін Аф ры кі ў дзень іх 
не за леж нас ці.

Ад імя Бе ла ру сі Кі ся лёў так са ма пад-
піс ваў у 1946 го дзе да ку мент аб ства рэн ні 
дзяр жа вы Із ра іль.

АД СТА ЯЎ СА ПРАЎД НУЮ НАЗ ВУ 
БЕ ЛА РУ СІ 

На ўста но вач най кан фе рэн цыі ў ААН 
Кузь ма Кі ся лёў абу рыў ся, што таб ліч ка з 

наз вай на шай кра і ны на пі са на ня пра віль-
на. Ён стаў па тра ба ваць, каб за мест «Whіte 
Russіa» на пі са лі «Вelorussіan SSR». З тых 
ча соў на шу кра і ну ў све це ста лі ве даць з яе 
пра віль най наз вай.

Уво гу ле ж у 1945 го дзе пра Бе ла русь за 
мя жой, асаб лі ва ў ЗША, ве да лі над звы чай 
ма ла. Кі ся лёў па ўлас най іні цы я ты ве са браў 
прэс-кан фе рэн цыю, рас ка заў за меж ным 
жур на ліс там пра Бе ла русь — яго сло вы 
з'я ві лі ся ў аме ры кан скіх га зе тах, ча со пі сах. 
Ха ця не па срэд на га да зво лу з Маск вы на 
гэ та ён не атрым лі ваў. Ён меў толь кі ад-
ну санк цыю — пра во дзіць адзі ную лі нію з 
СССР.

Вар та пры га даць і ці ка вае свед чан не Яў-
ге на Ку ні цы на, па моч ні ка ка пі та на ка раб ля, 
які да стаў ляў дэ ле га цыю СССР у Нью-Ёрк 
для ўдзе лу ў пра цы Ге не раль най Асамб леі 
ААН. Ад ной чы, пра хо дзя чы по бач з Кузь мой 
Кі ся лё вым і Анд рэ ем Гра мы кам, якія ста я лі 
на па лу бе, ён па чуў, што дзяр жаў ныя му-
жы раз маў ля юць па між са бой на не зу сім 
зра зу ме лай яму мо ве. Ака за ла ся, што два 
зем ля кі гу та ры лі па-бе ла рус ку.

Кі ся лёў увёў прак ты ку браць у склад 
сва ёй дэ ле га цыі бе ла рус кіх пісь мен ні каў: 
«Бе ла ру сам трэ ба свет па гля дзець і ся бе 
па ка заць», — ка заў ён. З ім ез дзі лі Пят русь 
Броў ка, Мі хась Лынь коў, Кан драт Кра пі ва, 
Якуб Ко лас, Іван Ша мя кін і мно гія ін шыя. 
Кі ся лёў лі чыў, што для та го, каб бе ла ру сы 
маг лі пра віль на апіс ваць, пра віль на рэ ага-
ваць, пра віль на ідэа ла гіч на бу да ваць сваю 
твор часць, яны аба вяз ко ва па він ны мець 
шы ро кі кру га гляд.

СЫН ПА СТУ ХА 
Ві да воч на, што Кузь ма Кі ся лёў быў пры-

ро джа ным дып ла ма там. Ён умеў утрым лі-
ваць ба ланс па між сва ім сум лен нем і пра-
фе сій ны мі аба вяз ка мі са вец ка га чы ноў ні ка 
вы со ка га ран гу. Ён нёс ад каз насць за ўсе 
свае ўчын кі і сва іх лю дзей. Ён ста віў пад 
удар не толь кі кар' е ру, але і жыц цё, ка лі мог 
вы ра та ваць лё сы ін шых лю дзей.

Ка лі шу каць вы то кі та кіх вы ключ ных ча-
ла ве чых якас цяў, то, зра зу ме ла, усё па ча ло-
ся з дзя цін ства. Ён па хо дзіў з вёс кі Ла ко ві чы 
Кры чаў ска га ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці і 
быў ад ным з 11 сы ноў вяс ко ва га па сту ха і 
ся лян кі, якая вы хоў ва ла дзя цей. У юнац кім 
уз рос це з усіх бра тоў і сяс цёр у жы вых за-
ста ло ся толь кі 5 ча ла век, бо жыц цё та ды 
бы ло над звы чай скла да ным.

Кузь ма Кі ся лёў пай шоў па шля ху на ву-
чан ня, ус ту піў у кам са мол, доб ра ах вот на 
за пі саў ся ў ар мію. Скон чыў ме ды цын скі фа-
куль тэт, стаў пра ца ваць ура чом, аба ра ніў 
кан ды дац кую. Скон чыў пар тый ную шко лу.

Бліз кія ка жуць, што яго вы зна ча лі пра-
ца люб ства, умен не да бі вац ца па стаў ле най 
мэ ты, над звы чай доб рае стаў лен не да лю-
дзей.

Служ бо вым ста но ві шчам ён не ка рыс таў-
ся, ні ко лі не пры но сіў да до му ні чо га з чор-
на га хо да. Сям'я жы ла сціп ла, без рас ко шы, 
ме ла толь кі са мае не аб ход нае.

За доў гія дзе ся ці год дзі пра цы ў вы шэй-
шым служ бо вым апа ра це Са вец ка га Са ю за 
Кузь ма Кі ся лёў не пад пі саў ся ні пад ад ным 
пры ват ным (для арыш ту ці рас стрэ лу) спі-
сам.

Па мёр Кузь ма Ве ня дзік та віч 4 мая 
1977 го да, па ха ва ны на Мас коў скіх мо гіл-
ках. Ка лі яго пра во дзі лі ў апош ні шлях, пе-
ра кры лі пра спект Не за леж нас ці ў ста лі цы. 
Жалобны кар тэж рас цяг нуў ся ад пло шчы 
Яку ба Ко ла са да пар ку Ча люс кін цаў. Пра-
яз джа ю чы ка ля до ма, у якім жы лі Кі ся лё вы, 
ва дзі це лі мно гіх ма шын ціс ну лі на клак сон 
і та кім чы нам ад да ва лі да ні ну па мя ці ча ла-
ве ку, яко га па ва жа лі…

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
�

ШТО НЕ ПА ДЗЯ ЛІ ЛІ
ПА НЕ КА ХАН КУ
І БА РОН МЮНХ ГАЎ ЗЕН?

КУЗЬ МА КІ СЯ ЛЁЎ.
ПРЫ РО ДЖА НЫ ДЫП ЛА МАТ

«Па сты пры хо дзяць і сы хо дзяць, а баль ні цы за ста юц ца»

Кузь ма Кі ся лёў быў ад ным з ня мно гіх са вец кіх чы ноў ні каў, для 
ка го жа лез ная за сло на ад чы ня ла ся. Ён з'яў ляў ся пер шым мі ніст рам 
за меж ных спраў БССР, прад стаў ляў на шу кра і ну пад час ства рэн ня 
і да лей шай дзей нас ці ААН і зна хо дзіў ся на гэ тай па са дзе аж но 
22 га ды. Пры гэ тым ён ні ко лі не ішоў су праць свай го сум лен ня і, 
зай ма ю чы та кую вы со кую па са ду, ра біў усё, што мог, для звы чай ных 
лю дзей… Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся з дзець мі Кузь мы 
Кі ся лё ва, якія рас ка за лі, на вош та іх баць ка ха дзіў на аса біс ты 
пры ём да Ста лі на, як ах вя ра ваў улас най кар' е рай дзе ля ад крыц ця 
ан ка ла гіч на га цэнт ра ў Ба раў ля нах і ча му кож ны год атрым лі ваў 
17 тэ ле грам з аф ры кан скіх кра ін. Так са ма яны пры га да лі, як 
Кі ся лёў ад ста яў са праўд ную наз ву Бе ла ру сі і ва зіў з са бой за мя жу 
бе ла рус кіх пісь мен ні каў, «каб па гля дзе лі свет»…

Па пскі ме даль «Вог ні шча ве ры».

Зна чок удзель ні ка ўста но вач най кан фе рэн цыі 
ААН, на якім быц цам бы па мыл ко ва на пі са на 
«Лон дан, 1945».

Ва сіль Ва сіль КІ СЯ ЛЁЎКІ СЯ ЛЁЎ і Але на  і Але на КРУГ ЛІККРУГ ЛІК..

Кузь ма Кі ся лёў (у цэнт ры) у рэ дак цыі га зе ты «Звяз да». Спра ва ад яго Мак сім Танк, 1961 год.
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Ці вя до мы вам 
са мыя за гад ка выя 

та ям ні цы 
Ня свіж ска га зам ка? 

Ці ўяў ля лі вы са бе 
ка лі-не будзь, што 

па пад зем ным 
хо дзе ім чы це на 

сан ях, за прэ жа ных 
мядз ве дзя мі, 

у гос ці да 
цы ган ска га ба ро на 

ў Мі ры? Ці ду ма лі 
аб тым, што ба рон 

Мюнх гаў зен 
част ку сва іх 

пры год па зы чыў 
у Ра дзі ві ла?.. Та кая 

гіс то рыя, праў дзі вая 
і ўпры го жа ная 

яск ра вы мі мі фа мі, 
паў стае з кніг 

Ана то ля Бу тэ ві ча…
Пра но выя вы дан ні рас каз ва юць пісь мен нік 

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ і на мес нік ды рэк та ра 
«Вы да вец кага дома «Звяз да» Ала КОР БУТ.

Пад вок лад кай — пад ан ні і рэ аль насць.Пад вок лад кай — пад ан ні і рэ аль насць.

 Усіх ві тае ан самбль «Ту тэй шая шлях та».


