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В статье рассматриваются вопросы из-

дательства в Латвии белорусской литера-

туры в 1920−1930-е гг. Отмечена тесная 

связь издательской деятельности с дея-

тельностью белорусских организаций в 

Латвии, перечислены основные книжные 

и периодические издания, на страницах 

которых нашли отражение политические, 

сельскохозяйственные, педагогические и 

другие вопросы. Кроме того, рассматрива-

ются некоторые аспекты изучения бело-

русской диаспоры в Латвии, этнографии и 

фольклора, и публикации их результатов 

на страницах белорусских изданий. 
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The article deals with the issues of pub-

lishing in Belarus of Belarusian literature in 

the 1920s-1930s. The close connection of 

publishing activity with the activities of Bel-

arusian organizations in Latvia is noted, the 

main book and periodicals are listed, the 

pages of which reflect political, agricultural, 

pedagogical and other issues. Besides, some 

aspects of studying of the Belarusian dias-

pora in Latvia, ethnography and folklore, also 

the publication of their results on pages of the 

Belarusian editions are considered. 
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Выдавецкая дзейнасць займала важнае месца ў культурна-асветніцкай 

працы сярод беларускага насельніцтва Латвійскай Рэспублікі. Так, у 1919 г. 

у Рызе пры Вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Латвіі і Эстоніі адчынілася 

прэс-бюро, і ў мясцовай прэсе пачалі асвятляцца праблемы беларусаў. У са-

кавіку 1920 г. выйшаў адзіны нумар беларускага ілюстраванага часопіса ў 

Латвіі “На чужыне”, які ставіў за мэту згуртаваць “усе беларускія сілы, што 

працуюць на чужыне” [1, с. 24]. У сувязі з тым, што ў ім была размешчана 

карта БНР, на якой у тэрыторыю гэтай рэспублікі уваходзілі частка Ілуксц-

кага і частка Даўгаўпілскага ўездаў, тыраж быў канфіскаваны Міністэр-

ствам унутраных спраў Латвіі [8, с. 77]. 

Выпушчаная беларускім аддзелам пры Міністэрстве асветы Латвіі ў 

1922 г. чытанка для дзяцей “Зорка” А. Смоліча і зборнік “Ластаўка”, выпуш-

чаны ў 1924 г. у Люцынскай беларускай гімназіі, сталі першымі выданнямі 

беларускага кнігадруку ў Латвіі.  

Ужо ў чэрвені 1925 г. у Рызе пачала выдавацца першая газета 

латвійскіх беларусаў “Голас Беларуса”. У наступным годзе ў Рызе пабачыў 

свет зборнік вершаў маладых беларускіх паэтаў “Першы крок”. У яго 

ўвайшлі вершы В. Ашуркі, А. Баркоўскага, А. Бартуля, Э. Вайвадзіша, В. 

Вальтара, Я. Ванага, Я. Воркуля, В. Казлоўскай, Кастусёнка (К. Езавітава), 

В. Сахаравай. 



“Беларускім выдавецтвам у Латвіі”, якое дзейнічала ў 1926–1934 гг., 

было апублікавана каля 20 кніг і брашур, звыш 10 паштовак з партрэтамі 

беларускіх і латышскіх дзеячаў. Сярод манаграфічных выданняў: п’еса-

казка Ф. Аляхновіча “У лясным гушчары”, апавяданне В. Вальтэра “Лес-

нікова сена”, навукова-папулярны нарыс З. Даўгялы “Літоўская метрыка” і 

яе каштоўнасць для вывучэння мінуўшчыны Беларусі” і інш. [1, с. 24–25]. 

К. Езавітаў быў адным з першых, хто заняўся вывучэннем беларускай 

дыяспары ў Прыбалтыйскіх краінах. Гэтаму пытанню ён прысвяціў мана-

графіі “Беларусы ў Латвіі”, “Беларусы ў Літве”, прадмову “Беларусы ў Рызе” 

да працы С. Сіцько “Дзесяцігоддзе першае Рыскае Беларускае асноўнае 

школы”. У гэтых тэкстах ён разглядаў розныя аспекты існавання беларускай 

супольнсці ў Латвіі і Літве – яе колькасныя паказчыкі, палітычна-прававы, 

сацыяльны і эканамічны стан, арганізацыю культурна-асветніцкай працы [3, 

с. 14]. 

Развіццё выдавецкай справы было звязана з дзейнасцю беларускіх ар-

ганізацый у Латвіі. Пачынаючы з 1925 г. таварыствам беларусаў-выбаршчы-

каў, пераважна па Латгаліі і Ілукстэншчыне, дзе жыло больш за ўсё бела-

русаў, распаўсюджваліся такія кнігі выдавецкай серыі “Бібліятэкі бела-

русаў-выбаршчыкаў”, як “Праграма Таварыства беларусаў-выбаршчыкаў у 

Дзяржаўны Сейм...”, “Статут Таварыства беларусаў-выбаршчыкаў”, “Бяры-

цеся ўсе за навукова-даследчую працу”, “Беларускі працэс у Латвіі”, 

“Вялікае апрашчэнне ці вялікае ўдасканаленне?” А. Галынца а таксама 

адозвы, плакаты, паштоўкі з партрэтамі пісьменнікаў. Усяго было зроблена 

звыш 15 выданняў [1, с. 25]. 
Адносна спрыяльнае стаўленне да нацыянальнай кульуры ў Савецкай 

Беларусі 1920-х гг. адбівалася і на старонках беларускага друку Латвіі ў вы-
глядзе нейтральнай інфармацыі аб тэатральным жыцці Мінска, навінках 
літаратуры, навуковага жыцця – без палітычнага падтэксту, але з несумнен-
ным гонарам за поспехі беларускай культуры.  

У 1926 г. з’явіліся чатыры нумары часопіса для вясковай гаспадаркі і 
кааперацыі “Гаспадар” пад рэдакцыяй Я. Шчарса. Часопіс “Беларуская 
школа ў Латвіі рэдагаваў у Рызе К. Езавітаў. У 1930 г. беларускім куль-
турна-асветніцкім таварыствам “Прасвета” было выдадзена чатыры нумары 
“Нашай долі”, выйшаў адзіны нумар беларускага літаратурна-грамадскага і 
педагагічнага штомесячніка Таварыства беларускіх настаўнікаў у Латвіі 
“Школа і жыццё” пад рэдакцыяй М. Дзямідава. У 1931 г. пабачылі свет два 
нумары палітычнай, грамадскай і літаратурнай газеты “Беларускае слова”. 
У 1931 г. у Даўгаўпілсе пад рэдакцыяй Я. Якубоўскага выдаваўся часопіс 
“Думка беларуса”.  

У 1932 г. у Рызе ўбачыў свет друкаваны лацінкай зборнік вершаў 
В. Вайцюлевіч [2, с. 10]. У 1933 г. “Беларускім выдавецтвам у Латвіі” ў пе-
ракладзе на беларускую мову было апублікавана апавяданне А. Упіта “Фра-
кеец Кілон”, якое распачало серыю “Пераклады з латышскай мовы”. “Вы-



пускаючы адно з цікавых гістарычных апавяданняў Андрэя Упіта, − гавары-
лася ў прадмове, − Беларускае выдавецтва хоча пакласці гэтым пачатак 
сістэматычнаму друкаванню перакладаў з латышскай мовы на беларускую, 
каб пазнаёміць наша грамадства з творчасцю латышскіх пісьменнікаў і 
гэтым дапамагчы беларусам як у Латвіі, гэтак і па-за межамі яе азнаёміцца з 
духоўным жыццём латышскага народа і з ягонымі літаратурнымі скарбамі” 
[4, с. 5]. 

У многіх беларускіх выданнях Латвіі друкаваліся фальклорныя запісы. 
Дзесяткі людзей з-пад Краслаўкі, Рэжыцы, з Ілукстэнскага і Люцынскага па-
ветаў, з Дагды і Даўгаўпілса запісвалі і перасылалі ў друк легенды, паданні, 
песні, прыпеўкі, казкі, народныя анекдоты, прыказкі, загадкі. Пры “Тава-
рыстве беларусаў-выбаршчыкаў” з мэтай вывучэння гісторыі беларускага 
народа, яго этнаграфіі і фальклора яшчэ ў 1932 г. быў арганізаваны наву-
кова-краязнаўчы гурток, які ў далейшым ператварыўся ў “Беларускае наву-
кова-краязнаўчае таварыства”. Арганізатарамі яго былі беларускія 
настаўнікі ў Рызе: А. Родзька С. Сіцько, М. Краўчанка, К. Мяжэцкі, 
Г. Нікіфароўская, галоўную ролю ў стварэнні таварыства адыграў 
К. Езавітаў [5, с. 110]. Менавіта гэта таварыства разгарнула найбольш ак-
тыўную краязнаўчую працу ў межах Латвійскай Рэспублікі. К. Езавітаў меў 
багаты вопыт арганізацыі экспедыцый па зборы этнаграфічнага матэрыялу, 
валодаў велізарнай калекцыяй розных прадметаў матэрыяльнай і духоўнай 
культуры беларускага народа. 

Беларускае навукова-краязнаўчае таварыства звярталася да школ і гра-
мадскіх дзеячаў з просьбай прыняць удзел у збіранні беларускага фальк-
лору. Вельмі актыўна ў гэту працу ўключыліся даўгаўпілскія гімназісты пад 
кіраўніцтвам С. Сахарава. Па навуковых пытаннях таварыства вяло пе-
рапіску з Беларускай акадэміяй навук, разнастайнымі беларускімі арганіза-
цыямі і грамадскімі дзеячамі ў Польшчы, Літве, Чэхаславакіі і інш. У месцах 
кампактнага пражывання беларусаў яны сабралі вялікую колькасць ву-
снапаэтычных твораў і прадметаў матэрыяльнай культуры. Асаблівасцю іх 
фальклорна-этнаграфічнай працы было выкарыстанне фатаграфічных срод-
каў. Дзякуючы гэтаму захавалася шмат цікавых фотаздымкаў мясцовых жы-
хароў, краявідаў, пабудоў, гістарычных мясцін.  

Сябры таварыства здолелі сабраць велізарную колькасць матэрыялаў, 

якія змяшчаліся на старонках часопіса “Школа і праца”, які выдаваўся ў 

1926–1930 гг. [7, с. 21], педагагічны штомесячнік “Беларуская школа 

ў Латвіі”. Частка матэрыялаў была прадстаўлена на выставах таварыства ў 

Рызе. Арганізацыя збірала не толькі тое, што было звязана з гістарычнай 

спадчынай Беларусі, але і стварала ўмовы паважлівых адносін да беларусаў 

з боку іншых нацыянальнасцей [8, с. 86]. Беларускае навукова-краязнаўчае 

таварыства ў 1932–1934 гг. склала два рукапісныя зборнікі, якія змяшчалі да 

1 000 запісаў [6, с. 60–61]. 

Пасля дзяржаўнага перавароту 1934 г. выдавецкая дзейнасць беларусаў 

у Латвіі ўжо не мела ранейшага размаху. 
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