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В статье анализируются взгляды ис-
торика и архивиста Ивана (Яниса) Спро-
гиса (1833−1918), касающиеся белорус-
ского национального движения и белорус-
ского языка. Для анализа использова-ны 
дневники и публицистические статьи 
Спрогиса. Обращается внимание на схо-
жесть взглядов Спрогиса с деятелями «за-
падноруссизма», но при этом указывается 
на то, что он сохранял латышское нацио-
нальное самосознание и контакты с ла-
тышскими деятелями конца XIX − начала 
ХХ века. Спрогис считал белорусское 
национальное движение результатом 
польско-русского соперничества в запад-
ных губерниях Российской империи, а бе-
лорусский язык − диалектом русского 
языка. 
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The article analyzes the views of 

historian and archivist Ivan (Janis) Sproģis 

(1833−1918) about Belarusian national 

movement and Belarusian language. For the 

analysis used diaries and journalistic articles 

of Sproģis. Attention is drawn to the 

"West-Rus'ism", but indicated that he 

maintained Latvian national identity and 

contacts with Latvian leaders late XIX − early 

XX century. Sproģis felt Belarusian national 

Russian Empire, and Belarusian language − a 

 

 

 

Постаць Івана (Яніса) Спрогіса (1833−1918) сёння малавядомая бела-

рускаму чытачу. Магчыма толькі спецыялісты (перадусім гісторыкі і супра-

цоўнікі архіваў) ведаюць пра яго навуковую і грамадскую дзейнасць. 

Латвійскія гісторыкі знаёмыя з творчасцю Спрогіса ў першую чаргу праз 

археаграфічныя працы і фальклорныя зборнікі. Асоба Спрогіса вельмі неад-

назначная. Яго погляды можна залічыць да своеасаблівай версіі «заходне-

русізму» з элементамі латышскай саматоеснасці, пры гэтым ён усведамляў 

усе складанасці і неадназначнасці гістарычнага лёсу беларускіх земляў у 

складзе Расійскай імперыі. Пісаць пра асобу, якая мела даволі негатыўныя 

адносіны да беларускага нацыянальнага руху пачатку ХХ ст. сапраўды скла-

дана. Аднак для адэкватнай рэканструкцыі мінулага галасы такіх сведкаў, 

як Спрогіс, таксама важныя і могуць быць цікавым прадметам даследавання. 

Яніс Спрогіс нарадзіўся ў сялянскай сям’і 20 чэрвеня 1833 г. ў вёсцы 

Сіліні (Сілак) каля маёнтка Штоксмангоф (Ліфляндская губерня, зараз – 

Латвія). Бацька Яніса Якаў Спрогіс (з латышскай мовы гэтае прозвішча 

значыць «кучаравы») [1, l. 1] быў дастаткова забяспечаным селянінам, які 

не толькі займаўся земляробствам, але таксама будаваў невялікія рачныя 



 

 

судны [1, l. 3]. Непасрэдная блізкасць Заходняй Дзвіны вельмі спрыяла та-

кому рамеснаму занятку, што значна палепшыла сямейны бюджэт. Тым не 

менш Іван хоць і быў малодшым дзіцём у сям’і, але ўжо ў 10 год павінен 

быў працаваць у полі з бараной [1, l. 5]. Вельмі важным момантам для сама-

тоеснасці Івана была блізкасць вялікай ракі і інтэнсіўная камунікацыя па ёй: 

гандлёвыя кантакты не толькі паміж мясцовымі латышскімі сялянамі, але 

таксама з беларусамі (якіх ён называў «древними кривичами») [1, l. 4]. Не-

калькі дзясяткаў год пазней Спрогіс узгадваў свае першыя спатканні з бела-

рускімі сялянамі наступным чынам: 

«Пишущему эти строки, родившемуся в Лифляндской губернии, на са-

мой границе с Витебскою губерниею, над рекою Западною Двиною, ещё в 

младенческие годы многократно приходилось быть свидетелем своими гла-

зами, как в весеннюю пору, из верховьев р. Западной Двины, целыми верени-

цами проносились в г. Ригу, нагруженные всяким сырым товаром — пень-

кою, льном, зерновыми хлебами, кожами и тому подобным многочисленные 

огромные деревянные барки − струги. На каждой из этих барок находилось 

не менее 50−60 тамошних местных русских людей, крестьян, рабочих. Все 

эти рабочие, ворочая двумя − спереди и сзади барки − огромными, наподо-

бие мачт, опущенными в воду вёслами, и партиями человек по десяти с 

обоих боков подгребая барку, всегда оказывались одетыми в однообразные, 

из толстого, грубого, дешёвого сукна белые свитки. Головы же их всех 

украшали также грубые, белые высокие конические колпаки. Самым есте-

ственным представляется, что свидетели и созерцатели этих и других по-

добных им простых русских людей, крестьян, могли усвоить им прозвище 

«белоруссы». Латыши же, этих рабочих и других белоруссов всегда назы-

вали kreewi, krecwini – русские, руссаки»1 [2, с. 580−581]. 

Апрача гэтага кардынальным момантам у жыцці ўсёй сям’і Спрогісаў 

была змена веравызнання з лютэранскага на праваслаўнае ў 1843 г. Паводле 

аўтабіяграфіі Івана Спрогіса, напісанай ў 1912 г. для латышскай газеты 

«Juhrneaks», асноўнай прычынай гэтага кроку была надзея палепшыць сваё 

сацыяльнае становішча і пазбавіцца дамінавання нямецкіх баронскіх элітаў 

і лютэранскага духавенства праз прыналежнасць да дамінуючай ў імперыі 

праваслаўнай царквы. Таксама сваю ролю адыграла надзея на прыхільнасць 

расійскага манарха [1, l. 6]. 

У 1848 г. для навернутых у праваслаўе мясцовых латышоў каля стара-

даўняга Кукеноскага замка была збудавана праваслаўная царква Святых 

Пятра і Паўла, дзе літургію служылі па-латышску. Пры царкве была таксама 

пачатковая «народная» школа, у якой навучаўся Іван Спрогіс [1, l. 7]. Праз 

два гады праваслаўны святар рэкамендаваў яго для паступлення ў Рыжскую 

духоўную семінарыю па спецыяльнай квоце для «новоприсоединённых» [1, 

l. 9]. Спачатку І. Спрогіс навучаўся ў чатырохгадовым Рыжскім духоўным 
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вучылішчы, а ва ўзросце 17 год без затрымкі быў пераведзены ў Рыжскую 

духоўную семінарыю, якую скончыў у 1858 г. (праўда з найгоршай адзнакай 

па матэматыцы) [1, l. 10]. Тады ж Спрогіса накіравалі «на казённы рахунак» 

у Пецярбургскую праваслаўную духоўную акадэмію для працягу адукацыі.  

Аднак поўны курс акадэміі Іван Спрогіс не скончыў. У 1861 г. ён быў 

адлічаны ў сувязі з інцыдэнтам на занятках старажытнагрэчаскай мовы і 

амаль выпадкова патрапіў у лік пяці студэнтаў, якім не дазволілі падаць пра-

шэнне аб аднаўленні ў акадэміі (заявы былі пададзеныя на дзень пазней і 

кіраўніцтва палічыла, што менавіта гэтыя студэнты былі вінаватыя ў ін-

цыдэнце) [1, l. 11−12]. Сітуацыя была вельмі крытычная, але дзякуючы зна-

ёмству з сям'ёй генерала Стасава Спрогіс атрымаў месца дзяжурнага чы-

ноўніка ў чытальнай зале Імператарскай публічнай бібліятэкі, дзе працаваў 

да 1865 г. [1, l. 13]. Крыху пазней Спрогіс быў звольнены з «духоўнага 

стану». Мікалай Сакалоў (таварыш Спрогіса па акадэміі) дзякуючы знаём-

ству з папячыцелем Віленскай вучэбнай акругі Іванам Карнілавым (быў 

папячыцелем ў 1864−1868 гг.) трапіў у Вільню і дапамог Спрогісу пераехаць 

разам з ім. 

Спрогіс прыехаў у Вільню 11 студзеня 1865 г., паступіў на працу ў 

Віленскую публічную бібліятэку, дзе апрацоўваў дакументы і кнігазборы 

закрытых каталіцкіх кляштараў. Аднак ён там доўга не затрымаўся і ў 1866 

г. пачаў працаваць у Віленскім цэнтральным архіве – спачатку толькі памоч-

нікам архіварыуса [1, l. 14]. Далейшае жыццё Спрогіса было моцна звязана 

з архівам. У 1867 г. ён ажаніўся з класнай дамай Віленскага жаночага ду-

хоўнага вучылішча, дачкой святара Аляксандрай Фёдараўнай Нікалаеўскай 

[1, l. 14]. З 1879 па 1915 гг. Спрогіс быў галоўным архіварыусам – фактычна 

кіраўніком архіва і адным з важных прадстаўнікоў віленскай інтэлігенцыі 

тых часоў. 

Першапачаткова малады даследчык проста губляўся ў велізарнай коль-

касці дакументаў – архіў не меў адпаведнай даведачнай базы і большасць 

супрацоўнікаў нават не ведала што і дзе знаходзіцца. Спрогіс пачаў працу 

над геаграфічным паказальнікам і адначасова займаўся апісаннем дакумен-

таў. Першай яго працай, звязанай непасрэдна з архіўнай дзейнасцю, быў 

“Географический словарь древней Жомоитской земли XVI столетия, состав-

ленный по 40 актовым книгам Россиенского земского суда”, які выйшаў у 

1886 г. [1, l. 16]. Яшчэ раней, у 1868 г., Спрогіс выдаў “Памятники латыш-

ского народного творчества” (розныя фальклорныя матэрыялы, сабраныя ім 

ў ваколіцах роднай вёскі Стукмані) [1, l. 20]. 

Значэнне дакументаў архіва для бягучай палітыкі імперскіх уладаў і 

асэнсавання мінулага стала даволі хутка зразумелым для Спрогіса. У 1912 

г. ў аўтабіяграфіі ён пісаў так: 

«В нём сокрыты непреоборимые и непоколебимые доказательства 

того, что всё бывшее Литовское государство (“Великое княжество Ли-

товское”), в своей окружности, с востока от богоспасаемого града Киева, 



 

 

на севере – до Западной Двины, на юге – от Чёрного моря и с запада от 

Карпатских гор, от незапамятных времён древности, в своей массе, было 

занято и заселено, исключая маленького оазиса (области) природного ли-

товского племени, русским народом. От этого народа в Литовском госу-

дарстве свободно, сам от себя образовался и принят юридическим языком 

– русский язык. На этом языке написана первая литовская законодательная 

книга – “Литовский статут” 1529, 1566 и 1588 г. На этом языке велось 

делопроизводство во всех судах и писаны все юридические книги; как в рус-

ских, так и позднее в польских документах этот язык носит единственное 

название “языка русского”. В записях говорится одно: “писано по русски, 

русским характером, по русскому обычаю” (русским языком в латинских 

текстах)» [1, l. 18]. 

Перакананне ў «расійскім» характары Вялікага княства Літоўскага 

было не толькі ў сувязі з тагачаснай гістарыяграфічнай нарацыяй, але так-

сама ў асабістым перакананні Спрогіса пасля вывучэння вялікага корпусу 

дакументаў. Крытыкуючы артыкулы газеты «Наша Ніва», якія адстойвалі 

права на самастойнасць беларускага народу і беларускай мовы, архіварыус 

спрабаваў даказваць свае перакананні наступным чынам: 

«Эти люди пытаются втолковать вам, что вы, белоруссы, не живая 

и органическая часть и ветвь единого, нераздельного и великого русского 

народа, что среди этого народа вы являетесь как бы совершенно отдель-

ным, самостоятельным «белорусским народом», состоящим во внешней, 

быть может только временной, зависимости от единой России, от одного 

русского государства и правительства. Откуда взялось среди вас, бело-

руссы, это зловредное, пагубное, антиправительственное учение, для кото-

рого нет и тени оправдания в древних местных юридических документах 

края, хранящихся в настоящее время во вверенном нам древнехранилище − 

Центральном Архиве?» [2, с. 581]. 

Трэба адзначыць, што архіў таксама выкарыстоўваўся ў якасці дадат-

ковай пляцоўкі для педагагічнага выхавання – з 1896 г. на працягу некалькіх 

год тут праводзіліся адмысловыя экскурсіі для гімназістаў старэйшых кла-

саў [1, l. 19]. 

Духоўная адукацыя і прынятае ў дзяцінстве праваслаўе выразна 

паўплывала на саматоеснасць Спрогіса. Яе можна акрэсліць як нешта 

сярэдняе паміж свядомасцю латышскага паходжання і перакананнем аб 

прыналежнасці да расійскай дзяржавы і расійскай нацыі: 

“Как показывает моя фамилия − я урождённый латыш, сын латвей-

ского племени и рода. В детском возрасте не более 6 лет, вместе со своими 

родителями и по их воле, из лютеранского вероисповедания перешёл в пра-

вославие. Новое вероисповедание в душе моей нашло для себя поистине бла-

гоприятное обиталище. От этого, брошенного по Божьему изволению се-



 

 

мени, начал приниматься и подыматься вверх юный человек по плоти лат-

вей, но в духе своём превращавшийся в полного и постоянного русского че-

ловека” [1, l. 19−20]. 

Такая дэкларацыя не была нечым новым у ХІХ – пачатку ХХ ст. і 

цалкам можа быць кваліфікаваная як «шматузроўневая свядомасць». Варта 

падкрэсліць, што важнае месца ў такім тыпе этнічнай свядомасці займала 

веравызнанне. З 1865 г. Спрогіс належаў да Віленскага праваслаўнага брац-

тва Святога Духа – важнай для горада інстытуцыі, прымаў актыўны ўдзел у 

пабудове трох новых праваслаўных цэркваў у розных гарадскіх прадмесцях: 

Св. Архангела Міхаіла на Сніпішках, Св. Аляксандра Неўскага на Новым 

свеце і Знамення Божай Маці (Знаменскай) ў Звярынцы [1, l. 21]. Таксама ён 

быў сябрам некалькіх грамадскіх арганізацый горада, старшынёй царкоўнай 

грамады пры Знаменскай царкве [1, l. 21]. 

Іван Спрогіс пачаў весці свой дзённік (ці як ён сам яго называў, «до-

машняя летопись») хутчэй за ўсё ад пачатку прыезду ў Вільню, а магчыма 

яшчэ раней у Пецярбурзе. На сёння ў Дзяржаўным гістарычным архіве 

Латвіі ў Рызе захавалася дзевяць сшыткаў з дзесяці (першы сшытак за 

1864−1868 гг. з 1997 г. недзе згубіўся). Усе сшыткі пранумараваныя, напіса-

ныя даволі разборліва, большасць з іх ад 60 да амаль 200 старонак. Запісы 

вяліся дастаткова рэгулярна, амаль кожны дзень, і ахопліваюць каля 50 год 

жыцця аўтара (ці 45 год, калі выключыць першы сшытак, да якога я не меў 

доступу): з 1864 да 1914 года. Гэтыя штодзённыя запісы сёння з’яўляюцца 

важнай і карыснай крыніцай для даследчыка. 

Штодзённае жыццё Вільні ў дзённіках Спрогіса паказана вельмі розна-

бакова. Існаванне ў шматкультурным і шматканфесійным асяродку значна 

паўплывала на светапогляд аўтара. Розныя этнічныя і канфесійныя суполь-

насці горада жылі побач, перасякаліся ў сваёй паўсядзённай актыўнасці, але 

паміж імі захоўваліся нябачныя межы, якія вынікалі з рознай культурнай і 

перадусім рэлігійнай прыналежнасці. Аўтар дзённіка быў настроены ў вы-

разна антыпольскім духу (гэта цалкам зразумела ў сувязі з яго веравызнан-

нем і прыналежнасцю да чыноўніцкага асяродка). Фактычная тоеснасць з 

расійскай грамадой горада (праўда, са спецыфічнай свядомасцю свайго ла-

тышскага паходжання) і адукацыя ў духоўных школах набліжалі Спрогіса 

да «заходнерускай» школы. Прычым гэтая блізкасць была не толькі бачная 

ў навуковых даследаваннях аўтара, але таксама ў агульным светаадчуванні. 

Гэтаму садзейнічалі кантакты Спрогіса. Так, адным з яго выкладчыкаў у 

Рыжскай духоўнай семінарыі і Пецярбургскай духоўнай акадэміі быў зна-

каміты “заходнерусіст” Міхаіл Каяловіч (захавалася некалькі лістоў апош-

няга да Спрогіса) [3, 1.apr., 3.lieta, 30op.lp.]. Быў Спрогіс знаёмы з Платонам 

Жуковічам, які выкладаў у Літоўскай духоўнай семінарыі ў Вільні, а пасля 

смерці М. Каяловіча ў 1891 г. заняў пасаду прафесара расійскай гісторыі ў 

Пецярбургскай духоўнай акадэміі [3, 1.apr., 3.lieta, 32op. lp.]. 



 

 

Аднак жыццё ў Вільні не магло адбывацца ў поўнай ізаляцыі ад ка-

таліцкай грамады і польскай мовы. Аўтар дастаткова ахвотна наймаў ма-

ладых каталічак у якасці хатняй прыслугі, прымаў дырэктара знакамітага 

львоўскага архіва старажытных актавых кніг Аляксандра Чалоўскага падчас 

ягонага прыезду ў Вільню ў 1897 г., а ў 1913 г. нават купіў «Самавучыцель 

польскай мовы» [3, 1.apr., 10.lieta, 78 lp.]. Апошні факт вельмі цікавы – 

Спрогіс, напэўна, мусіў сустракацца з мноствам польскамоўных дакументаў 

у архіве, а таксама чуў гэтую мову кожны дзень. Верагодна, што падзеі 

пасля рэвалюцыі 1905 г. паўплывалі на яго стаўленне да польскай мовы і 

жаданне нейкім чынам палепшыць свае веды. Аднак магчымасць выкла-

дання на польскай мове ў школах пасля 1905 г. успрымалася Спрогісам вы-

разна негатыўна. 

Адносіны да яўрэйскай грамады горада з боку Спрогіса былі значна 

больш прыхільныя, асабліва ў канцы ХІХ ст. У адрозненне ад палякаў, аўтар 

дзённікавых запісаў бачыў у яўрэях патэнцыяльных саюзнікаў расійскіх 

уладаў. Такое перакананне ён пацвярджаў нават пры апісанні выпадковых 

спатканняў з яўрэямі. Наяўнасць вялікай колькасці гандляроў і рамеснікаў 

сярод яўрэйскай грамады стварала штодзённыя магчымасці для кантактаў. 

Аднак не толькі патрэба пайсці ў краму ці пашыць адзенне былі такімі наго-

дамі: галоўны архіварыус спецыяльна хадзіў у сінагогу, каб паслухаць зна-

камітага тэнара і хор. Захапленне музыкай здымала нават моцныя этнічныя 

і рэлігійныя бар’еры. 

Сацыяльная і палітычная палярызацыя віленскага грамадства (у боль-

шасці выпадкаў на этнічнай і канфесійнай аснове) была вельмі выразная 

пасля 1905 г. Так, Спрогіс удзельнічаў у заснаванні новага расійскага тава-

рыства і рэзка пратэставаў супраць каталікоў сярод яго будучых сяброў: 

«Сегодня я был вечером на заседании нового Вилен.(ского) Рус.(ского) 

общества под заглавием «Северо-Западное Русское Вече». Собралось всего 

21 человек. Обсуждали там новонапечатанное «Воззвание» этого Вече. 

Прочитав его, я поставил решительно вопрос, что из программы его о чле-

нах его: «православные, старообрядцы, католики (...)» и проч. Слово "като-

лики" должно быть исключено, католиков (...) не должно быть в нашем 

Русском Вече! В нём должны быть только одни православные русские 

люди, старообрядцы; могут быть и лютеране и магометане... Решение 

этого вопроса отложено до Общего Собрания Веча» (запіс быў зроблены 

18 лістапада 1905 г.) [3, 1.apr., 7.lieta, 89. lp.]. 

Беларускі нацыянальны рух таксама не выклікаў сімпатый Івана Спро-

гіса. 4 сакавіка 1912 г. ён коратка напісаў пра “Нашу Ніву”: 

«В № 1504 “Вил.(енского) Слова” от 3-го марта, в титуле “штрихи” 

− заметка: «известное сепаратистское издание “Наша Ніва”, издаваемое 

на польские деньги с целию вбить клин между белоруссами и великоруссами, 

по примеру “украинцев” задумалось недавно, какой ей шрифт избрать – 

русский или латинский». (...) Слово рекомендует латинский, ближе будет к 



 

 

ей цели – отколоть Белоруссию от Великой Руси...» [3, 1.apr., 10.lieta, 13op. 

lp.]. 

Адначасова цікавасць да беларускай праблематыкі і навінак навуковай 

літаратуры звярнулі ўвагу аўтара да вядомай працы Яўхіма Карскага “Бела-

русы” [3, 1.apr., 6.lieta, 105op. lp.]. Спрогіс рабіў шматлікія нататкі з гэтай 

працы ў сваім дзённіку, асабліва калі яны тычыліся “доказаў” несамастой-

насці беларускай мовы (асабліва ў часы Вялікага княства Літоўскага). Ціка-

васць Спрогіса выклікалі таксама прыклады беларускіх народных песень. 

Так, у 1891 г. ён поўнасцю перапісаў з нумару ад 1 мая неафіцыйнай часткі 

“Витебских губернских ведомостей” апублікаваную Еўдакімам Раманавым 

песню “Дуды” (“Было ў Мар’і тры сыны”) [3, 1.apr., 3.lieta, 27−27op. lp.]. 

Удзел у пасяджэннях розных расійскіх таварыствах у Вільні быў адным 

з амаль штодзённых абавязкаў Спрогіса. Сярод іншых ён таксама ўдзель-

нічаў у стварэнні таварыства «Крестьянин» [4, с. 71−75]: 

«Сегодня, в два часа дня состоялось молебствие и освящение новоот-

крываемого Вилен.(ским) обществом «Крестьянин», в доме «Русского Об-

щественного Собрания», магазина книжного и писчебумажного, под вывес-

кой «Русский мир». Служил молебствие тюрем.(ный) Свящ.(енник) Фома 

Иванович Смоктунович. Пел маленький Пречистенский хор. Во время про-

изнесения многолетия, о. Фома произнёс прекрасную речь – в пользу «Обще-

ства Крестьянин» и устроителей магазина. Собралось на открытие чело-

век 40. Я сделал первый по чину покупку на 15 коп.» (запіс ад 30 снежня 1909 

г.) [3, 1.apr., 8.lieta, 140. lp.]. 

У кастрычніку 1912 г. Спрогіс апублікаваў свой артыкул у часопісе та-

варыства (ён таксама называўся «Крестьянин») з характэрнай назвай «Бело-

руссы, держите высоко своё русское знамя». Гэты артыкул мае выразныя пра-

пагандысцкія рысы і звяртае ўвагу чытача на артыкулы «Нашай Нівы»: 

«Вчитайтесь и вдумайтесь, верные сыны России − белоруссы, в этот 

новый орган на вашем языке! Не есть ли этот орган именно тот опасный 

враг, который имеет целью внести среди вас смуту, порвать органиче-

скую, живую связь вашу с единым русским народом − выделить вас из него 

и создать из вас как бы совершенно новое, самостоятельное и независимое 

«Белорусское царство»? По любезности редакции и мы лично получаем 

этот орган, высылаемый нам бесплатно. Мы не встретили в нём ни одной 

сочувственной и радостной фразы, в роде, на пример следующей «Да раду-

ется наша дорогая мать Россия, много заботящаяся о всех своих поддан-

ных, и нас, далёких белоруссах, не забывающая своим ревнованием и своею 

любовию!» Здесь всюду чувствуется какой-то всепронизывающий, холод-

ный, равнодушный, скрытный − прямо враждебный дух, критика против 

всего, что выходит из рук истинно русских работающих людей, близко сто-

ящих к русскому правительству, точно это все какие-то чужие люди чу-

жого государства...» [2, с. 581−582]. 



 

 

Спрогіс выразна адкідваў магчымасць друкавання газеты на беларус-

кай мове, лічачы яе толькі «сапсаванай версіяй» рускай: 

«Что это за периодический русский орган, в котором всё ново и далеко 

от установившегося обычая древней, общей русской письменности? Этой 

оригинальности невозможно дать другого наименования, как искажение и 

обливание нечистотою нашей старой русской письменности! Вожаки бе-

лорусского органа упоминают о первом «Литовском статуте 1529 года», 

как близком себе издании по языку; но разве там есть подобные искажения 

в применении например буквы «і» вместо «и»; буквы «у» вместо «в»; буквы 

«е» вместо «ѣ» и т.д.; и это неустанное повторение польских звуков «дзе» 

и в окончаниях глаголов «ць»?» [2, с. 583]. 

Цікава, што «Наша Ніва», якая выходзіла ў Вільні ўжо з 1906 г., трапіла 

да Спрогіса толькі ў 1912 г. (ён неаднаразова падкрэсліваў, што гэта «новае 

выданне»). Пры гэтым паходжанне газеты і сапраўдныя мэты выдаўцоў па-

водле архіварыуса вельмі «празаічныя»: 

«По общему местному суду русских людей, этот дар без всякого со-

мнения подносится нам нашими милыми братьями поляками! Для двигате-

лей польской политики − живой интерес поднять «белорусский вопрос», 

внушить белоруссам, что они особый народ, совсем отдельный от единого, 

великого русского народа, что в этом направлении они должны работать 

самым усердным образом!» [2, с. 584]. 

Аўтар заклікаў сваіх чытачоў адмовіцца ад думак пра самастойнасць і 

быць вернымі не толькі царскаму ўраду, але і ідэі “вялікай расійскай нацыі”: 

«Оттолкните от себя далеко прочь всё, что идёт вразрез и не согла-

суется с этим священным, древним, общим русским идеалом, и что ныне 

губительно для вас проводится в вашем новом белорусском органе «Наша 

Ніва». Из нашего русского языка, от вашего «белорусского говора или наре-

чия» − нам всем близки и милы только собранные и переданные печати 

ваши, народные, скромные, поэтические памятники − белорусские песни, 

сказки и т.п.» [2, с. 585]. 

Як бачым, Спрогіс лічыў, што беларуская мова – гэта ў лепшым разе 

мова фальклорных помнікаў і штодзённага маўлення, а спробы яе літара-

турнай апрацоўкі не маюць сэнсу і могуць быць небяспечнымі для імперыі.  

Для зразумення асабістай самасвядомасці І. Спрогіса важна звярнуць 

увагу на тое, што ён захоўваў сувязі з латышскай культурай. Аўтар даволі 

актыўна карыстаўся латышскай мовай: пісаў на ёй, выпісваў латышскія га-

зеты для сябе, а таксама для сваёй сям’і (напрыклад, для брата Андрэя) [3, 

1.apr., 3.lieta, 46op. lp.], сустракаўся з рознымі асобамі з латышскіх губерняў, 

якія прыязджалі ў Вільню. Аднак пры гэтым запісы на латышскай мове ў 

самім дзённіку сустракаюцца вельмі рэдка. Пасля 1905 г. Спрогіс удзель-

нічаў у розных мерапрыемствах Латышскага Віленскага таварыства, га-

лоўным чынам публічных лекцыях (але часам з-за дрэннага надвор’я, як 

напрыклад 15 студзеня 1912 г., не прыходзіў) [3, 1.apr., 10.lieta, 3. lp.]. 



 

 

Спрогіс таксама займаўся праблемай літоўскай пісьменнасці, рабіў кар-

эктуру падручніка расійскай мовы для літоўцаў і прапаноўваў не выкары-

стоўваць кірыліцу для запісу літоўскай мовы і вярнуцца да лацінкі (да 1904 

г. у Расійскай імперыі легальна можна было друкаваць па-літоўску толькі 

кірыліцай). У маі 1900 г. Спрогіс абмяркоўваў гэтую справу, а пазней пра-

паноўваў вяртанне да лацінкі ў размове ад 20 сакавіка 1901 г. з тагачасным 

папячыцелем Віленскай навучальнай акругі Васілём Паповым: 

«Я в 2 часа был с докладом у г.(осподина) Попечителя, и просил его 

мнения и согласия: Могу ли я гласно, в печати высказывать своё мнение от-

носительно необходимости отменить проект гр.(афа) М.Н. Муравьёва о 

применении русской азбуки к современной литовской письменности? На 

это г. Попечитель, что его мнение такое, принятое и покойным Мини-

стром Н.(ародного) Просвещ.(ения) Боголеповым, что Учебному округу 

нет никакого дела, чтобы вмешиваться в этот рус.-литов. азбучный во-

прос; что круг его деятельности, права и обязанности – школа, где в Ли-

тов.(ской) местности – литов.(ский) язык не преподаётся, следовательно 

уч.(ебному) округу решительно нет дела – какою азбукою они будут печа-

тать свои книги, что уч.(ебный) округ в прежнее время совершенно 

напрасно сунулся в это дело (в качестве поборника за рус. азбуку). Совер-

шенно правильный и в.(есьма) утешительный взгляд! Значит я совершенно 

свободен и могу писать без страха!» [3, 1.apr., 5.lieta, 60op. lp.]. 

Трэба адзначыць, што на наступны дзень папячыцель папрасіў Спро-

гіса не выказвацца ў друку наконт вяртання літоўскай мовы да лацінкі [3, 

1.apr., 5.lieta, 60op. lp.]. 

Інтэлектуальная спадчына Івана Спрогіса вартая падрабязнага даследа-

вання як сведчанне цэлага пакалення інтэлігенцыі на заходніх ускраінах 

Расійскай імперыі. Аўтар належаў да вельмі спецыфічнай групы дзеячоў, 

якія спалучалі ў сабе прыналежнасць да праваслаўя і вернасць расійскай 

дзяржаўнай ідэі з захаваннем латышскай нацыянальнай свядомасці. У ад-

розненні ад большасці прадстаўнікоў «заходнерускай» школы Спрогіс меў 

латышскія карані і не цураўся іх: актыўна публікаваўся па латышску і 

падтрымліваў кантакты з латышскімі дзеячамі. У адносінах да беларускай 

мовы і беларускага нацыянальнага руху Спрогіс захоўваў пануючыя ў сваім 

асяродку погляды. Ён лічыў, што беларуская мова з’яўляецца толькі дыялек-

там рускай і не заслугоўвае на літаратурную апрацоўку. Беларускі рух жа ён 

лічыў інспіраваным польскімі дзеячамі з мэтай падзелу не толькі Расійскай 

імперыі, але і «адзінага расійскага народа». 
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