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В статье представлен короткий 

очерк о связях латышского поэта Яниса 

Райниса с белорусскими землями, о его 

участии в Академической конференции по 

реформе белорусского правописания и аз-

буки, о его взглядах на проблемы станов-

ления и развития белорусского языка, а 

также на учебные заведения и культурные 

учреждения БССР. Рассматривается дея-

тельность Я. Райниса на территории Лат-

вии в поддержку белорусов, открытия бе-

лорусских школ и т.д. Обращается внима-

ние на дружбу двух литературных гениев 

– Купалы и Райниса, на схожесть их твор-

ческих идей.   
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The short sketch about communications 

of the Latvian poet Yannis Raynis with the 

Belarusian lands, about his participation in 

the Academic conference on reform of the 

Belarusian spelling and the alphabet, about 

his views of problems of formation and 

development of Belarusian, and also of 

educational institutions and the BSSR 

cultural institutions is presented in this 

article. Yannis Raynis's activity in the 

territory of Latvia in support of Belarusians, 

opening of the Belarusian schools, etc. is 

considered. The attention to friendship of two 

literary geniuses – Kupala and Raynis, is paid 

to similarity of their creative ideas. 
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У 20-х гг. ХХ ст. на тэрыторыі Беларусі пачалася палітыка беларусіза-

цыі. Хуткімі тэмпамі пачаўся перавод рэспубліканскіх арганізацый, часцей 

Чырвонай Арміі, навучальных устаноў на беларускую мову, развіваліся бе-

ларуская культура, літаратура і новая галіна ў навуцы – беларусазнаўства. 

Беларускую мову неслі ў масы пісьменнікі У. Дубоўка, Я.Купала, Я.Колас, 

М. Чарот, К. Чорны і інш. Важнай падзеяй у нацыянальна-культурным 

жыцці БССР стала правядзенне ў 1926 г. ў Мінску Акадэмічнай канферэн-

цыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі, у якой прымалі ўдзел не 

толькі вядомыя дзеячы беларускай навукі і культуры, у тым ліку тыя, што 

па самых розных прычынах апынуліся па-за межамі Бацькаўшчыны, але і 

прадстаўнікі з іншых краін Еўропы. Адным з такіх удзельнікаў быў латыш-

скі паэт Яніс Райніс (сапраўднае імя Яніс Пліекшанс). 

Ён быў вельмі аўтарытэтнай постаццю у латышскім грамадстве. Яму 

выпала нарадзіцца на сумежжы трох дзяржаў і ўвабраць з маленства іх куль-

туру – латышскую, літоўскую і беларускую. Маці Яніса Райніса – Дарта 

Пліекшанс – мела беларускія родавыя карані, паходзіла з роду Грыкоўскіх 

[4]. Ад маці ён увабраў у сваю душу беларускія народныя песні і пазней пе-

ракладаў іх на латышскую мову. У 1897 г. маці Яніса Райніса разам з сям’ёй 

малодшай дачкі Доры пераехала ў Віцебск (мужа Доры П. Стучку пасля за-

ключэння адправілі ў ссылку за рэвалюцыйную прапаганду). Памерла Дарта 

Пліекшанс ў 1899 г. ў Віцебску і была пахавана на Стара-Сямёнаўскіх 



могілках. У 1991 г. пры ўваходзе на могілкі быў устаноўлены ў гонар маці 

Райніса памятны знак [2]. 

 У 1920 г. некалькі латгальскіх паветаў Віцебскай губерніі адышлі да 

Латвіі. І па просьбе прадстаўнікоў беларускага насельніцтва Я. Райніс пачаў 

абараняць нацыянальныя правы тамтэйшых беларусаў. У 1921 г. пры яго не-

пасрэднай падтрымцы быў створаны Беларускі аддзел пры Міністэрстве 

асветы Латвіі. Ён свядома і шчыра абараняў інтарэсы беларусаў ў Сейме [3]. 

Адметнасцю культурных узаемаадносінаў таго часу стала заснаванне ў 

Латвіі сеткі беларускіх школ, гімназій, тэатраў, выдавецтваў. Пры ўдзеле 

Райніса ў 1922 г. ў Даўгаўпілсе адкрылася першая беларуская гімназія, якая 

ў далейшым стала цэнтрам асветы латышскіх беларусаў. Драматычным 

гуртком гімназіі пад кіраўніцтвам Паўліны Мядзёлкі была пастаўлена п’еса 

Янкі Купалы “Паўлінка” [7]. Пры садзейнічанні Я. Райніса гэты твор убачыў 

глядач і на рыжскай сцэне.  

17 верасня 1922 г. Я. Райніс – дырэктар Нацыянальнага тэатра ў Рызе – 

быў абраны ганаровым членам беларускага культурна-асветніцкага тава-

рыства «Бацькаўшчына». Важнейшай задачай гэтага таварыства, а пазней 

створанага выдавецтва было насычэнне (у першую чаргу латышскага гра-

мадства) звесткамі пра духоўны стан беларускай нацыі [3]. 

У 1926 г. Я. Райніс наведаў БССР, дзе 14–21 лістапада прымаў удзел у 

Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. За 

тыдзень працы на Канферэнцыі былі разгледжаны не толькі галоўныя пы-

танні правапісу і графікі, але і заслуханы даклады па беларускай мове і літа-

ратуры.  

Удзельнікі канферэнцыі паказалі добрае веданне сутнасці праблемы 

моўнага развіцця ў рэспубліцы ў святле нядаўна абвешчанай беларусізацыі. 

Цяжкасці яе вырашэння яны справядліва бачылі ў неспрыяльных умовах да-

лёкага мінулага. Наконт гэтага ад секцыі Навуковых Працаўнікоў Саюза 

Працаўнікоў Асветы выступіў прафесар БДУ В. Друшчыц: “…беларусам 

прыпала будаваць сваю навуку, будаваць сваю навуковую мову у XX ста-

годзьдзі, у той час як іншыя народы займаліся гэтым ужо ў ХVI−ХVII ста-

годзьдзях. Беларусь у гэтых адносінах займае бадай што адно з апошніх 

месц, ня гледзячы на тое, што ў нас у свой час быў пэўны грунт для 

разьвіцьця свае навуковае мовы” [5, с. 21]. 

Аднак навукоўцы былі ўпэўнены, што шляхам стараннай працы па 

нарміраванні правапісу можна будзе паступова давесці яе да таго ўзроўню, 

якому адпавядаюць старыя літаратурныя мовы, забяспечваючы гэтым са-

мым росквіт нацыянальнай культуры. Верыў у гэта і латыш Я. Райніс. У 

сваім выступленні ён выказваў аптымізм: “Мне здаецца, што беларускі 

народ, які меў ужо высокую культуру ў той час, калі ў нас ня было яшчэ 

ніякай культуры, гэты народ хутка дасягне культуры агульнаэўропейскай і 

зойме віднае і пачэснае месца ў сям’і іншых народаў. Ваша будучыня самая 

слаўная” [5, с. 25]. I такое сапраўды магло б стаць рэальнасцю, калі б на 



рубяжы 1920−30-х гг. палітыка беларуазацыі не была згорнута партыйна-

савецкай уладай.  

Трэба адзначыць, што Канферэнцыя мела вялікае значэнне не толькі ў 

беларускім культурным і літаратурным жыцці, але і ў палітычным. Усе пры-

езжыя дэлегаты мелі магчымасць бачыць як будуецца жыццё ў Савецкай Бе-

ларусі. Дэлегаты з-за мяжы з цікавасцю аглядалі культурна-асветныя і наву-

чальныя ўстановы ў Мінску і Віцебску. Я. Райніс наконт гэтага адзначаў: 

“Справа друку і наагул асьветы моцна ідзе ўперад… Дэлегаты Конферэнцыі 

агледзілі Унівэрсытэт, добра наладжаныя клінікі, багата пастаўлены зо-

олёгічны габінэт, псыхіятрычную клініку. Унівэрсытэт, хоць яшчэ і не 

абсталёван канчаткова, але трэба прызнаць, пастаўлен добра. Беларускі 

тэатр існуе ўсяго 5 год, але ён дасягнуў цяпер высокай ступені разьвіцьця. 

Ставяцца як орыгінальныя п’есы, так і п’есы з эўропейскага рэпэртуару” 

[5, с. ХІ].  

19 лістапада 1926 г. адбылася сустрэча Райніса з маладымі літарата-

рамі. “Сустрэча была не доўгай, але сардэчнай, − успамінаў Кандрат 

Крапіва. – На заканчэнне гэтага вечара з’явіўся ўсім вядомы фотаздымак. 

Яніс і Янка Купала як быццам сімвалізуюць літаратурную дружбу двух 

братніх народаў, а мы, маладое пакаленне беларускіх літаратараў, з’яўля-

емся працягам слаўных традыцый народных пісьменнікаў...” [7]. Дзякуючы 

Сяргею Панізьніку сёння мы можам бачыць фотоздымак з гэтай сустрэчы. 

21 лістапада 1926 г. Я. Райніс разам з Я. Коласам прысутнічаў у Віцеб-

ску на адкрыцці Другога беларускага драматычнага тэатра. “У Віцебску 

тэатр адчынілі орыгінальнай п’есай, а на другі дзень ставілі “Сон у лет-

нюю ноч” Шэкспіра”, – занатаваў Райніс [5, с. ХІ−ХІІ]. Тады ж ён наведаў 

могілкі, дзе пахавана яго маці. 

Падчас канферэнцыі адбылося сяброўства двух паэтаў, геніяў літара-

туры – Яніса Райніса і Янкі Купалы. Беларускі паэт, крытык і перакладчык 

Язэп Пушча (Іосіф Плашчынскі) ў сваіх згадках пра Райніса і Купалу пісаў: 

“Успамінаецца ўрачысты вечар адкрыцця канфэрэнцыі. Я не мог адарваць 

вачэй ад вялікіх чарадзеяў народнага слова, якія ў сваіх творах выявілі думы, 

спадзяванні народаў…” [1]. Вядома, што Райніс і Купала ведалі адзін аднаго 

яшчэ раней, але завочна – па творах, публікацыях, расповедах іншых. Яны 

былі сябрамі-аднадумцамі, якім прыйшлося жыць і тварыць у дастаткова 

цяжкі перыяд, калі ні латышскі, ні беларускі народ не мелі ўласнай 

дзяржаўнасці, аднак яны сваімі творамі абуджалі свядомасць беларусаў і ла-

тышоў, заклікалі іх змагацца за свабоду, шчасце, сваю Айчыну, не цурацца 

сваёй мовы, а наадварот любіць. І як казаў Я.Райніс, “хто любіць Айчыну, 

той мае свой кут…”.  



Яніс Райніс у Мінску з беларускімі пісь-

меннікамі. 19.11.1926 г. 

На здымку сядзяць злева направа: 

Змітрок Бядуля, Яніс Райніс, Янка Ку-

пала, Кандрат Крапіва (намеснік 

старшыні згуртавання); стаяць: Язэп 

Пушча, Адам Бабарэка (сакратар), 

Уладзімір Дубоўка, Пятро Глебка, 

Кузьма Чорны (старшыня згуртавання 

“Узвышша”) 
 

 

Сустрэчы Купалы і Райніса, на якіх часам прысутнічаў і Я. Колас, пра-

ходзілі ў цёплай, сяброўскай абстаноўцы, дзе паэты дзяліліся сваімі 

творчымі ідэямі, гулялі ў шахматы. Адну з такіх сустрэч паспрабаваў пера-

даць мастак Мікалай Гусеў. 

 
 

 

 

Карціна Мікалая Гусева 

“Янка Купала і Ян Райніс”. 1959 г.  

 

             

 

 

 

 

Зазначым, што Янка Купала наведваў Латвію 14 чэрвеня 1941 г., калі 

пачаўся Першы з’езд латышскіх пісьменнікаў. Ён нават гасцяваў на дачы 

Я. Райніса, аднак было гэта ўжо пасля смерці латышскага песняра. Праз год 

не стане і Я. Купалы. Але повязь паэтаў на тым не перарвалася. За шмат 

гадоў склалася актыўнае супрацоўніцтва паміж Купалаўскім музеем у Мін-

ску і мемарыяльным музеем-дачай Райніса і Аспазіі ў Юрмале. 

Я. Райніс заўсёды цікавіўся творчасцю беларускіх паэтаў, перш за ўсё 

Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, быў знаёмы з творамі Францішка Ба-

гушэвіча. У сваёй бібліятэцы Я.Райніс меў кнігі беларускіх пісьменнікаў з 

аўтографамі, у тым ліку зборнікі Янкі Купалы і Якуба Коласа з дарчымі 

надпісамі. Дзякуючы перакладам Райніса Купала стаў дастаткова вядомым у 

Латвіі ўжо з 1927 г. Цікавіўся латышскі пясняр гістарычнымі сувязямі бела-

рускага, латышскага і літоўскага народаў. Вывучаў беларускую мову, вынош-

ваў задуму аб напісанні гістарычнай драмы “Беларусы”, для якой збіраў бе-

ларускі фальклор і прыцягнуў да гэтага беларускіх настаўнікаў у Латвіі. 

Шмат матэрыялаў і дакументаў пра сувязь Яніса Райніса з Беларуссю 

зберагаюцца ў Музеі гісторыі літаратуры і мастацтва імя Я. Райніса ў Рызе 



і на дачы-музеі пісьменніка пад Юрмалай, а ў Літаратурным музеі Я.Ку-

палы ў Мінску сярод матэрыялаў, што адлюстроўваюць творчыя сувязі бе-

ларускага народнага паэта, значнае месца адведзена яго сяброўству з Я. 

Райнісам.  

Творы Я. Райніса перакладаюцца на нашу мову з 1927 г. Першыя пе-

раклады былі зроблены беларусамі, якія жылі ў Латвіі: Якубам Воркулем, 

Валянцінай Казлоўскай, Пётрам Масальскім. Сярод пазнейшых перак-

ладчыкаў Я. Райніса можна вылучыць Васіля Сёмуху, Рыгора Барадуліна, 

Артура Вольскага, Сяргея Панізьніка. 

З 20 жніўня па 6 верасня 2015 г. з нагоды 150-годдзя Яніса Райніса ў 

Віцебскім абласным краязнаўчым музеі экспаніравалася дзве выставы: “У 

сэрца паглядзі сваё...” і “Аспазія – Райніс: мяцежніца – гуманіст”. Абедзве 

выставы звязаны адной тэматычнай лініяй: жыццёвы шлях, творчасць, гу-

маністычныя ідэі, сяброўская перапіска знакавых для гістарычнай і куль-

турнай прасторы Беларусі і Латвіі асоб – Янкі Купалы і Яніса Райніса. 

Такім чынам, усё вышэйсказанае сведчыць пра цесныя сувязі Яніса 

Райніса з беларусамі і Беларуссю. Ён эмацыянальна абараняў беларусаў на 

сваёй тэрыторыі, бо на той час не было ў Сейме беларускага прадстаўніка. 

Са сваімі аднадумцамі ён дабіўся беларускай культурнай аўтаноміі ў Латвіі, 

адчыняў беларускія школы. Я. Райніс наведаў Беларусь і прыняў актыўны 

ўдзел у Акадэмічнай канферэнцыі, падчас якой зазначыў: “Я зьвязаны з бе-

ларусамі сяброўствам”. Сустрэчы Райніса з Купалам і іншымі пісьменнікамі 

адыгралі вялікую ролю ў гісторыі двух суседніх народаў – латышоў і бела-

русаў. З тых часоў і па сённяшні дзень развіваюцца міжнацыянальныя, між-

культурныя адносіны паміж суседнімі краінамі, Латвіяй і Беларуссю. 
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