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яго заснавання. 

 
 
 

АСАБЛІВАСЦІ ФАРМІРАВАННЯ САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ 
СІТУАЦЫІ Ў МІНСКУ НА МЯЖЫ ХІХ–ХХ стст. 

 
Разглядаецца складаны працэс фарміравання сацыякультурнай сітуа-

цыі ў губернскім Мінску ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст., якая вызначалася 
такой выразнай адметнасцю, як адначасовае суіснаванне ў гарадской 
прасторы розных этнічных культур. Звяртаецца ўвага на аб’ектыўную 
заканамернасць актывізацыі культурнага жыцця Мінска ў вызначаны 
перыяд, уплыў русіфікатарскай (асімілятарскай) палітыкі правячых 
колаў, асаблівасці гарадской сацыякультурнай сітуацыі. 

 
Не сладок плод бесцельного досуга, 
и праздному не помогает Бог. 

Софокл 
 
Пачатак актыўнага ўзнікнення 

грамадскіх арганізацый у Расійскай 
імперыі вызначылі рэформы 60–  
70-х гг. ХІХ ст., а 90-я гг. сталі пе-
рыядам уздыму аматарскага гра-
мадскага руху. Па ўсёй дзяржаве ў 
гэты час дзейнічала больш за 900 
разнастайных грамадскіх аб’яднан-
няў [9, с. 52]. Безумоўна, правінцы-
яльны Мінск не мог пахваліцца та-

кім размахам, аднак сацыякультур-
ная сітуацыя ў горадзе развівалася 
ў тым жа рэчышчы. Задавалі тон 
грамадскага і культурнага жыцця 
горада шматлікія таварыствы, ама-
тарскія аб’яднанні – навуковыя, 
сельскагаспадарчыя, медыцынскія і 
інш., якія па меры магчымасцей 
ажыццяўлялі асветніцкую работу. 
Нельга не звярнуць увагу і на такія 

вызначальныя і ўплывовыя аб’ек-
тыўныя акалічнасці, якія можна 
аднесці да заканамерных, як павы-
шэнне адукацыйнага ўзроўню на-
сельніцтва, пашырэнне інфарма-
цыйных магчымасцей і кантактаў у 
тагачасным грамадстве, актывіза-
цыя мабільнасці жыхароў, што са-

дзейнічала хуткаму пранікненню ў 
гарадское асяроддзе каштоўнасцей 
іншых культур і з’яўленню новых 
рэалій грамадскага жыцця. 

Яшчэ адной заканамернай пры-
чынай фарміравання адметнай са-
цыякультурнай сітуацыі можна лі-
чыць актыўнае эканамічнае развіц-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2012/№18(2)  
 

 6 

цё губернскага Мінска ў разглядае-
мы перыяд і не толькі таму, што ён 
з’яўляўся цэнтрам буйнейшай бела-
рускай губерні∗. Па заключэнні да-
следчыкаў, адной з прычын пера-
ўтварэння горада ў значны экана-
мічны і культурны цэнтр з’яўлялася 
яго выгаднае геаграфічнае стано-
вішча. Мінск апынуўся на скрыжа-
ванні важнейшых чыгуначных магі-
страляў, у акружэнні Прыбалтый-
скага, Цэнтральнага, Украінскага, 
Пецярбургскага, Варшаўскага пра-
мысловых раёнаў, што стварала 
«спрыяльны падмурак не толькі для 
росту горада, але і для фарміраван-
ня беларускага нацыянальнага рын-
ку ўвогуле, у цэнтр якога паступова 
ён пераўтварыўся» [14, с. 73]. Віда-
вочным было павелічэнне колька-
сці гарадскіх жыхароў. На момант 
Першага ўсеагульнага перапісу на-
сельніцтва Расійскай імперыі ў 
1897 г. у Мінску пражывала амаль 
95 тыс. чалавек, каля 40% мінчан 
былі заняты ў прамысловасці, бу-
даўніцтве, на транспарце [14, 
с. 223]. 

Арганізацыя і дзейнасць грамад-
скіх аб’яднанняў абумоўлівалася 
палітыкай царскага ўрада. У 1874 г. 
для ўзмацнення «ўрадавага нагляду 
за праявамі грамадскага жыцця» за-
цверджаны прыкладны статут гра-
мадскіх сходаў (клубаў). На іх заба-
ранялася прысутнічаць навучэнцам, 
жанчынам, непаўналетнім і г. д. На 
кожнае мерапрыемства запрашаўся 
паліцэйскі чын [4, спр. 35592, л. 201]. 
14 жніўня 1881 г. выдадзена «Пала-
жэнне аб узмоцненай ахове», згод-
на з якім губернатар атрымаў права 
«забараняць розныя народныя, гра-
мадскія і нават прыватныя сходы, 
як на пэўны тэрмін, так і на нявы-
значаны» [4, спр. 8508, л. 2–29].  

Рост грамадскай актыўнасці і ха-
дайніцтвы з месцаў прымусілі дзяр-
жаўныя органы скараціць і спра-
сціць працэдуру стварэння аматар-
скіх аб’яднанняў. Былі распрацава-
ны нармальныя (прыкладныя) ста-
туты для навуковых, сельскагаспа-
дарчых, дабрачынных, музычных і 
інш. таварыстваў. Пералічаныя вы-

 
_________________________

∗Назва «беларускай» ужыта не выпадкова, падставай гэтаму з’яўляецца факт аддзя-
лення ў 1869 г. Магілёўскай і Віцебскай, а ў 1870 г. – Мінскай губерняў ад Віленскага ге-
нерал-губернатарскага ўпраўлення і падпарадкаванне кожнай з іх кіраванню непасрэдна з 
Пецярбурга. З гэтага часу ў адміністрацыйным лексіконе ў адносінах да пералічаных гу-
берняў ужывалася назва «беларускія», а Віленская, Гродзенская і Ковенская захавалі наз-
ву «паўночна-заходнія». Гэта было зроблена дзеля таго, на думку магілёўскага губерната-
ра, каб паказаць усяму насельніцтву, што прызнанне Беларусі рускай вобласцю ёсць факт 
непазбежны. Характэрна, што ў беларускіх губернях не былі адменены важнейшыя зако-
ны і пастановы, выдадзеныя для Паўночна-Заходняга краю, тым самым межы поўнасцю 
не зніклі. Для дасягнення мэты нашага артыкула важнае значэнне мае той факт, што і па-
сля абвешчанага аддзялення згаданых губерняў у важнейшай справе асветы яны прадаў-
жалі падпарадкоўвацца адміністрацыі Віленскай навучальнай акругі [3, с. 267, 268]. РЕ
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шэй урадавыя пастановы можна 
назваць першым этапам дзяржаўна-
га ўздзеяння на развіццё грамадска-
га аматарскага руху. Другі, аб чым 
будзе сказана ніжэй, пачнецца па-
сля падзей 1905–1907 гг. 

На пачатку ХХ ст. заходнія гу-
берні ўяўлялі сабой клубок нацыя-
нальных, рэлігійных, моўных і ін-
шых праблем. Развіваўся актыўны 
нацыянальны рух, новую вастрыню 
набылі сацыяльныя супярэчнасці як 
у аграрным пытанні, так і ў прамы-
словасці, праблема грамадзянскага 
раўнапраўя, што азначала ліквіда-
цыю дыскрымінацыі па этнічных і 
рэлігійных прыкметах, праблема 
адукацыі на роднай мове, патраба-
ванні нацыянальнай аўтаноміі, мяс-
цовага самакіравання і палітычнага 
прадстаўніцтва. 

Адной з важнейшых асаблівас-
цей, якая непасрэдна ўплывала на 
сацыякультурную сітуацыю ў Мін-
ску, з’яўлялася этнічная разнастай-
насць яго насельніцтва: беларусы 
складалі 8,2%, рускія – 34,8%, яўрэі 
– 43,3%, палякі – 11,4%, татары – 
1,3%, немцы – 0,9% [13, с. 11]. Заў-
важым, што Мінская губерня ўклю-
чала Цэнтральны і частку Палеска-
га этнаграфічных рэгіёнаў і Мінск 
стаў выконваць ролю ядра, вакол 
якога пачала фарміравацца беларус-
кая нацыя. 

Адметнасцю сацыяльнай струк-
туры жыхароў Мінска было існа-
ванне значнай колькасці буйных зем-
леўласнікаў, што ўплывалі на экана-
мічнае і культурнае жыццё горада. 
Прычынай гэтага стала забарона 
пасля падаўлення паўстання 1863–
1864 гг. памешчыкам каталіцкага 
веравызнання набываць зямлю для 
пашырэння сваіх уладанняў, аднак 
на аналагічныя дзеянні ў межах го-
рада такая забарона не дзейнічала. 

У выніку многія буйныя памешчы-
кі, напрыклад граф К. Чапскі, які 
амаль 10 гадоў быў гарадскім гала-
вой, члены сям’і Ваньковічаў набы-
лі значныя ўчасткі зямлі і лесу, а так-
сама нерухомасць у межах Мінска. 

Пасля таго, як у канцы 1870-х гг. 
было дазволена адкрываць губерн-
скія сельскагаспадарчыя тавары-
ствы, дзейнасць якіх абмяжоўвала-
ся толькі эканамічнымі пытаннямі, 
такое таварыства з’явілася і ў Мін-
ску. Ініцыятарамі стварэння былі 
прадстаўнікі мясцовай адміністра-
цыі, аднак з цягам часу і кіраўніц-
тва таварыствам і членства ў ім ста-
ла прэрагатывай памешчыкаў Мін-
скай губерні. Калі ўлічыць, што ім 
належала каля 55,8% зямель [6, 
с. 10], то відавочнымі становяцца 
выключная эканамічная роля, якую 
набывала новае таварыства, і пра-
цэс умацавання карпаратыўнай 
культурнай ідэнтычнасці польска-
моўнага насельніцтва. 

Другую эканамічна важную гру-
пу ў губернях Паўночна-Заходняга 
краю і Мінска складала яўрэйская 
буржуазія, што валодала паловай 
усіх фабрык і заводаў, 84,5% куп-
цоў таксама былі яўрэямі [6, с. 11]. 
Сярод яўрэйскага насельніцтва го-
рада былі распаўсюджаны дабра-
чынныя арганізацыі дапамогі бед-
ным: дзяцей аддавалі ў рамесныя 
вучылішчы ці прыватныя майстэр-
ні. Акрамя гэтага займаліся ўладка-
ваннем малалетніх у сіроцкія дамы, 
дзіцячыя прытулкі, распаўсюджвалі 
кнігі маральна-выхаваўчага зместу, 
займаліся выхаваннем сірот і дзя-
цей беднякоў. 

Што датычыцца рускіх, то іх 
колькасць сярод тагачасных жыха-
роў, згодна прыведзеных вышэй 
лічбаў, была нязначнай, такой жа 
была іх роля ў эканамічным жыцці
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краю, затое адміністрацыйныя ры-
чагі былі ў іх руках. Рускія займалі 
практычна палову (49,09%) усіх 
чыноўніцкіх пасад, складалі трэць 
мясцовай інтэлігенцыі – 34,3% з 
амаль 55 тыс. яе прадстаўнікоў, 
што знаходзіліся на грамадскай, са-
слоўнай, дабрачыннай службе, зай-
маліся юрыдычнай практыкай, аду-
кацыйнай, навуковай, медыцын-
скай дзейнасцю [1, с. 28]. Адзна-
чым, што большасць прадстаўнікоў 
інтэлігентных колаў горада былі 
выхадцамі з так званых разначын-
цаў – купцоў, святароў, мяшчан, ся-
лян; дваране пераважалі сярод дзяр-
жаўных служачых, ваенных, вы-
кладчыкаў. Для большасці рускіх, 
якія пражывалі ў горадзе, беларус-
кая зямля не была роднай, мала-
знаёмай і малазразумелай з’яўлялі-
ся мова і культура мясцовага на-
сельніцтва. Аднак прапанаваныя 
рускай дэмакратычнай інтэлігенцы-
яй формы культурнага аматарства 
паступова станавіліся адметнай з’я-
вай сацыякультурнага жыцця го-
рада. 

Колькасць беларусаў сярод жы-
хароў горада была нязначнай, адпа-
веднай была іх роля ва ўнутрыга-
радскім жыцці. У разглядаемы пе-
рыяд актыўна развіваліся працэсы 
самаідэнтыфікацыі беларусаў, фар-
міраваліся нацыянальная ідэя і пра-
грама. Галоўную ролю ў гэтым пра-
цэсе выконвалі ўраджэнцы Мінска 
І. і А. Луцкевічы. Ніжэй мы звер-
нем увагу на прысутнасць у сацыя-
культурнай дзейнасці некаторых 
грамадскіх аб’яднанняў Мінска 
планаў вывучэння беларускай куль-
туры. 

Прычыны актывізацыі грамад-
скага і культурнага жыцця губерн-
скага Мінска на рубяжы ХІХ–ХХ стст. 
мы пазначылі вышэй. Аднак важ-

нейшае значэнне ў гэтым працэсе 
мела ініцыятыва гарадской інтэлі-
генцыі, накіраваная на развіццё ар-
ганізаванага аматарства. 

Кожная рэлігійна-культурная 
еднасць Мінска мела свае аматар-
скія суполкі, у той жа час дзейніча-
лі агульнагарадскія аб’яднанні, та-
кія, напрыклад, як Мінскае дабра-
чыннае аб’яднанне, створанае яшчэ 
ў 1811 г., аб’яднанні «Міласэр-
насць», падтрымкі навучэнцаў, апя-
кунства сем’яў сасланых катаржан, 
Таварыства ўрачоў, Таварыства 
аматараў прыродазнаўства, этнагра-
фіі і археалогіі. Усе аматарскія 
аб’яднанні горада можна аднесці да 
дзвюх плыняў: адны з іх былі накіра-
ваны на фарміраванне адпаведнага 
культурнага асяроддзя, напрыклад 
Таварыства аматараў прыгожых 
мастацтваў, «Ognisko», «Sokal», 
«Oswiata», другія аб’яднанні, пера-
важна дабрачынныя і ўзаемнай да-
памогі, дзейнічалі ў кірунку паляп-
шэння сацыяльна-бытавых умоў на-
сельніцтва. Прыведзеная градацыя 
адпавядае высновам спецыяльных 
даследаванняў праблем актывізацыі 
грамадскага жыцця ў азначаны пе-
рыяд, што выразна адлюстроўваец-
ца ў дзейнасці грамадскіх аматар-
скіх аб’яднанняў [10, с. 53]. 

З канца ХІХ ст. да пачатку рэва-
люцыі 1905–1907 гг. сацыякультур-
ная сітуацыя ў Мінску ў значнай 
ступені вызначалася дзейнасцю Та-
варыства аматараў прыгожых мас-
тацтваў, якое пачало сваю працу ў 
1898 г. Ініцыятарамі яго заснавання 
былі галоўным чынам прадстаўнікі 
мясцовага рускага чыноўніцтва, ваен-
ныя, урачы, юрысты і інш. Можна 
прывесці прозвішчы А. Аляксан-
драва, А. Хаванскага, Р. Яноўскага, 
С. Каменскага, П. Грацыянава і інш.
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Цікавасць выклікае асоба стар-
шыні таварыства А. Ф. Аляксандра-
ва. Да пераезду ў Мінск ён праца-
ваў у Саратаве, горадзе, які, на дум-
ку сучаснікаў, пераўзыходзіў «па 
культурным прагрэсе і еўрапеізацыі 
іншыя “пензы”» [10, с. 54]. У Сара-
таве А. Аляксандраў узначальваў 
Таварыства прыгожых мастацтваў, 
свой вопыт і ініцыятыўнасць ён 
выкарыстаў на новым месцы пра-
цы. Маючы тытул статскага савет-
ніка, А. Аляксандраў у Мінску зай-
маў пасаду рэвізора губернскай ак-
цызнай управы, быў членам гарад-
скога камітэта Апякунства народ-
най цвярозасці, рэвізійнай камісіі 
Таварыства мастацка-прамысловага 
музея пры камерцыйным вучыліш-
чы. Разам з жонкай Верай Данілаў-
най – дачкой вядомага пісьменніка 
Д. Мардóўцава і блізкай сяброўкай 
украінскай паэтэсы Лесі Украінкі, 
актыўна ўдзельнічаў у стварэнні 
Таварыства аховы жанчын. Найлеп-
шую характарыстыку А. Аляксан-
драву, а ў яго асобе і іншым прад-
стаўнікам дэмакратычнай інтэліген-
цыі горада, даў вядомы пісьменнік 
Я. Чырыкаў, які пяць гадоў праца-
ваў у Мінску: «Аляксандр Фёдара-
віч увасабляў сабой тып чалавека, 
які выпрацавалі сярод рускай інтэ-
лігенцыі запаветы 60-х гадоў – ба-
дзёры, стойкі, магутны духам, што 
не ведаў стомы ў грамадскай рабо-
це. Яго знаходжанне ў горадзе вы-
значылася значным уздымам куль-
турна-асветніцкай дзейнасці. Ён 
усюды быў ініцыятарам<…>, не бу-
дучы партыйным чалавекам, здолеў 
аб’яднаць усіх значных людзей го-
рада, адданых дадзенай справе» 
[12, с. 23, 24]. 

Мы не будзем раскрываць да-
статкова доўгі і складаны працэс 
стварэння аматарскай арганізацыі, 

адзначым толькі, што ініцыятыва 
мясцовай інтэлігенцыі была пад-
трымана мінскім губернатарам кня-
зем М. Трубяцкім, іншымі высока-
пастаўленымі чыноўнікамі. Улады 
маглі кантраляваць дзейнасць тава-
рыства досыць пільна, нават у ста-
туце быў запісаны параграф аб аба-
вязковай прысутнасці паліцыі на 
ўсіх мерапрыемствах і аб пастаноў-
цы п’ес, дазволеных паліцыяй. У 
выніку, на падставе толькі паліцэй-
скім уладам вядомых дакументаў 
былі забаронены пастаноўкі такіх 
п’ес, як «Гора ад розуму», «Лес» і інш. 

Таварыства ставіла сваімі мэта-
мі збліжэнне мясцовай інтэліген-
цыі, развіццё і распаўсюджванне 
ведаў па розных галінах мастацтва, 
супрацоўніцтва з іншымі дабрачын-
нымі суполкамі. За кароткі перыяд 
існавання (каля 6-ці гадоў) яно ўнес-
ла значны ўклад у культурнае жыц-
цё Мінска. Чатыры секцыі тава-
рыства – музычная, драматычная, 
літаратурная і мастацкая праз год 
пасля стварэння аб’ядноўвалі каля 
400 чалавек, тым самым прадстаў-
лялі самае буйное аматарскае аб’яд-
нанне горада. У першы перыяд 
дзейнасці, прыкладна да 1903 г., 
плённа працавалі ўсе секцыі: право-
дзілі літаратурныя серады і музыч-
ныя вечары, ставілі спектаклі, нават 
сумесныя з прыезджымі прафесій-
нымі артыстамі, адкрывалі мастац-
кія выставы і музычныя класы і 
інш. На пасяджэннях літаратурнай 
секцыі выступалі лектары з Масквы 
і Пецярбурга, літаратурныя серады 
з удзелам вядомых крытыкаў, гісто-
рыкаў і публіцыстаў не маглі ўмяс-
ціць усіх жадаючых. У газеце «Се-
веро-Западный край» адзначалася, 
што таварыства спрабуе зменшыць 
прыток слухачоў і гледачоў – ама-
тараў прыгожых мастацтваў. 
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У першыя гады дзейнасць тава-
рыства выходзіла за карпаратыўныя 
межы і прыцягвала значную коль-
касць мінчан. Першым масавым 
агульнагарадскім мерапрыемствам 
можна лічыць святкаванне 100-год-
дзя з дня нараджэння А. С. Пушкі-
на. Была створана арганізацыйная 
камісія, у якую ўвайшлі гарадскі 
галава граф К. Чапскі, заснавальнік 
Таварыства мінскіх урачоў доктар 
С. Лунц, будучы гарадскі галава 
М. Райкевіч, Я. Чырыкаў, А. Аляк-
сандраў і інш. [5, спр. 6645, л. 27]. 
Да падрыхтоўкі былі далучаны 
настаўнікі і вучні мінскіх гімназій і 
вучылішч. Камісія прапанавала ад-
крыць у горадзе грамадскую біблія-
тэку імя А. С. Пушкіна. Аматары 
прыгожых мастацтваў удзельнічалі 
таксама ў агульнарасійскім зборы 
сродкаў на помнікі А. С. Пушкіну і 
А. М. Астроўскаму. 

Урачыстасці пачаліся 25 мая 
1899 г. Перад вялікай колькасцю 
слухачоў, вольных месцаў не заста-
лося, А. Аляксандраў са сцэны га-
радскога тэатра прачытаў драму 
«Барыс Гадуноў», а А. Хаванскі на 
эстрадзе летняга тэатра – аповесць 
«Арап Пятра Вялікага». 27 мая 
была паказана праграма з твораў 
А. С. Пушкіна, да выканання якой 
былі прыцягнуты ўсе творчыя сілы 
таварыства. У памяшканні гарад-
скога тэатра гучаў аркестр, хор вы-
канаў кантаты, урачыстую прамову 
сказаў член праўлення. На «біс» 
быў успрыняты прачытаны А. Аляк-
сандравым верш Ю. М. Лермантава 
«На смерць паэта». Вялікую ціка-
васць у прысутных выклікалі так 
званыя «жывыя карцінкі»: «Пушкін 
у сяле Міхайлаўскім» і «Каўказскі 
нявольнік». У гэты ж дзень у мін-
скім рэальным вучылішчы прайшлі 
народныя чытанні з дэманстрацыяй 

«туманных карцінак» па пушкін-
скай тэматыцы. Адзначым, што ме-
рапрыемства было платным і выру-
чаныя сродкі пайшлі на адкрыццё 
бібліятэкі імя А. С. Пушкіна [5, 
спр. 1414, л. 67]. 

Святкаванне юбілею А. С. Пуш-
кіна, ажыццёўленае Таварыствам 
аматараў прыгожых мастацтваў, 
можна аднесці да адной з самых 
значных падзей сацыякультурнага 
жыцця Мінска на рубяжы стагод-
дзяў. Арганізуючы культурна-ас-
ветніцкія мерапрыемствы тавары-
ства некаторы час супрацоўнічала з 
гарадскім камітэтам Апякунства на-
роднай цвярозасці, які выдзяляў 
сродкі на правядзенне народных 
чытанняў, спектакляў і падтрымку 
іншых ініцыятыў. Як сведчаць су-
часнікі, спектаклі драматычнай сек-
цыі заўсёды праходзілі пры пера-
поўненых залах, а на народных чы-
таннях захапленне выклікалі «ту-
манныя карцінкі». Частка бясплат-
ных білетаў на народныя чытанні, 
якія праводзіліся рэгулярна па ня-
дзелях, раздавалася чайным апя-
кунствам і кнігарням. Але знайшлі-
ся гандляры, якія, перахапіўшы 
бясплатныя білеты, рабілі грошы на 
папулярнасці мерапрыемства. 

Разумеючы важнае значэнне ас-
ветніцтва, таварыства працягвала 
работу ў гэтым кірунку і пасля спы-
нення супрацоўніцтва з гарадскім 
камітэтам Апякунства народнай 
цвярозасці, які палічыў, што дзей-
насць таварыства не спрыяе зніжэн-
ню п’янства. Пашыраецца тэматыка 
народных чытанняў за кошт цікава-
сці да фізікі, астраноміі і іншых на-
вук. 30 студзеня 1905 г. пачаліся 
публічныя папулярныя лекцыі па 
гісторыі і літаратуры, якія чыталі 
настаўнікі гімназіі. 
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Таварыства ажыццяўляла актыў-
ную культурную працу, галоўным 
чынам разлічаную на сяброў супол-
кі. Плённа працавалі ўсе чатыры 
секцыі, асабліва драматычная. Рэ-
жысёрам спачатку выступаў А. Аляк-
сандраў, таму што меў папярэдні 
вопыт, а пазней запрашаліся прафе-
сійныя рэжысёры. Ставілі п’есы 
А. М. Астроўскага, А. П. Чэхава, 
М. Горкага і інш. Асабліва ўдалай 
была пастаноўка п’есы «На дне», 
першая на аматарскай сцэне. У му-
зычнай секцыі склаўся вельмі доб-
ры хор і аркестр рускіх народных 
інструментаў, якія выязджалі на 
гастролі ў павятовыя гарады. У лю-
тым 1903 г. адбыўся першы агуль-
надаступны канцэрт, а ў лістападзе 
гэтага ж года адкрыліся бясплатныя 
музычныя класы, у якія запісалася 
каля 80 слухачоў. На пасяджэннях 
літаратурнай секцыі рабіліся агля-
ды часопісаў, навінак мастацкай лі-
таратуры, адбываліся лекцыі, якія 
чыталі як сябры таварыства, так і 
запрошаныя лектары. Тэматыка бы-
ла разнастайнай: «А. І. Герцэн», 
«Аб паэзіі Гейнэ» і г. д. Мастацкая 
секцыя стала ініцыятарам правя-
дзення ў 1899 г. выставы твораў ма-
стакоў, якія ўваходзілі ў Тавары-
ства перасоўных выстаў, экспанава-
ліся работы У. Макоўскага, М. Ка-
саткіна, І. Рэпіна і інш. [9, с. 131]. 
Пазней секцыя змагла арганізаваць 
тры выставы мясцовых прафесій-
ных мастакоў і аматараў. 

Выклікае павагу творчы пады-
ход кіраўніцтва аб’яднання да арга-
нізацыі дзейнасці, ахоп усіх знака-
вых гістарычных і культурных па-
дзей. Напрыклад, у 20-годдзе з дня 
смерці І. С. Тургенева падрыхтавалі 
літаратурна-драматычны вечар, на 
якім быў прачытаны даклад аб 
творчасці пісьменніка, паказана ка-

медыя «Сняданне ў прадвадзіцеля», 
выконваліся ўрыўкі з іншых твораў. 
Практыкаваліся сумесныя мера-
прыемствы некалькіх секцый, на-
прыклад музычнай і драматычнай 
ці літаратурнай. 

Таварыства аматараў прыгожых 
мастацтваў пэўным чынам праявіла 
сябе ў рэвалюцыйных падзеях 1905 г., 
калі на яго мерапрыемствах право-
дзілася рэвалюцыйная агітацыя. 
Напрыклад, у зале таварыства       
18 лютага падчас лекцыі па творчасці 
А. П. Чэхава сабралася да тысячы 
чалавек, раздаваліся антыўрадавыя 
выкрыкі «Далоў самадзяржаўе!», а 
потым натоўп выйшаў на вуліцу.   
У памяшканні таварыства распаўсю-
джваліся нелегальныя пракламацыі, 
некалькі членаў праўлення мелі да-
чыненне да іх друкавання. Вядомы 
дзеяч беларускага нацыянальнага 
руху А. Луцкевіч згадваў: «…Як 
звычайна, зыходзіліся палітычныя 
дзеячы на гутаркі і нарады ў зале 
таварыства» [7, с. 7]. Пазначаныя 
факты прывялі да закрыцця аб’яд-
нання ў ліпені 1906 г. 

Адначасова самыя актыўныя 
члены таварыства пачалі рыхтаваць 
дакументы для адкрыцця літаратур-
на-артыстычнага таварыства як пе-
раемніка забароненага, прымаючы 
ўсе яго даўгі. Губернатар быў су-
праць, нават звярнуўся за падтрым-
кай да П. А. Сталыпіна, аднак яму 
было ўказана, што папярэдзіць ан-
тыўрадавую дзейнасць аматарскіх 
аб’яднанняў шляхам забароны не-
магчыма. Новае таварыства фак-
тычна скапіравала статут Тавары-
ства аматараў прыгожых мастац-
тваў і заяўляла аб тых жа мэтах і 
формах дзейнасці. На жаль, не бы-
ло жадання арганізоўваць агульна-
гарадскія мерапрыемствы і літара-
турна-артыстычнае таварыства пе-
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раўтварылася ў своеасаблівы за-
крыты клуб для рускай інтэлігенцыі 
горада. Дзейнасць яго паступова 
згасала, і ў лютым 1910 г. яно было 
выключана з рэестра таварыстваў і 
саюзаў. Ці з’яўлялася яго пераемні-
кам Мінскае таварыства прыхільні-
каў музыкі, уключанае ў рэестр у 
лістападзе 1912 г., і якой была яго 
дзейнасць, акрамя адкрыцця для 
яго членаў бібліятэкі-чытальні, з-за 
адсутнасці матэрыялаў сказаць 
немагчыма. 

Сярод самых разнастайных 
аб’яднанняў дзейнічалі і суполкі 
нацыяналістычнага кірунку. На-
прыклад, 27 студзеня 1907 г. быў 
заснаваны рускі жаночы гурток з 
мэтай «объединения русских право-
славных людей во имя любви к ро-
дине» [5, спр. 7953, л. 27]. Старшы-
нёй з’яўлялася жонка губернатара 
Л. Ф. Гірс, аб’ядноўваў гурток 174 чал., 
з іх 100 жанчын [8, спр. 153, л. 21]. 
Якімі метадамі збіраліся дасягнуць 
пастаўленай мэты? На першым мес-
цы былі чытанні па гісторыі Паўноч-
на-Заходняга краю і Мінскай губер-
ні, стан выбарнай справы, культур-
на-бытавыя асаблівасці краю [8, 
спр. 153, л. 40]. Відавочна, што 
Мінская губерня разглядалася як 
спрадвечная частка Расіі і таму ўсе 
праблемы асэнсоўваліся з гэтага 
пункта погляду. У гурток уваходзі-
лі самыя вядомыя ў горадзе і за яго 
межамі нацыяналістычна настрое-
ныя асобы – Г. Шміт, Д. Скрынчан-
ка, А. Бяляеў і інш. Русафільства 
праяўлялася самым прымітыўным 
вобразам. У архіўнай справе ёсць 
цікавае пісьмо нейкай П. Ярохавай, 
у якім яна на дзвюх старонках рас-
павядае аб ветлівасці і прыстойна-
сці, што пануе ў Расіі на балах, а 
Мінск – горад яўрэйскі, нічога ціка-
вага не адбываецца, і толькі гурток 

у стане змягчыць норавы [8, 
спр. 153, л. 62, 63]. Галоўнымі пры-
чынамі цяжкасці працы ў Мінску, 
на думку яго арганізатараў, было 
тое, што ён «населен главным об-
разом инородцами, чуждыми целям 
организации», а руская частка на-
сельніцтва «весьма обмежевана» [5, 
спр. 7953, л. 5 адв.]. 

Польскамоўнае насельніцтва 
Мінска таксама атрымала правы на 
свае аматарскія аб’яднанні, аднак 
стварэнне іх пачалося пасля з’яў-
лення ўрадавых пастаноў, выдадзе-
ных пад уплывам рэвалюцыйных 
падзей, у якіх паляк-сепаратыст 
ужо разглядаўся як менш страшны 
вораг, чым бунтуючы селянін ці рэ-
валюцыянер [3, с. 343]. 26 красавіка 
1905 г. быў апублікаваны «Закон аб 
таварыствах», у якім з мэтай кан-
тролю за дзейнасцю таварыстваў і 
саюзаў прадугледжвалася стварэн-
не губернскай (гарадской) па спра-
вах аб таварыствах прысутнасці на 
чале з губернатарам ці прадвадзіце-
лем дваранства. Па законе ўсе 
аб’яднанні падпарадкоўваліся гу-
бернатарам. Правілы ад 1 мая    
1905 г. дапускалі карыстанне мяс-
цовымі мовамі ў аматарскіх аб’яд-
наннях, аднак за рускай мовай за-
хоўвалася пануючая пазіцыя ў 
справаводстве і перапісцы. Нарэш-
це, 4 сакавіка 1906 г. былі зацвер-
джаны «Часовыя правілы аб аб’яд-
наннях і саюзах». Аматарскае тава-
рыства можна было зацвердзіць без 
дазволу Міністэрства ўнутраных 
спраў пры ўмове выканання 124 
пунктаў [2, спр. 2649, л. 42]. 

У снежні 1906 г. быў заснаваны 
польскі клуб «Ognisko», ядро якога 
склаў гурток аматараў сцэны, ство-
раны вясной 1905 г. Членства ў 
клубе адразу стала прэстыжным, 
ужо ў студзені 1907 г. уступныя і
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членскія ўзносы складалі 2000 руб-
лёў, а ў 1913 г. у клубе было зарэгі-
стравана 224 чал. [15, с. 71]. Стар-
шынёй праўлення стаў князь 
І. Друцкі-Любецкі – уласнік маёнт-
ка Новае Поле пад Мінскам. Князь 
быў дастаткова вядомым паэтам, 
аўтарам вершаваных драм «Szatan», 
«Reitan», «Konstytucja 3 Maja» і 
інш. Драма «Szatan» была пастаўле-
на ў Мінску і выклікала вялікае за-
хапленне гледачоў. У Вільні адбы-
лася пастаноўка яго ж гістарычнай 
драмы «Tak umirali litwini», якая 
атрымала вялікае публічнае пры-
знанне [16, с. 10]. Сярод членаў 
праўлення былі М. Дабравольская, 
інжынер У. Крыньскі, прадпры-
мальнік і юрыст Ф. Барсук, адвака-
ты Б. Гласко, Э. Івашкевіч і інш. 
Драматычная секцыя клуба часта 
ставіла спектаклі, арганізоўвала ве-
чары і разнастайныя забаўляльныя 
мерапрыемствы, якія, безумоўна, 
карысталіся вялікім поспехам не 
толькі сярод польскамоўнага на-
сельніцтва горада. 

У красавіку 1907 г. было засна-
вана аматарскае таварыства «Со-
кал», старшынёй якога з’яўляўся 
Вітальд Ваньковіч. Яно складалася 
з дзвюх спартыўных – гімнастыч-
най, якая налічвала больш за 80 ча-
лавек, і воднай, драматычнай і му-

зычна-вакальнай секцый. Тавары-
ства мела бібліятэку, якую падара-
ваў доктар Чэрмкоўскі, і часопіс-
ную чытальню, што налічвала не-
калькі дзясяткаў перыядычных вы-
данняў на розных мовах. Аснову 
матэрыяльнага дабрабыту складала 
дзейнасць драматычнай секцыі, 
якую ў 1908–1909 гг. узначальваў 
артыст драмы Т. Рэйф-Арлоўскі, а з 
1910 г. – былы артыст калішскай 
трупы, а затым кіраўнік драматыч-
най секцыі таварыства «Лютня» ў 
Вільні Эдмунд Купецкі. Секцыя на-
лічвала больш за 30 членаў, спек-
таклі ставіліся кожныя два тыдні. 
Музычна-вакальная секцыя пачала 
дзейнічаць у 1913 г., мела аркестр і 
хор пад кіраўніцтвам Альшэўскага 
[15, с. 74]. 

Тым не менш занепакоенасць 
станам «польскай справы» ў Мін-
ску выказвала прэса Прывісленска-
га краю. Варшаўская «Swiat» у ар-
тыкуле «Minsk Litewski» са шкада-
ваннем адзначала, што ў горадзе 
пражывае каля 20 тыс. палякаў, ад-
нак польскай прэсы няма, і яны не 
толькі не ў стане ўтрымаць польскі 
тэатр, але нават не жадаюць навед-
ваць прадстаўленні гастралюючых 
польскіх труп [16, с. 10]. Як пацвер-
джанне сказанаму нагадаем, што 
калі ў 1913 г. у Мінск на гастролі 

прыехала трупа пад кіраў-
ніцтвам Т. Рэйтана-Астроў-
скага, яе спектаклі не мелі 
поспеху, і трупа распалася. 
Аўтар артыкула выказвае 
незадавальненне тым, што 
польскія таварыствы не 
прыцягнулі да сябе ўсіх 
палякаў і не здолелі 
супрацьстаяць моцнаму 
вонкаваму ўплыву. 

«Swіat» высока ацэнь-
вае дзейнасць асветніцкай 
арганізацыі «Oswіata», якая, 
на яе погляд, высока нясе 
сцяг ведаў сярод мінскага
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люду. Аднак, на думку газеты, не-
дахоп прывілеяў і правоў у гэтага 
аб’яднання зводзіць дзейнасць да 
мінімуму, таму што яго статут не 
дазваляе арганізацыю курсаў і ста-
лых школ. Таварыства мела бяс-
платную чытальню, пэўную коль-
касць папулярных часопісаў, аказ-
вала дапамогу ў прыватным наву-
чанні, што магчыма было толькі 
для заможных сямей. Карэспандэнт 
з абурэннем піша: «Няма ні аднаго 
нумара “Мінскага слова”, у якім бы 
д-р Шміт не звяртаў увагу на 
прысутнасць у Мінску небяспечна-
га элемента, што спрыяе антыўра-
давым настроям» [7, с. 11]. 

Заўважым, такую сітуацыю 
можна лічыць заканамернай, нягле-
дзячы на той факт, што пасаду га-
радскога галавы больш за два дзе-
сяцігоддзі, пачынаючы з 1891 г., 
займалі асобы каталіцкага веравы-
знання. Можна выказаць думку, 
што ў іх было некалькі іншае ўяў-
ленне аб ролі польскамоўнага на-
сельніцтва, якое лічыла Мінск род-
ным горадам і зусім натуральна ўс-
прымала шматэтнічнае і шматкан-
фесіянальнае гарадское асяроддзе. 

Да аматарскага аб’яднання, якое 
злучыла прадстаўнікоў самых роз-
ных колаў губернскага Мінска, 
можна аднесці Таварыства амата-
раў прыродазнаўства, археалогіі і 
этнаграфіі, занесенае ў рэестр тава-
рыстваў і саюзаў Мінскай губерні 
21 красавіка 1912 г. Праз год у яго 
складзе налічвалася 106 чалавек. 
Праграма таварыства прадугледж-
вала даследаванне разнастайных 
бакоў развіцця Мінскай губерні: 
геалогія, батаніка, метэаралогія, 
гідралогія, лесаводства, сельская 
гаспадарка, антрапалогія, этнагра-
фія, статыстыка, археалогія і інш. 
Планавалася займацца аховай пры-
роды, распаўсюджваннем прырода-

знаўчых, гістарычных і геаграфіч-
ных ведаў, а таксама прадугледжва-
лася стварэнне гісторыка-прырода-
знаўчага і этнаграфічнага музея. 
Акрамя гэтага мелі намер аргані-
зоўваць навуковыя сходы, конкур-
сы, экскурсіі, публічныя лекцыі, на-
ладжваць кантакты з рускімі і за-
межнымі вучонымі, утрымліваць 
для навуковых даследаванняў стан-
цыі, лабараторыі, музей, бібліятэку, 
выдаваць навуковыя працы і дапа-
можнікі [11, лл. 1–3]. 

З прыведзенай вытрымкі выні-
кае, што таварыства ставіла мэтай 
навуковую і навукова-папулярную 
дзейнасць, плануемыя шырокія і 
складаныя задачы патрабавалі знач-
ных навуковых сіл і фінансавых 
сродкаў, а не было ні першых, ні 
другіх. Ахопленыя цікавай ідэяй і 
перспектывай, адказныя асобы та-
варыства адмаўляліся ад выплат і 
вялі справу за асабісты кошт. Не 
было і свайго памяшкання, таму 
збіраліся то ў губернскай земскай 
управе, то ў мужчынскай гімназіі. 

Ініцыятарамі заснавання тава-
рыства сталі неадменны член Мін-
скага аддзялення Сялянскага пазя-
мельнага банка М. П. Маслоўскі і 
старшы раённы спецыяліст па кор-
маздабыванні А. П. Чорны. У склад 
савета таварыства абраны А. Ф. Флё-
раў – дырэктар Мінскай доследнай 
балотнай станцыі, пасля яго замя-
ніў А. Т. Кірсанаў, П. А. Смародскі 
– член Мінскай земскай управы, 
В. А. Янчэўскі – прысяжны павера-
ны, М. Н. Кузняцоў – інжынер-гід-
ратэхнік, І. М. Шэмігонаў – кіраў-
нік Мінскага ўпраўлення земляроб-
ства і дзяржаўных маёмасцей, 
Ф. М. Ястрэмскі – старшыня гу-
бернскай казённай палаты, У. Б. Круп-
скі – старшыня Мінскага тавары-
ства ўзаемнага крэдыту, вучоны-
аграном, памешчык А. Снітко, ура-
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давы аграном М. Вельямінаў-Зяр-
ноў, губернскі ўрачэбны інспектар 
С. М. Урванцаў і інш. 

У ганаровыя члены таварыства 
абралі губернатара Я. Я. Эрдэлі, які 
садзейнічаў адкрыццю таварыства, 
і генерала І. І. Жылінскага, вядома-
га сваімі работамі на карысць краю, 
у пажыццёвыя – Р. А. Скірмунта. 

Відавочна, што з пералічаных 
асоб толькі некаторыя мелі ўяўлен-
не аб спецыфіцы прафесійнай наву-
ковай працы, астатнія сапраўды бы-
лі аматарамі. Прычым многія з іх 
удзельнічалі ў іншых мінскіх тава-
рыствах – урачоў, дабрачынных, 
сельскіх гаспадароў і інш. Назірала-
ся і такая карціна, характэрная і для 
іншых аб’яднанняў, – запісваліся ў 
склад таварыства, а членскія ўзно-
сы не плацілі. Такіх неплацельшчы-
каў у 1913 г. было 20 чалавек, у 
1914 г. больш і г. д., сярод злосных 
неплацельшчыкаў аказаўся і 
І. І. Луцэвіч. 

Асобае месца ў таварыстве зай-
мала этнаграфічная секцыя, якая 
мела статус самастойнага органа з 
праграмай, старшынёй і сакрата-
ром, правам весці перапіску, аргані-
зоўваць лекцыі і запрашаць кампе-
тэнтных лектараў. Ініцыятыву па 
арганізацыі дзейнасці секцыі і ства-
рэнні адпаведнай камісіі ўзяў на ся-
бе І. А. Загурскі, прысяжны павераны. 

У праграме секцыі падкрэсліва-
лася, што ў сферу яе дзейнасці 
ўваходзяць усе народнасці Мінскай 
губерні – беларусы, палякі, яўрэі, 
татары, стараверы, чамусьці адне-
сеныя да народнасці. Як першапа-
чатковая ўмова пачатку работы 
разглядалася неабходнасць збору 
крыніц па этнаграфіі Беларусі на 
ўсіх мовах і складання бібліягра-
фічнага паказальніка, для чаго пла-
навалася ўвайсці ў перапіску з усімі 
адпаведнымі таварыствамі. Наступ-
ным крокам павінна была стаць ка-
лекцыя этнаграфіі, да стварэння 
якой заклікаліся як удзельнікі тава-
рыства, так і мясцовыя памешчыкі, 

народныя настаўнікі. Прадугле-
джваліся збор народнай традыцый-
най вопраткі, кустарных вырабаў, 
дамашняй мэблі, земляробчых пры-
лад, музычных інструментаў, ажыц-
цяўленне замалёвак узораў, арна-
ментаў, здымкаў цэркваў, касцёлаў, 
сінагог; запіс песень, замоў, народ-
най медыцыны, складанне адраса-
календара па Мінскай губерні аб 
тых, хто валодае этнаграфічнай ка-
лекцыяй і г. д. Вучоны аграном, 
памешчык А. К. Снітко прапанаваў 
арганізаваць з членаў таварыства 
экспедыцыі па зборы матэрыялаў 
па асобных этнаграфічных рэгіёнах 
губерні. Як бачым, і план і шляхі 
яго выканання былі правільнымі, 
аднак ні сродкаў, ні кадраў, ды і 
вольнага часу ў дастатковай коль-
касці не было [11, лл. 11, 12, 15]. 

Тым не менш этнаграфічная сек-
цыя сабрала дастаткова цікавую ка-
лекцыю, напрыклад, самаробную 
стрэльбу, 23 прадметы дамашніх 
промыслаў, 6 пакрывалаў і дываноў 
ручной работы, 18 ручнікоў, 17 
спадніц, 6 паясоў, 9 вышытых ка-
шуль і г. д. Такі набор этнаграфіч-
ных матэрыялаў, а таксама археала-
гічных, як, напрыклад: асколак ме-
тэарыта, які перадаў губернатар 
Я. Я. Эрдэлі, зуб маманта, розныя 
акамянеласці, і заалагічных: чучала 
птушак, калекцыі матылькоў і ін-
шае – дазволілі этнаграфічнай сек-
цыі таварыства арганізаваць выста-
ву ў маі 1913 г. [11, лл. 54–57]. Ві-
ленскае таварыства саматужных 
промыслаў абяцала правесці сваю 
выставу. Было шмат прапаноў, на-
прыклад С. Д. Камінскі параіў вы-
ставіць калекцыю мастака С. А. Гін-
збурга па яўрэйскіх рытуалах. Ад-
нак, калі дайшла справа да выбараў 
камітэта выставы, яны не адбыліся, 
бо не было жадаючых. 

Уся асноўная работа лягла на 
плечы І. А. Загурскага. На выставе, 
арганізаванай у памяшканні, аран-
даваным пад музей у доме Федаро-
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віча па вул. Захар’еўскай, прадугле-
джваліся аддзелы этнаграфіі, мас-
тацкі, археалагічны і невялікі ад-
дзел прыроды. Падтрымалі ідэю і 
многія мясцовыя мастакі. Настолькі 
былі ўпэўнены ў поспеху выставы, 
што чакалі прыбытак у 3000 руб. 
Цікавы факт з пункта гледжання 
сучаснага музеязнаўства: адзін з 
членаў таварыства прапанаваў ства-
рыць на выставе «дзіцячы куток» і 
выставіць вырабы дзяцей. Прапано-
ву не падтрымалі. Выстава адбыла-
ся, аднак калі І. А. Загурскі рабіў 
даклад аб яе выніках на пасяджэнні 
таварыства і задаў пытанне аб мэта-
згоднасці правядзення такой выста-
вы зімой 1913/14 г., то прысутныя 
выказаліся адмоўна [11, л. 71]. 

Такім чынам, Мінскае тавары-
ства аматараў прыродазнаўства, ар-
хеалогіі і этнаграфіі можна разгля-
даць як прыклад аб’яднання людзей 
розных прафесій і рознай этнічнай 
прыналежнасці. Сярод іх былі наву-
коўцы, чыноўнікі, прадстаўнікі ін-
тэлігентных колаў, многія з’яўлялі-
ся аматарамі навуковых пошукаў і 
ведаў, іншыя зацікаўлена ставіліся 
да гісторыка-культурнай спадчыны 
наогул і Мінскага краю ў прыватна-
сці. За дастаткова кароткі тэрмін 
існавання таварыства змагло стаць 
прыкметнай з’явай у грамадскім, 
культурным і навуковым жыцці 
Мінска, аб чым сведчаць факты су-
працоўніцтва з іншымі суполкамі. 

Сацыякультурнае жыццё гу-
бернскага Мінска на рубяжы ста-
годдзяў вызначалася культурнай і 
этнічнай разнастайнасцю, і разам з 
тым выразнай талерантнасцю і 
ўзаемасувязямі. Своеасаблівай ілю-
страцыяй сказанага стала пахаванне 
А. Аляксандрава, які заўчасна па-
мёр у 1910 г. падчас знаходжання ў 
сталіцы па справе адмены працэнт-
най нормы для яўрэяў у адной з на-
вучальных устаноў, на грошы якіх 
яна і ўтрымлівалася. Жыхары гора-
да ўрачыста хавалі паважанага ча-
лавека. Па словах Я. Чырыкава, 

«огромную толпу провожающих, в 
которой русские, поляки, евреи сое-
динились на время в один поток 
скорбящих по друге своем людей, 
эскортировало достаточное количе-
ство властей видимых, конных, и 
невидимых, пеших: осматривались 
венки, в числе которых были от 
друзей-поляков и друзей-евреев» 
[12, с. 24]. 

Падсумоўваючы, можна адзна-
чыць заканамернасць актывізацыі 
працэсу фарміравання сацыякуль-
турнага асяроддзя ў губернскім 
Мінску на рубяжы ХІХ–ХХ стст., 
што характарызаваўся ўсплескам 
грамадскай актыўнасці шматэтніч-
най інтэлігенцыі горада. Пэўную 
эвалюцыю перажыла і дзяржаўная 
палітыка, якая вагалася ад стрымлі-
вання і абмежавання мясцовай іні-
цыятывы ў другой палове ХІХ ст. 
да адноснай свабоды ў стварэнні 
нават «инородных» грамадскіх 
аб’яднанняў пасля падзей 1905 г. 

Тэндэнцыі развіцця сацыякуль-
турнай сітуацыі ў Мінску на рубя-
жы ХІХ–ХХ стст. характарызавалі-
ся рысамі як агульнымі для больш-
менш буйных гарадоў еўрапейскай 
Расіі, так і спецыфічнымі, уласці-
вымі для гарадоў Паўночна-Заход-
няга краю. Перш за ўсё – шматкан-
фесіянальнасць і этнічная страка-
тасць гарадскога насельніцтва, па-
другое – моцныя эканамічныя пазі-
цыі буйных землеўласнікаў, што 
выпрацавалі адпаведную іх інтарэ-
сам форму аб’яднання, якая аказва-
ла прыкметны ўплыў на сацыяльна-
эканамічнае і культурнае жыццё 
Мінска. У той жа час культурная сі-
туацыя ў горадзе знаходзілася ў 
значнай ступені пад уздзеяннем 
грамадскай актыўнасці рускамоў-
най інтэлігенцыі і чыноўніцтва, якія 
таксама мелі свае аб’яднанні. У да-
кументах не сустракаецца фактаў 
аб супрацьстаянні паміж гэтымі 
этнічнымі групамі насельніцтва, як 
і паміж іншымі. Наадварот, ёсць 
шмат сведчанняў супрацоўніцтва.
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Звяртаюць на сябе ўвагу прыклады 
зацікаўленасці асаблівасцямі бела-
рускай народнай культуры і спробы 
яе трансляцыі. Усё пазначанае вы-
шэй садзейнічала фарміраванню 
спрыяльнай сацыякультурнай сітуа-
цыі ў губернскім Мінску на рубяжы 
ХІХ–ХХ стст. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Тэорыя і гісторыя культуры 
 

 18 

_______________ 
1. Багдановіч, А. І. Навуковая і культурна-асветніцкая дзейнасць інтэлігенцыі ў Беларусі (1861–

1900) : дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. І. Багдановіч. – Мінск, 2003. – 103 с. 
2. Віцебск. Па справах аб таварыстве // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Фонд 2649. 

– Воп. 1. 
3. Западные окраины Российской империи / науч. ред.: М. Долбилов, А. Миллер. – М. : Новое 

литературное обозрение, 2007. – 608 с. 
4. Канцылярыя Віцебскай губерні // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Фонд 1430. – 

Воп. 1. 
5. Канцылярыя мінскага губернатара // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Фонд 295. – 

Воп. 1. 
6. Козляков, В. Е. Национальные проблемы Беларуси в конце ХІХ – нач. ХХ в. / В. Е. Козляков // 

Этнографическое развитие Беларуси в ХІХ – нач. ХХ в. : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 19–20 мая 2010 г. – Минск : Издат. центр БГУ, 2011. – С. 7–12. 

7. Луцкевіч, А. За двадцаць пяць гадоў (1903–1928) / А. Луцкевіч. – Мінск : БСЭ, 1991. – 63 с. 
8. Мінскі павятовы прадвадзіцель дваранства // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – 

Фонд 321. – Воп. 1. 
9. Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В. П. Пракапцова / Мінск : БУК, 1999. – 

210 с. 
10. Туманова, А. С. Общественные организации и русская публика в начале ХХ века / 

А. С. Туманова. – М. : Новый хронограф, 2008. – 320 с. 
11. Фонды Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. – КП 6901. 
12. Чириков, Е. Собр. соч. : в 17 т. / Е. Чириков. – М. : Моск. книгоизд-во, 1916. – Т. 17. – 275 с. 
13. Шибеко, З. В. Минск : страницы жизни дореволюционного города / З. В. Шибеко, 

С. Ф. Шибеко. – Минск : Полымя, 1990. – 381 с. 
14. Шыбека, З. В. Гарады Беларусі (60-я гады ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя) / З. В. Шыбека. – 

Мінск : ЭўроФорум, 1997. – 297 с. 
15. Informator o towarzystwach naukowych, oswiatowych… na Litwe i Rusi Bialej / zestawiony 

przez Michala Brenstejna. – Wilnia, 1914. – 347 s. 
16. Minsk Litewski // Swiat. – 1909. – Т. 7. – С. 8–13. 

 
M. BYASPALAYA 

 
PECULIARITIES OF FORMING SOCIO-CULTURAL SITUATION 

IN MINSK AT THE TURN OF THE ХІХ–ХХ CENTURIES 
 
The author examines the complex process of forming socio-cultural situation in provincial Minsk at 

the end of the 19th and at the beginning of the 20th centuries which was determined by such expressive 
feature as simultaneous coexistence of different ethnic cultures in the city space. Attention is paid to the 
objective law of activization of cultural life in Minsk during the certain period, the influence of 
assimilation policy of the ruling circles, peculiarities of the city socio-cultural situation. 
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