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В статье анализируется проведение декады белорусской литера-

туры и искусства в Латвии в 1960 г. В качестве источников использо-

ваны материалы газет «Звязда» (Минск) и «Советская Латвия» (Рига). 

Помимо ярко выраженного доминирования коммунистической идеоло-

гии, декада белорусской литературы оказала значительное влияние на 

развитие близких контактов между литературными и культурными со-

обществами Латвии и Беларуси во второй половине ХХ в. 
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The article analyzes the decade of Belarusian literature and art in Latvia 

in 1960. Sources for the article were materials of newspapers “Zvyazda” 

(Minsk) and “Sovetskaya Latvia” (Riga). In addition to domination of 

communist ideology, the decade of Belarusian literature had a significant 

impact on the development of close contacts between literary and cultural 

communities of Latvia and Belarus in the second half of 20th century. 
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Культурнае жыццё Савецкага Саюза ў 1960-х гг. было адным з са-

мых цікавых элементаў тагачаснай рэчаіснасці. Палітычная “лібе-

ралізацыя” часоў “адлігі” не толькі спрыяла творчасці пісьменнікаў і 

мастакоў, але і ўзмацненню кантактаў паміж творцамі і шырокай 

публікай.  

У межах канцэпцыі “дружбы народаў” і для ўмацавання сувязей 

паміж рознымі рэспублікамі праводзіліся адмысловыя мерапрыем-

                                                 
* Аўтар выказвае падзяку Дзянісу Міронаву з Цэнтра сацыяльна-палітычнай гісторыі 

Дзяржаўнай публічнай гістарычнай бібліятэкі Расіі за магчымасць атрымаць матэрыялы для 

гэтага артыкула. 



ствы. Сярод іх – дэкады літаратуры, культуры ці мастацтва адной з рэс-

публік ў іншай саюзнай рэспубліцы. Падобныя формы культурных 

кантактаў таксама існавалі паміж Беларуссю і Латвіяй. 3−12 верасня 

1960 г. ў Латвіі адбылася дэкада беларускай літаратуры і мастацтва, у 

якой удзельнічала большасць тагачасных вядучых пісьменнікаў і ма-

стакоў з дзвюх краін. Мерапрыемствы дэкады дастаткова шырока 

асвятляліся ў прэсе, таму існуе магчымасць прасачыць спосабы 

апісання гэтай падзеі і асноўныя тэматычныя лініі. У якасці крыніцы 

для гэтага аналізу намі выкарыстоўваліся матэрыялы газет “Звязда” 

(Мінск) і “Советская Латвия” (Рыга). 

Ідэалагічны сэнс самога мерапрыемства падкрэслівалі афіцыйныя 

асобы. Так, намеснік міністра культуры Беларускай ССР М.А. Мін-

ковіч адзначаў: “Белорусские писатели стремятся в своих произведе-

ниях отразить черты нового в советском обществе, вскрыть наибо-

лее значительные явления в жизни своего народа, своим творчеством 

помочь партии в деле коммунистического воспитания трудящихся. 

Большая группа писателей едет на декаду белорусской литературы и 

искусства в Латвию. Вместе с ними мы горячо приветствуем брат-

ский латышский народ и желаем ему новых завоеваний во всех обла-

стях жизни”[1, с. 2]. Старшыня Савета Міністраў Латвійскай ССР Я.В. 

Пейвэ ў сваім артыкуле падкрэсліваў, што мерапрыемствы дэкады 

адбываюцца праз 20 год з часу “аднаўлення Савецкай улады ў Латвіі”: 

“Мы гордимся тем, что за годы Советской власти и белорусская и ла-

тышская литературы, руководствуясь методом социалистического 

реализма идут в ногу с жизнью и откликаются на актуальные и вол-

нующие темы современности. Мы рады тому, что наши литераторы 

дружат между собой и воспевают в своих творениях великие, славные 

дела советского человека – труженика и борца” [10, с. 1]. 

Верагодна, што адзначэнне гадавіны падзей 1940 г. і ўключэння 

Латвіі ў склад СССР супадала з жаданнем паказаць дасягненні палітыкі 

саветызацыі ў Латвіі і пашырэнне рознабаковых сувязей з суседнімі 

рэспублікамі. Наяўнасць гістарычных кантактаў паміж Латвіяй і Бела-

руссю дазваляла праводзіць шырокія паралелі: “Цікавасць грамадс-

касці Латвіі да развіцця беларускай літаратуры праявілася даўно. 

Ужо ў канцы мінулага стагоддзя ў розных латышскіх выданнях 

з’яўляліся першыя нарысы і заметкі, прысвечаныя асобным беларускім 

пісьменнікам і беларускай літаратуры ў цэлым. Адно з першых 

упамінанняў аб беларускай літаратуры мы знаходзім у латышскім эн-

цыклапедычным слоўніку Я. Драуніека, выдадзеным у 1891−1893 га-



дах” [5. с. 1]. У сваіх выступах беларускія літаратары таксама неаднара-

зова казалі пра вернасць камуністычнай партыі і курсу на пабудову но-

вага грамадства. Так, на адкрыцці выставы беларускай графікі ў Музеі 

латышскага і рускага мастацтва ў Рызе 4 верасня паэт Васіль Вітка ад-

значаў: “Сіла Савецкай краіны заключаецца менавіта ў тым, што 

творчыя дасягненні аднаго народа становяцца здабыткам усіх наро-

даў нашай неабсяжнай магутнай Радзімы. Нашыя сустрэчы на ла-

тышскай зямлі з’яўляюцца важнейшымі этапамі развіцця беларуска-

латышскай дружбы. Дзякуй вам за добрыя словы, якія сёння мы пачулі 

ад вас. З няменшай увагай мы выслухаем вашы крытычныя заўвагі, якія 

дапамогуць нам у далейшым развіцці беларускага мастацтва” [7, с. 3]. 

Як і кожная публічная падзея, дэкада беларускай літаратуры была 

рытуалізаваным мерапрыемствам са сваёй акрэсленай праграмай. 

Пачынаючы ад сустрэчаў з “дарагімі гасцямі”, прамоў, сталых элемен-

таў (перадусім літаратурных чытанняў і канцэртаў) і да развітанняў − 

падпарадкаванасць праграмным устаноўкам была сталай часткай са-

мой падзеі. 

3 верасня беларуская дэлегацыя прыбыла на самалёце ў Рыгу, дзе 

была сустрэта на высокім узроўні. Карэспандэнт газеты “Звязда” 

М. Карпоўскі пісаў пра гэта так: “Раніца ў дзень прыезду гасцей выда-

лася яркай, сонечнай. На рыжскім аэрадроме сабраліся вядучыя пісь-

меннікі Латвіі, прадстаўнікі грамадскасці, карэспандэнты рэспуб-

ліканскіх газет і часопісаў, работнікі Рыжскай кінастудыі. Сярод іх – 

пісьменнікі В. Лукс, Ю. Ванаг, А. Талцыс, Ж. Грыва, В. Берце і іншыя, 

міністр культуры Латвійскай ССР тав. Калпінь, старшыня 

Рыжскага гарвыканкома тав. Бауманіс і іншыя. Надыходзіць хвалю-

ючы момант сустрэчы. З самалёта выходзяць П. Броўка, П. Панчанка, 

Я. Брыль, М. Калачынскі, В. Вітка, Э. Агняцвет і іншыя беларускія 

пісьменнікі. Сяброўскія абдымкі, моцныя поціскі рук, радасныя, усхва-

ляваныя воклічы. Групы піянераў акружаюць гасцей, уручаюць ім яркія 

букеты кветак. Многія латышскія і беларускія пісьменнікі сустра-

каюцца, як старыя знаёмыя. І гэта не дзіўна. Мінулагодняя паездка ла-

тышскіх пісьменнікаў у Беларусь зблізіла літаратараў дзвюх рэспуб-

лік. Колькі тады было радасных сустрэч, шчырых, задушэўных размоў! 

Гэта былі сяброўскія гутаркі аб самым запаветным – аб шляхах 

развіцця савецкай літаратуры, аб майстэрстве, аб творчых сувязях і 

аб многім іншым, аб чым ёсць пагутарыць сябрам, добрым суседзям, 

якія жывуць побач і твораць дзеля агульных ідэалаў” [6, с. 1]. 

Урачыстае адкрыццё дэкады ў будынку Акадэміі навук у Рызе так-

сама апісвалася згодна тагачасных журналісцкіх узораў: “Вечарам у 



вышынным будынку Акадэміі навук Латвійскай ССР адбылося ўрачы-

стае адкрыццё дэкады беларускай літаратуры. У зале сабраліся рабо-

чыя і служачыя прамысловых прадпрыемстваў Рыгі, перадавікі вы-

творчасці, пісьменнікі, артысты, музыканты, мастакі, студэнты і 

выкладчыкі ВНУ сталіцы. Вечар адкрыў першы сакратар праўлення 

Саюза савецкіх пісьменнікаў Латвіі В. Лукс. У кароткім уступным 

слове В. Лукс гаварыў аб дружбе, што звязвае латышскі і беларускі 

народы, дапамагае ім у вялікай пераўтваральнай працы па выкананні 

грандыёзных прадвызначэнняў роднай Камуністычнай партыі, пера-

давымі байцамі якой з’яўляюцца майстры слова. В. Лукс асабліва пад-

крэсліў вялікую ролю, якую адыгрывае практыка сустрэч пісьменнікаў 

розных рэспублік для далейшага развіцця нашай многанацыянальнай 

савецкай літаратуры. З прывітаннем да беларускіх гасцей ад імя гра-

мадскасці сталіцы Латвіі выступіў сакратар Рыжскага гаркома КПЛ 

тав. Азан. Са словам у адказ выступіў старшыня праўлення Саюза са-

вецкіх пісьменнікаў БССР П. Броўка, цёпла прыняты прысутнымі. Ён 

перадаў сардэчнае прывітанне працоўным Латвіі ад братняга бела-

рускага народа і падкрэсліў, што дэкада беларускай літаратуры 

з’яўляецца яшчэ адным яркім праяўленнем мацнеючай дружбы народаў 

нашай вялікай Радзімы” [6, с. 1]. 

Літаратурная частка вечара была менш фармальнай: “З чытаннем 

сваіх вершаў выступілі беларускія і латвійскія паэты. Цёпла, заду-

шэўна сустракала аўдыторыя выступленне беларускіх паэтаў, якія 

стварылі ў сваіх вершах яркую карціну гісторыі і сённяшняга жыцця 

беларускага народа, яго подзвігаў у будаўніцтве новага жыцця. У 

канцэрце, які затым адбыўся, прынялі ўдзел артысты вядучых 

рыжскіх тэатраў, а таксама ансамбль танца “Сакта”” [6, с. 1]. 

Згодна з такім сцэнарыем адбываліся сустрэчы і ў іншых гарадах і 

мясцовасцях Латвіі. Аднак там здараліся больш спантанныя 

праяўленні сяброўскіх пачуццяў і адчуваўся менш фармалізаваны ха-

рактар спатканняў. Напрыклад, паэтэса Еўдакія Лось  так пісала пра 

сустрэчу ў Рэзекнэ: “Рэзекнэ. На мяжы раёна нас ужо чакалі да-

рослыя, дзеці з маленькімі букецікамі палявых кветак. Пры ўездзе ў го-

рад аўтобус быў спынены першымі жыхарамі: выйшлі, “прагаласа-

валі”, і не пусцілі нават да плошчы даехаць, дзе ўжо сабраўся цэлы 

мітынг” [8, с. 3]. Латвійскі журналіст Я. Ромбах таксама пісаў пра 

асаблівы характар гэтай сустрэчы: “Этот день выдался пасмурным. 

Было прохладно. Но казалось, что откуда-то струится яркий солнеч-

ный свет. Так много было вокруг цветов и так тепло улыбались люди. 

У здания Резекненского горисполкома образовалась настоящая живая 



запруда. Масса людей с нетерпением ожидала приезда дорогих гостей 

− участников декады белорусской литературы” [11, с. 4]. Нягледзячы 

на дастакова фармальны характар самога мерапрыемства эмацыйны 

ўздым удзельнікаў, які адбіўся на старонках газет можа адчуць і су-

часны чытач. 

Завяршэнне дэкады таксама суправаджалася спантаннымі пра-

явамі эмоцый сярод сустракаючых дэлегацыю: “У суботу, 10 верасня, 

група беларускіх пісьменнікаў выехала ў горад Салдус. У Салдусе на 

плошчы 1 Мая ўдзельнікаў дэкады з нецярплівасцю чакалі працоўныя 

горада. Як толькі госці выйшлі з аўтобуса, іх адразу ж акружыў цесны 

натоўп, засыпалі кветкамі. Тут жа на вуліцы адбыўся не прадугле-

джаны праграмай мітынг” [2, с. 1]. 

Сустрэчы з рабочымі, калгаснікамі, інтэлігенцыяй, студэнтамі і 

дзецьмі былі неад’емнай часткай мерапрыемстваў дэкады. Непасрэдны 

кантакт з шырокай грамадскасцю лічыўся важным для развіцця пісь-

менніцкай творчасці, якая, як ужо адзначалася вышэй, павінна была 

грунтавацца на прынцыпе сацыялістычнага рэалізму. Наведванне ры-

балавецкага калгаса “Звейніекс” у Скулце Рыжскага раёна было адным 

з першых для беларускіх пісьменнікаў пасля сустрэчаў у Рызе. Карэс-

пандэнт М. Карпоўскі апісваў гэта так: “Гасцей сустрэла вялікая група 

латышскіх рыбакоў. З прывітальным словам да гасцей звярнуўся ра-

ботнік арцелі Карліс Дабеліс. Ад імя беларускіх пісьменнікаў выступіў 

М. Калачынскі. Старшыня рыбалавецкага калгаса Альфрэд Біезайс за-

прасіў беларусаў на траулер “Земгале”, каб зрабіць прагулку па Рыж-

скаму заліву. Траулер адыходзіць ад прычала. Шчоўкаюць фотапа-

раты, узнікаюць ажыўленыя гутаркі. На палубе чуюцца песні – ла-

тышскія, беларускія, рускія. Траулер падыходзіць да малога бота 

№ 18. Госці назіраюць як рыбакі вымаюць улоў. У сетках – камбала, 

вугры, салака… Беларускім гасцям расказваюць аб вытворчым жыцці 

арцелі. Сёлета яе даходы складаюць 16,5 мільёна рублёў. Пасля паездкі 

па Рыжскаму заліву беларускія пісьменнікі накіроўваюцца ў Дом куль-

туры рыбалавецкай арцелі “Звейніекс”. Тут ужо сабраліся сотні ры-

бакоў, каб паслухаць выступленні беларускіх гасцей. Сустрэчу адкрыў 

старшыня Рыжскага райвыканкома Баценіек. Сакратар праўлення 

Саюза савецкіх пісьменнікаў Латвіі Ю. Ванаг прадставіў гасцей. Ад 

імя беларускіх пісьменнікаў латышскіх рыбакоў вітаў П. Пестрак. За-

тым адбылася літаратурная частка вечара, у час якой выступілі з чы-

таннем сваіх вершаў В. Вітка, А. Вялюгін, Е. Лось, Э. Агняцвет, С. Гра-

хоўскі, Р. Сабаленка і іншыя. Латышскія пісьменнікі В. Лукс, 

Я. Асманіс, М. Рудзіціс прачыталі рад перакладаў на латышскую мову 



твораў беларускіх аўтараў. Цёпла віталі гасцей дзеці рыбакоў. П. Пан-

чанка ўручыў гаспадарам памятны падарунак – ілюстраваны альбом 

“Савецкая Беларусь”. У заключэнні адбыўся канцэрт мастацкай са-

мадзейнасці, у якім прынялі ўдзел самадзейныя артысты рыбалавец-

кага калгаса” [7, с. 3]. 
У адрозненне ад больш фармальнага стылю журналіста, Еўдакія 

Лось спатканні ў Скулце апісвала інакш, з эмацыйным націскам і са 
значна большым паказам гендэрных роляў, якія павінны былі да-
носіцца да тагачаснай чытацкай аўдыторыі: “Усе мужчыны маюць тут 
адну прафесію – рыбака. Ім дапамагаюць сціплыя, мужныя, ветлівыя 
і гасцінныя жанчыны-рыбачкі. Нават дзяўчаткі, што падносілі нам 
пунсовыя, прыморскія кветкі, а пасля спявалі і танцавалі ў калгасным 
Палацы культуры ў канцэрце мастацкай самадзейнасці – таксама 
амаль што рыбачкі: працуюць на калгасным кансервавым заводзе і за-
вочна вучацца ў Рыжскім тэхнікуме рыбнай прамысловасці” [9, с. 3]. 
Беларуская дэлегацыя была пад уражаннем мясцовай рыбнай гаспа-
даркі: “Гаспадарка ўражвае маштабамі і прыгажосцю: вялікі пасё-
лак-горад, шматпавярховы будынак Палаца культуры вялізны кветнік 
перад ім… Дарожка, пасыпаная жоўтым жвірам, вядзе да ўз-
бярэжжа, дзе ў зацішнай бухтачцы стаіць напрацаваны за дзень (мы 
прыехалі адвячоркам) рыбалоўны флот. Безліч мачтаў, трубаў, карпу-
соў… Як ў вялікім порце! Здзіўляюцца нават вопытныя “мараплаўцы і 
рыбакі” – Янка Брыль і Міхась Калачынскі. Колькі багацця дае ў рукі 
людзям Савецкая дзяржава – бяры, працуй, дасягай! І яны працуюць, 
гэтыя нястомныя людзі з загрубелымі рукамі і абветранымі тварамі” 
[9, с. 3]. Літаратурны партрэт капітана рыбалавецкага траулера, накрэс-
лены рукой беларускай паэтэсы, у пэўным сэнсе выбіваўся з канонаў 
савецкай літаратуры і дэманстраваў іншы спосаб апісання рэчаіснасці: 
“Карл Тасіс – малады, але вопытны (ледзь не адзінаццаць год працуе!) 
капітан рыбалавецкага траулера. Рослы, прыгожы і сарамлівы, як 
дзяўчынка. Кінааператар папрасіў яго зняцца разам з паэтэсай, дык 
ён пачырванеў і заміргаў вейкамі, а кветку, што тая запрапанавала 
яму, выпусціў з рук… Карл Тасіс кожны дзень выходзіць у мора. Яго 
судна заўсёды выконвае і перавыконвае план лоўлі рыбы. Прыемна 
было паціснуць руку чалавеку, які не баіцца марской стыхіі і нялёгкай 
сваёй працай памнажае багацце краіны!” [9, с. 3].  

Важным элементам у прамовах галоўных дзеючых асоб дэкады і ў 
журналісцкіх матэрыялах было падкрэсленне “дружбы народаў” і кан-
тактаў паміж беларусамі і латышамі на працягу стагоддзяў. Пры гэтым, 
амаль у кожным выступе, апрача латышоў і беларусаў, згадваліся так-
сама рускія і радзей іншыя народы СССР. Напрыклад, у Рэзекнэ: “Со 



сцены слышатся белорусский, латышский, русский языки. Белорусские 
товарищи читают латышские стихи на белорусском языке, латыши 
– белорусские на латышском” [11, с. 4], у Скулце: “Як родныя браты, 
змагаліся ў партызанах латышы, беларусы, рускія…” [9, с. 3] і ў іншых 
мясцовасцях. 

Постаць Яна Райніса была адной з ключавых для паказа глыбокіх 

гістарычных (перадусім літаратурных) сувязей паміж латышамі і бела-

русамі. Падзеі дэкады прыпадалі на ўгодкі нараджэння і смерці латыш-

скага паэта, таму беларускія пісьменнікі аддалі даніну ягонай памяці 

некалькі разоў. Беларускія літаратары пісалі пра значэнне Райніса 

наступнае: “Здарылася так, што дэкада беларускай літаратуры ў 

Латвіі супала са знамянальнай датай – 95-годдзем з дня нараджэння 

вялікага латышскага паэта Яна Райніса. Сёння латышскі народ, які 

жыве ў новую светлую эпоху, аб якой так смела і страсна марыў вялікі 

пясняр свабоды, ушаноўвае памяць таго, чыё імя для яго свята і до-

рага. Райніс, магутны паэт-мысліцель, змагар-рэвалюцыянер закрануў 

у сваёй творчасці самыя патаемныя струны душы латышскага 

народа, выказаў яго спрадвечныя імкненні, думкі і спадзяванні. Імя 

вялікага Райніса дорага не толькі латышам, яно дорага і нам, белару-

сам. Райніс заўсёды з глыбокай увагай і вялікай сімпатыяй сачыў за 

лёсам беларускага народа, цікавіўся яго культурай і асабліва літара-

турай. Цесная дружба звязвала яго з другім народным песняром – бе-

ларускім паэтам Янкам Купалам. Народ Беларусі свята захоўвае па-

мяць аб тых днях, калі ў 1926 г. Ян Райніс прыяжджаў у Мінск і шчыра 

радаваўся поспехам маладой Савецкай рэспублікі. Для нас, беларускіх 

савецкіх пісьменнікаў, Райніс застанецца вечным ўзорам таго, як 

трэба служыць сваёй творчасцю народу, змагацца ў імя вялікіх і свет-

лых ідэалаў” [3, с. 1]. 

12 верасня на завяршэнне дэкады (і ў гадавіну смерці Райніса) 

Пятрусь Броўка ад імя беларускай дэлегацыі выступіў з прамовай ля 

магілы латышскага класіка: “Мы беларускія пісьменнікі, з вялікай па-

шанай стаім ля магілы Райніса – вечна жывога генія латышскага 

народа. Райніс горача любімы беларусамі, украінцамі, вялікім рускім 

народам, усімі народамі Савецкага Саюза, усім прагрэсіўным ча-

лавецтвам. Калі б Райніс мог бачыць, што робіцца на яго радзіме, на 

землях братоў-суседзяў, ён бы ганарыўся і быў шчаслівы. Райніс горача 

любіў культуру латышскага народа, але з няменшай павагай адносіўся 

і да культуры народаў-суседзяў. Вялікую будучыню ён прадказваў бе-

ларускай літаратуры. Хіба нашы сустрэчы не з’яўляюцца наглядным 

сведчаннем ажыццяўлення мараў Райніса аб дружбе і братэрстве 



народаў? Райніс марыў аб чалавеку будучыні, і ён прыйшоў, гэты ча-

лавек. Ён будуе сёння камуністычнае грамадства і ідзе на чале ўсяго 

прагрэсіўнага чалавецтва” [2, с. 1]. Уключэнне Райніса і ягонай твор-

часці ў кантэкст савецкай рэчаіснасці было не толькі спосабам 

наблізіць яго постаць да патрабаванняў камуністычнай ідэалогіі, але 

грунтавалася на рэальных гістарычных падставах. Сувязі паміж 

Райнісам і беларускай літаратурай, Беларуссю былі грунтам для такога 

збліжэння. 

Апрача творчасці Райніса, цікавым элементам, які паказваў повязі 

паміж Латвіяй і Беларуссю, было падарожжа беларускай дэлегацыі ў 

Латгалію. Тут, акрамя ўжо звычайных на такіх мерапрыемствах пра-

моў, канцэртаў і чытанняў твораў, можна знайсці недастаткова выраз-

ныя, але ж бачныя згадкі пра беларускую меншасць у Латвіі. Свае ўра-

жанні ад Латгаліі Еўдакія Лось апісвала так: “Нас сутракае Латгалія 

– край блакітных азёр і белых бярозак, край працавітых і шчырых 

людзей. Латгалія – суседка Беларусі… Тут ледзь не кожны, хто раз-

маўляе з намі, ведае нашу мову, сустракаўся з нашымі людзьмі. Тут 

ледзь не на кожным доме, на варотах школ – дзяржаўны сцяг Беларусі, 

плакаты з лозунгамі і прывітаннямі на беларускай мове… Да нас вы-

ходзяць не толькі ў латышскім, але і ў беларускім нацыянальным 

адзенні. Нам паказваюць не толькі латышскія і латгальскія песні і 

танцы, але і беларускія…” [8, с. 3]. Адносіны паміж латышскімі і бела-

рускімі літаратарамі ў апісанні паэтэсы сталіся больш цеснымі, а мовы 

перапляталіся: “Мы складаем сапраўдную сям’ю сяброў па творчасці і 

па духу. Малады паэт Імант Аўдзінь з поспехам чытае верш П. Броўкі 

“Памылка”, Яніс Плотніекс – верш Максіма Танка “Авэ Марыя”. 

Пасля Васіля Віткі з чытаннем перакладу яго верша выступае Арвід 

Скамбэ. Цэцылія Дзінэрэ прадстаўляе латышам Міхася Ка-

лачынскага, Язэп Османіс – Эдзі Агняцвет, Юлі Ванаг – Анатоля Вя-

люгіна… Нашы паэты не застаюцца ў даўгу, яны чытаюць вершы ла-

тышскіх паэтаў, перакладзеных імі на беларускую мову. На вечары ў 

Даўгаўпілсе ўпершыню прагучаў і горача ўсхваляваў людзей верш Ра-

мана Сабаленкі “Латгалія мая”” [8, с. 3]. 

Тэма сувязей паміж двума народамі ў часы Другой Сусветнай 

вайны таксама неаднаразова ўзгадвалася ў выступленнях: “Першы са-

кратар райкома партыі тав. Цітоў сказаў цёплыя словы пра беларускі 

народ, пра сваіх суседзяў – працоўных Дрысенскага раёна, з якім 

Дагдскі раён спаборнічае: “Цяжка знайсці такі народ, які перажыў 

больш… Беларуская зямля густа паліта крывёю лепшых яе сыноў… Бе-



ларусы першыя ўзняліся на барацьбу з нямецка-фашысцкімі за-

хопнікамі… Людзі Латгаліі, як бліжэйшыя суседзі, пайшлі дапамагаць 

беларусам у іх барацьбе з агульным ворагам, а беларусы яшчэ больш 

дапамаглі нам”” [8, с. 3]. 

Сярод завяршальных мерапрыемстваў дэкады была таксама су-

стрэча беларускіх і латышскіх пісьменнікаў са школьнікамі Рыгі. 

“Раніцай 10 верасня група ўдзельнікаў дэкады прыйшла ў Рыжскі па-

лац піянераў у госці да юных ленінцаў. На сустрэчу з піянерамі Рыгі 

прыйшлі Я. Брыль, В. Вітка, М. Калачынскі, М. Грамовіч, С. Грахоўскі, 

Е. Лось, а таксама латышскія пісьменнікі Ю. Ванаг, Я. Асманіс і 

Ц. Дзінерэ. Пад дружныя апладысменты Я. Брыль перадаў юным гра-

мадзянам Рыгі гарачае прывітанне ад іх сяброў – піянераў Мінска. 

Брыль пазнаёміў школьнікаў з прысутнымі тут беларускімі пісьмен-

нікамі, расказаў аб тым, якія кнігі для дзяцей яны пісалі за апошні час. 

Затым перад дзецьмі выступілі ўдзельнікі гэтай сустрэчы, якія прачы-

талі свае вершы і апавяданні. Урывак з паэмы М. Калачынскага 

“Прыгоды Патапкі”, гумарыстычны верш С. Грахоўскага аб нядбай-

ным школьніку, беларуская казка ў перакладзе на латышскую мову, 

прачытаная Ю. Ванагам, і іншыя творы для дзяцей беларускіх аўта-

раў былі па дзіцячаму непасрэдна сустрэтыя аўдыторыяй. Пісьменнік 

І. Грамовіч перадаў ад удзельнікаў дэкады ў дар бібліятэцы Палаца 

піянераў кнігі беларускіх пісьменнікаў” [3, с. 1]. 

12 верасня 1960 г. у зале Латвійскага ўніверсітэта адбыўся за-

ключны вечар дэкады беларускай літаратуры і мастацтва ў Латвіі. 

Урачыстыя прамовы і абвяшчэнні аб узнагароджанні беларускіх літа-

ратараў Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета Латвійскай ССР былі 

важнай часткай тагачаснага наратыву, аднак паміж імі можна сустрэць 

і менш ідэалагізаваныя моманты: “Адзін за адным падымаюцца на тры-

буну беларускія пісьменнікі П. Пестрак, П. Панчанка, А. Вялюгін, 

Э. Агняцвет і іншыя. У прыціхшай зале гучаць вершы на беларускай 

мове. Асабліва цёпла сустрэлі прысутныя выступленне П. Броўкі, які з 

вялікім уздымам прачытаў свой верш, прысвечаны Уладзіміру Ільічу 

Леніну. Услед за сваімі беларускімі сябрамі выступаюць латышскія 

паэты, якія чытаюць вершы гасцей у перакладзе на сваю родную мову” 

[4, с. 3]. На вечары таксама зачыталі прывітальнае слова ад тагачаснага 

патрыярха латышскай літаратуры Андрэя Упіта, які напісаў між іншым: 

“Немыслимо погасить в моей памяти далёкое пастушье детство, ко-

гда с берегов Даугавы я глядел на плоты, сплавляемые белорусами. По 

вечерам плотогоны, пристав к берегу, тихонько напевали вокруг кост-

ров свои печальные песни, очень похожие на наши народные дайны. 



Профессия критика и литературоведа повелела мне всю жизнь 

неустанно следить за словесным искусством других народов. В 1933 

году я издал обзор белорусской литературы в четвёртом томе моей 

“Истории всемирной литературы”. За китайской стеной буржуазной 

Латвии в то время судить о ней было возможно только понаслышке, 

да и по редким отрывкам произведений” [12, с. 4]. 

Дэкада беларускай літаратуры і мастацтва 1960 г. была адным з 

самых маштабных мерапрыемстваў паваеннага часу, дзе так шырока 

дэманстраваліся дасягненні беларускай культуры ў Латвіі. Вядома, што 

яна не магла прайсці па-за савецкімі камуністычнымі ідэйнымі рам-

камі. Аднак магчымасць непасрэдных кантактаў паміж беларускімі і 

латышскімі творцамі, паміж пісьменнікамі, мастакамі, артыстамі і шы-

рокай публікай не толькі ў Рызе, але і ў шматлікіх гарадах і пасёлках 

Латвіі выклікала сапраўдную цікавасць і захапленне. У наступныя 

дзесяцігоддзі творчыя сувязі, якія пачаліся ў 1960 г. далі значны плён 

у літаратурных кантактах паміж латышскай і беларускай літаратурамі. 
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