
Латыши и белорусы: вместе сквозь века. – 2017. – Вып. 6. – С. 27–30. 
 

 

ИСТОРИЯ 
 

ЛАТЫШСКАЕ НАСЕЛЬНІЦТВА МАГІЛЁЎШЧЫНЫ  
І. Пушкін 

г. Магілёў, Беларусь 
 

В статье раскрыта социально-экономи-

ческая и общественно-политическая 

жизнь латышского населения в советский 

период на территории Могилевщины, в 

частности, в латышском колхозе “Сар-

канайс Земнекс” (БССР). 

Ключевые слова: латыши в БССР, Мо-

гилёвщина, колхоз, межвоенный период. 

The article is opened social economic and 

social politic life of the Latvian population in 

the Soviet period in the territory of Mahiliou 

region, in particular, in the Latvian collective 

farm “Sarkans Zemnieks” (BSSR).  

Keywords: Latvians in BSSR, Mahiliou 

region, collective farm, interwar period. 

 

Латышы з’явіліся на тэрыторыі Магілёўшчыны падчас перасялення іх 

у 1862 г. з Курлянцкай губерніі Расійскай імперыі. Па сваім сацыяльным 

складзе яны з’яўляліся парабкамі і дробнымі арандатарамі. Каля 200 сямей, 

якія прыбылі на Магілёўшчыну, атрымалі магчымасць набыць па дзве 

дзесяціны добрай ворнай зямлі і да 20–40 дзесяцін няўдобіцы. Згодна пе-

рапісу насельніцтва 1926 г. латышскае насельніцтва пражывала на тэрыто-

рыі Бабруйскай акругі – 751 чал., Калінінскай – 626 чал., Магілёўскай – 1846 

чал. [13, с. 98, 100] У 1929 г. па звестках Магілёўскага АВК на тэрыторыі 

Магілёўскай акругі (у 1927 г. да яе далучылася большая частка Калінінскай) 

налічвалася 2 033 латышы, існавалі 394 латышскія хутарскія гаспадаркі [9, 

арк. 85]. Паводле перапісу насельніцтва 1939 г. латышскае насельніцтва 

Магілёўскай вобласці складала – 1883 чал. (0,13% ад агульнага насельніцтва 

вобласці), з іх 835 мужчын і 1048 жанчын. Працэсы калектывізацыі, раску-

лачвання і шпіёнаманіі ў 1930-я гг. прывялі да скарачэння колькасці латыш-

скага насельніцтва [6, с. 49–50]. 

Пераважная большасць латышоў пражывалі кампактна ў сельскай мяс-

цовасці, у горадзе Магілёве жыло каля 100 асоб. У 1925 г. у Магілёўскай 

акрузе было ўсяго 32 камуністы-латышы, з іх 23 жылі ў Магілёве, 15 

служылі ў Чырвонай Арміі і 17 працавалі ў савецкіх установах [11, арк. 

27адв.]. У снежні таго ж года было выбрана Латышскае бюро Магілёўскага 

акруговага камітэта КП(б)Б, якое складалася з 7 чалавек: 5 членаў і 2 кан-

дыдатаў [8, арк. 37], сакратаром з’яўляўся Вінчэль. Найбольш вядомымі 

месцамі пражывання латышоў на тэрыторыі сучаснай Магілёўскай вобласці 

былі калоніі Галіцкая Мыза ў Клімавіцкім, Грудзінаўка ў Быхаўскім і Ла-

трошча ў Лупалаўскім раёнах, хутары Валокі Магілёўскага і Хонава Ча-

чэвіцкага раёнаў.  

У БССР у месцах кампактнага пражывання прадстаўнікоў пэўных 

этнічных супольнасцей утвараліся нацыянальныя саветы. Гісторыя латыш-

скіх нацыянальных Галіцка-Мызскага і Грудзінаўскага сельскіх саветаў, 



якія існавалі ў міжваенны час, з большага раскрыта ў публікацыях Д. Кры-

вашэя [2] і аўтара артыкула [5; 7]. 

У Латрошчы, якая знаходзілася за 20 км ад Магілёва жыло 258 чалавек 

на 43 хутарах. Яны валодалі 540 дзесяцінамі зямлі, займаліся пераважна зем-

ляробствам і жывёлагадоўляй, таксама было добра развіта піваварства. У ва-

коліцы мелася латышская школа і хата-чытальня, пры іх працавалі драма-

тычны, харавы, сельскагаспадарчы і палітыка-асветніцкі гурткі [11, арк. 27–

28]. На хутарах Валокі і Хонава ў 1927 г. было праведзена каапераванне і 

створаны сельскагаспадарчыя арцелі. Улады рабілі захады да арганізацыі 

машынных і меліярацыйных таварыстваў у Валоках, Латрошчы, Груд-

зінаўцы і Хонаве [10, арк. 69]. Сёння Грудзінаўка – аграгарадок у Быхаўскім 

раёне Магілёўскай вобласці, уваходзіць у склад Следзюкоўскага сельсавета, 

у якім пражывае каля 700 чалавек (перапіс 2009 г.); Латрошча – вёска ў 

Магілёўскім раёне Кадзінскага сельсавета; хутары Хонава – вёскі Вялікае і 

Малае Хонава Заводскаслабодскага сельсавета, разам у іх пражывае каля 80 

чалавек; Валокі – вёска Пашкаўскага сельсавета Магілёўскага раёна. 

Было яшчэ адно месца кампактнага пражывання латышоў, успамін аб 

якім застаўся ў тапаніміцы горада Магілёва. У адпаведнасці з Пералікам 

найменняў элементаў вулічна-дарожнай сеткі Магілёва (дадатак да рашэння 

Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў 20.11.2015 № 18-5) у горадзе 

існуюць вуліцы: Саракана́йская і Латы́шскі прае́зд; завулкі: Саракана́йскі і 

Саракана́йскі 1-ы, Латы́шскі прае́зд 1-ы і Латы́шскі прае́зд 2-і; праезд 

Латы́шскі 2-і. Гэта не памылка, сапраўды ёсць завулкі Латышскі праезд і 

проста Латышскі праезд, прычым чамусьці 2-гі. Яны знаходзяцца ў раёне 

прыватнай катэджнай забудовы і цалкам верагодна, што 1-ы запланаваны, 

але пакуль на ім няма пабудоў, таму ён не ўключаны ў Пералік. Гэтыя назвы 

вулічна-дарожнай сеткі горада з’явіліся па прапанове камісіі па тапаніміцы 

Магілёўскага гарвыканкама, пасяджэнне якой адбылося 21.10.1992 г. [12] 

Аналіз архіўных дакументаў дазваляе нам асвятліць некоторыя бакі 

жыцця латышскага насельніцтва, якое з другой паловы ХІХ ст. пражывала 

недалёка ад Магілёва. У другой палове ХХ ст. гэта тэрыторыя стала часткай 

горада. На карце Магілёва і прыгарадных зямель (1930-я гг.) бачна, што по-

бач з мяжою горада ў бок Мінска знаходзіліся землі калгаса “Сарканайс Зем-

некс” [3, арк. 1]. Пераклад з латышскай мовы тлумачыць назву як “Чырвоны 

селянін” (sarkans zemnieks). Ва ўспамінах старажылаў захаваліся чамусьці 

назвы “Чырвоны араты” (лат.: sarkans arājs) і слова “Сараканайск” (скажонае 

вымаўленне: чырвоны – sarkans). У Магілёўскім архіве захаваўся пратакол 

першага арганізацыйнага схода латышоў калгаса “Чырвоны двор” (sarkans 

pagalmā) [4, арк. 1]. 

Узгаданы сход праводзіўся па ініцыятыве Латбюро і адбыўся 8 ліста-

пада 1925 г. (прысутнічала – 11 чалавек). Пытанні, якія разглядаліся, былі 

тыповымі для таго часу: пра восьмую гадавіну Кастрычніцкай рэвалюцыі, 

пра перпектывы працы сярод латышскага насельніцтва акругі. Мясцовыя 



латышы цікавіліся правядзеннем выбараў сельсавета і кааперацыяй, магчы-

масцю атрымання крэдытаў. Па другім пытанні была прынята рэзалюцыя: 

“Латышский колхоз “Красный двор” выражает своё глубокое сочувствие 

проводимой Латсекцией линией в работе и обращается с просьбой об оказа-

нии содействия в организации избы-читальни и снабжения литературой на 

родном языке” [4, арк. 1]. 

18 лютага 1926 г. камісія, створаная 17 снежня 1925 г. пастановай 

прэзідыума Магілёўскага АВК, у складзе Валюжэніча, Жэбуртовіча і 

прадстаўніка Магілёўскага РВК прыбыла ў арцель “Чырвоны двор”, ар-

ганізаваную на абшарах былога маёнтка Пашкава (вёска Старае Пашкава) 

Магілёўскага раёна. У акце абследавання зафіксавана, што зямлі ў кары-

станні арцелі было 71 дзесяціна, з іх луг – 9,35 дзес., сад – 3 дзес. Арцель 

аб’ядноўвала 12 сямей (47 едакоў) з былых работнікаў маёнтка. Паводле на-

цыянальнага складу ў арцель уваходзіла 10 сямей латышоў і 2 сям’і бела-

русаў [1, арк. 16]. Сельскагаспадарчая калектыўная арцель “Чырвоны Двор” 

была створана яшчэ 31 сакавіка 1922 г. З прычыны малазямелля члены ар-

целі звярталіся да заробку на баку, зямля апрацоўвалася калектыўна, пра-

дукты дзяліліся па рабочых сілах, жывёла ўтрымлівалася кожнай сям’ёй па-

асобку [10, арк. 69]. Арцель лічылася нябеднай, коней, кароў і іншага быдла 

мелася дастаткова, кармамі былі забяспечаны. 

Арцель атрымала ў сваё карыстанне ад дзяржавы ўсе неабходныя жы-

лыя і халодныя пабудовы былога маёнтка. Частка з іх добра захавалася, а 

астатнія патрабавалі бягучага рамонту. Тры буданчыкі і лазню арцельшчыкі 

пабудавалі з уласных матэрыялаў. Скардзіліся, што  немагчыма атрымаць 

піламатэрыялы, патрэбныя для папраўкі дзяржаўных пабудоў. Лес плошчай 

17 дзесяцін выдзелены ў карыстанне арцелі, РВК перадаў жыхарам суседняй 

вёскі. Таму існавалі непаразуменні і канфлікты латышоў з навакольным 

насельніцтвам. 

“Чырвонадворцы” імкнуліся выкупіць у дзяржавы пабудовы, у якіх яны 

размяшчаліся. Але ўлады ўсяляк перашкаджалі ім, бо лічылі, што потым 

яны пабудуюць асобныя двары і будуць весці індывідуальную гаспадарку. 

Для такіх думак былі падставы – усе сем’і пагалоўна адкрыта заяўлялі, што 

іх быццам бы сілай затрымліваюць у калгасе, у той час як навакольнае 

насельніцтва пераводзяць на хутары. Савецкая ўлада бачыла ў  дзяржаўных 

пабудовах тое звяно, якое забяспечвала супольнае вядзенне гаспадаркі. 

Напрыканцы 1920-х гг. актывізавалася праца па абагульненні жывёлы і ін-

вентару, а таксама па выдаленні са складу арцелі падбурхтоўшчыкаў і 

прыхільнікаў індывідуальнай працы і далучэнні новых членаў [1, арк.16] 

Сельскагаспадарчая арцель у 1930 г. пераўтварылася ў калгас “Сар-

канайс Земнекс”, які налічваў 65 сямей. Пазней яго склад павялічваўся за 

кошт навакольнага беларускага насельніцтва і атрымаў назву калгас імя В. 

Валадарскага. Яго ўзначальваў удзельнік грамадзянскай вайны Іван Мікала-

евіч Каракін. Калгас меў 694 гектары зямлі і праславіўся высокімі ўраджаямі 



сельскагаспадарчых культур. Ураджайнасць збожжавых у 1939 г. складала 

па 16 цэнтнераў з гектара, ільновалакна і ільнонасення – па 7 цэнтнераў з 

кожнага гектара. Паспяхова развівалася жывёлагадоўля. У 1939 г. калгас за-

ваяваў права дэманстраваць свае поспехі на ВДНГ у Маскве. За поспехі кал-

гаса І. Каракін быў узнагароджаны ордэнам Леніна. Гаспадарка і імёны пе-

радавікоў-калгаснікаў былі занесены ў Кнігу гонару ВДНГ СССР. Першымі 

ўладальнікамі сярэбраных медалёў выставы сталі Іван Мікалаевіч Паустаў і 

Аляксандр Карлавіч Путнін. У 1940 г. калгас ім. В. Валадарскага 

Прэзідыумам Вярхоўнага Савета СССР за высокія паказчыкі па ўраджай-

насці збожжавых і развіццё мясамалочнай вытворчасці быў узнагароджаны 

ордэнам Леніна. Гэта быў адзіны калгас Магілёўскай вобласці, які ў дава-

енны час атрымаў такую высокую ўзнагароду. У 1970-я гг. тэрыторыя, дзе 

была арцель “Чырвоны двор” і пражывалі латышы ўвайшла ў склад горада 

Магілёва. Памяць аб іх засталася ў назве вуліц і завулкаў.  
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