
РЭФЕРАТ 

Калініна Вікторыя Вадзімаўна 

Мінск ва ўспамінах сучаснікаў: грамадска-палітычнае, сацыяльна-

эканамічнае і культурнае жыццё горада (1831 – 1863 гг.) 

 

Ключавыя словы: Мінск, мемуары, XIX стагоддзе., русіфікацыя, адукацыя, 

архітэктура, культура, гандаль. 

Мінск мае багатае мінулае. Працяглы час Мінск адыгрывае вядучую ролю 

ў жыцці краіны, з’яўляючыся палітычным, эканамічным, навуковым і 

культурным цэнтрам. Не гледзячы на гэта, навуковаму даследаванню гісторыі 

Мінска прысвечана ўсяго каля шасці з паловай дзесяткаў кніг. Улічваючы 

грамадскую ролю сталіцы краіны, Мінск заслугоўвае больш дэталёвага 

вывучэння.  Ў дадзенай рабоце зроблена спроба паглядзець на Мінск сярэдзіны 

XIX ст. вачамі яго жыхароў. Зразумець, што турбавала і аб чым клапоціўся 

тагачасны мінчанін. Як у тыя часы мінчане наладжвалі сувязі, працавалі, як 

выглядаў сам горад. Паназіраць, якія з’явы і працэсы адбываліся ў горадзе ў 

гэты перыяд.  

Структура. Уводзіны. Глава 1. Метадалогія даследавання. Гістарыяграфія. 

Крыніцы. Глава 2. Грамадска-палітычнае жыццё. Глава 3. Сацыяльна-

эканамічнае развіццё. Глава 4. Культурнае жыццё. Заключэнне.  

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці і характэрныя рысы грамадска-

палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця горада ў 1831 – 1863 

гг. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Мінск у 1831 – 1863 гг., прадметам - 

з'явы, працэсы, падзеі ў грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і 

культурным жыцці горада апісаныя і ўзгаданыя ў мемуарах. 

Пры напісанні дыпломнай работы выкарыстоўваліся гісторыка-

параўнаўчы, гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны метады. 

У выніку даследавання былі зроблены наступныя высновы:  

- У сярэдзіне XIX ст. Мінск сапраўды можна лічыць важным сацыяльна-

эканамічным, грамадска-палітычным і культурным цэнтрам. 

- Русіфікацыя пранікла ва ўсе сферы жыцця Мінска і аказала вялікае 

адмоўнае ўздзеянне на станаўленне беларускай мовы і культуры. 

- Па-ранейшаму заставаўся моцным польскі ўплыў на беларускія землі, 

Мінск з'яўляўся адным з цэнтраў фарміравання рэвалюцыйнага руху. 

- У сярэдзіне XIX ст. Мінск быў цэнтрам гандлёвых зносін, дзе  адбываліся 

буйныя кірмашы, вёўся шырокі штодзённы гандаль. 

- Мінск сярэдзіны XIX ст. моцна адрозніваецца ад яго сучаснага выгляду, 

што тлумачыцца разбурэннямі ў час Вялікай Айчыннай вайны. 
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Минск имеет богатое прошлое. Длительное время Минск играет ведущую 

роль в жизни страны, являясь политическим, экономическим, научным и 

культурным центром. Не смотря на это, научному исследованию истории 

Минска посвящено всего около шести с половиной десятков книг.  Учитывая 

общественную роль столицы страны, Минск заслуживает более детального 

изучения. В данной работе сделана попытка посмотреть на Минск середины 

XIX в. глазами его жителей. Понять, что волновало и о чем заботился 

тогдашний минчанин. Как в те времена минчане налаживали связи, работали, 

как выглядел сам город. Понаблюдать, какие явления и процессы происходили 

в городе в этот период.  

Структура. Введение. Глава 1. Методология исследования. Историография. 

Источники. Глава 2. Общественно-политическая жизнь. Глава 3. социально-

экономическое развитие. Глава 4. Культурная жизнь. Заключение.  

Цель исследования: выявить особенности и характерные черты 

общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни 

города в 1831 - 1863 гг. 

Объектом исследования является Минск в 1831 - 1863 гг., Предметом –

явления, процессы, события в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни города описанные и упомянутые в 

мемуарах. 

При написании дипломной работы использовались историко-

сравнительный, историко-типологический и историко-системный методы. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

 - В середине XIX века Минск действительно являлся важным социально-

экономическим, общественно-политическим и культурным центром. 

- Русификация проникла во все сферы жизни Минска и оказала большое 

отрицательное воздействие на становление белорусского языка и культуры. 

- По-прежнему оставалось сильным польское влияние на белорусские 

земли, Минск являлся одним из центров формирования революционного 

движения. 
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Minsk has a rich past. For a long time Minsk has played a leading role in the life 

of the country, as the political, economic, scientific and cultural center. Despite this, 

only about six and a half dozen books are devoted to the science research of the 

history of Minsk. Given the role of the social capital, Minsk deserves more detailed 

study. In this work we attempt to look at Minsk in the middle of the XIX century, 

through the eyes of its population. We try to understand what bothered and cares 

about the citizens of Minsk at that time, how did the citizens of Minsk forge their ties, 

work, what was the image of the city, what processes and phenomena took place in 

the city during this period. 

The Structure. I. Introduction. Chapter 1. Methodological part. Historiographical 

review. Chapter 2. Features of socio-political development. Chapter 3. Features of the 

socio-economic development. Chapter 4. The cultural life. Conclusion.  

The aim of the diploma work is to study the phenomenon of socio-political, 

socio-economic and cultural life of Minsk in the middle of the XIX century, 

described in the memoirs of contemporaries. 

The object of the study is the memoirs of Minsk in the middle of the XIX 

century, the subject is phenomenas, processes, events in the life of the city described 

in his memoirs. 

The historical-comparative, historical, typological and historical and systematic 

methods were used in writing the diploma work. 

As a result of the research the following conclusions were made: 

- In the middle of the XIX century Minsk can be regarded as an important socio-

economic, socio-political and cultural center. 

- Russification penetrated into all spheres of life in Minsk and had a great 

negative impact on the development of the Belarusian language and culture. 

- The Polish influence on the Belarusian lands was still strong, Minsk was one 

of the centers of development of the revolutionary movement. 

- In the middle of the XIX century, Minsk has been a great center of trade 

relations, often associated with large fairs, and also extensive everyday trade took 

place. 

- Minsk in middle of the XIX century was very different from its modern 

appearance, due to the destructions during the Great Patriotic War. 

 


