
Латыши и белорусы: вместе сквозь века. – 2017. – Вып. 6. – С. 82−85. 
 

 

 

АРХИВЫ И ВОСПОМИНАНИЯ 
 

 

KUZMA KISEĻOVS ŅUJORKĀ UN JŪRMALĀ 
V. Hermanis 

Rīga, Latvija 
 

В 1975 г. многие жили в ожидании со-
вещания глав 35 стран в Хельсинки.  Ав-
тор в это время работал в редакции 
«Циня»,  главной газеты Латвийскои ССР, 
а вышедшая книга К. Киселёва «Записки 
советского дипломата» свела его с её ав-
тором – «Циня» опубликовала его статью, 
посвящённую 30-летию ООН.  В.  Херма-
нис рассказывает о своей встрече с К. Ки-
селёвым в Юрмале, о лидерах того вре-
мени, о создании послевоенного мирового 
порядка сквозь призму видения опытного 
белорусского дипломата. Для читателя в 
Латвии и в других странах Балтии важно 
напомнить, что в те годы из всех совет-
ских республик только Белорусская и 
Украинская ССР были членами ООН. К. 
Киселёв долгие годы возглавлял делега-
цию БССР в ООН и потом смог интересно 
об этом рассказать как в книге, так в 
жизни. 
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Belarusian SSR alongside with Ukraine 

were among founding members of the United 

Nations. After the WW II its own diplomatic 

delegation was led by Kuzma Kiselev. In 

1974 his book “Reflections of Soviet 

diplomat” was published.  He wrote an article 

for «Cīņa» (Rīga) and came to Latvia.  

«Cīņa» foreign editor V. Hermanis met with 

him. We present a short outlook of postwar 

world and some K. Kiselev’s personal views. 
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Pagājušā gadsimta 70. gadu vidū PSRS un ASV augstākā līmeņa sarunās tika 
nostiprināts abu lielvalstu kodolparitātes princips. Šo stratēģiju pusoficiāli 
apzīmēja ar īsu, mazliet divdomīgu abrevatūru – MAD (mutual assuaured 
destruction jeb savstarpēji garantēta iznīcināšana; vārdam “mad” angliski  ir  
vispārzināma nozīme, proti, “traks”). Arī Latvijā dzīvojām 35 valstu vadītāju 
sanāksmes gaidās, kas 1975. gada vasarā tika gatavota Helsinkos.   

Toreizējā tā dēvētajā bipolārajā pasaulē bija arī citi spēlētāji. Vispirms jau 
pārējās trīs kodolvalstis − Francija, Lielbritānija un Ķīna plus vesela rinda ANO 
dalībvalstu piecos kontinentos. Šķiet tolaik samērā maz cilvēku zināja, ka šajā 
otrajā kategorijā formāli ietilpst arī divas Latvijai tuvas padomju savienotās 
republikas − Baltkrievijas PSR un Ukrainas PSR. Apstākļu sakritība man ļāva par 
to pastāstīt mazliet plašāk, balstoties uz vienu konkrētu cilvēku konkrētās 
situācijās. 

Strādāju Latvijas PSR centrālorgānā laikrakstā „Cīņa”, kur vadīju ārzemju 
informācijas nodaļu. Aģentūru TASS un APN raksti un informācija redakcijas 
ārzemju ziņu klāstā nebija vienīgie materiāli avīzē. Regulāri publicējām savus 



komentārus, starptautiskos apskatus un intervijas ar ārvalstu sabiedriski 
politiskajiem darbiniekiem, kas tajos gados ieradās Rīgā. Pastāvīgi sekoju 
Maskavas preses izdevumiem un jaunumiem grāmatniecībā krievu valodā. Lasīt 
literatūru citvalstu oriģinālvalodās  tolaik skaitījās liela greznība.  

1975. gada sākumā manās rokās nonāca Kuzmas Kiseļova grāmata 
„Padomju diplomāta piezīmes” (krievu val.) [1]. Tās autors kā Baltkrievijas PSR 
oficiālais pārstāvis bija aizvadījis pārdesmit gadus pēckara pasaules diplomātijas 
orbītās, lielākoties ANO pastāvīgajā mītnē Ņujorkā. Ne latviešiem, ne 
lietuviešiem, ne igauņiem tādas pieredzes nebija. Vienīgi Rīgā Pils ielā 11 bija 
plāksne/izkārtne Latvijas PSR Ārlietu ministrijai. Cik atceros,  tieši šī iestāde man 
palīdzēja sazināties ar tobrīd jau diplomāta gaitas beigušo K. Kiseļovu Minskā. 
Piezvanīju, vēlāk sarakstījāmies. 

Vēl turpinoties Otrajam pasaules karam,  Dumbartonoksā (ASV, 
Vašingtonas pievārtē) bija notikusi antihitleriskās koalīcijas valstu konference ar 
mērķi likt pamatus jaunai starptautiskai miera uzturēšanas organizācijai. Tās 
turpinājums bija Sanfrancisko konference (1945. 25.IV−26.VI). Lūk, kā tās 
noslēgumu apraksta sanāksmes dalībnieks Kuzma Kiseļovs:”ANO Statūtu 
parakstīšanas ceremonija  sākās 1945. gada 26. jūnija rītā. Tā notika pie apaļā 
galda Veterānu nama zālē, kur puslokā bija novietoti 50 valstu − ANO locekļu − 
karogi. To vidū bija arī PSRS, Baltkrievijas un Ukrainas karogi” [2].  

Laikraksts „Cīņa” šī baltkrievu valstsvīra, bijušā Baltkrievijas PSR 
delegācijas vadītāja Apvienotajās Nācijās  speciālrakstu publicēja nule aprakstītā 
notikuma 30. gadskārtā. Tātad divas no PSRS savienotajām republikām − Ukraina 
un Baltkrievija − 1945. gadā bija kvalificētas kā ANO locekles, kā „miermīlīgas 
suverēnas valstis”. Kā bija īstenībā? „Kopš pašas ANO idejas aizsākuma 1940. 
gadā Baltkrievijai tur bija sava diplomātiskā pārstāvniecība. Protams, tā veica 
dekoratīvas funkcijas, jo visi reālie lēmumi tika pieņemti Maskavā. Taču padomju 
vadītājiem vajadzēja radīt neatkarīgas ārpolitikas iespaidu BPSR un izveidot 
Minskā atsevišķu ārlietu ministriju” [3].  

Kā jau  minēts, Ārlietu ministrija „ar dekoratīvām funkcijām” tajos gados 
bija izveidota arī Latvijā. Tas vēl jo vairāk mani kā „Cīņas” redakcijas pārstāvi 
mudināja nodibināt kontaktu ar pieredzējušo baltkrievu diplomātu un Maskavā 
izdotās grāmatas autoru. 1975. gada jūlija vidū mēs tikāmies Jūrmalā, sanatorijā 
„Belorossija”. Kuzma Kiseļovs, pēc pamatprofesijas ārsts, pēc diplomātiskā ranga 
PSRS pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks, izrādījās sirsnīgs un atklāts sarunas 
biedrs. Viņš spilgi ieskicēja Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas sēdēs un 
kuluāros sastapto valstsvīru portretus − Gamalu Abdelu Naseru, Fidelu Kastro, 
Patrisu Lumumbu un citus. „Kā lielu personību vienmēr gribas atcerēties {Indijas 
premjermnistru} Džvaharlalu Neru, kurš toreiz bieži vien bija redzams kopā ar 
savu meitu Indiru Gandiju” [4]. 

Tajā tikšanās reizē K. Kiseļovs man stāstīja arī par savu ideju veidot 
scenāriju filmai, kas sauktos “Diplomāti”. Vai ieceri izdevās īstenot, nezinu. 
Piebilstams vienīgi biogrāfisks fakts, ka 1975. gada vasarā viņš Jūrmalā bija 
ieradies kā Baltkrievijas PSR Ministru padomes padomnieks. Sanatorija 



“Belorusija” Bulduros saskaņā ar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas 
valdību vienošanos 1993. gadā iekļauta Baltkrievijas prezidenta Lietu pārvaldes 
sistēmā. “Baltkrievu pasaka Rīgas jūrmalā”, kā rakstīja avīze “Ģomeļskaja 
Pravda” [5], akcentējot faktu: 65,5 procenti no atpūtniekiem ir bērni no Černobiļas 
atomstacijas katastrofā cietušajiem Gomeļas apgabala rajoniem. Vairāk kā puse 
no visiem atpūtniekiem šajā sanatorijā bija baltkrievu bērni no Černobiļas AES 
traģēdijas skartiem rajoniem arī 2017. gada vasaras sākumā. 

Mani fascinēja K. Kiseļova visnotaļ pozitīvā attieksme pret presi, pret 
žurnālistiem. Viņa vārdi, ka „žurnālistam pastāvīgi jāizjūt mūsu dzīves pulss”, 
protams, skan vairāk vai mazāk trafareti. Taču mūsu sarunas neformālajā daļā viņš 
neslēpa faktu, ka Baltkrievijas PSR delegācijai Apvienoto Nāciju citadelē 
Ņujorkā grūti bijis rēķināties ar kaut kādu koleģialitāti no PSRS delegācijas puses. 
„Viņi {maskavieši} pret mums izturas kā pret abesīniešiem”, viņš atzina sarunā, 
kurai tobrīd nebija neviena liecinieka. Ar siltiem vārdiem viņš atcerējās savu 
pazīšanos ar latviešu rakstnieku, pēckara gados (1946−1959) arī Latvijas PSR 
Ministru padomes priekšsēdētāju, Vili Lāci [4]. Tā, visticamāk, nebija notikusi 
Ņujorkā, drīzāk − Maskavā vai Minskā. 

Atgriežoties pie valstsvīriem un slavenām personībām, ar kurām krustojušies 
Kuzmas Kiseļova ceļi diplomāta postenī, vērts pārlūkot viņa grāmatas lappuses  
arī no šodienas skatpunkta. Laikā, kad ANO daudzpakāpju mehānisms tikai 
uzņēma apgriezienus, Āfrikā koloniju bija vairāk kā neatkarīgu valstu.  Vēl augsts 
bija Padomju Savienības starptautiskais prestižs un bloku sistēma − tikai aizmetņa 
stadijā. Ģenerālās Asmblejas pirmā sesija 1946. gada 10. janvārī tika atklāta nevis 
Ņujorkā, bet Londonā. ”Vestminstera Centrālhollā pulcējās ANO Statūtus 
parakstījušo valstu delegāti, padomnieki, kā arī vairāk nekā 400 žurnālistu un 
viesu... Pirmo ANO Ģenerālās Asamblejas sesiju atklāja sagatavošanas komisijas 
priekšsēdētājs kolumbietis E.Suleta” [1, s. 159]. Autors ieskicē arī Parīzes miera 
konferenci 1946. gada vasarā un portretē ģenerāli Šarlu de Gollu 56 gadu vecumā. 
Vēlāk, tas jau ir ANO mītnē Ņujorkā, baltkrievs K. Kiseļovs sarokojas ar ASV 
pirmo lēdiju Eleonoru Rūzvelti, fotogrāfējas kopā ar tolaik populāro dziedoni 
Polu Robsonu, apraksta  FIB darbinieku pārcentību ārvalstu diplomātu 
uzraudzībā, kas savu „mākslīgo ausi” iemontējuši pat martini glāzē peldošā olīvē 
[1, s. 296]. 

Tā ir vesela prominenču galerija, tālaika konfliktu (Korejas jautājums, 
Kongo traģēdija etc.) konspektīvs reģistrs, Ģenerālās Asamblejas sesiju un 
komisiju sēžu fiksējumi. Taču, kā autors norāda savas grāmatas ievadā, viņš 
neraksta ANO vēsturi, bet stāsta par šo laiku un par sevi. Tajā, kā gan citādi tādas 
„Padomju diplomāta piezīmes” vispār ieraudzītu dienasgaismu, pamatīgs 
reveranss Kremļa toreizējai vadībai. Proti, akcentējot „mūsu ļeņiniskās partijas un 
Padomju valsts titānisko cīņu miera, brīvības un tautu laimes vārdā” [1, s. 4]. 
Fotoattēlos Ģenerālās Asamblejas tribīnē arī ordeņotais Leonīds Brežņevs. Un 
pavisam citā reizē arī Baltkrievijas PSR pārstāvis K. Kiseļovs, sasveicinoties ar 
Džonu Kenediju 1963. gada 19. septembrī, tas ir, pāris mēnešus pirms  ASV  35. 
prezidents tika nošauts Dallasā.  



Grāmata „Padomju diplomāta piezīmes” lasāma un vērtējama kā sava laika 
lielformāta spogulis, kurā, kā jau teikts, netrūkst arī padomisko ditirambu un 
ierasto ideoloģisko klišeju. Starptautisko attiecību vibrācija parādīta caur ANO 
prizmu, autors savu posteni izmantojis kā tribīni arī savas tautas vēstures 
skaidrojumiem amerikāņu un citvalstu žurnālistu korpusam. Tas, ko Jūrmalā 
saklausīju Kuzmas Kiseļova atmiņās par diplomātu orbītā pieredzēto paspilgtināja 
manu priekšstatu par viņu, kādu biju guvis kā grāmatas lasītājs.   

Kā vainagojums mūsu sadarbībai tapa vēl viens raksts „Diplomāti un 
diplomātija” [4]. Tā pamatā bija mana intervija ar K. Kiseļovu Jūrmalā plus  
padomjlaika diplomātijas vēsturē cildināto sūtņu − Aleksandras Kolontajas, Ivana 
Maiska, Vaclava Vorovska un citu − dzīvesstāstu lappuses.  

Gados jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas(1991) nācies tikties ar 
vairākiem citiem baltkrievu valstsvīriem − Staņislavu Suškeviču, Aleksandru 
Kravčenko, Mihailu Mariņiču. Tas jau bija citu izaicinājumu laiks, kurā pēckara 
pasaules melnbaltais šaha dēlis vairs netika apcerēts. Jaunā spēku konstelācija 
Eiropā laiku pa laikam apspriesta arī sanatorijā “Belorusija”. Piemēram, 2001. 
gadā 9. jūnijā te  notika  “Baltijas foruma” rīkota starptautiska konference, uz kuru 
bija ieradušies ārpolitikas eksperti no Krievijas, Baltkrievijas, ASV un citām 
valstīm. Jēdziens “Mazā Baltkrievija” šodien uz to vēl vairāk attiecināms nekā 
padomju gados, kad latviešiem un baltkrieviem vīzas bija nepieciešamas tikai 
braucienam Rietumu virzienā.   

Kādreizējais baltkrievu zemnieka dēls Kuzma Kiseļovs savas darba dzīves 
laikā ticis izvirzīts daudzos atbildīgos amatos. Par Baltkrievijas PSR valdības 
vadītāju viņš kļuvis 35 gadu vecumā, par savas republikas ārlietu tautas komisāru 
− 1944. gada 30. martā. Viņa darbība ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka rangā 
Ņujorkā apliecina, ka cilvēks ar visu padomisko rutīnu un pieredzējumiem ANO 
augstajās tribīnēs/kuluāros spējis dzīvot tālāk arī bez lielmanības un diplomātiska 
snobisma. 
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Слева – санаторий «Беларусь» в Юрмале. Справа – Кузьма Венедиктович Киселёв. 

 


