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В статье рассматриваются вопросы повседневной жизни латышского 

этноса, его вклад в экономическое развитие Беларуси и Западной области, 

деятельность по создании и развитии латышских национальных хозяйств. 

Определяется воздействие латышей на хозяйственный уклад белорус-

ского народа, анализируются причины сложной, а порой и трагической 

судьбы латышских семей после революционных событий 1917 г. 

Ключевые слова: БССР, Западная область, латыши, экономика, 

колхозы, совхозы, фермеры. 
 

The article deals with the everyday life of the Latvian ethnos, its 

contribution to the economic development of Belarus and the Western 

Region, the activities of the establishment and development of the Latvian 

national economy. Is determined by the impact of working on the Latvian 

economic contribution of the Belarusian people, analyzes the causes of a 

difficult and sometimes tragic fate of Latvian families after the 1917 

revolutionary events of. 
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Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі 1917 г. стварыла прын-

цыпова новыя ўмовы сацыяльна-эканамічнага развіцця насяляўшых яе 

народаў. Было спынена капіталістычнае развіццё грамадства на 

падставе рыначных адносін. Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі 

распачаўся нябачны ў гісторыі эксперымент па пабудове сацыялістыч-

нага грамадства. У ліку першых крокаў савецкай улады па перабудове 

грамадства на сацыялістычных пачатках была нацыяналізацыя зямлі і 

надзяленне ёю сялян, у першую чаргу беззямельных і малазямельных. 

Памешчыцкая ўласнасць на зямлю і іх гаспадарка былі ліквідаваны. 



Калі гаварыць аб своеасаблівасці гістарычных шляхоў нацыя-

нальных меншасцей у Беларусі, то ў першую чаргу неабходна сказаць 

пра латышоў, лёс якіх вельмі няпросты, а часам і трагічны. Яны 

з’яўляліся даволі буйной нацыянальнай групай на беларускіх землях, 

асабліва на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Міншчыне, беларускіх зем-

лях Заходняй вобласці.  

Пытанні штодзённага жыцця латышскіх сялян пастаянна абмяр-

коўваліся на нацыянальных канферэнцыях. Напрыклад, адна з першых 

губернскіх латышскіх рабоча-сялянскіх канферэнцый Заходняй воб-

ласці, праведзеная ў пачатку 1920 г., канстатавала: “Латышскія гаспа-

даркі падвяргаюцца абкладанню празмерна вялікімі натуральнымі па-

даткамі...” [1, арк. 85]. На гэтай і іншых канферэнцыях адзначалася, 

што латышы плацілі большы падатак, чым беларусы ці рускія, што не 

садзейнічала развіццю сельскай гаспадаркі сялян некарэннай нацыяна-

льнасці. 28 студзеня 1919 г. за № 193 Камісарыятам па латышскіх на-

цыянальных справах пры Народным камісары нацыянальнасцей быў 

выдадзены дакумент наступнага зместу: “У Камісарыят па латышскіх 

нацыянальных справах прыбылі прадстаўнікі грамадзян сяла Галіцкай 

Мызы Кліна-Забялышынскай воласці Клімавіцкага павета Магілёўскай 

губерні і прад’явілі разлік надзвычайнага падатку, з якога бачна, што 

на гэтае сяло ў колькасці 42 двароў падаткаў прыходзіцца 100 180 руб-

лёў, а на ўсю воласць увесь падатак складае 200 тысяч рублёў, між тым 

астатняя частка воласці складаецца з 32 вёсак, сядзіб і хутараў [2, с. 

177–178]. Падобная сітуацыя адзначалася ва ўсіх аддзелах нацыяналь-

насцей Заходняй вобласці. Дакументы сведчаць аб тым, што гаспадаркі 

латышоў насілі у асноўным жывёлагадоўчы ўхіл і па свайму эканаміч-

наму стану знаходзіліся значна вышэй у параўнанні з гаспадаркамі 

карэннага насельніцтва. Аднак назіралася пагаршэнне эканамічнага 

стану большасці латышскіх гаспадарак. Акрамя таго, сярод латышоў 

назіралася тэндэнцыя перасялення ў Саратаўскую губерню, Украіну і 

на Кубань. 

Не спрыяла развіццю нацыянальных гаспадарак і так званае са-

маабкладанне, якое цяжарам лажылася перш за ўсё на латышоў, немцаў 

і яўрэяў. У лісце-скарзе латышскага селяніна Захарынска-Абрэзнай ла-

тышскай калоніі ў Смаленскую латсекцыю ад 18 красавіка 1928 г. гаво-

рыцца аб трохкратным павышэнні памеру самаабкладання на латышоў, 

між тым як іншыя гаспадаркі (беларускія, рускія), якія знаходзіліся на 

такім жа эканамічным узроўні, абкладзены толькі на 25–35 працэнтаў. 

Селянін адзначаў, што калі так будзе працягвацца, латкаланісты бу-

дуць вымушаны скараціць свае пасевы. У лісце таксама адзначалася, 



што ў калоніі ў гэтым годзе няма ні насення, ні збожжа, а самаабкла-

данне патрабаюць плаціць да канца красавіка. Амаль усе вымушаны 

прадаваць па дзве-тры каровы. Да таго ж сродкі ад самаабкладання ла-

тышам не дазваляюць расходаваць па сваім меркаванні [3, арк. 2]. 

Паслякастрычніцкія падзелы зямлі і маёмасці выклікалі су-

праціўленне з боку фермераў (як іх тады называлі). Ужо ў 1918–1919 гг. 

у наваколлі Завольшы (Лёзненшчына) сталі ўзнікаць узброеныя ся-

лянскія атрады, у якіх прымалі ўдзел жыхары вёсак Завольша, Паддуб’е, 

Шуміліна і інш., а таксама латышскай калоніі Матушова, дзе паводле 

слоў мясцовых старажылаў, жылі тры арганізатары ўзброеных груп – 

Танцлаў, Мезаяс (былы настаўнік) і Фларэтыка.  

Працэс абрэзкі зямлі і яе размеркаванне “ўсім пароўну” адразу ж 

адбіўся на эфектыўнасці сялянскіх гаспадарак. Даследчык латышскага 

сялянства А. Дрэйман пісаў: “Да 1914 г. лепшымі і мацнейшымі былі 

тыя гаспадаркі, якія выкарыстоўвалі наёмную сілу. Цяпер наадварот – 

больш моцнымі сталі чыста працоўныя гаспадаркі. Гаспадаркі, якія вы-

карыстоўвалі наёмную сілу, неяк апусціліся. Зямельная плошча іх 

настолькі паменшылася, што яе могуць цяпер апрацаваць самі члены 

сям’і” [4, с. 17–19]. 

Так званыя латышскія кулакі імкнуліся прыстасавацца да савецкіх 

умоў. Гэта добра ўдалося ім у Высачанскім і Лёзненскім раёнах. У 

1926 г. яны арганізавалі арцель па здабычы торфу. У сядзібе Бонсберга 

ўзнікла малочная арцель. Прыватнае прадпрыемства Зомберга па вы-

рабу яблычнага віна было рэарганізавана і названа арцеллю “Zieds” 

(“Кветка”). Галоўнай мэтай такіх прадпрыемстваў было захаванне 

гандлёвай свабоды, незалежнасці. Арцель “Zieds” фактычна з’яўлялася 

акцыянерным таварыствам латышскіх фермераў [5, с. 29].  

У 1920-я гг. сярод латышскіх сялян існавалі сельскагаспадарчыя, 

спажывецкія і крэдытныя кааперацыі. Асноўная маса латышскага ся-

лянства ўваходзіла ў агульныя кааператыўныя аб’яднанні. У найбольш 

буйных латышскіх паселішчах у БССР існавала звыш 30 кааператываў, 

якія аб’ядноўвалі галоўным чынам латышоў. Сярод іх налічвалася 

меліярацыйных − 7, малочных арцеляў – 7, сельскагаспадарчых – 3, па 

апрацоўцы торфу – 3, сельскагаспадарчых камун – 2, машынных тава-

рыстваў – 2, кааператываў пчалаводаў – 2, насенняводаў – 1, па выпра-

цоўцы вогнетрывалых матэрыялаў – 1 і інш. [5, c. 69].  

У 1924 г. з 43 латышскіх гаспадарак у Латрошчынскім пасяленні Лу-

палаўскага раёна 7 гаспадарак займаліся піваварэннем як промыслам і 

гэта з’яўлялася для іх крыніцай існавання. Піва вылучалася найлепшай 

якасцю і карысталася попытам у жыхароў Магілёўшчыны [2, с. 140]. 



Сярод нацыянальных меншасцей ствараліся і саўгасы. У першай 

палове 1920-х гг. толькі на Смаленшчыне існавала 22 латышскія 

саўгасы [6, арк. 52]. Аднак як яны хутка ствараліся, так хутка і распа-

даліся. У перыяд грамадзянскай вайны ў розных паветах Віцебскай, 

Магілёўскай, Мінскай і Смаленскай губерняў (Заходняя камуна) былі 

арганізаваны латышамі-ўцекачамі некалькі сельгаспадарчых камун. 

Гэтыя гаспадаркі паказалі высокія ўзоры арганізацыі вытворчасці і 

прадукцыйнасці працы. Прыкладам можа служыць камуна “Дарбс” 

(“Праца”) Прыгараднай воласці. Гэтая камуна была арганізавана ў 

1922 г. палітэмігрантамі і латышскімі стралкамі на месцы саўгаса, які 

разваліўся. Спачатку ў яе ўваходзіла толькі 7 чалавек. Да таго ж каму-

нары з’яўляліся рабочымі і не вельмі добра валодалі навыкамі сельска-

гаспадарчай працы. Спачатку не атрымоўвалася, але калі ў камуну за-

прасілі вопытнага аграрніка латыша Д.І. Біркмана, то справы хутка 

пайшлі на лад і праз два гады камуна дабілася дзівосных поспехаў. Для 

параўнання былі ўзяты паказчыкі 5 лепшых сялян навакольных вёсак. 

Валавы прыбытак камунараў аказаўся ў 7 разоў вышэйшым, а падаткаў 

камунары плацілі ўдвая больш. Рэгулярна выплачвалася заработная 

плата па 12 рублёў на месяц, да таго ж выплачвалі па 1,5 рублі на 

дзяцей камунараў. Умоўны прыбытак камунара складаў 400 рублёў, а 

ў сялян навакольных вёсак – ад 2 да 15 рублёў. Усе камунары з’яўляліся 

членамі спажывецкай і збытавай кааперацыі і крэдытнага таварыства 

[7]. Аднак неабходна адзначыць, што падобных гаспадарак было мала 

і яны не адыгрывалі прыкметнай ролі ў сельскагаспадарчай вытвор-

часці. А поспехі камунараў можна звязаць з тым, што ў іх гаспадарках 

працавалі менавіта латышы. Нездарма латышская прыказка кажа: 

“Немец пасля снедання любіць пагуляць, рускі – паляжаць, а латыш – 

папрацаваць”. 

Палітыка па абмежаванні эксплуатацыі наёмнай працы, якую 

праводзіла савецкая ўлада, вымушала “выкручвацца”. Латышы бралі 

па 3–4 “выхаванцы”, якія працавалі побач з членамі сям’і фермера. 

Звычайна гэта былі дзеці, што засталіся без бацькоў. 6–7-гадовыя ўжо 

былі падпаскамі. Характэрна, што мала хто з латышоў пасылаў дзяцей 

у школу першай ступені (пачатковую). У большасці выпадкаў і родныя, 

і прыёмныя дзеці знаходзіліся ў аднолькавым становішчы, аднолькава 

працавалі. У Віцебскім сельсавеце ў 1929 г. з 100 парабкаў трэць былі 

дзеці [2, с. 144]. Мясцовыя парабкі не вельмі ахвотна наймаліся да ла-

тышоў, бо не прывыклі да такога хуткага тэмпу работы, які практыка-

валі латышскія хутаране. У час жніва і касьбы сам гаспадар заўсёды 

ішоў першы і падаваў прыклад, а парабак павінен быў ісці следам і не 



адрывацца. Многія не маглі гэтага вытрымаць. Такім чынам, аб 

жорсткай эксплуатацыі гаварыць не прыходзіцца. Наймальнік 

працаваў нароўні, а калі ўлічыць і арганізацыйную работу, то і больш 

за наёмнага работніка. 

Натуральна, што найбольш працавітых і прадпрымальных 

выбіралі напачатку ў склад сельсаветаў, таму што толькі вопытны 

практык мог умела кіраваць гаспадаркай. Аднак з цягам часу ста-

новішча змянілася. У 1925 г. былі выяўлены дадзеныя пра эканамічнае 

становішча розных груп латышскага насельніцтва, што пражывала ў 7 

сялібах розных акруг. У іх заможная частка, нягледзячы на тое, што 

складала меншасць, мела ў сваіх руках больш зямлі і жывёлы, чым 

астатнія групы. Землеўладкаванне, якое праводзілася ў 1920-я гг., 

унесла значныя змены ў суадносіны эканамічнага становішча розных 

груп латышскіх сялян. Кулацтва страціла частку сваіх зямель. Зямлёй 

з дзяржаўнага фонду надзяляліся беззямельныя і малазямельныя. У 

сувязі з гэтым у асобных латышскіх сялібах, дзе праходзіла землеўлад-

каванне, беззямельныя і батракі атрымалі зямельныя надзелы. Аднача-

сова пры эканамічнай падтрымцы дзяржавы беднякі станавіліся серад-

някамі. Як прыклад, у Вацлавоўскім нацыянальным сельсавеце з 1924 

па 1927 гг. колькасць бядняцкіх гаспадарак скарацілася на 60% [5, с. 5]. 

У 1930 г. нацкамісія ЦВК БССР адзначала, што сярод латышскага 

насельніцтва кулакоў налічваецца каля 20%, сераднякоў – 65%, бед-

наты – 15% [8, арк. 189–191]. 

Надыход суцэльнай калектывізацыі паўплываў на настроі. Латыш-

скія фермеры, у пераважнай большасці культурныя гаспадары, разу-

мелі, што калгас пазбавіць іх самастойнасці, паставіць у залежнасць ад 

савецкай улады. У 1928 г. арганізаваўся латышскі калгас “Чырвоны се-

лянін” каля Магілёва і шэраг ініцыятыўных груп ў іншых раёнах [2, с. 

89]. Усе крыніцы падкрэсліваюць, што работа па стварэнні нацыяналь-

ных калгасаў тармазілася латышскай кулацкай праслойкай, уплывам 

кулакоў на бядняцкія слаі. Паводле слоў тагачаснага дакумента: 

“Прыйшлося правесці шэраг мерапрыемстваў супраць актыўнай часткі 

кулацтва латкалоніі і ізаляваць іх” [9, арк. 16–51]. 

Дзеля абгрунтавання неабходнасці калектывізацыі нацкамісія 

ЦВК БССР склікала з’езд працоўных-латышоў, які адбыўся ў Мінску 

25–26 жніўня 1929 г. Прыехалі прадстаўнікі калгасаў, аднаасобнікі і 

латышскія рабочыя з гарадоў Беларусі. Была прынята пастанова: у 

бліжэйшы час калектывізаваць усе латышскія гаспадаркі. Вынікі не 

прымушалі доўга чакаць. Напрыклад, у канцы 1929 г. латышская ка-

лонія Падэры ўся ўступіла ў калгас, 24 снежня 1929 г. агульны сход 



Вацлавоўскага сельсавета пастанавіў арганізаваць калгас і 35 гаспада-

рак адразу ўступілі ў яго. Назву яму далі “Сeltne” (“Будаўніцтва”). 

Было вырашана ў арцель кулакоў не толькі не прымаць, але і ліквіда-

ваць іх як клас на аснове ўсеагульнай калектывізацыі [2, с. 188]. 

Да апошняга латышскія каланісты трымаліся за хутарскую сістэму 

гаспадарання. Для латышоў, літоўцаў, палякаў калектывізацыя пача-

лася са “стварэння ўмоў для расхутарызацыі”. У рэзалюцыі 1-га аблас-

нога сходу партработнікаў Магілёўшчыны па рабоце сярод нацыяналь-

ных меншасцей патрабавалася “ў пасяўную кампанію, якая павінна 

адбыцца ў 1931 г., дабіцца рашучых зрухаў па расхутарызацыі раёнаў, 

дзе пражывалі нацмены, і калектывізацыі бяднейшых слаёў пры 

дапамозе горада і пралетарскіх сіл нацыянальных меншасцей”. Пры 

гэтым разбураліся інтэнсіўныя і моцныя хутарскія гаспадаркі, якія 

развіваліся па шляху натуральнага кааперыравання. Ні інтарэсы хута-

ран розных нацыянальнасцей, ні небяспека разбурэння іх эфектыўных 

гаспадарак ніколькі не хвалявалі савецкіх кіраўнікоў усіх рангаў. 

Афіцыйныя дакументы даваеннага часу даюць магчымасць 

прасачыць якую сацыяльную і духоўную трагедыю перажылі латышы 

ў час калектывізацыі. Тут былі ўзлёты і падзенні, звязаныя са 

скрыўленнем лініі на калектывізацыю, поспехі асобных гаспадарак і 

сельсаветаў і масавы выхад з калгасаў, дасягненні ў галіне са-

цыялістычнага будаўніцтва і побач раскулачванне і высылка блізкіх 

людзей. Калі ў пачатку 1930 г. І. Сталін заявіў аб неабходнасці барацьбы 

з перагібамі ў калгасным будаўніцтве, у сакавіку 1930 г. пачынаецца 

адток сялян з калгаса “Сeltne”: тут паступілі 82 заявы аб выхадзе. Вось 

некалькі вытрымак з іх. Піша калгаснік Мандрык: “Прашу вярнуць 

майго каня, плуг і барану, якія я здаў у арцель, бо мы запісаліся пад 

прымусам. Нам казалі: “Хто не запішацца ў калектыў, таго выселім на 

Месяц”. Іван Куціс паведамляў, што яго запісалі ў арцель супраць яго 

жадання пад пагрозай высялення. Іван Берзін пажадаў выйсці з калгаса 

таму, што ён (калгас) з’яўляецца арганізацыяй добраахвотнай, без уся-

кага прымусу. А вот калгаснік Крумін тлумачыў у сваёй заяве, што ён 

не жадае быць у арцелі на аснове распараджэнняў ЦВК [2, с. 189–190]. 

Сустракаліся і такога роду заявы: “Сёння, 18 мая 1930 г., бацька і жонка 

заявілі мне катэгарычна, што на работу ў калгас не пойдуць. Яны ка-

жуць: “Ідзі адзін і жыві там адзін”, а калі так, то мне пагражае з-за ка-

лектыўнага жыцця раздзяліцца з маёй сям’ёй. Таму прашу ўвайсці ў 

маё цяжкае становішча. Я хварэю цэлы тыдзень, тлумачу бацьку, 

жонцы і ўсей сям’і. Пераканаць не маю сілы. Прашу выключыць”. Бы-

валі і такія выпадкі, калі з-за калгасаў распадаліся сем’і. Дзеці ўвайшлі 



ў арцель, а бацькі засталіся жыць на сваёй гаспадарцы. Муж калгаснік, 

а жонка – не. Здаралася і наадварот: жонка – актыўная калгасніца, а 

муж не хоча ўступаць у калгас. Яна выганяе мужа з хутара і гаворыць: 

“Калі хочаш са мной жыць, уступай у калгас, не хочаш ісці ў калгас – 

уцякай з хаты” [2]. 

Адна са складаючых калектывізацыі – раскулачванне − цяжкім 

катком прайшлася па ўсіх сялянах Беларусі. У дакументах трыццатых 

гадоў паказана, з якім жаданнем шматнацыянальнае сялянства БССР 

працавала на зямлі, якіх вынікаў дасягала. Прычым, за што ні браліся 

латышы, рабілі лепш, чым іх суседзі. Як толькі рабацягі-латышы пачы-

налі жыць заможна, яны падпадалі пад раскулачванне. Часта рознага 

роду правяраючыя не знаходзілі латышоў на месцах іх ранейшага 

пражывання і даведваліся ад уладаў, што іх раскулачылі. А раску-

лачылі за тое, што пасля рэвалюцыі яны набылі для асабістых патрэб 

некаторыя сельскагаспадарчыя машыны; за тое, што яны мелі па не-

калькі кароў; за тое, што жылі на хутарах па метаду Сталыпіна [10, арк. 

21]. Цэлыя вёскі, хутары, вядомыя ў Беларусі латышскія роды зніклі 

падчас суцэльнай калектывізацыі. Нават пацярпелі і чырвоныя латыш-

скія стралкі. Многія з тых, каму пашчасціла выжыць, ужо не вярталіся 

на землі, асвоеныя іх працавітымі рукамі і рукамі іх продкаў. 
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