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В статье представлены два аспекта, ка-

сающиеся белорусскоговорящих жителей 

деревень юго-восточной Латвии. Первый 

относится к роли белорусского языка и бе-

лорусских говоров в формировании иден-

тичности, а второй − к отношению мест-

ного населения к языкам и диалектам (к 

белорусскому, русскому, латышскому, 

латгальскому и польскому). Основой для 

анализа стали материалы, собранные ав-

тором во время полевых исследований в 

пяти районах Латвии (Зилупэ, Дагды, 

Краславы, Даугавпилса и Илукшты). 
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The article focuses on two aspects which 

refer to the Belarusian-speaking rural people 

living in southeastern Latvia. The first is 

issue relates to the role of the Belarusian 

language and Belarusian dialects in Latvia in 

creating national identity and the second is 

issue on the attitude of local people towards 

languages and dialects (Belarusian, Russian, 

Latvian, Latgalian, and Polish). The results 

were based on material collected during field 

research in five municipalities (Zilupes, 

Dagdas, Krāslavas, Daugavpils and Ilūkstes). 
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Уводзіны 

Беларусы, якія пражываюць на тэрыторыі паўднёва-ўсходняй Латвіі, 

з’яўляюцца часткова аўтахтоннай, а часткова прыезджай пасля 1945 г. гру-

пай [1; 2; 3; 4]. Даволі вялікі іх адсотак складае сялянскае беларускамоўнае 

насельніцтва. Мэта артыкула заключаецца ў раскрыцці двух аспектаў – 

першы з іх, гэта роля мовы ў фарміраванні нацыянальнай тоеснасці, а другі 

– адносіны беларускамоўных жыхароў да розных моў і гаворак, якія функ-

цыянуюць на даследуемай тэрыторыі (латышская мова, латгальскія гаворкі, 

руская мова, польская мова і, зразумела, мясцовыя беларускія гаворкі, а так-

сама беларуская літаратурная мова). 

Асновай даследавання з’яўляюцца палявыя запісы, сабраныя аўтарам 

падчас экспедыцый 2004–2016 гг.1 Матэрыял закранае амаль 300 гадзін 

інтэрв’ю, праведзеных у некалькіх раёнах Латвіі: р-н Зілупэ (Zilupes novads), 

                                                 
1 Даследаванні праводзіліся ў рамаках розных міжнародных праектаў, паміж Інстытутам славістыкі ПАН 

і Інстытутам латышскай мовы АКЛ / Латвійскага ўніверсітэта (Latvian-Slavonic Language and Culture in the 

Area of Direct Contact, 2001-2006; Latvian-Slavonic Linguistic and Cultural Borderland, 2007-2009; Latvian-

Polish, Polish-Latvian Linguistic and Cultural Connections, 2009-2017), у рамках статутнай тэмы аўтара ў 

Інстытуце славістыкі ПАН (Język białoruski w państwach bałtyckich i obwodzie kaliningradzkim, 2012-2016), 

у рамках нямецкага праекту TriMCo (Triangulation Approach for Modelling Convergence with a High Zoom-

In Factor, Маінцскі ўніверсітэт), а таксама ў рамках прыватных даследванняў аўтара. 



р-н Дагды (Dagdas novads), р-н Краславы (Kraslavas novads), р-н Даўгаўпілса 

(Daugavpils novads) і р-н Ілуксты (Ilūkstes novads). Пунктам выхаду для раз-

важанняў сталі размовы з беларускамоўнымі рэспандэнтамі, а не асобамі, 

якія дэкларуюць беларускую нацыянальнасць. Такая пастанова выклікана 

па-першае нестабільнасцю пачуцця ідэнтычнасці часткі суразмоўцаў, а так-

сама тым, што многія, якія карыстаюцца ў штодзённым жыцці беларускай 

гаворкай, лічаць сябе не беларусамі, а палякамі (амаль палова) або рускімі 

ці латышамі. 

Роля мовы ў фарміраванні нацыянальнай тоеснасці 

Значэнне мовы для беларускай эміграцыі падкрэслівалася многімі гра-

мадскімі дзеячамі і даследчыкамі [5], асабліва для ўсведамлення сваіх ка-

ранёў беларусамі, якія жывуць па-за межамі Беларусі, дзе падтрыманне род-

най культуры і традыцыі мае асабліва важнае значэнне. 

Пытанне ролі беларускай мовы і беларускіх гаворак у фарміраванні на-

цыянальнай тоеснасці беларусаў Латвіі не даследавана шырока. Тэма закра-

налася агульна ў двух публікацыях аўтара [6, с. 70–73; 7, с. 82–86] і толькі ў 

дачыненні да Краслаўскага раёна. Больш шырока праблема апісвалася ў 

дачыненні да беларусаў гарадскіх і міжваеннага перыяду (напрыклад, на ас-

нове тагачаснай прэсы) [8, с. 137; 9, с. 352–355; 10, с. 258–260; 11]. 

Значэнне мовы ў фарміраванні ідэнтычнасці інакш выгладае сярод аду-

каваных і свядомых асоб, якія жывуць, напрыклад, у Рызе, а інакш сярод 

неадукаванага насельніцтва, якое пражывае ў памежных з Беларуссю вёс-

ках. У час палявых даследаванняў я не сустрэў размоўцаў, якія б на пытанне 

“ад чаго залежыць нацыянальнасць беларусаў?” самі па сабе паказалі на 

мову, за выключэннем аднаго хлопца1: 

О, вельмі складаны вапрос. Но, ня ведаю так. Таму, што ў яго бацькі 

беларусы і таксама ўсе апошніе роцтвеннікі ў яго з Беларусі. Но, яго 

выгляд ня можа на гэта паказываць. Рэч, значыць, як ён размаўляець. 

Ня ведаю больш, што яшчэ паказывае. Культура. У беларусоў вельмі 

такая іншая культура, не як у Латвіі [М 1988 Піедруя, р-н Краславы]2. 

Вялікую ролю беларускай мовы для ідэнтычнасці падкрэсліла толькі 

настаўніца з Індры: 

Язык? Канешна указывает. Язык і нацыянальнасть – два 

взаімасвязанных фактара. Патаму шта язык ва многам апределяет 

нацыянальнае міравазреніе, васпріятіе міра. І наабарот. Ведь в том ілі 

інам языке бывают слава, каторые нікак не переводяцца на другой 

язык. Эта і есть нацыянальнае наследствіе. Еслі эта связь, язык-

нацыянальнасть, вследствіе какіх-та прічін нарушаецца, челавек 

чувствует себя немнога ущербным. Напрімер, я всегда сажалела, што 

                                                 
1 Усе цытаты падаюцца з арыгінальным вымаўленнем рэспандэнтаў. 
2 М/Ж – абазначае мужчыну або жанчыну, 1988 – год нараджэння, Піедруя – месца цяперашняга 

пражывання. Далей падаецца раён. 



плоха владею беларускім языком. Но так слажылісь абстаятельства 

[Ж 1976 Індра, р-н Краславы].  

Але тая ж самая рэспандэнтка, на пытанне “ці беларуская мова мае 

значэнне для беларусаў Латгаліі?”, адказала ўжо негатыўна: 

Я думаю, што нет. Бальшынству із маладых па фігу, знают ані 

[беларускій] язык ілі нет. Нікто па этаму поваду не пережывает і 

дажэ не задумываецца. На щёт старшэва пакаленія, то ані гаварят 

на смесі руска-беларускай. Смотрят новасті беларускіе і ва многам 

щітают себя настаящімі беларусамі [Ж 1976 Індра, р-н Краславы]. 

Асабліва вясковая моладзь звяртала ўвагу, што не трэба ведаць бела-

рускую мову, каб лічыць сябе беларусам і што яна не з’яўляецца прэстыж-

най: 

Для меня абщяцца на беларускам как та унізіцельна. Проста 

атнашэніе к такім людям другое, не так, как напрімер, 

англагаварящім. Ну, а гаваріть па-беларускі і щітать себя беларусам 

– эта как кто хочет. Разве не так? Как бы беларускій язык эта язык 

села, деревні, но не как горада. В том і дела, еслі абразованый, то па-

беларускі не разгаварівает [М 1988 Піедруя, р-н Краславы]; 

(Ці беларусы Латвіі павінні ведаць беларускую мову?) Не знаю...нет. 

Всё равно, знает то знает [М 1987 Піедруя, р-н Краславы]. 

Рэакцыя моладзі выклікана ў вялікай ступені тым, што яны звычайна ў 

штодзённым жыцці не размаўляюць па-беларуску, але на рускай мове. За 

выключэннем Рыгі, дзе функцыянуе беларуская пачатковая школа з 1994 г., 

і Краславы беларусы не маюць магчымасці прайсці адукацыю на роднай 

мове. Не спрыяе таксама факт, што даступныя для мясцовага насельніцтва 

СМІ транслююца ці друкуюцца толькі на латышскай або рускай мовах1. Ад-

ным з пытанняў было, ці рэспандэнт лічыць важным, каб адкрыць беларус-

кія школы ў Латвіі ў сувязі з вялікай колькасцю беларусаў у рэгіёне. Усе 

рэспандэнты, за выключэннем адной жыхаркі Індры, сказалі, што няма та-

кой патрэбы: 

Ай не хачу я, руская, рускій харошый язык, а беларускій не люблю [Ж 

1926 Стрэмкі, р-н Краславы]; 

Но, урокі беларускава языка да. Можна была бы, а патом, вот, 

реальна в жызні, эта проста для общева развітія, патаму шта 

практіческава прімененія эта не будет іметь. А ім не нада [вывучаць], 

ані прекрасна могут чітать, прекрасна сматреть телевіденіе, ім не 

нада. Так маладым, як і старым [Ж 1953 Індра, р-н Краславы]. 

Беларускія школы існавалі на даследуемай тэрыторыі да вайны, а выбар 

месца адукацыі быў пераважна выкліканы прагматызмам, напрыклад, 

блізкасцю ад хаты: 

                                                 
1 У Рызе выходзіць газета «Прамень», але яна не даступная ў гэтай частцы Латвіі. Рэспандэнты звычайна 

ад мяне даведваліся, што такая газета існуе. 



Бо на месце была [беларуская школа ў Талоеўцах], бліжэй было, да, 

а ў Піедруі нада было ісці, нада было ісці далёка, нада сем кілометраў 

да Піедруі, цяжка было [Ж 1933 Крывасельцы, р-н Краславы]. 

Свядомым прыхільнікам адкрыцця беларускай школы ў Краславе быў 

Эдвард Цынгель (нар. у 1914 г.), які сам да вайны працаваў у беларускай 

школе і пасля вайны, аж да смерці, папулярызаваў беларускую мову і куль-

туру. Пазітыўна навучанне беларускай мовы ўспаміналі вучні рускай школы 

«Варавікснэ» ў Краславе, якія ўдзельнічалі ва ўроках прадмету материн-

ская культура1: 

Да, я хажу в Варавікснэ. Я пашла на беларускую культуру. Маі 

радітелі іс Беларусі, патаму і пашла. Но, там, как бы, немножка 

беларускава языка, там культура, какіе празднікі беларускіе. 

Учітельніца іс Беларусі. Мы былі на экскурсіі в Мінске [Ж 1989 

Краслава, р-н Краславы]. 

Прыведзеныя вышэй цытаты паказваюць, што для большасці раз-

моўцаў беларуская мова не з’яўляецца важным фактарам ў фарміраванні 

тоеснасці, пры чым гэта адносіцца як да сярэдняга пакалення і моладзі, так 

і да асоб старэйшых. Роля мовы ў фарміраванні ідэнтычнасці трошкі інакш 

выглядае сярод маладзейшых асоб (рускамоўных), якія саромяцца беларус-

кай мовай. Вясковыя пенсіянеры, у большасці, адносяцца да сваёй беларус-

кай гаворкі пазітыўна або нейтральна, але па адной прычыне іх гаворка не 

спрыяе актыўнаму пачуццю беларускасці. Выклікана гэта яе спецыфікай, а 

дакладней «змешанасцю». Самі рэспандэнты называюць яе па-рознаму, але 

найчасцей «змешанай» (беларуска-рускай або беларуска-руска-польскай), 

што і ў пэўнай ступені (разам з іншымі чыннікамі) пераносіцца і на праб-

лему тоеснасці (таксама «змешанай», падвойнай): 

Тут змешаны язык, ні чыста беларускі, ні чыста рускі, ні чыста 

польскі, усё ў месце [М 1926 Упмалэ, р-н Краславы]; 

Мы гаворым па-руску. [Ці гэта чысты рускі?] Не, не. Гэта ня чыста 

рускі, ні беларускі, ні рускі, мешаны [Ж 1933 Індра, р-н Краславы]; 

Па-рускі. Так ні чыста па-рускі. Вот, мы тут на граніцы, Віцебская 

обласць, раньшэ ж мы гаварылі, што былі ў Віцебскай обласці. Так мы 

мешаные такіе – слова рускае, слова беларускае, вот так 

разгаварывалі да вайны [Ж 1939 Каталава, р-н Зілупэ]. 

Частка суразмоўцаў сваю мову называла нават рускай, перад усім на 

поўначы (р-н Зілупэ), дзе колькасць рускіх слоў значна перавышае беларус-

кія.  

Адносіны беларускамоўных жыхароў Латвіі да розных моў і гаворак 

Пытанне адносін мясцовага насельніцтва да моў і гаворак, у тым ліку і 

беларусаў, закраналася даследчыкамі [12; 13, с. 257–266]. Беларускамоўнае 

насельніцтва Латвіі ў штодзённым жыцці мае кантакт з рознымі мовамі і 

                                                 
1 Вучні маглі выбраць, у рамках прадмету, беларускую мову і культуру. 



гаворкамі: латышская мова (дзяржаўная), латгальскія гаворкі (мова суседзяў 

і каталіцкага касцёла), руская мова (ахоплівае ўсе сферы жыцця), польская 

мова (сям’я, суседзі, каталіцкі касцёл), беларускія гаворкі і беларуская літа-

ратурная мова. Адносіны да кожнай з іх розныя, выкліканы рознымі 

чыннікамі – сімпатыяй, прагматызмам, прэстыжам, распаўсюджанасцю і г.д. 

Беларуская мова  

Жыхары паўднёва-ўсходняй Латвіі маюць мінімальны кантакт з бела-

рускай літаратурнай мовай. Падкрэсліваюць, што яна не функцыянуе ў іх 

раёне, а дзесці «там, у глыбокай Беларусі». Успрымаецца звычайна 

пазітыўна і лічыцца прыгожай, але пад умовай, што хтосьці размаўляе па-

беларуску «граматычна». Асабліва добра прымаецца асобамі, якія прыехалі 

ў Латвійскую ССР пасля вайны і хадзілі ў школу ў Беларусі, дзе сутыкаліся 

з беларускай мовай і культурай: 

Беларуская мова ана такая інтересная. Ана очэнь такая глыбокая і 

там паглядзіце, якіе знаменітые учоные і пісацелі, такая мова! [Ж 1937 

Індра, р-н Краславы]; 

Но, беларускій язык очэнь красівый. Патаму што, как ево услышэл, 

как ево учыл. Но стіхі, ані мне кажэцца неперевадзімы. Да, нравіцца 

беларускій язык. І те вот паэты – Якуб Колас! [Ж 1953 Індра, р-н 

Краславы]. 

Негатыўны падыход да беларускай літаратурнай мовы заўважаецца ў 

часткі асоб сярэдняга пакалення і, асабліва, у моладзі, якая падкрэслівае «де-

ревенский» яе характар, нізкі прэстыж і амаль нулявую распаўсюджанасць 

у свеце. 

Беларускія гаворкі 

Адносіны да беларускіх гаворак розныя. Большасць старэйшых асоб 

высказваецца пра іх пазітыўна або нейтральна, падкрэсліваючы, што гэта іх 

мова і не ўмеюць размаўляць на іншай. 

Негатыўны падыход заўважаецца, напрыклад, у старэйшых асоб, якія 

нарадзіліся да вайны ў Польшчы і хадзілі ў польскую школу, а таксама ў 

асоб, якія не хочуць, каб дзеці праз беларускамоўную бабулю вывучылі «не-

правильный русский язык»: 

 Я гавару, я сама беларуска, не люблю беларускій язык, не люблю. Но, 

граматічэскі хто там разгаварываець [то так] [Ж 1926 Стрэмкі, р-н 

Краславы]; 

 Дочка, па-рускі разгаварываець йіна, йіна на меня ругаецца, мама 

«ну што ты  не можаш перавярнуць, дык дзеткі тады ўчуцца ад 

цябе абы што». Но, што я магу здзелаць, но нічэво, інагда мне выйдзець 

і па-рускі і па-беларускі, мой язык прыродный [Ж 1926 Стрэмкі, р-н 

Краславы]; 

 Мой брат сьміяўся «но што ты ўжэ сестра не можэш сказаць 

платок», вот, платок, вот. Ага, а я «а дзе мая хустка», […] а ён ужо 

гаварыць «а ты ўсё как у дзярэўні» [Ж 1928 Краслаў, р-н Краславы]. 



Негатыўнае стаўленне моладзі да мясцовай гаворкі выклікана нізкім 

прэстыжам і моўнымі тэндэнцыямі сярод маладзейшага пакалення: 

 Там дзевушкі ілі парні сьміяліся, што па-беларускі там шляпают, 

но і ўчыліся па-рускі [Ж 1926 Стрэмкі, р-н Краславы]. 

 

Руская мова 

Амаль усе мае суразмоўцы адносіліся да рускай мовы пазітыўна, рэдка 

нейтральна. Выклікана гэта перад усім высокім прэстыжам, гістарычнымі 

ўмовамі і тым, што яна ахоплівае ўсе сферы жыцця. Многія падкрэслівалі 

таксама распаўсюджанасць рускай мовы ў свеце: 

 Рускій сложный язык, граматіка сложная, но класіка, література 

руская – чюда. У латышэй десятай долі нет таво [Ж 1937 Індра, р-н 

Краславы]; 

 Нравіцца, не нравіцца. Он жэш лучшый чем беларускій язык. Так 

как бальшынство жытелей разгаварівает на рускам. Но, не 

бальшынство, но сорак працэнтав Латвіі разгаварівает на рускам 

языке. І к этаму языку не атносяцца так, как к беларускаму. Беларускій 

язык, эта па-мойму язык деревні. Рускій, но эта... Расія какая бальшая 

страна! Первае места па терріторіі в міре, і этат язык нужэн в міре 

тожэ. Этат язык все знают, я так щітаю. Но, там в Сэшэа, где бы я 

там не был, все знают. Тожэ в Англіі все будут знать рускій язык [М 

1988 Піедруя, р-н Краславы]. 

Польская мова 

Як да рускай, так і да польскай мовы амаль усе мае рэспандэнты ад-

носіліся пазітыўна і падкрэслівалі яе прыгажосць. Асабліва заўважаецца 

гэта ў выказваннях размоўцаў, што прыехалі ў Латвію пасля 1945 г. з Заход-

няй Беларусі, якая да 1939 г. уваходзіла ў склад Польшчы. Звязана гэта з 

доўгай традыцыяй выкарыстання польскай мовы ў адміністрацыі, ка-

таліцкім касцёле, адукацыі і сферы культуры. Роля і прэстыж польскай мовы 

знізіліся ў савецкія часы, але пасля 1991 г. наноў заўважаецца яе адраджэнне 

– існуюць польскія школы ў Краславе і Даўгаўпілсе, а дзве краіны – Латвія 

і Польшча – уваходзяць у Еўрасаюз, што дазваляе не толькі гандаль, але сва-

бодны турызм і магчымасць наведвання сваякоў за мяжой: 

Польская мова мне падабаецца. Полская мова мне заўсюліка 

падабалася, красівая. Хто чыста па-польску гаворыць, красіва [Ж 1923 

Гайселі, р-н Краславы]; 

Толька адно, што я люблю сільна польскій язык. Як я люблю, дзе 

палякі гаворуць, як у целевізар сматру і на сына «давай, пераключай на 

польскій канал». Які культурны язык, палякі так красіва гамонюць [Ж 

1932 Лупанды, р-н Краславы]. 

Польская мова, як і руская, часта лічыцца культурнай і супрацьстаўля-

ецца беларускай: 



 Польскій язык вапшчэ я очэнь люблю, культурный. Вот, эта самае, 

рускій тожэ быў харошый, культурный, не, не сказаць, беларускі самы 

паскудны [Ж 1926 Стрэмкі, р-н Краславы].  

Латышская мова 

Адносіны да латышскай мовы сярод рэспандэнтаў былі вельмі рознымі, 

ад пазітыўных да пагардлівых. Залежала гэта ад узросту суразмоўцы, гіста-

рычнага кантэксту і іншых чыннікаў. Пазітыўны падыход часцей заўважа-

ецца ў старэйшага пакалення, негатыўны – у сярэдняга (больш русіфікава-

нага), а моладзь з аднаго боку прызнае значэнне латышскай мовы як 

дзяржаўнай і патрэбнасць ведання яе, каб атрымаць добрую працу, але з дру-

гога боку ківае на невялікую распаўсюджанасць у свеце: 

Эта сабачій язык, латышскій язык эта сабачій язык. Латышы 

прімушают ізучять этат язык. Но, рускій быстра вернёцца, очень 

быстра. Быстрее, чем ім [латышам] кажэцца [М 1960 Краслава, р-н 

Краславы]; 

А латышскі тожэ нічэво. Я, кагда работала, была ў доме отдыха ў 

Маёрах, умесці з латышамі. Разгаварываюць хто можэць па-латыску, 

тожэ нічэво, латышскі я лучшэ люблю чым беларускій [Ж 1926 

Стрэмкі, р-н Краславы]; 

Он нужэн толька в Латвіі, в другом месте не будет нужэн. Но, 

можэт там в пасольствах, очень мала там, нескалька челавек. Он 

толька нужэн в Латвіі [М 1988 Піедруя, р-н Краславы]; 

Ну, там латыскі язык тожэ прэпадавалі [ў школе], але я ня очэнь 

яго любіла і не знала [Ж 1928 Пасіене, р-н Зілупэ]. 

Нейтральны падыход да латышскай мовы быў часта выкліканы фактам, 

што старэйшыя жыхары вёскі проста ёй не валодаюць і маюць рэдкі кантакт: 

А па латыскі мы не знаем. Красівы, ці некрасівы, мы не знаем. Не 

панімаем, дык не панімаем. Каждаму свой язык добры [М 1933 Індра, 

р-н Краславы]. 

Латгальскія гаворкі 

Лагтальскія гаворкі звычайна лічацца славянскім насельніцтвам не-

прыгожымі, што звязана не толькі з невысокім прэстыжам, але і гучаннем і 

неразуменнем гэтай мовы: 

І па-латгальскі разгаварываюць. А латгальскі які страшны язык. 

Латгальскі очэнь некрасівы, такі, такі пахожы да беларускага, таёй, 

вот. А ня-ня-ня, а лоба-боба там. Лоба-боба. Ну, харошая жэншчына 

лоба-боба. Па-латышскі сіева жэншчына, а па-латгальскі лоба-боба 

[Ж 1926 Стрэмкі, р-н Краславы]; 

А па-латгальскі нічо не панімаю я. Так не люблю латгальскій язык, 

цірпець не магу, он там такой каверканый [Ж 1928 Пасіене, р-н 

Зілупэ]. 



Часам размоўцы падкрэслівалі народны і змешаны характар латгаль-

скіх гаворак (латышскага з рускім і беларускім) і параўноўвалі іх з беларус-

кімі гаворкамі (змешанай мовай беларуска-руска-польскай): 

Не, латгальскі туда дальшэ. Дагда, туда за Краславу і там 

латгальцы. Тожэ інтересный язык. Но, у ніх такой язык, латышы 

смеюцца над нім, што так разгаварівают, какой-та народный, 

каверканый латышскій. Смесь языков: рускава, беларускава, 

латышскавуа і ваабшчэ. Так, як у нас тут, смесь беларускава, рускава 

і польскава. Но, што край то абычай [Ж 1937 Індра, р-н Краславы]. 

З пазітыўным настаўленнем да латгальскіх гаворак я сутыкаўся вельмі 

рэдка і датычыла гэта асоб, якія валодаюць мовай і, напрыклад, хтосьці з 

бацькоў меў латгальскае паходжанне: 

А патом я зь дзецьмі тут радам дружыла і наўчылась па-латгальскі. 

А ціпер харашо гавару па-латгальскі. Латгальскі мне лучшэ 

[падабаецца] как латыскі язык [Ж 1930 Каталава, р-н Зілупэ]. 

Ідыш 

Невялікі кантакт з мовай ідыш мелі толькі старэйшыя асобы, якія памя-

таюць даваенныя часы, калі яўрэі пражывалі ў Зілупэ, Пасіене ці Краславе. 

Рэспандэнты адносіліся нейтральна да ідыш, гаворачы, што іх суседзі звы-

чайна толькі паміж сабой размаўлялі на гэтай мове, а ў кантакце са славя-

намі па-руску або на мясцовай гаворцы. 

[Яўрэі з намі] па-рускі, а самі сабой, па-этаму, па-яўрэйскі [Ж 1928 

Пасіене, р-н Зілупэ]. 

Цыганская мова 

Кантакт з цыганскай мовай мясцовае насельніцтва мае спарадычны. 

Пасля вайны засталося няшмат цыганскіх сем’яў. Яна, як і ідыш, для маіх 

рэспандэнтаў, перад усім, незразумелая і гучыць як чужая: 

 Толька адна семя [цыган]. Ані между сабой разгаварівают [на 

цыганскай], но ані тожэ знают рускій язык, і не знаю, тожэ і 

латышскій. Он очень такой чужой. Я ево ваабще не знаю. Он для меня 

так звучіт очень боязна [М 1988 Піедруя, р-н Краславы]. 

Падсумаванне 

Сабраныя падчас палявых даследаванняў запісы размоў паказваюць, 

што беларуская мова не з’яўляецца ключавым фактарам ў фарміраванні 

ідэнтычнасці і не з’яўляецца прэстыжнай, у адрозненні ад мовы польскай, 

якая лічыцца важнай для польскай меншасці ў Латвіі. Рэспандэнты на пы-

танне “чаму яны з’яўляюцца беларусамі?” указвалі пераважна такія чыннікі, 

як месца нараджэння, паходжанне бацькоў ці запіс нацыянальнасці ў 

пашпарце ці пасведчанні аб нараджэнні. Да культурнага і моўнага аспектаў 

жыхары навязвалі спарадычна. У плане тоеснасці беларускамоўнае насель-

ніцтва паўднёва-ўсходняй Латвіі з’яўляецца падобным на жыхароў іншых 

рэгіёнаў Беларусі. 



Адносіны рэспандэнтаў да моў і гаворак, якія функцыянуюць на гэтай 

тэрыторыі былі розныя і змяняліся ў часе. Дзве мовы, руская і польская, 

гістарычна маюць высокі прэстыж і лічацца высокімі, культурнымі. Яны 

звычайна ахопліваюць або ўсе сферы жыцця (руская), або важныя з пункту 

гледжання жыхароў (адміністрацыя, культура, каталіцкі касцёл – польская). 

Падыход да латышскай мовы ў савецкі час быў пераважна негатыўным, а 

пасля 1991 г., калі Латвія зноў стала незалежнай краінай, прэстыж значна 

павысіўся, і частка асоб адносіцца больш пазітыўна, або проста прагма-

тычна. Латгальскія гаворкі не з’яўляюцца высокапрэстыжнымі ў адчуванні 

жыхароў славянскага паходжання, і пераважна іх гучанне не падабаецца бе-

ларусам ці палякам. 

Беларускія гаворкі звычайна выкарыстоўваюцца ў сям’і, і старэйшае 

пакаленне адносіцца да іх пазітыўна або нейтральна. Іншы падыход мае 

сярэдняе пакаленне рэспандэнтаў, якія праз савецкую адукацыю моцна 

зрусіфікаваны. Беларуская літаратурная мова пераважна падабаецца маім 

суразмоўцам, але адначасова лічыцца далёкай і не прысутнічае ў жыцці мяс-

цовага насельніцтва амаль увогуле. 
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