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следует рассматривать библейские тексты, как первоисточник и фундамент антропологического 

учения в христианской традиции, что подтверждают исследования и выводы многих мыслителей, 

занимающихся изучением сущности человека, основанные именно на учении Библии. Важными 

источниками в рассмотрении вопросов, определяемых христианской антропологией необходимо 

рассматривать учения апостолов, апологетов, отцов Церкви, догматические постановления Все-

ленских Соборов, а также выводы последователей христиански ориентированных мыслителей о 

самой смыслообразующей сущности человека.   
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Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт 

 

З пачаткам наступлення польскіх войскаў 8 лютага 1919 г. на занятай тэрыторыі Беларусі пача-

ла ўсталѐўвацца ваенная ўлада. З 13 мая 1919 г. Пілсудскі выдаў дэкрэт, які тычыўся арганізацыі 

Грамадзянскага ўпраўлення Усходніх зямель (ГУУЗ), занятых польскімі войскамі. Генеральны 

камісарыят станавіўся цэнтральнай уладай і непасрэдна падпарадкоўваўся Галоўнакамандуючаму. 

Першапачаткова камісарыят складаўся з 13 аддзелаў (сярод іх аддзел асветы і культуры, які з кра-

савіка па кастрычнік 1919 г. узначальваў Уладзіслаў Ліхтаровіч). З кастрычніка 1919 г. секцыю 

асветы і грамадскай апекі (САіГА) узначаліў Люцыян Зажэцкі. Непасрэдныя службовыя кантакты 

САіГА ажыццяўляла толькі з акруговымі інспектарамі, праз якіх адукацыйная палітыка 

праводзілася далей на паветы.  

28 мая выйшла распараджэнне аб арганізацыі акруг і акруговых улад на тэрыторыі ГУУЗ. 7 

чэрвеня былі ўтвораны Віленская акруга (Віленскі, Троцкі, Ашмянскі, Свянцянскі, Лідскі, Гро-

дзенскі, Наваградскі, Дзісненскі, Вілейскі, Браслаўскі паветы) і Брэсцкая акругі (Брэст-Літоўскі, 

Ваўкавыскі, Пружанскі, Слонімскі, Кобрынскі, Пінскі, Мазырскі, Баранавіцкі паветы), 12 верасня 

– Мінская акруга. У склад ведамства кожнай акругі, на чале якой стаяў акруговы камісар (з 10 ка-

стрычніка 1919 г. пасада была перайменавана ў ―начальнік акругі‖), уваходзілі: намеснік камісара, 

інспектараты (школьны, скарбовы, дзяржаўнай маѐмасці і лясоў) і работнікі канцылярыі. Ніжэй-П
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шай ступенню ў арганізацыйнай структуры афіцыйнай адукацыйнай улады з‘яўляўся інстытут па-

вятовых школьных інспектараў. 

Першыя школьныя інспектараты пачалі арганізоўвацца на Брэстчыне ў красавіку 1919 г. Га-

лоўную сваю задачу школьны інспектар Брэсцкай акругі Казімір Вольцбек бачыў у тым, каб ства-

рыць як мага больш польскіх школ. У сваім распараджэнні ѐн меў зладжаную каманду аднадумцаў 

– павятовых школьных інспектараў. Да канца кастрычніка 1919 г. у Брэсцкім, Кобрынскім, Пру-

жанскім, Ваўкавыскім і Слонімскім паветах было ўтворана 200 новых польскіх школ, якія атрым-

лівалі добрую фінансавую дапамогу. У Пінскім і Баранавіцкім паветах праца распачалася значна 

пазней, аднак да канца 1919 г. было зарэгістравана 70 новых школ.  

У сакавіку-чэрвені 1920 г. у Брэсцкай акрузе дзейнічала 455 польскіх школ, якія ахоплівалі 

32000 вучняў і 630 настаўнікаў. Схіліць насельніцтва да польскіх школ на дадзеных тэрыторыях 

для польскіх улад не было праблематычна. Беларускі нацыянальны рух не меў тут папулярнасці і 

не аказваў ніякіх уплываў.  Разам з тым, матэрыяльная падтрымка школ і ўвогуле абяздоленага 

насельніцтва (раздача адзення, харчаванне, пункты бясплатнай медыцынскай дапамогі, арганіза-

цыя прытулкаў і інтэрнатаў і інш.) з боку польскіх грамадскіх арганізацый адыграла вырашальную 

ролю на карысць мясцовай улады.  

Выключную ролю у арганізацыі школьнай справы на Брэстчыне адыгрывала Таварыства 

стражы крэсовай (ТСК). Найбольш поўную карціну дзейнасці дадзенай арганізацыі дэманструюць 

рапарты інструктара Слонімскага павета Казіміра Веца. На момант усталявання польскай ўлады на 

Слонімшчыне (красавік 1919 г.) дзейнічалі толькі 2 польскія школы, якія захаваліся з часоў нямец-

кай акупацыі. Беларускія школы інструктар не браў ва ўлік, бо меў перакананне ў тым, што яны 

былі ―навязаныя мясцоваму насельніцтву‖ папярэднімі ўладамі [1, к. 18]. 

 Адразу распачаць арганізацыю польскіх школ было немагчыма з-за адсутнасці фінансавых 

сродкаў, а спадзявацца на дапамогу мясцовага насельніцтва таксама не мела сэнсу: ―сяляне-

праваслаўныя былі вельмі бедныя, а больш заможная каталіцкая частка лічыла ўтрыманне школ 

справай дзяржавы‖ [1, к. 24]. У маі ў адной з вѐсак павета была арганізавана першая новая поль-

ская школа і пачалі працаваць настаўніцкія курсы. Заняткі на курсах праводзіў мясцовы ксѐндз і 

адна польская настаўніца, а самі слухачы мелі вельмі нізкі ўзровень адукацыі. Вынікі курсаў ака-

заліся для польскіх улад найгоршымі: з 36 выпускнікоў каля паловы аб‘явіла сябе беларускімі 

настаўнікамі. Яшчэ падчас правядзення заняткаў падобная ―група рускіх агітатараў‖ была выклю-

чана з курсаў, аднак інструктар ТСК прадбачыў, што настаўніцтва рускіх школ, якое засталося без 

сродкаў да існавання, пачне схіляцца да беларускіх школ. Каб урэгуляваць непажаданую для мяс-

цовай улады сітуацыю, школьны інспектар вырашыў здабыць якія-небудзь беларускія кніжкі і 

правесці дадатковы экзамен для ахвочых працаваць ў беларускіх школах [1, к. 75]. Невядома, ці 

адбылася запланаваная праверка і якой былі яе вынікі, аднак фактам застаецца тое, што пытанне 

аб беларускіх школах у Слонімскім павеце было закрыта.  

Разам з тым працягвалася праца па арганізацыі польскіх школ. На сходзе дэлегатаў Польскага 

школьнага таварыства павета (польская клерыкальная асветніцкая арганізацыя) 29 чэрвеня 1919 г. 

была вызначана неабходнасць арганізаваць 70 школ, складзены бюджэт на  1919-20 н. г. у памеры 

360000 марак. На пасады настаўнікаў было вылучана 40 кандыдатаў, большасць з якіх прыбыла з 

тэрыторыі Польшчы. Аднак ніхто з іх не меў адпаведнай кваліфікацыі для працы ў гімназіі. Да 

кастрычніка 1919 г., пакуль не быў зацверджаны бюджэт, школьная справа амаль не кранулася з 

месца. Ад Генеральнага камісара ТСК атрымала толькі аднаразовую дапамогу ў 100000 марак [1, 

к. 76]. Усе школьныя будынкі неабходна было наймаць, адсутнічалі падручнікі і дапаможнікі, па-

ранейшаму не хапала настаўнікаў. ПШТ было вельмі абмежавана ў сродках і да канца снежня 

амаль спыніла сваю дзейнасць. Утрыманне польскіх школ, якіх да канца года налічвалася 60, стала 

клопатам выключна ТСК і павятовага школьнага інспектара. 

У адносінах да рускіх і яўрэйскіх школ, адукацыйныя ўлады Брэсцкай акругі, улічваючы знач-

ны адсотак яўрэйскага насельніцтва, вялі памяркоўную палітыку. Руска-яўрэйскія школы з самага 

пачатку атрымлівалі фінансаванне ад Брэсцкага акруговага інспектарата, што да кастрычніка 1919 

г. не мела ніякіх перашкод з боку ГУУЗ. Новае кіраўніцтва секцыі асветы на чале з Зажэцкім 

імкнулася да паступовай ліквідацыі руска-яўрэйскага школьніцтва. Брэсцкае кіраўніцтва, па-

магчымасці працягваючы фінансаванне гэтых школ, паступова ўводзіла выкладанне польскай мо-

вы, дапускаючы, што вучні і настаўнікі ў выключных выпадках (для разумення найбольш склада-

ных пытанняў) могуць карыстацца рускай мовай. У старэйшых класах вырашана было на пэўны 

час захаваць рускую мову выкладання, аднак з ужываннем польскамоўнай тэрміналогіі. Лічылася, 
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што такі стан справы, які ў Брэсцкай акрузе існаваў да сакавіка 1920 г., павінен быў задаволіць 

грамадства розных палітычных поглядаў. 

 Аднак у снежні 1919 г. Нясвіжская руска-яўрэйская гімназія накіравала сваіх прадстаўнікоў да 

Генеральнага камісара ў Вільню, якія паскардзіліся на тое, што школьны інспектар Брэсцкай 

акругі насуперак афіцыйным распараджэнням патрабуе выкладання прадметаў на польскай мове ў 

непольскіх школах. Асмалоўскі згадзіўся з тым, што дзейнасць інспектара з‘яўлялася ―незакон-

най‖ і дазволіў увядзенне рускай мовы выкладання ў малодшых класах. Гэта саступка магла б па-

рушыць стабільнасць развіцця школьнай справы, якой дамагалася мясцовае кіраўніцтва, аднак па 

прыкладзе Нясвіжскай гімназіі іншыя школы не пайшлі [2, к. 3].  

У 1919-1920 н. г. у Брэсцкай акрузе дзейнічала 6 польскіх і 12 руска- яўрэйскіх сярэдніх школ, 

якія знаходзіліся на дзяржаўным утрыманні, 3 настаўніцкія семінарыі (у Кобрыне, Слоніме, 

Ваўкавыску), 4 рамесленыя школы (у Пінскім павеце, Слонімскім павеце і Кобрыне). Калі ў 1919-

1920 г. асноўная ўвага надавалася арганізацыі агульнаадукацыйных школ (было затрачана каля 

77% бюджэтных сродкаў), то на наступны год планавалася арганізацыя і падтрымка перш за ўсѐ 

прафесійных школ [2, к. 4]. 

Такім чынам, палітыка польскіх улад у галіне школьнай адукацыі мела паступовы характар. На 

тэрыторыі ГУУЗ афіцыйна дазвалялася арганізацыя розных нацыянальных школ згодна з жадан-

нем мясцовага насельніцтва, пры гэтым значную фінансавую падтрымку з боку дзяржавы атры-

малі пераважна  польскія школы. Матэрыяльная дапамога польскім школам, якую таксама аказвалі 

грамадскія арганізацыі, значна паўплывала на зніжэнне папулярнасці школ з іншымі мовамі наву-

чання. 
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Ткацтва на Беларусі, па звестках археолагаў, з‘явілася магчыма, ўжо ў 3-м тысячагоддзі да н. э., 

у познім неаліце, а ў раннеславянскіх плямѐнаў мілаградскай і зарубінецкай культур (з VII ст. да н. 

э.) прадзенне і ткацтва былі ўжо сільна пашыраныя [1, c. 268]. Беларускі ручнік адносіцца да тых 

прадметаў народнага мастацтва, якія належаць і мінуламу і сучаснасці. Папулярнасць яго нязмен-

на, патрэба ў ім адчуваецца і ў нашы дні. Актуальнасць тэмы ў тым, што яна дазваляе прасачыць у 

якой форме захавалася на мяжы ХХ – ХХІ ст.ст. мастацкае ткацтва, а таксама вызначыць какую 

папулярнасць яно мае сення у сяльчан на Гомельшчыне. 

Мэта даследавання: этнаграфічная характарыстыка мастацкага ткацтва вѐсцы Церуха Гомель-

скага раѐна ў другой палове ХХ – пачатку ХХІст.ст. Выкарыстоўваўся палявы метад этнаграфіч-

нага даследавання. У 2009-2010 годзе апытана каля 30 жыхароў в. Церуха, у тым ліку старэйшыя 

жыхары ва ўзросце ад 60 да 70 год. У выніку атрыманы наступныя звесткі аб існаванні мастацкага 

твацтва ў жыцці сялян вѐскі. 

Па ранейшаму ручнік абавязкова прысутнічае ў найбольш важныя этапы жыццѐвага шляху ча-

лавека. Мы бачым падоўжаны кавалак узорыстай тканіны там, дзе святкуюцца радзіны і вяселле, 

сустракаем яго і на праводзінах у апошнюю дарогу. Без традыцыйнага набожніка не абыходзіцца 

зараз і ніводная больш менш значная выстава народнага мастацтва, бо менавіта рушнік з най-

большай яскравасцю ўвасабляе нацыянальныя рысы арнаментальнага мастацтва, высокае мастац-

тва ткацтва, вышыўкі і вязання [2, с. 5]. 
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