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В статье рассматривается два периода белорусской историографии латышского во-

проса: советский и современный. Первый представлен работами 1920-х – первой поло-

вины 1930-х гг. Это воспоминания партийцев об установлении советской власти и роли 

латышей-большевиков и латышских стрелков в этом деле, а также работы, изданные ла-

тышским сектором АН БССР. На современном этапе изучение положения латышей на 

белорусских землях происходит преимущественно в русле общих исследований, посвя-

щённых национальным меньшинствам, однако опубликовано ряд работ, где главным 

объектом выступают именно латыши. 

In article two periods of the Belarusian historiography of the Latvian question are con-

sidered: Soviet and modern. First consists of works of the 1920th – the first half of the 1930th. 

These are memories of Party members about establishment of the Soviet power and a role of 

Latvian Bolsheviks and Latvian Shooters in this, and also the works published by the Latvian 

sector of AN of BSSR. At the modern stage studying of a question of Latvians on the Belarusian 

lands mainly in line with the general researches devoted to ethnic minorities is conducted, how-

ever is published some works where as the main object Latvians act. 

 

Праблема міжнацыянальных адносін у сучасным мульцікультурным 

свеце паўстала вельмі востра. Ваенныя дзеянні, прыродныя катастрофы і 

проста пошукі лепшай долі прывялі ў большасці развітых краін да з’яўлення 

значнай колькасці новых этнанацыянальных груп, што стала значнай праб-

лемай як для карэннага насельніцтва, так і для дзяржаў увогуле. Пераадо-

ленне сітуацыі, прыняцце дзейных захадаў немагчыма без разумення і ўліку 

таго вопыту, які быў назапашаны пры вырашэнні нацыянальнага пытання ў 

мінулы час. Усё гэта робіць актуальным звяртанне навукоўцаў да акрэсле-

най тэмы. 

Беларусь не знаходзіцца ў баку ад вышэйназваных тэндэнцый. У апош-

нія дзесяцігоддзі айчыннымі гісторыкамі значная ўвага надаецца даследа-

ванню міжнацыянальнага ўзаемадзеяння і нацыянальнай палітыкі на бела-

рускіх землях. Гэта прывяло да з’яўлення шэрагу публікацый, прысвечаных 

як агульным пытанням становішча розных нацыянальных груп у грамадска-

палітычным і культурным жыцці, так і асобным аспектам іх суіснавання ў 

поліэтнічнай дзяржаве (дзейнасць нацыянальных палітычных партый, на-

цыянальныя меншасці ў годы масавых рэпрэсій і г.д.). Аднак на нашых зем-

лях жылі не проста “нацыянальныя меншасці”, але прадстаўнікі канкрэтных 

народаў – рускіх, яўрэяў, палякаў, літоўцаў, латышоў, украінцаў, цыган, 

немцаў і інш. І хаця ўсе яны перажывалі аднолькавыя падзеі, але са сваімі 

асаблівасцямі, прасачыць якія і ўсвядоміць ролю кожнай нацыянальнай 



групы ў гісторыі нашай краіны праз такія агульныя працы ўсё ж такі не па-

даецца магчымым. Таму ў хуткасці пачалі выходзіць даследаванні, у якіх 

галоўным аб’ектам былі асобныя этнанацыянальныя групы. Найбольш ча-

ста аб’ектамі даследавання станавіліся палякі і яўрэі. Гэта, між іншым, тлу-

мачыцца і пэўнай зацікаўленасцю нацыянальных дзяржаў у вывучэнні сваіх 

крэўных па-за межамі этнічнай радзімы. Астатнія нацыяльнасці даследа-

ваны ў меншай ступені. У межах гэтага артыкула мы разгледзім, якое месца 

ў савецкай і сучаснай беларускай гістарыяграфіі займае “латышскае пы-

танне”. Пры гэтым у дадзеным аглядзе мы звернем увагу толькі на тыя 

працы, якія менавіта (ці ў значнай ступені) закранаюць праблему даследа-

вання латышскага насельніцтва на беларускіх землях. 

1920-я гг. былі вельмі насычаныя на падзеі. У гэты час афармлялася 

новая вялікая савецкая дзяржава, якая ўключыла ў свой склад многія тэры-

торыі былой Расійскай імперыі, вызначаліся межы саюзных рэспублік. 

Увядзенне новай эканамічнай палітыкі садзейнічала ўздыму гаспадарчага 

жыцця і пасляваеннаму аднаўленню. Адначасова склаліся вельмі спрыяль-

ныя ўмовы для нацыянальнага развіцця. У БССР была абвешчана палітыка 

беларусізацыі, якая гарантавала ўсім нацыянальным меншасцям права 

развіваць сваю культуру, адукацыю на роднай мове. 

У гістарыяграфіі “латышскага пытання” таго перыяду можна выдзеліць 

два накірункі. Першы адзначаўся ў значнай ступені тэндэнцыйным падыхо-

дам да асвятлення сацыяльна-палітычных і культурных падзей і з’яў, што 

адбываліся ў грамадстве. Пераважна ён быў прадстаўлены ўспамінамі пар-

тыйных і савецкіх дзеячаў пра ўсталяванне савецкай улады, дзе падкрэсліва-

лася роля латышоў-камуністаў і латышскіх чырвоных стралкоў у справе 

афармлення рэвалюцыйных органаў улады і падаўленні варожых баль-

шавікам сіл. Прыкладам можа быць выдадзены ў 1923 г. у Віцебску зборнік 

артыкулаў, успамінаў і матэрыялаў “Красная быль: большевики в Витебске” 

пад рэдакцыяй С. Крылова. Роля латышоў у рэвалюцыйных падзеях асабліва 

закранута ў тэкстах Б. Пінсана, Б. Брэслава, С. Крылова. 

Другі накірунак таксама меў адбітак ідэалогіі, але працы, якія да яго 

адносіліся, адрозніваюцца навуковым падыходам і выкарыстаннем адпавед-

най аналізу метадалогіі. У першую чаргу, гэта працы, выдадзеныя латыш-

скім сектарам Акадэміі навук БССР, які ўзначальваў К. Шкільтэр: “Пра-

грама даследавання латышскіх калоній” (на латышскай мове; Менск, 1929), 

“Латыскія колёніі на Беларусі: гістарычнае развіцьцё латыскіх сялянскіх 

гаспадарак” (Менск, 1931), “Латышскі селянін на Беларусі да і пасля Каст-

рычніцкай рэвалюцыі” (на латышскай мове; Менск, 1935). У пэўнай ступені 

сюды можна аднесці апублікаваныя артыкулы супрацоўнікаў рэгіянальных 

латышскіх секцый пры выканаўчых камітэтах (напрыклад, Я. Плакшэ 

“Жыццё латышскіх сялян і праца сярод іх”, “Сярод палескіх балот у латы-

шоў”, што былі надрукаваныя на рускай мове ў 1925 г. у часопісах Гомель-

скага губернскага камітэта РКП). Але гэтыя апошнія мелі хутчэй апісальны 



характар, а таму больш адпавядаюць крыніцам (увогуле, усе выдадзеныя ў 

той час працы сёння можна залічваць як да крыніц, так і да гістарыяграфіі). 

Пасля Другой сусветнай вайны беларускія савецкія гісторыкі да праб-

лемы даследавання нацыянальных меншасцяў амаль не звярталіся, а таму 

работы, прысвечаныя менавіта латышам на беларускіх землях, цалкам ад-

сутнічаюць. 

З пачаткам 1990-х гг. значна актывізавалася і навуковая думка, няглед-

зячы на пэўныя эканамічныя праблемы, што ўзніклі перад маладой Рэспуб-

лікай Беларусь. У першую чаргу, трэба адзначыць працы прафесара У.В. Ту-

гая, які ў 2002 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэму “Латышскi этнас 

у сацыяльна-эканамiчным i культурным жыццi Беларусi (XIX − першая па-

лова XX ст.)”. Ім зроблены шэраг публікацый, у якіх на падставе фактычнага 

матэрыялу разглядаецца менталітэт латышоў (у параўнанні з беларусамі), 

асаблівасці гаспадарчага і сацыякультурнага жыцця латышоў на беларускіх 

землях. Сярод асноўных работ можна вылучыць манаграфіі “Дзе песні з 

Даўгавы гучалі” (разам з А.В. Галавачом; Мінск: Полымя, 1992), “Латышы 

на Беларусі” (Мінск: Выд. Ул.М. Скакун, 1999), “Латышскі этнас у са-

цыяльна-эканамічным і культурным жыцці Беларусі” (Мінск: ВВЦ БДПУ, 

2003), артыкулы “Латышскiя хутары на Беларусi : нацыянальныя 

ўзаемаадносіны на Беларусі” (БГЧ. – 2002. − №1), “Этнакультурныя і бы-

тавыя асаблівасці жыцця латышоў у Беларусі (XIX – пач. XX)” (Европа: ак-

туальные проблемы этнокультуры : материалы междунар. науч.-теорет. 

конф. – Минск: БГПУ, 2012) і інш. 

Астатнія даследчыкі становішча латышоў у гісторыі нашага краю вы-

кладалі вынікі сваёй працы ў выглядзе артыкулаў. Тут трэба адзначыць ра-

боты В. Лукіна “Палітыка царскага самаўладдзя ў другой палове 18 − пер-

шай палове 19 стагоддзяў да народаў Прыбалтыкі, што пражывалі на тэры-

торыі Беларусі” (у зборніку навуковых прац “Нацыянальная палітыка 

Расійскага самадзяржаўя на Беларусі ў канцы XVIII − пачатку XIX ста-

годдзяў” / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка. Мінск, 1995), “Міжнацыяналь-

ныя адносіны на Беларусі ў 20-я гады ХХ ст. (на прыкладзе латышоў і 

літоўцаў)” (БГЧ. − 1997. − №2). 

Нельга абысці прозвішча аднаго з найбольш актыўных даследчыкаў на-

цыянальных меншасцяў на беларускіх землях І.А. Пушкіна. У сваіх публіка-

цыях ён даволі падрабязна апісвае ўдзел нацыянальных меншасцяў БССР у 

грамадска-палітычным і культурным жыцці рэспублікі і яго роднай 

Магілёўшчыны, развіццё асветы на нацыянальных мовах, а таксама ад-

носіны да рэлігіі. Менавіта латышам прысвечаны артыкулы “Удзел латы-

шоў у грамадска-палітычным і культурным жыцці Магілёўшчыны (20-я 

гады)” (Гісторыя беларускага Падняпроўя : навук. канферэнцыя. – Магілёў, 

1999), “Грудиновский латышский национальный сельский совет” (Латыши 

и белорусы: вместе сквозь века. – Выпуск 3. – Минск, 2014). 



Шэраг публікацый аб латышах на Віцебшчыне зрабіла віцебскі гісто-

рык Г.М. Якаўлева. У прыватнасці, ёю закрануты пытанні функцыяніра-

вання латышскага клуба ў Віцебску (Латышский клуб как один из центров 

общественно-политической и культурной жизни г. Витебска в первые годы 

советской власти // Latgale kā kultūras pierobeža. − Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2008), а таксама даследаваны 

лёсы некаторых латышоў, якія ў пэўнай ступені прычыніліся да ўсталявання 

бальшавіцкай улады на беларускіх землях (Несколько страниц из жизни ла-

тышской женщины на Витебщине в 1920−1930-е гг. // Vēsture: avoti un 

cilvēki. XVII zinātniskie lasījumi. Vēsture XI. − Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2009; Латышские женщины-ком-

мунистки на Витебщине в 1920−30-е гг. // Латыши и белорусы: вместе 

сквозь века. – Выпуск 1. – Минск, 2012). 

Адзначыць трэба і грунтоўны артыкул старшага навуковага супрацо-

ўніка аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Д.А. Крывашэя “Латышское население Беларуси в межвоенный период”, які 

быў надрукаваны ў № 2 за 2007 г. рыжскага часопіса “Latvijas Arhīvi”. Аўтар 

на падставе архіўных дакументаў (частка якіх змешчана ў дадатку да арты-

кула) аналізуе геаграфічнае размеркаванне латышскага насельніцтва БССР, 

стварэнне і працу латышскіх нацыянальных сельскіх саветаў, развіццё 

школьнай справы, адносіны латышоў да савецкай улады, а таксама шэраг 

іншых аспектаў становішча латышскай нацменшасці ў савецкай Беларусі. 

Напрыканцы артыкула закранаецца праблема рэзкага змяншэння колькасці 

латышскага насельніцтва БССР у выніку разгортвання масавых рэпрэсій. 

Да латышскай праблематыкі ў беларускай гісторыі звярталіся і некато-

рыя іншыя навукоўцы, але вынікі іх даследаванняў публікаваліся пераважна 

ў зборніках розных канферэнцый і не сталі здабыткам шырокай грамадс-

касці. 

Калі мы ўзгадалі пра навуковыя канферэнцыі, то тут трэба сказаць, што 

менавіта беларуска-латвійскаму ўзаемадзеянню іх было прысвечана няш-

мат. Можна назваць выданне “Беларусь і Латвія: адміністрацыйнае, са-

цыяльна-эканамічнае і культурнае ўзаемадзеянне ў Дзвінскім рэгіёне”, якое 

сабрала матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі “Разам на працягу 

стагоддзяў (беларуска-латышскія ўзаемадачыненні ў Дзвінскім рэгіёне)”, 

што адбылася ў лістападзе 2006 г. у Віцебску. А.М. Дарафееў, напрыклад, у 

змешчаным тут артыкуле разглядае лёсы латышоў на Гарадоччыне, а 

Ю. Копцік – стан латышскіх і літоўскіх хутароў на Аршаншчыне. 

Адзіным аб’ядноўваючым тэматычным выданнем у Беларусі з 2012 г. 

з’яўляецца штогоднік “Латыши и белорусы: вместе сквозь века”, які пас-

тавіў на мэце папулярызацыю даследаванняў аб латышах на Беларусі і аб 

беларусах у Латвіі. Так, у некалькіх артыкулах В.М. Голубеў звяртаецца да 

праблемы аптацыі грамадзянства “беларускімі” латышамі на пачатку 1920-



х гг. Т.М. Агеенка закранае розныя аспекты становішча латышскага насель-

ніцтва ў БССР у міжваенны перыяд на падставе дакументаў з фондаў На-

цыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Абапіраючыся ўжо на віцебскія ар-

хівы, а таксама на аповеды жывых сведкаў тых часоў піша свае артыкулы 

віцебскі краязнавец А.В. Якаўлеў. 

У рамках навукова-даследчага праекта, у межах якога выдаецца і 

вышэйзгаданы штогоднік, было зроблена яшчэ два выданні: калектыўная 

праца М.Г. Каралёва, І.А. Марцынкевіча і В.М. Голубева ““Белорусские” ла-

тыши на приграничьи в межвоенный период” (прысвечана гісторыі 

існавання латышскай калоніі Падэры на Асвейшчыне непадалёк дзяржаўнай 

мяжы з Латвіяй) і кніга М.Г. Каралёва і Э. Екабсонса “Консульство и кон-

сулы Латвии в Витебске” (разгледжана становішча і дзейнасць латвійскай 

консульскай пляцоўкі ў Віцебску ў 1925−1932 гг., а таксама пасля 

аднаўлення яе дзейнасці ў 1994 г.). 

Такім чынам, можна адзначыць, што працы, прысвечаныя латышам, 

займаюць сваё адметнае месца ў межах гістарыяграфіі становішча 

нацыяльных меншасцяў на беларускіх землях. Даследчыкаў гэтага пытання 

не так многа, але яны ёсць, што сведчыць пра развіццё навуковай думкі ў 

названым накірунку. У той жа час відавочна, што зрабіць тут трэба яшчэ 

шмат. Патрабуе вольнага ад ідэалагічнага ціску асэнсавання ўдзел латышоў 

у станаўленні савецкай улады на Беларусі; уплыў латышоў на змену сістэмы 

гаспадарання беларускіх сялян з апошняй чвэрці XIX ст. па 1920-я гг; а так-

сама складанае пытанне становішча латышоў падчас разгортвання масавых 

рэпрэсій (тым больш, што нямала латышоў да часу працавалі ў органах 

НКУС). 
 


