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Статья посвящена жизни и творчеству 

заслуженного деятеля культуры Латвий-

ской ССР Салениека Эдуарда Яновича. 

Он прожил долгую и трудную жизнь. Ро-
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Саленіек Эдуард Янавіч нарадзіўся 6 чэрвеня 1900 года ў латышскай 

калоніі Пушча Аршанскага павета Магілёўскай губерніі (цяпер вёска 

Грузды Сенненскага раёна Віцебскай вобласці) у беднай батрацкай сям’і, 

якая пераехала ў пошуках лепшай долі з латвійскага Курземе [1]. З пачаткам 

Першай сусветнай вайны яго бацька быў мабілізаваны ў войска. Маці вы-

хоўвала траіх дзяцей і даглядала хворую бабулю. З шасці гадоў Эдуард 

дапамагаў па гаспадарцы – насіў ваду, цягаў дровы, пас свіней і цялят. 

Хлопчык з дзяцінства цягнуўся да ведаў. Па старых газетах і часопісах, 

што захоўваліся на гарышчы роднага дома ён навучыўся чытаць і пісаць. З 

1910 па 1913 год ён вучыўся ў пачатковай школе ў вёсцы Забор’е. Школа 

знаходзілася за некалькі кіламетраў ад дома, хадзіць кожны дзень туды было 

вельмі цяжка. Таму Эдуард жыў у школьнага вартаўніка, якому дапамагаў 

прыбіраць школу і дадому хадзіў толькі раз на тыдзень [2, с. 3]. 

Паспяхова скончыўшы школу, Э. Саленіек паступіў у прыватную ла-

тышскую гімназію Неруша ў Віцебску [1]. Тут ён правучыўся некалькі гадоў 

і меў стыпендыю дабрачыннага таварыства, бо жыў у нястачы. Атрыманых 

грошай хапала толькі на аплату за навучанне. Каб пражыць, яму трэба было 

даваць урокі і працаваць па найму. 

Непасрэдна падчас вучобы Эдуард пісаў вершы і пасылаў іх у мясцо-

выя газеты. Вершы былі занадта вольналюбівымі, і дырэктар гімназіі 

“парэкамендаваў” юнаку самому пакінуць навучанне [2, с. 3]. Пазней свае 

школьныя і гімназічныя пакуты пісьменнік апіша ў аповесцях “Букашка” і 

“Волчонок”, якія стануць першаасновай яго біяграфічнага рамана “Роберт 

Залан”.  

У 1919 годзе Эдуард дабраахвотна ўступіў у Чырвонаю Армію, разам з 

латышскімі стралкамі ваяваў супраць войск генерала Мілера, а таксама су-



праць ангельскіх інтэрвентаў, што высадзіліся ў Архангельску. Быў канту-

жаны, паранены, але знаходзіўся на фронце да заканчэння грамадзянскай 

вайны [3, с. 64]. 

Пасля дэмабілізацыі Эдуард Саленіек жыў у Петраградзе, дзе ў адной з 

газет у красавіку 1921 года былі надрукаваны яго першыя вершы. У 1922–1924 

гадах ён настаўнічаў у вёсках Какоўчына і Ярошкі Сенненскага раёна [1]. 

У 1923 годзе ў Маскве было створана выдавецтва “Prometējs” (Пра-

метэй), якое выдавала кнігі на латышскай мове. Даведаўшыся пра гэта, Са-

леніек пераехаў у Маскву. Ён быў прыняты на працу ў “Праметэй”, спачатку 

на пасаду карэспандэнта, а затым літаратурнага рэдактара дзіцячай і маста-

цкай літаратуры выдавецтва. У 1924 годзе “Праметэй” выпусціў у свет 

першы зборнік апавяданняў і літаратурных эцюдаў Э. Саленіека “Ва-

сильки”. Услед за ім з’явілася п’еса для сельскіх клубаў “Навстречу 

солнцу”, а затым невялікі зборнік вершаў “Начало пути”. 

У 1930 годзе Э. Саленіек пачаў працаваць у маскоўскай газеце 

“Komunāru Cīņa” (Барацьба Камунараў). Неўзабаве з’явілася яго аповесць 

“Весёлая осень” – аповед пра сельскую школу перыяду калектывізацыі. Ад-

начасова ў дзіцячым часопісе друкаваліся маленькія навэлы пра гарэзную і 

дасціпную дзяўчынку Лівію, якія ў 1935 годзе былі аб’яднаны пісьменнікам 

у зборнік “Ливия рассказывает”. 

У 1937 годзе “Праметэй” быў абвешчаны нацыяналістычнай і антыса-

вецкай арганізацыяй і распушчаны. У ходзе следства вялікая частка супра-

цоўнікаў была абвешчана шпіёнамі і арыштавана. Эдуард Саленіек быў 

асуджаны на дзесяць гадоў паўночных лагераў і вечнае пасяленне ў тых 

месцах. Аж да 1946 года жыццё Эдуарда Янавіча прайшло на Калыме [3, с. 

65]. 

У 1947 годзе Э. Саленіек пераехаў у Латвійскую ССР і цалкам пры-

свяціў сябе літаратурнай дзейнасці. Жыццё ў пасляваенны час было вельмі 

цяжкім. На тэрыторыі Латвійскай ССР дзейнічалі “Лясныя браты” – на-

цыянальна-вызваленчыя сілы, якія выступалі супраць савецкай улады за 

аднаўленне дзяржаўнай незалежнасці Латвіі. Вясной 1949 года яны расстра-

лялі Эдуарда Саленіека, аднак раненне аказалася несмяротным і яму ўда-

лося выжыць. 

У 1953 годзе Э. Саленіек быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў Латвіі. У 

1956 годзе быў рэабілітаваны па справе аб “Праметэі”. З 1960 года Саленіек 

жыў і працаваў у Рызе [4, с. 115].  

За больш чым паўвекавое жыццё ў літаратуры Э. Саленіек працаваў у 

розных жанрах – аповедзе і аповесці, драматургіі і паэзіі, нарысе і літара-

турным эцюдзе. Першы верш па-латышску пра Беларусь і жыццё там ла-

тышскіх каланістаў Э. Саленіек надрукаваў у петраградскай газеце “Ка-

муністы” ў 1921 годзе. На гэтую, галоўную для пісьменніка, тэму напісаны 

і раман “Роберт Залан”. Цыкл з пяці аўтабіяграфічных раманаў-успамінаў 



“Так яны працавалі” склалі ў Э. Саленіека тры кнігі “Паліто, пашытае з ак-

равак” (1967), “Другое паліто, пашытае з акравак” (1969), “Не кідайся ў по-

лымя” (1972). У іх ён дзеліцца сваімі ўражаннямі аб навакольным свеце, рас-

павядае пра людзей, якія сустракаліся на яго шляху, а таксама прыводзіць 

апісанні мястэчка Багушэўск, вёсак Грузды, Забор’е, Нярэйша, Паграбёнка, 

Шэметаўка Сенненскага раёна.  

Багушэўск Э. Саленіек апісаў так: “По ту сторону железнодорожного 

полотна домишки выросли, как боровики после благодатного дождя. Дач-

ники, дачники! Из Витебска, а, главным образом, из Петербурга – прямым 

путём. Богушевск родился на лёгкой песчаной простынке, в пахучей сосно-

вой кроватке. В конце большой прогулки – живописное озеро. И чтобы про-

жить здесь, по крайней мере сейчас, не требуется невесть какого тугого ко-

шелька” [3, с. 65].  

Аўтар ад свайго імя вядзе аповед з першых дзіцячых і юнацкіх крокаў 

на беларускай зямлі, знаёміць латышскіх чытачоў з побытам перасяленцаў, 

якія трапілі з Латвіі да суседзяў-прыяцеляў, між якімі хацелі знайсці “свой 

лапік зямлі”, вольны ад памешчыкаў.  

На рускай мове напісаны творы “Минувшие дни” (1953), “Шаг за ша-

гом” (1957), “Щедрая жизнь” (1961), “Второе пальто”(1977), “Не брасайся в 

огонь” (1977). 

Эдуард Янавіч Саленіек памёр 6 мая 1977 года. Пахаваны на адных з 

Рыжскіх могілак. Наш зямляк пражыў доўгае і цяжкае жыццё. Яго талент 

быў ацэнены годна. Э. Саленіек стаў заслужаным дзеячам культуры 

Латвійскай ССР. Нам жа яшчэ трэба ўшанаваць імя пісьменіка на Радзіме.  
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