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Вялікія калекцыі работ Альфрэда Ромера ў цяперашні час захоўваюцца ў 
Нацыянальным музеі Літвы ў Вільнюсе і Нацыянальным музеі Варшавы. У Беларусі 
інфармацыю пра знакамітага мастака прыходзіцца збіраць па крупінках. Так, 
напрыклад, у музеі гісторыі і рэлігіі ў Гродне захоўваецца калекцыя фатаграфій з 
асабістага альбома Альфрэда Ромера. На выставе, якая праходзіла некалькі гадоў таму, 
былі прадстаўлены гэтыя фатаграфіі. 

Аб’ектыў фотаапарата на імгненне затрымаў час і захаваў сваякоў, сяброў, калегаў 
жывапісца, знаёмых і незнаёмых яму людзей. 

Такім чынам, можна з упэўненасцю сказаць, што Альфрэд Ромер –выдатная асоба, 
якая павінна па-сапраўднаму ўвайсці ў нацыянальную гісторыю выяўленчага мастацтва 
Беларусі. 
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У артыкуле аналізунецца фармаванне ідэнтычнасці беларусаў Латвіі, як гарадскога, так і сельскага 

насельніцтва. На працягу апошніх дзесяцігоддзяў розныя чыннікі спрыялі фарміраванню 
нацыянальнай тоеснасці ці русіфікацыі – змены дзяржаўнай прыналежнасці, палітыка ўладаў у 
дачыненні да нацменшасцяў, культурна-грамадская актыўнасць саміх беларусаў і г.д. 
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В статье анализируется формирование идентичности белорусов Латвии, как городского, так и 
сельского населения. В течении последних десятилетий разные факторы влияли на формирование 
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borderland. 

Пачатак беларуска-балцкіх сувязей сыходзіць у сярэднявечча, калі крывічы вялі 
актыўна гандаль з балцкімі плямёнамі, выкарыстоўваючы раку Дзвіну як гандлёвы 
шлях. У пазнейшыя стагоддзі адбываліся кантакты паміж Полацкім княствам і Ордэнам 
мечаносцаў, а затым – паміж Вялікім княствам Літоўскім і Лівоніяй. Да XVIII ст. 
беларускія і латышскія землі знаходзіліся ў межах Рэчы Паспалітай, што таксама 
спрыяла сувязям і перамяшчэнню насельніцтва на славяна-балцкім памежжы2. У 
дачыненні перыяду да канца XIX ст. цяжка казаць пра фарміраванне беларускага 
народа ў нашым (сучасным) разуменні тэрміну «народ». Як падкрэслівае латышскі 
гісторык Эрыкс Екабсонс, пачаткі беларускай тоеснасці на латышскіх землях звязаны з 
рэвалюцыяй 1905 года. 

У ХІХ і пачатку ХХ ст. адбывалася міграцыя населення з беларускіх земляў на 
поўнач. Спрыялі таму не толькі такія знешнія чыннікі, як адмена прыгоннага права, 
будова чыгункі Віцебск−Дынабург, уключэнне Латгаліі (былых т.зв. Інфлянт Польскіх) 
у межы Віцебскай губерніі, але таксама і ўмовы жыцця. Да сярэдзіны ХІХ ст. у 
афіцыйных дакументых амаль увогуле адсутнічала катэгорыя «беларусы», але ў другой 
палове ХІХ ст. яна ўжо сустракаецца ў статыстыках і рознага тыпу дакументах, дзе 
знаходзім беларусаў, як праваслаўных, так і католікаў3. Несумненна, як і ў выпадку 
латышоў, перашкодай у фармаванні тоеснасці, была адсутнасць інтэлігенцыі і рознага 
тыпу культурна-грамадскіх дзеячаў. У Латгаліі, дзе пражывалі перад усім сяляне, 
дзесяцігоддзямі адбывалася паланізацыя, якая падтрымлівалася і каталіцкім касцёлам. І 
сёння самы вялікі адсотак беларусаў паўднёва-ўсходняй Латвіі (за выключэннем 
гарадоў) складаюць католікі, таму звароты «мы католікі-палякі» сустракаюцца 
давольна часта. Варта яшчэ звярнуць увагу, што ідэнтычнасць беларускамоўных 
жыхароў не заўсёды супадала з вынікамі афіцыйных статыстык, якія праводзіліся 
царскай адміністрацыяй. Царскія чыноўнікі запісваючы ў дакументах беларусаў-
каталікоў усяляк стараліся зменшыць уплывы палякаў і каталіцкага касцёла. 

Змены пачалі адбывацца з рэвалюцыяй 1905 года. Ствараліся першыя беларускія 
гурткі (па ініцыятыве Гаўронскага і Эпімах-Шыпілы), а пазней паўставалі і арганізацыі. 
З Латвіяй звязалі сваю дзейнасць І. Буйніцкі, З. Жылуновіч (Цішка Гартны), В. 
Ластоўскі, І. Луцкевіч і інш. [10]. З гэтага моманту, як лічыць Э. Екабсонс, можна 
казаць, што на латышскіх землях пачала паўставаць беларуская ідэнтычнасць – раней, 
паводле гісторыка, нельга казаць пра беларусаў на латвійскіх землях [11]. Арганізацыя 
беларускага насельніцтва Латвіі пачалася ў 1907 г. ў Рызе, дзякуючы намаганням В. 
Ластоўскага і Э. Будзькі, якія арганізавалі чытанні і лекцыі на беларускай мове для 
настаўнікаў і пачалі гуртаваць беларускую інтэлігенцыю вакол сябе. 

Несумненна, найлепшы час для функцыянавання беларускай нацменшасці і 
фарміравання яе тоеснасці − гэта міжваенны перыяд, асабліва 1920-я гг. 18 лістапада 
1918 г. Латвія стала незалежнай дзяржавай, а дэмакратычныя ўлады стваралі добрыя 
ўмовы для ўзнікнення арганізацый і школ нацменшасцяў. У міжваенны перыяд, у 
залежнасці ад года, функцыянавала каля 40−60 школ, у тым ліку чатыры гімназіі ў 
Рызе, Даўгаўпілсе, Люцыне і Індры, таварыствы (Бацькаўшчына, Беларуская хата, 
Прасьвета, Рунь), тэатры, газеты (напрыклад, Гаспадар, На чужыне, Думка беларуса, 
ці Наша доля), гурткі песні і танцаў і г.д. Вялікі ўнёсак у фарміраванне беларускай 
тоеснасці ў Латвіі зрабілі паміж іншымі К. Езавітаў (грамадска-культурніцкі дзеяч), С. 

 
2 Больш аб гісторыі Беларусаў Латвіі і пра беларуска-латышскія кантакты глядзі ў публікацыях К. 

Езавітава, І. Апінэ, М. Янковяка і ў навуковым гадавіку «Латыши и белорусы. Вместе сквозь века» 

(вып. 1–8) [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
3 Параўн. напрыклад [7; 8; 9]. 
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Сахараў (кіраваў беларускім аддзелам пры Міністэрстве адукацыі Латвіі), Я. Данілюк, 
М. Найдзёнаў, Д. Кадорба (якія стварылі ў 1920 г. беларускае культурна-асветнае 
аб’яднанне Бацькаўшчына). Вельмі важным асяродкам беларускай дзейнасці на многія 
гады стала беларуская гімназія ў Даўгапілсе [12; 13]. Багатае асветна-культурнае жыццё 
(за якім, нажаль, не ішла такая ж актыўная дзейнасць у палітычнай сферы) вельмі 
пазітыўна ўплывала на фарміраванне беларускасці не толькі ў гарадах, але нават і ў 
вёсках. Актыўнасці беларускай меншасці спрыялі моцна і латвійскія ўлады. 
Падтрымліваў беларусаў і Яніс Райніс, які быў не толькі пісменнікам і перакладчыкам, 
але і палітычным дзеячам (у 1926–1928 гг. − міністр асветы) [14]. Падтрымка 
беларускасці Рыгай была выклікана сваімі меркаваннямі. Дапамагала гэта латышам 
змяншаць пазіцыі як рускіх, так і палякаў, якія асабліва ў паўднёва-ўсходняй Латвіі 
мелі моцныя ўплывы на функцыянаванне грамадства і адміністрацыі. 

Прыхільнасць латвійскіх уладаў як да беларусаў, так і да іншчых нацменшасцяў, 
закончылася ў 1934 г., калі адбыўся палітычны пераварот і да ўлады прыйшоў Карліс 
Ульманіс. Сістэматычна закрываліся арганізацыі і школы беларусаў, палякаў, рускіх, 
адбывалася латышызацыя, што засталося дагэтуль у памяці беларускамоўных жыхароў 
вёсак [15]. Гэты працэс не быў выпадковы і тыповы толькі для Латвіі.  1930-я гады ХХ 
ст. − гэта таксама час паўстання аўтарытарных рэжымаў у Польшчы і Літве. Разам з 
русіфікацыяй беларусаў ў Беларускай ССР ішла паланізацыя беларускага насельніцтва 
ў Польшчы і рэзкае абмежаванне свабоды беларусаў Латвіі. 

Цікавым з пункту гледжання беларускай адукацыі і дзейнасці беларусаў з’яўляецца 
час нямецкай акупацыі [16; 17]. Як на польскіх землях, акупаваных немцамі, так і на 
латвійскай тэрыторыі нацысты адкрывалі беларускія школы, каб фарміраваць 
антыпольскія і, перад усім, антырускія сілы. З 1941 г. адкрыліся беларускія пачатковыя 
школы ў Даўгаўпілсе, у Люцынскім і Рэжыцкім паветах, гімназія ў Індры. Актыўна на 
ніве беларускасці ў гэты час паноўна пачаў працаваць С. Сахараў. 

Пасялаваенныя савецкія гады прынеслі поўнае спыненне грамадска-культурна-
адукацыйнай актыўнасці ўсіх нацменшасцяў, за выключэннем рускіх. Функцыянавалі 
толькі латышска- і рускамоўныя школы. З аднаго боку адбываліся дэмаграфічныя 
змены (вялікая міграцыя беларусаў, рускіх, украінцаў і інш. у Латвійскую ССР), з 
другога боку моцная атэізацыя і русіфікацыя [18]. Усе дасягненні міжваеннага перыяду 
былі страчаны, а постсавецкая ментальнасць беларусаў адчуваецца па сённяшні дзень − 
вялікая большасць насельніцтва застаецца ў кругу рускай мовы, культуры і палітычнага 
ўплыву з боку Масквы. 

Ад 1991 г. Латвія паноўна стала незалежнай, дэмакратычнай краінай. Нацменшасці 
могуць арганізоўваць сваю грамадска-асветную дзейнасць, часткова мець адукацыю на 
роднай мове і выдаваць прэсу. Беларусы Латвіі пачалі арганізвавацца яшчэ ў 1988 г. 
(паўсталі таварыствы Сьвітанак і Раніца), з 1994 г. выходзіць газета Прамень, і, што 
важна, з таго ж года функцыянуе беларуская пачатковая школа ў Рызе. Таварыствы 
існуюць цяпер у Венспілсе, Рызе, Ліепаі, Даўгапілсе, Зілупе ці Краславе. Хоць 
актыўнасць сучасных беларусаў Латвіі лічыцца вельмі добрай, але міжваеннага ўзроўня 
не атрымалася дасягнуць.  

У выпадку гарадскога насельніцтва трэба казаць аб высокім узроўні русіфікацыі, які 
датычыць таксама ўкраінцаў і палякаў Латвіі. Адукацыя ўсяго сярэдняга пакалення і 
таксама вялікай большасці моладзі, якія хадзілі ў школу ўжо пасля 1991 г., адбывалася і 
адбываецца на рускай і латышскай мовах. Вялікая колькасць славян знаходзіцца не ў 
латышскім, а ў рускім кругу СМІ, культуры і адукацыі, што не спрыяе падтрымцы 
народных традыцыі ці інтэграцыі з латышскім асяроддзем. За выключэннем невялікай 
колькасці свядомых беларусаў (якія ходзяць на мерыпрыемствы, ці падтрымоўваюць 
традыцыі), большасць размаўляе на рускай мове, а іх беларускасць вельмі часта на 
этыкетным узроўні – г.зн. “я беларус, таму, што ў мяне бацькі з Беларусі”, або такая 
нацыянальнасць запісаная ў дакументах. Вельмі добра паказвае гэта высказванне 
жанчыны, якая закончыла Даўгаўпілскі ўніверсітэт: 

(А белорусский язык указывает на национальность?) Я думаю, что нет. Большин-
ству из молодых белорусов живущих в Латвии по фигу, знают они [белорусский] язык 
или нет. Никто по этому поводу не переживает и даже не задумывается. На щёт 
старшего поколения, то они говорят на смеси русско-белорусской. Смотрят новости 
белорусские и во многом щитают себя настоящими белорусами. Для них Лукашенко 
ближе чем [прэзідэнт Латвіі] Вайра Вике-Фрейберга. (Значит белорусский язык не для 
всех белорусов в Латвии будет как фактор самосознания?) Одназначно нет. Некото-
рые даже не признаются в своих корнях [Ж 1976 Даўгаўпілс]. 
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Аспект нацыянальнай тоеснасці беларусаў, пражываючых у латышскіх гарадах, 
патрабуе яшчэ комплекснага вывучэння і правядзення анкетавання, каб указаць 
спецыфіку ідэнтычнасці, а таксама ўзровень як русіфікацыі, так і інтэграцыі з 
латышскай дзяржавай. 

Працэс фармавання тоеснасці мае троху іншы характар на вёсцы, дзе на 
ідэнтычнасць уплывалі іншыя чыннікі. Гэты аспект ужо быў часткова прадстаўлены ў 
публікацыях аўтара [19; 20]. Дэклярацыя беларускага, польскага, рускага ці латышскага 
паходжання сярод вясковага беларускамоўнага (найстарэйшага пакалення) 
насельніцтва паўднёва-ўсходняй Латвіі вагаецца і залежыць ад месца нараджэння і дзе 
асоба правела дзяцінства (Латвія, Усходняя Беларусь, ці т.зв. Заходняя Беларусь – 
значыць да 1939 г. Польшча) і ад месца цяперашняга пражывання. Найбольш 
стабільнае пачуццё беларускасці адзначаецца ў асоб, якія пасля 1945 г. пераехалі з 
Усходняй Беларусі ў Латвію. У сваю чаргу вялікая колькасць рэспандэнтаў прыезджых 
з Заходняй Беларусі дэкляравала польскае паходжанне. У аўтахтоннага насельніцтва 
назіраецца прывязанасць да латвійскай дзяржавы. Больш беларускае пачуццё 
ідэнтычнасці адзначаецца на поўдні (паветы Ілукштанскі, Даўгаўпілскі, Краслаўскі і 
Дагдзкі), дзе бліжэй да мяжы з Беларуссю, а беларускае насельніцтва пражывае больш 
кампактна. У раёне Зілупэ ці Шкаўне многія беларускамоўныя рэспандэнты 
акрэсліваліся як рускія. 

На аснове праведзення больш за 200 інтэрв’ю з беларускамоўнымі, вясковымі 
жыхарамі паўднёва-ўсходняй Латвіі, можна вызначыць важнейшыя чыннікі, якія перад 
усім уплываюць на ідэнтычнасць: 

– месца нараджэння і паходжанне бацькоў, 
– запіс нацыянальнасці ў пашпарце і дакументах, 
– веравызнанне (каталіцызм атаесаліваецца з польскасцю, праваслаўе больш з 

беларускасцю або рускасцю, а стараверы з рускімі), 
– палітыка ўладаў. 
Меншае значэнне мае мова, на якой чалавек размаўляе, а таксама элементы 

традыцыйнай культуры, якія проста падтрымоўваюцца з пакалення ў пакаленне. 
Цікавым аспектам, які выявіўся ў часе размовы з рэспандэнтамі, з’яўляецца 
адміністрацыйная прыналежнасць Латгаліі да Віцебскай губерні ў мінуласці. Мае 
суразмоўцы не адзін раз падкрэслівалі, што яны беларусы, таму што тут раней была 
Беларусь (г.зн. «Беларуская» губернія): 

Тут усе беларусы, гэта раньшэ была Беларусь, беларуская губернія [М 1926 
Вайцулева, Краслаўскі павет]. 

Такім чынам, хоць згодна з царскімі дакументамі беларусы пражывалі на латвійскіх 
землях больш кампактна ужо з ХІХ ст., але фарміраванне беларускай ідэнтычнасці 
датуецца толькі часамі рэвалюцыі 1905 года. Як у выпадку іншых рэгіёнаў, так і тут 
пачалося ўсё з дзейнасці беларускай інтэлігенцыі і грамадска-культурных дзеячаў. 
Спачатку важную ролю адыгрывалі Рыга і Даўгаўпілс, а з часам і іншыя гарады. 
Несумненна найлепшым перыядам для функцыянавання нацменшасці трэба лічыць 
міжваенны перыяд (асабліва 1920-я гады), калі беларусы маглі свабодна ствараць 
рознага тыпу таварыствы, адкрываць беларускія школы, ці друкаваць свае газеты. 
Найменш спрыяльным быў час Латвійскай ССР, калі ўсялякая грамадска-культурная 
дзейнасць беларусаў была поўнасцю спынена ўладамі. Сучасная Латвія дае добрыя 
юрыдычныя і адміністрацыйныя ўмовы для нацменшасцяў і хоць актыўнасць беларусаў 
Латвіі трэба ўспрымаць з вялікай удзячнасцю і задавальненнем, як то існаванне 
некалькіх арганізацый, адной пачатковай школы ў Рызе, адной газеты ды адной 
радыёперадачы на тыдзень, аднак гэта не гарантуе, нажаль, добрых перспектываў не 
толькі на далейшае развіццё ідэнтычнасці, але ўвогуле на доўгатэрміновае яе 
падтрыманне. Найбольшай праблемай беларусаў Латвіі ў гэтым аспекце, з’яўлялецца не 
інтэграцыя з латышамі (ці латышызацыя), але высокі ўзровень русіфікацыі, які 
павялічваецца з кожным годам. Беларусы Латвіі знаходзяцца пад уплывам 
рускамоўных СМІ (некалькі латышскіх каналаў і некалькі дзясяткаў рускіх!), 
выбіраюць пераважна рускія школы (прагматызм), дома размаўляюць па-расейску.  

Досвед апошніх ста гадоў паказаў, што ўлады выкарыстоўвалі нацменшасці ў сваёй 
ўнутранай і знешняй палітыцы. Рыга перад усім баіцца вялікага ўплыву з боку Расіі, 
таму прыхільна глядзіць на польскую, ці беларускую дзейнасць. Вопыт палякаў 
паказвае, што падтрыманне польскай ідэнтычнасці ў рамках інтэграцыі з латышамі дае 
добрыя эфекты. Пакуль беларусы, якіх цяпер 64 257 асоб (2017 г.), будуць выбіраць не 
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беларускасць, а далейшае функцыянаванне ў межах «рускамоўных Латвіі», ім цяжка 
будзе далей будаваць ідэнтычнасць і разлічваць на прыхільнасць латвійскіх уладаў. 
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В данной статье будет рассмотрено девиантное поведение маргинальных групп населения 
Беларуси в указанный период на примере нищих. Категория нищих является одной из самых 
многочисленных категорий людей, представляющих собой яркий пример социальной девиации в 
белорусской деревне второй половины XIX – начала XX века. 
Ключевые слова: нищие; маргинализация; ватага; артель. 
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У дадзеным артыкуле будзе разгледжаны дэвіянтныя паводзіны маргінальных груп насельніцтва 
Беларусі ў названы перыяд на прыкладзе жабракоў. Катэгорыя жабракоў з'яўляецца адной з самых 
шматлікіх катэгорый людзей, якія ўяўляюць яркі прыклад сацыяльнай дэвіяцыі ў беларускай вёсцы 
другой паловы XIX – пачатку XX стагоддзя. 


