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и спорта при СНК СССР [6], он наделяется более широкими, чем ВСФК, 
правами по руководству и контролю за физкультурным движением. Все 
это дает свои результаты и в итоге уровень профессиональных спорт-
сменов приближается к мировому, учитывая, что Советский Союз прак-
тически не допускался до того времени к мировым спортивным сорев-
нованиям, то это было большим достижением. 

В итоге стоит сказать, что не смотря на многочисленные трудности 
попытка построить свою собственную систему управления физическим 
воспитанием у советского руководства удалась, более того она хорошо и 
оперативно решала поставленные перед ней задачи и зачастую перевы-
полняла план. Были решены основные вопросы: развитие массовости 
физической культуры, подготовка населения к активному физическому 
труду, качественная военная подготовка, популяризация спортивных 
мероприятий и развитие профессиональных спортивных результатов в 
условиях относительной изолированности. 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СКЛАД ЧЫНОЎНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ 
ГУБЕРНЯЎ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 

А. Р. Лудзіч 

Паражэнне паўстання 1863–1864 гг. прывяло да значных зменаў у 
кадравай палітыцы самадзяржаўя на беларускай тэрыторыі. Урад 
прыступіў да ўніфікацыі сістэмы мясцовага кіравання з 
агульнаімперскім шляхам ліквідацыі асаблівасцяў, якія захаваліся ў 
Беларусі. Рэалізацыя гэтай палітыкі суправаджалася узмацненнем 
бюракратычнага элементу ў мясцовым дзяржаўным апараце.  
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Нацыянальная прыналежнасць чыноўнікаў беларускага краю – 
важная складаючага для асэнсавання кадравай палітыкі і ўдзелу 
мясцовых уражэнцаў у кіраванні краем. Акрэсленне нацыянальнасці 
прадстаўнікоў царскіх уладаў у беларускіх губернях пасля падаўлення 
паўстання 1863-1864 гг. з’яўляецца вельмі складаным і ў некаторых 
выпадках проста немагчымым, бо веравызнанне можа служыць толькі 
дапаможным крытэрыем пры вызначэнні нацыянальнасці. Прынцып 
“католік – паляк, праваслаўны - рускі” не адпавядае самавызначэнню, 
асабліва для беларускага краю.  

Мітрапаліт І. Сямашка адзначае, што на пачатак паўстання 
праваслаўныя чыноўнікі разам з уніятамі на вышэйшых пасадах, складалі 
шостую частку (160 чалавек) ўсяго чыноўніцкага корпусу беларускіх 
губерняў [1, с. 527]. Ён жа адзначае, што ў папярэднім чыноўніцкім 
апараце рускай мовай валодае толькі самае старэйшае пакаленне, а сам 
штат службоўцаў складаецца ў асноўным мясцовых уражэнцаў, большасць 
з якіх асобы “польскага паходжання”. Па яго назіранням “польская 
адміністрацыя прапітаная духам ненавісці і страху да расійскага 
самадзяржаўся”. Даследчык Мінскай губерні І. Зяленскі напярэдадні 
паўстання пісаў: „Вельмі мала служачых належыць да дваранства 
велікарасійскіх, беларускіх і маларускіх губерняў: усе яны праваслаўнай 
веры, размаўляюць па-расійску і займаюць пераважна вышэйшыя 
службовыя пасады ў губерні і паветах” [2, c. 249]. Пра чыноўнікаў 
Гродзенскай губерні П. Баброўскі адзначае: “Усе чыноўнікі мясцовага 
паходжання, так жа як ураджэнцы Царства Польскага і памежных, так 
званых Літоўскіх губерняў размаўляюць па-польску, а расійскую мову 
ведаюць настолькі, каб быць у стане весці на ёй справы” [3, с. 168]. 

Кадравая палітыка самадзяржаўя ў паўночна-заходніх губернях была 
накіравана на змяншэнне колькасці асоб “польскага паходжання” ў 
дзяржаўных органах улады шляхам звальнення, высылкі ці пераводу на 
службу ў вялікарускія губерні. Замяніць іх было вырашана запрашэннем 
“благанадзейных” чыноўнікаў пераважна праваслаўнага веравызнання з 
цэнтральных рускіх губерняў. Тым самым урад карэнным чынам змяняе 
увесь нацыянальны склад чыноўніцтва на тэроторыі Беларусі. У 1866 г., 
праз два гады пасля падаўлення паўстання на службу ў 5 беларускіх 
губерняў прыехала ўжо 4619 чыноўнікаў некаталіцкага веравызнання і 
непольскага паходжання [4, с. 16]. Большасць за іх – 83 % па 
паходжанню былі ўражэнцамі цэнтральных губерняў Расійскай імперыі. 
Такім чынам, можа рабіць выснову, што адміністрацыйны апарат на 
тэрыторыі Беларусі скаладаецца пераважна з асобаў рускай 
нацыянальнасці. 
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У першай палове 1880-х гг. зноў назіраецца рэзкі паварот у адносінах да 
чыноўнікаў-каталікоў беларускіх губерняў. Віленскі генерал-губернатар І. 
Каханаў ажыццяўляе чыстку адміністрацыйнага апарату краю ад 
“неблаганадзейных асоб”. Цяпер пры прыняцці на службу чыноўнікаў 
генерал-губернатар так выказваў сваю пазіцыю: «Я желаю видеть в вас 
истинно русских людей, русских умом и сердцем… Мне не могут быть 
товарищами и сослуживцами лица, стыдящиеся русского направления» [5, 
с. 184-185]. Адбываецца новая хваля звальненняў “неблаганадзейных 
асобаў” з дзяржаўных устаноў, тым самым ствараюцца ўмовы для 
павелічэння “рускай прысутнасці” у чыноўніцтве беларускіх губерняў. 
Аналіз асабовага складу чыноўніцтва паказвае наступныя вынікі: кожны 
пяты чыноўнік з’яўляецца мясцовым ураджэнцам, астатнія – рускія 
чыноўнікі [6, с. 112–134, 168–174, 183–189, 240–248] 

Родная мова згодна з Першым усерасійскім перапісам 1897 г., унесла 
дакладнасць для вызначэння нацыянальнасці чыноўніцтва беларускіх 
губерняў. Цяпер беларусы-чыноўнікі складалі 32,5 % ад агульнай 
колькасці [8, с. 21-32. 9, с. 183-196. 10, с. 221-232. 11, с. 161-173. 12, 68-
76 с.]. Найбольш беларусаў (48 %) служыла ў павятовых і мясцовых 
органах улады, абавязкам якіх быў непасрэдная праца з насельніцтвам. 
Тым не менш, у гарадах чыноўнікі-беларусы з’яўляліся таксама масавай 
супольнасцю пасля рускіх (29 %). Рускія чыноўнікі, у сваю чаргу, былі 
найбольшай нацыянальнай супольнасцю сярод чыноўніцтва Паўночна-
Заходняга краю. Яны займалі найбольш важныя пасады – губернатары, 
кіраўнікі гарадскіх упраў, жандармскіх кіраванняў, губернскіх казённых 
палат, губернскіх прысутнасцяў і г.д.  

Трэцяй найбольш масавай і важнай этнічнай групай чыноўніцтва 
з’яўляюцца прадстаўнікі польскай нацыянальнасці, які складалі амаль 
12 % ад чыноўніцкага складу Паўночна-Заходняга краю. 
Абмежавальныя распараджэнні расійскай адміністрацыі краю былі 
накіраваны супраць “польскага элемента” і прынеслі свае пэўныя 
поспехі. У параўнанні з першай палове ХІХ ст., калі асобы каталіцкага 
веравызнання ці “польскага пахождання” займалі большасць пасадаў у 
заходніх губернях і былі найбольш масавай этна-канфесійнай 
супольнасцю, то ў другой палове ХІХ ст. палітычнае становішча 
складваеца не на карысць чыноўнікаў-каталікаў. Пасля падаўлення 
паўстання большасць іх была выслана з краю, звольнена з пасад ці 
пераведзена пераведзена на службу ва ўнутраныя губерні імперыі. У 
далейшым урад уводзіў распараджэнні аб абмежаванні асоб “польскага 
паходжання” на дзяржаўнай службе, тым самым, адбіўшы ахвоту ў 
польскай супольнасці беларускага краю на паступленне на дзяржаўную 
службу. Найбольшая колькасць чыноўнікаў-палякаў можам назіраць у 
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Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губерні. Усяго ў беларускіх губернях 
чыноўнікамі-палякамі зяўляліся 1453 чал. 

Іншай нацыянальнай групай чыноўніцтва былі ўкраінцы, ці маларосы 
па афіцыйнай назве. Найбольшай іх колькасць (155 чал.) служыла ў 
паўднёвых паветах Гродзенскай губерні, пераважна, у сельскай 
мясцовасці на розных пасадах. У іншых беларускіх губернях працэнт 
украінцаў быў адносна невялікім (1-1,5 %).  

Таксама найбольш значнымі этнічнымі групамі ў чыноўніцкім 
корпусе былі таксама яўрэі і немцы. Можна нагадаць, што яўрэі мелі 
магчымасць паступлення на службу толькі пры ўмове вышэйшай 
адукацыі і ў межах аседласці. Пераважная большасць служачах 
яўрэйскага паходжання мелі медыцынскую адукацыю і былі служачымі 
пры адміністрацыйна-ўрачэбных установах і шпіталях [12, c. 112-114, 
168, 248]. На 1897 г. чыноўнікамі былі 146 яўрэяў. 

Чыноўнікі-немцы паступалі на службу ў беларускія губерні пры 
масавай змене чыноўніцкага корпусу, яны былі “ост-зейскага 
паходжання” ці родам з прыбалтыйскіх губерняў. Неабходна адзначыць, 
што ў беларускіх губерняў служыў кантынгент нямецкіх чыноўнікаў. 
Урад лічыў: «Местным начальством неоднократно было заявлено, что 
лица лютеранского вероисповедания, большею частью немецкого 
происхождения, отличаются неуклонным соблюдением служебного 
долга, почему являются превосходными исполнителями предначертаний 
правительства». Нямецкія чыноўнікі, якіх самадзяржаўе зраўняла з 
рускімі службоўцамі, атрымалі аналагічныя правы і прывілегіі, звязаныя 
са спалучэннем адміністрацыйных пасад. 

Такім чынам, аналіз нацыянальнага складу чыноўніцтва беларускіх 
губерняў паказвае, што кадравая палітыка расійскага ўрада адпавядала 
мэтам русіфікацыі края, а нацыянальны падыход у фарміраванні 
чыноўніцкага корпусу быў вызначаючым фактарам пры праходжанні 
службы ў дзяржаўных установах на тэрыторыі Беларусі. Рускі чыноўнік 
праваслаўнага веравызнання – менавіта так выглядаў ідэал службоўца 
Паўночна-Заходняга края ў другой палове ХІХ ст. Тым не менш, роля 
чыноўнікаў-беларусаў напрыканцы ХІХ ст. у кіраванні родным краем 
толькі павялічваецца, як агульная іх колькасць, якая складае трэцюю 
частку ад усяго адміністрацыйнага апарату. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА МИНСКА КАК 
СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЛОРУССКОГО АРТ-РЫНКА 

М. А. Манохина 

Галерея как структурный элемент мирового художественного рынка яв-
ление относительно новое. Становление подобных галерей связывается с 
формированием постоянных рынков произведений изобразительного искус-
ства и созданием с этой целью специальных помещений, владельцами кото-
рых были торговцы искусством. Французский ученый А.Моль (директор 
Института социальной психологии Страсбургского университета) опреде-
лил художественную галерею как: «финансовый организм, который на ос-
нове художественных ценностей создает ценности экономические. Функ-
ционально художественная галерея играет роль издателя для художников и 


