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У 1772 г. адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай. У выніку частка бе-
ларускіх зямель, у прыватнасці тых, якія знаходзіліся паміж Заходняй 
Дзвіной, Дняпром і Друццю, а таксама Інфлянты (Латгалія), увайшлі ў склад 
Расіі. Гэта Полацкае, Віцебскае, Мсціслаўскае і Інфлянцкае ваяводствы. 
Пасля трэцяга падзелу 1795 г. з тэрыторыі названых ваяводстваў, а таксама 
Пінскага павета, была ўтворана Мінская губерня [10, с. 48]. Латгалія, якая 
адышла да Расіі па першаму падзелу Рэчы Паспалітай, была перайменавана 
ў Дзвінскую правінцыю. З 1802 г. гэтыя тэрыторыі перайшлі пад юрысдык-
цыю Віцебскай губерні. 

Паводле перапісу 1782 г. у Латгаліі, без уліку дваран, чыноўнікаў і ду-
хавенства, налічвалася 167727 жыхароў, у тым ліку 161 тыс. сялян. Значны 
працэнт сялянства ў ХІХ ст. складалі рускія і беларусы, палякі і яўрэі [10, с. 
48–49]. 

Расійскія чыноўнікі і даследчыкі мясцовага сялянства не падзялялі іх на 
латышоў і латгалаў. Усе, хто размаўляў на незнаёмай мове, лічыліся латы-
шамі. Тым не менш аўтары шматлікіх твораў, справаздач адзначаюць вельмі 
цяжкае становішча латгальскага сялянства. Эканамічнае развіццё Латгаліі 
адбывалася марудней, чым зямель на захадзе Латвіі. 

Асновай латгальскага грамадства, якое працяглы час знаходзілася ў 
складзе Віцебскай губерні, з’яўлялася сям’я. Дадзеныя, атрыманыя ў выніку 
апрацоўкі інвентароў, сведчаць аб распаўсюджванні ў латгальскай вёсцы 
двух форм сялянскіх сем’яў: вялікіх нераздзеленых і малых. Звесткі пра 
3 608 сялянскіх сем’яў па стане на 1855 г. сведчаць аб тым, што сярод іх 
нераздзеленых было 1 205 (33,4%) і малых – 2 403 (66,6%). Нераздзеленыя 
сем’і складаліся з некалькіх шлюбных пар радні па бацькоўскай лініі. 
Адметнымі рысамі вядзення гаспадаркі нераздзеленых сем’яў з’яўлялася 



агульнасямейная ўласнасць, сумесная вытворчасць і пражыванне, а таксама 
калектыўнае спажыванне. 

Аснову малой латышскай сям’і складала адна шлюбная пара з нежана-

тымі дзецьмі. Аднак да сярэдзіны XIX ст. малыя сем’і не былі пераважаю-

чымі, часцей сустракаліся пашыраныя сем’і, якія складаліся акрамя бацькоў 

і дзяцей са сваякоў бакавых ліній – братоў, сясцёр, а часам аднаго з састарэ-

лых бацькоў. 

Вялікія сялянскія сем’і, якія мелі значную колькасць рабочых рук, ляг-

чэй спраўляліся з выкананнем паншчынных павіннасцяў і вядзеннем сваёй 

гаспадаркі. Акрамя таго, нераздзеленыя сем’і неслі менш расходаў на 

набыццё інвентару, хатняй утвары і г.д. Вялікая сям’я магла выдзеліць ра-

бочыя рукі для заняцця рамяством ці адыходным промыслам. 

Калі ў агульнай масе латгальскага сялянства па стане на сярэдзіну ХIХ 

ст. нераздзеленыя сем’і складалі 1/3 частку, то сярод сялян, якія мелі зямлю, 

іх было значна больш – 45,7% [1, c. 55]. Нераздзеленыя сем’і, як правіла, 

з’яўляліся і больш шматзямельнымі: 74,8% з іх карысталіся поўным участ-

кам зямлі, ці ўчасткам звыш нормы, у той час як сярод малых сем’яў такіх 

было 65,9%. Малыя сем’і, якія вялі самастойную гаспадарку, з’яўляліся ў 

асноўным у выніку адпачкавання ад сямейных ячэек больш далёкай радні ў 

сувязі з драбленнем зямельных участкаў [2, с. 55−56]. 

Працэс дзялення вялікіх сем’яў у Латгаліі к сярэдзіне XIX ст. мацней 

закрануў больш развітыя гаспадаркі, што размяшчаліся ўздоўж рэк, паблізу 

ад гарадоў, гэта значыць у месцах больш спрыяльных для збыту прадукцыі. 

Сяброўскія адносіны ў латгальскіх сем’ях былі з’явай рэдкай. Унутраная ат-

масфера ў сям’і была, як правіла, напружанай, і падзел зямлі спыняўся 

толькі рукой памешчыка, які не быў у гэтым зацікаўлены. Істотным факта-

рам, які ўплываў на падзел зямлі, з’яўлялася рэкруцкая павіннасць: з нераз-

дзеленых сем’яў часцей забіралі ў рэкруты, чым з малых. 

Да ліку маёнткаў з ярка выражанай тэндэнцыяй трымаць немнагалюд-

ныя двары, а пры неабходнасці падсяляць да іх батракоў, адносяцца такія як 

Азалмуйжа, Розенмуйжа, Янапаль, Кауната Рэжыцкага павета і Амбелі, 

Краслава, Ліксна, Кацуне Дзвінскага павета [3, с. 385–397]. У інвентарах 

гэтых і некаторых іншых маёнткаў адзначалася, што сяляне як і іх уладаль-

нікі некаторыя прадукты сваёй гаспадаркі выраблялі на продаж, а лён і льня-

ное семя прадавалі не толькі ў навакольных мястэчках, але і ў гарадах − Рызе 

і Пецярбургу [3, с. 401–406]. 

Нераздзеленыя сем’і пераважалі, як правіла, у больш адсталых раёнах, 

якія менш былі ўцягнуты ў рыначныя адносіны. Гэта звычайна былі буйныя 

шматзямельныя маёнткі са значнай колькасцю прыгонных. Іх уладальнікі 

мала ўнікалі ў гаспадарчыя справы, даручалі гэта ўпраўляючым і прыказчы-

кам, якія вялі гаспадарку без агратэхнічных удасканаленняў. Памешчыкі 

гэтых маёнткаў атрымлівалі вялікі прыбытак без усялякіх намаганняў. Пан-

скі засевак тут, як правіла, не павялічваўся, а калі ўзнікала неабходнасць, то 



рабілася гэта не за кошт скарачэння сялянскіх надзелаў, а за кошт узво-

рвання новых зямель. Па ўзгадненні з памешчыкам некаторым сялянам 

дазвалялася трымаць дадаткова (звыш нормы) 25–70 дзесяцін зямлі. Най-

больш характэрнымі ў гэтых адносінах былі маёнткі Люцынскага павета, 

менш развітога ў прамысловых адносінах [4, с. 57]. 

У маёнтку Шкелбены налічвалася 59 сялянскіх двароў, з іх 40 

прадстаўлялі сабой шматсямейныя калектывы, 19 двароў складаліся з малых 

сем’яў, прычым у іх жылі яшчэ 22 сям’і здольнікаў і 20 сем’яў батракоў [5, 

с. 126 ]. Маёнтак Ландскаропа налічваў 203 двары, з іх 183 складаліся з 

вялікіх сем’яў, а ў 20 маласямейных дварах жыло яшчэ 11 сем’яў здольнікаў 

[3, с. 4–28]. Побыт сялян гэтых маёнткаў быў больш замкнуты, 

патрыярхальны, хоць у некаторых з іх сяляне пачалі займацца  адыход-

ніцтвам. 

Матэрыялы інвентароў даюць магчымасць разгледзець структуру і 

колькасны бок латгальскіх сем’яў. Сярод нераздзеленых сем’яў пераважалі 

сем’і з колькасцю 6–10 чалавек, тады як сярод малых – 2–5 чалавек. Па 11 

чалавек і больш сустракалася ў нераздзеленых сем’ях [6, с. 58]. 

Вялікія сем’і, якія налічвалі 20 і больш чалавек, сустракаліся рэдка і 

прадстаўлялі сабой даволі складаныя калектывы. Самая вялікая сям’я была 

ў селяніна маёнтка Букмуйжа вёскі Кумпіні Мейкула Іванова: яна склада-

лася з 24 чалавек, у тым ліку з двух жанатых братоў і сям’і сына аднаго з іх, 

а таксама нежанатых сыноў і братоў [6, с.18]. Сям’я селяніна маёнтка Гай-

галава вёскі Лаздаўнікі Літоўніка налічвала 20 чалавек, яна складалася з 

сямейных ячэек трох жанатых братоў [5, с. 126]. 

У сялянскую сям’ю, якая не мела дарослых сыноў, прымалі зяця-пры-

мака. Ажаніўшыся, швагер працягваў весці з зяцем агульную гаспадарку. У 

большасці сем’яў зяць быў старэйшы за швагра. У маёнтку Звіргдзена ад-

значана нераздзеленая сям’я сялян Андрэевых, якая складалася з сямей зяця 

і швагра, халастога швагра, яго маці і сям’і дзядзькі швагра [6, с. 14]. 

Па даных Рэдакцыйнай камісіі за 1860 г. сярэдні склад сялянскага двара 

налічваў у Дзвінскім і Рэжыцкім паветах 5, а ў Люцынскім павеце 6,5 асоб 

мужчынскага полу. Улічваючы тыя абставіны, што колькасць жанчын у 

сям’і была прыблізна такой жа, сярэдні склад латгальскай сям’і быў 

прыкладна 10–15 чалавек [7, с. 10–11]. 

У 70-х гг. XIX ст. А.М. Семянтоўскі адзначаў, што ў Віцебскай губерні 

сярэдняя сялянская сям’я складалася з 7 дарослых членаў і 5 дзяцей [8, с. 42]. 

Шырокая хваля самавольных сялянскіх падзелаў, асабліва ў першыя 

гады пасля правядзення аграрнай рэформы, вымусіла адміністрацыю гу-

берні да прыняцця асобных мер па іх спыненні. Так, у 1864 г. міравыя 

пасрэднікі абавязаліся скасоўваць усе падзелы, якія былі праведзены не-

афіцыйна. Законнымі прызнаваліся толькі тыя з іх, якія адбыліся ў казённых 

сялян да апошняй люстрацыі 1856 г. і ў былых памешчыцкіх сялян да 1863 

г. [9, с. 105]. У цыркуляры віцебскага губернатара за 1871 г. зазначалася: 



“…толькі тыя сямейныя падзелы, дазволеныя сельскім сходам, павінны 

прызнавацца законнымі, якія дазволены згодна з законапалажэннем”. Так як 

самавольныя падзелы забаронены законам, то і рашэнні валасных судоў па 

спрэчках адносна маёмасці не могуць лічыцца сапраўднымі [5, с. 126–127]. 

Пры зацвярджэнні галавы сялянскага двара памешчыкі звычайна пры-

трымліваліся патрыярхальных традыцый − старэйшы ў хаце мужчына па ба-

цькоўскай лініі станавіўся галавой сям’і і двара. Сын станавіўся на чале 

гаспадаркі часцей за ўсё ў двух выпадках: па-першае, калі бацька па стане 

здароўя ці па ўзросце не мог выконваць сваіх абавязкаў, па-другое, калі ён 

па сваіх асабістых якасцях не падыходзіў да гэтага (адсутнасць ініцыятывы, 

п’янства). Тады памешчыкі ў сваіх інтарэсах замянялі такога галаву ма-

ладым і энергічным. У сем’ях, якія складаліся з жанатых ці халастых братоў, 

галавой сям’і станавіўся старэйшы брат. Малодшы брат станавіўся галавой 

гаспадаркі пры старэйшым, як правіла, у тых жа выпадках, што і сын пры 

бацьку. Такія сем’і ўзнікалі і тады, калі старэйшы сын вяртаўся з рэкруцкай 

службы і трапляў у сваю сям’ю. 

Асаблівую цікавасць прадстаўляюць латгальскія сем’і, дзе на чале была 

маці-ўдава пры жанатым сыне. У маёнтку Калупе вёскі Пуданы пражывала 

сялянская сям’я, галавой якой з’яўлялася “дачка Антона” сарака гадоў. У 

сям’і жыў таксама яе жанаты сын ва ўзросце 20 гадоў і малодшыя нежана-

тыя сыны. Сям’я трымала двух работніц [6, с. 35]. 

У сем’ях, якія складаліся з зяця і швагра, пытанне аб галаве востра не 

стаяла. Як правіла, 41,2% сем’яў узначальваў швагер і 58,8% – зяць [2, с. 89]. 

Сельскія сходы не маглі па сваёй ініцыятыве прызначыць галавою лю-

бога члена сям’і. У адной з пастаноў Сената за 1906 г. па прычыне адсут-

насці галавы сялянскага двара ўказвалася: “Пры адсутнасці роданачальніка 

ў сям’і, якая вядзе адну гаспадарку, усе спрэчкі аб тым, хто з членаў сям’і 

з’яўляецца галавой, вырашаюцца валасным судом” [9, с. 106]. Калі па якой-

небудзь прычыне сход пазбаўляў асноўнага нашчадка яго права на 

кіраўніцтва гаспадаркай, то апошні мог звяртацца ў вышэйстаячыя ўста-

новы па сялянскіх справах. У сем’ях, якія складаліся з пасынка і айчыма-

прымака, прынцып старшынства парушаўся часта: пасынак па дасягненні 

паўналецця звычайна станавіўся галавой гаспадаркі. 

Па заканадаўству Расійскай імперыі, якое існавала да пачатку ХХ ст., 

асноўная маёмасць сялянскай сям’і прадстаўляла сабой агульнасямейную 

маёмасць, але кіраваў ёю галава сям’і, на імя якога гаспадарка была запісана. 

У “Працах рэдакцыйнай камісіі па пераглядзе законапалажэнняў аб сяля-

нах”, выдадзеных у пачатку ХХ ст., падкрэслівалася, што “…па справах, 

якія тычацца агульнай гаспадаркі сялянскага двара, пазоўнікамі і адказнымі 

прызнаюцца ўладальнікі дамоў” [10, с. 188]. 

Акрамя кіраўніцтва гаспадаркай, галава сялянскай сям’і нёс адказнасць 

за выхаванне малодшых членаў сям’і. У гэтых адносінах асабліва вялікія 

паўнамоцтвы належалі бацьку. Кіруючае палажэнне галавы сям’і звычайна 



абстаўлялася і знешнімі знакамі пашаны. Маладыя члены сям’і абавязаны 

былі з пашанай з ім размаўляць. Звычайна да галавы сям’і, асабліва да ба-

цькі, звярталіся на “Вы”. За сталом галаве належала асобнае месца, ён узна-

чальваў сямейную трапезу і назіраў за парадкам падчас яды. Пачатак і за-

канчэнне трапезы звычайна суправаджалася чытаннем малітвы. Малодшыя 

члены сям’і, асабліва дзеці, выхоўваліся ў строгасці, у духу шанавання стар-

эйшых і беспярэчнай паслухмянасці. Усе дарослыя мужчыны павінны былі 

аддаваць усе свае заробкі галаве, які распараджаўся імі па сваім меркаванні 

[4, с. 99]. 

Мужчынскімі работамі ў Латгаліі лічыліся ворыва, баранаванне, сяўба, 

скірдаванне, стагаванне, касьба, вываз гною на поле. Вясеннія і асеннія та-

локі пры вывазе гною былі характэрнай з’явай для латгальскай вёскі. З па-

велічэннем колькасці малых сем’яў гэты своеасаблівы від суседскай узаема-

дапамогі яшчэ больш распаўсюдзіўся. Талака звычайна суправаджалася 

пачастункамі і часта ператваралася ў свята вёскі [5, с. 128]. 

Звычайна талачэбнікаў аблівалі вадой, а гаспадыню асобна, каб карова 

давала больш малака [11, с.89]. Талака, па-латышску talka, – гэта дапамога 

падчас жніва, асабліва вясной і восенню ў дні, так званай, гнойніцы, г. зн. 

тады, калі вывозяць на поле гной. 

Не ўсе талокі былі паспяховыя і выгадныя гаспадарам. На гаспадыню 

часта скардзіліся, як і наадварот, на талачэбнікаў – гаспадыня. Сама гаспа-

дыня талакі звычайна расхаджвала і плакала: шмат паелі, шмат выпілі, ды 

мала зрабілі [12, с. 89–91]. 

У абавязкі мужчыны ўваходзіла таксама нарыхтоўка паліва, рамонт і 

будаўніцтва жылля і гаспадарчых пабудоў, рамонт інвентару, прыгляд за 

коньмі і г.д. Старыя звычайна займаліся рознымі саматужнымі промысламі: 

плялі сеткі, кошыкі, лапці. У некаторых відах працы ўдзельнічалі як 

мужчыны, так і жанчыны. Да такіх адносіліся апрацоўка ільну, сенакос, ма-

лацьба. 

У справах вядзення хатняй гаспадаркі жанчыны падпарадкоўваліся хат-

няй гаспадыні. Асабліва вялікай уладай і аўтарытэтам карысталася свякроў. 

Прыгатаваннем ежы, напрыклад, займалася толькі свякроў ці пад яе 

кіраўніцтвам старэйшая нявестка, малодшыя нявесткі і дочкі, звычайна, да 

прыгатавання ежы не дапускаліся [5, с. 129]. 

Кожная нявестка забяспечвала поўнасцю бялізнай і адзеннем сваю 

сям’ю, а калі свёкар і свякроў былі непрацаздольнымі, то і іх. Шылі, вязалі, 

пралі і ткалі звычайна ў працяглыя зімовыя вечары. Гэтая праца выконва-

лася часам калектыўна. Пасядзелкі суправаджаліся песнямі, а калі не прых-

одзіліся на пасты, то і танцамі [4, с. 103]. 

Найбольш лёгкая праца звычайна даручалася дочкам ці любімым 

нявесткам. Пры гэтым прымалася да ўвагі такая акалічнасць: наколькі была 

плацежаздольнай сям’я нявесткі і які быў памер прыданага, што яна ўнесла 



ў сям’ю. Цяжкая хатняя праца і праца ў полі не толькі падрывала здароўе 

жанчыны, але і прыводзіла да яе ранняга старэння. 

Нявесткі ў нераздзеленай сям’і мелі права для патрэб сваёй малой сям’і 

прадаваць масла, малако, смятану, яйкі і г.д. Маёмасць жанчыны папаўня-

лася за кошт асабістых заробкаў: рукадзелля, збору грыбоў, ягад і г.д. Па 

дадзеных Рускага геаграфічнага таварыства, сялянкі Маліпаўскай воласці ў 

1870-х гг. выручалі за сезон ад продажу белых грыбоў 25–30 руб. 

Умовы пражывання латгальскай сям’і былі вельмі цяжкімі [4, с. 129]. У 

невялікай хаце, якая складалася з аднаго, радзей з двух пакояў, размяшча-

ліся  па 10–15 чалавек, а зімой тут утрымлівалі яшчэ і жывёлу. “Тут жа на 

палу, у брудзе, разам з малымі дзецьмі нярэдка расхаджвалі куры, парасяты, 

авечкі і цяляты... Другая палова хаты халодная, хаця там ёсць і печ, але яна 

паліцца толькі ў выключных выпадках” [13, с. 242]. 

Жаданне галавы двара стаць поўнаўладным уласнікам праяўлялася і ў 

яго спробах пазбавіцца ад найбольш непакорнага сваяка шляхам выгнання 

яго з сям’і, пазбаўлення долі маёмасці. Неабходна адзначыць, што са-

маўпраўства галавы сям’і, які выганяў малодшага сваяка, не сустракала 

афіцыйнай падтрымкі. Суд, як правіла, абавязваў домаўладальніка прыняць 

выгнанніка назад і апошняму рабіў унушэнне аб неабходнасці падпа-

радкоўвацца галаве сям’і. 

Для латышскіх сялян 30–50-х гг. ХIХ ст. былі характэрны раннія 

шлюбы. Адзін з даследчыкаў латышскага сялянства В.В.Смірноў адзначаў, 

што ў Віцебскай губерніі раней былі распаўсюджаны шлюбы хлопцаў у 16 

год, а дзяўчат – у 14, і толькі ўвядзенне закона 1830 г., які забараняў вян-

чанне, калі жаніх і нявеста не дасягнулі ўзросту адпаведна 18 і 16 гадоў, 

прывяло да паступовага знікнення такіх ранніх шлюбаў [13, с. 193]. 

Шлюбы, у якіх этнічная прыналежнасць маладых не супадала, най-

больш часта заключаліся ў Латгаліі паміж латышамі і беларусамі, пры гэтым 

часцей за ўсё муж і жонка з’яўляліся католікамі. Пасаг латгальскай сялянкі 

складаўся з дзвюх частак: “пуры” і “пасокі”. У “пуру” ўваходзіла адзенне, 

тканіна, бялізна. У жанчыны з сярэдніх сялянскіх сем’яў “пасока” звычайна 

складалася з каровы і авечкі, а з больш заможных сем’яў − было і некалькі 

кароў і нават конь. Памер прыданага, як правіла, залежаў ад волі бацькоў [5, 

с. 131]. Галоўную каштоўнасць у якасці прыданага для сялянкі з беднай 

сям’і прадстаўляла часта толькі адна карова. 

Згодна заканадаўству царскай Расіі пры заключэнні шлюбу пра-

васлаўнага з хрысціянінам іншай канфесіі дзеці хрысціліся на вобразу пра-

васлаўнай царквы [14, с. 18]. Нараджэнне пазашлюбных дзяцей і іх выха-

ванне было ўдзелам іх маці. 

Аб цяжкай долі латгальскай жанчыны сведчыць і такі факт, што яна не 

ўдзельнічала ў падзеле спадчыны. 



Мова інфляндскіх латышоў адрознівалася ад курляндскіх і ліфляндскіх 

латышоў. У латгальцаў сустракалася шмат польскіх і беларускіх слоў, а ў 

апошніх – нямецкіх. 

Па-руску латышы гаварылі дрэнна. Пачынаючы з 1865 г., калі сяляне 

ўсё больш уцягваліся ў гандлёвыя адносіны, латышы пачалі надаваць больш 

увагі вывучэнню рускай мовы. Гэта спрашчалася для іх тым, што латышская 

мова мае шмат агульнага з рускай, да таго ж гаворка латышоў утрымлівала 

ў сябе 3/6 славянскіх, і па 1/6 гоцкіх, фінскіх і нямецкіх дыялектаў; для 

гаворкі віцебскіх латышоў прапорцыя гэта яшчэ больш павялічвалася ў бок 

рускай мовы [8, с. 34]. 

У 1863 г. А. Семянтоўскі склаў апісанне жылля і побыту сялянскай 

сям’і Люцынскага павета. Яно дае ўяўленне пра гаспадарку віцебскіх латы-

шоў. Хата курная, даўжынёй 9 аршын, шырынёй – 8, сцены і столь з 

бярвення, падлога гліняная. Латышская хата часта не мела ніякіх рэлігійных 

упрыгожванняў, і толькі драўлянае, пачарнелае ад дыму распяцце сведчыла 

аб тым, што гэта хрысціянскае жыллё. Абсталяванне хаты складалі 2 лаўкі 

каля сцяны, услон і 2 ложкі [7, с. 41–42]. 

Галоўным багаццем сялянскай сям’і была жывёла. Латышская сям’я, 

што прыцягнула ўвагу даследчыка Ю. Янсана, мела 2 кані, 4 каровы, 6 

свіней, 16 авечак [15, с. 290–291]. 

Цяжкае мінулае наклала адбітак на аблічча і характар латышоў. Яны 

часцей змрочныя, задумлівыя, смутак незадавальнення адбіты на іх твары. 

У латышоў светлыя вочы, русыя валасы. Яны сярэдняга росту, але статныя 

і спрытныя. Вонкавы выгляд зусім не мяняецца ў хвіліны вяселля ці шчырай 

гутаркі з чалавекам, якога латыш паважае. Скрытнасць, недавер змяняецца 

адкрытасцю, ветлівасцю. Латышы гасцінныя, высока маральныя, лагодныя. 

Бояк паміж латышамі амаль не бывае. Распутства сярод жанчын таксама 

амаль невядома [8, с. 28]. 

Такім чынам, асновай латгальскага грамадства ў ХІХ ст. з’яўляліся ся-

лянскія сем’і латышоў-латгальцаў, змешаныя сем’і рускіх старавераў, бела-

рускія, польскія і яўрэйскія сем’і. Пераважную большасць з іх складалі лат-

гальскія сем’і. Яны падзяляліся на вялікія нераздзеленыя і малыя сем’і. 

Нераздзеленыя сем’і складаліся з некалькіх шлюбных пар радні па баць-

коўскай лініі. Аснову малой латышскай сям’і складала адна шлюбная пара 

з нежанатымі дзецьмі. Латгальскія сем’і прытрымліваліся патрыярхальных 

традыцый, як правіла, галавой сям’і і двара станавіўся мужчына па баць-

коўскай лініі. Латгальскае сялянства пакутавала ад гнёту расійскіх і поль-

скіх памешчыкаў, малазямелля. Самавольныя сялянскія падзелы зямлі па-

гаршалі і без таго цяжкую эканамічную сітуацыю ў Латгаліі. Але няглед-

зячы на даволі жорсткую нацыянальную палітыку рускага царызму, накіра-

ваную на русіфікацыю ўсіх галін жыцця латышоў Віцебскай Латгаліі, яны 

захавалі свае нацыянальныя рысы, культурныя асаблівасці і мову. 
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