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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]. П
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За доўгую гісторыю свайго развіцця мастацкія тканіны дасягнылі высокага тэхналагічнага і ма-

стацкага ўзроўню. Бадай, ніякае іншае рамяство не мела такога шырокага і разнастайнага прымя-

нення, як тэкстыльныя вырабы: для абрадавых мэтаў, стварэння адзення, абсталявяння і аздаблен-

ня жылля і інш. тканіны бытавога, абрадавага, дэкаратыўнага прызначэння займаюць важнае 

месца ў сялянскім побыце [1, с. 316].  

Шмат стагоддзяў карыстаюцца беларусы ручніком. Ткуць і расшываюць яго і сѐння, працягва-

ючы ўдасканальваць прыгажосць, над якой працавала мноства папярэдніх пакаленняў.  

У вѐсцы Церуха шырыня ручніка звычайна 25 – 45 см, даўжыня 1 – 3 метры. Раней ручнікі 

ткалі на кроснах – ткацтва на кроснах пашыралася з ХІІ – ХІІІ ст. ст. – з ільняных баваўняных 

нітак, аздаблялі ўзорыстым натыканнем, вышыўкай, вязанымі і плеценымі карункамі, прошвамі, 

махрамі. У залежнасці ад свайго галоўнага прызначэння беларускі традыцыйны ручнік можна 

ўмоўна далучыць да дзвюх адасобленых груп тканін: дэкаратыўна-абрадавых і гігіенічна-бытавых. 

Невялікая па памерах Гомельская вобласць дае прыклад такой разнастайнасці тэхнічных пры-

ѐмаў вырабу ручнікоў, якая не сустракалася ні ў адным з іншых гістарычна-этнаграфічных 

рэгіѐнах Беларусі. Варта адзначыць таксама выразна акрэслены мясцовы тып ручніковых тканін, 

захаванасць старажытнага арнаменту. За арыгінальнымі вырашэннямі дэкору адчуваецца няспын-

ная напружанасць творчых імкненняў тутэйшых майстроў [2, с. 297]. 

У вѐсцы Церуха да сѐнняшняга часу засталіся жыхары, якія выконваюць ручнікі менавіта самі. 

Ва ўзоры сучасных ручнікоў заўсѐды пераважае ромб. Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца гра-

беньчатыя ромбы, з падоўжанымі канцамі, запоўненыя разеткамі ці крыжыкамі. Для арнаменту 

характэрна прамалінейнасць абрысаў буйных матываў, прастата і яснасці ўзораў, спакойны рытм 

чаргавання аднародных элементаў, сіметрыя малюнка. Значэнне малюнкаў звязана з такімі спрад-

вечнымі паняццямі, як дабро, святло, жыццѐ, урадлівасць. Яны успрымаюцца таксама як знакі 

агню, сонца, неба, вады, святла, але прысутнічаюць ручнікі з інымі матывамі. На ручніках ―малю-

юць‖ прыгожыя розныя кветкі, абразы, прыроду, птушак, звяроў і інш.  

Такім чынам, беларускі ручнік у лепшых сваіх узорах дае прыклад высокамастацкай тканіны з 

ярка выяўленым характарам аздаблення. Сваеасаблівасць яго – ў выкарыстанні льняных нітак для 

фонавага палатна і бараўняных нітак для ўзорыстага ўтка, у чырвонай аднаколернасці ўзораў, хаця 

і адцененых часам невялікай кольнасцю сіняга, пазней чорнага тону, у пераводзе геаметрычнага 

арнаменту, у арыгінальных вырашэннях кампазіцый, размешчаных у большасці па гарызантальнай 

васі. 

Сѐння ў Церусе ручнікі з‘яўляюцца абавязковым атрыбутам у вясельных, радзінных, пахаваль-

ных абрадах: на іх прымаюць народжаных, яны ўваходзяць ў пасаг нявесты, з‘яўляюцца неабход-

най часткай падарункаў нявесты жаніху, сватам, родным жаніха; іх перавязваюць цераз плячо сва-

та, пасцілаюць пад ногі маладым у час вянчання; іх павязваюць на магільны крыж. 

У старэйшых жыхароў вѐсцы Церуха і сѐння ў быту прысутнічаюць такія ручнікі як : 

1.Ручнік-уціральнік; 

2 Ручнік-набожнік: А)повязь; Б)увасабленне дабра; В)шлях. 

Асноўная служба ўціральніка заключаецца ў выціранні рук і твару ці для бытавых патрэб. Вы-

глядае ѐн так: не надта доўгі (каля 1,5 метра), вытканы палатняным, а часцей саржавым перап-

ляценнем. Канцы з плеценымі з нітак асновы карункі. 

Ручніком-набожнікам прыбіраюць абразы. Яго таксама выкарыстоўваюць на ўрачыстым 

паднашэнні хлеба-солі, караваю. Адметныя яго рысы, - выразная дэкаратыўнасць і пэўная даўжы-

ня, якая вар‘іруецца ад 2 да 5 метраў у залежнасці ад памераў бажніцы і колькасці абразкоў. 

Пакрываюць бажніцу звычайна адным суцэльным вырабам, іншы раз вылучаючы галоўны вобраз 

асобным, найлепш аздобленым набожнікам [2, с. 21-22]. Як мастацкая рэч, ручнік-набажнік раз-

маўляе з намі на мове вобразоў, таму з ручнікамі асацыіруюцца ўстойлівыя сімвалы-вобразы: 

ручнік-шлях, ручнік-повязь, ручнік-увасабленне дабра. Вобраз ручніка-повязі сімвалізуе у вясель-

ных абрадах сувязь двух пачаткаў – мужчынскага і жаночага. 

Так склалася, што пераважна вясковаму чалавеку быў ручнік спадарожнікам і ахоўнікам. Але 

жыццѐ вяскоўца істотна адрозніваецца ад жыцця гараджаніна. І не столькі ступенню сваѐй мад-

эрнізаванасці, колькі своеасаблівасцю погляду на свет, яго повязі і каштоўнасці. Вясковец ніколі 

не рушыць сувязі з мінулым і тым больш не спяшаецца ў будучыню. Такі закон усталявалі яго 

продкі – на ім і трымаецца трывала вясковая філасофія жыцця. 

Толькі сѐння здаецца, што чалавек прапануе ручніку ў сваім жыцці і лѐсе даволі незайздросную 

долю: стаць музейным экспанатам і размаўляць з намі на мове мінулых пакаленняў, якую, на жаль, 

многія з нас ужо і не разумеюць, ці, яшчэ горш, стаць проста прамысловым таварам (праўда, знач-
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нага кошту), заняць адпаведнае месца на магазінных паліцах і чакаць, пакуль хтосьці заўважыць 

яго сярод сучасных прыгожых, але часта бездухоўных вырабаў. 

Ручнікі ―жывуць‖ у многіх сем‘ях вѐсцы Церуха, прычым, не толькі у якасці родавай рэліквіі, 

але і прадмета хатняга ужытку. Як паведамілі старэйшыя жіхары, ручнікі трапляюць у сем‘і вельмі 

проста: перадаюцца ў спадчыну ад старэйшых пакаленняў, набываюцца ў магазінах або дарацца 

сваякамі, якія да гэтага часу займаюцца ткацтвам. Ручнікі займаюць даволі бачнае і пачэснае 

месца. У музеі в. Церуха ―музейныя‖ ручнікі ―гавораць‖ з наведвальнікамі даволі зразумелай мо-

вай памайстэрску выкананых узораў, на дзіва ўдала падобраных фарбаў. Не зразумее іх толькі той, 

хто не ўмее адчуваць. 

Сѐння старэйшыя жыхары вѐсцы вышываюць не толькі на ручніках але і на абрусах, на бялізне, 

на навалках. Малюнкі заўсѐды вельмі прыгожыя і светлыя, у асноўным матывы аб прыродзе 

(кветкі ці іныя расліны), а таксама жывѐлы і птушкі. Значную ролю сѐння выконваюць вышыўкі 

гарадоў і людзей. У вѐсцы Церуха па сѐнняшні час ткуць дываны, накідкі і пакрывалы, дываны на 

падлогу. На дыванах больш цѐмнага колеру – каб не былі маркія, але заўсѐды на цѐмным фоне 

прыгожыя кветкі ці птушкі або нешта іншае – асноўны малюнак знаходзіцца ў сярэдзіне дывана. 

Дываны на падлогу і накідкі заўсѐды шматколерныя – гэта прыдае хаце ўтульнасць, самабытнасць 

і прыгажосць. 

У вѐсцы Церуха ѐсць такія майстрыхі, якія вышываюць абразы Божай Мацеры і іншых Святых. 

Калі работа ўжо выканана, то яе прыносяць у царкву. 

Праходзяць гады, мяняюцца густы, на змену рукам чалавечыі прыходзяць машыны, створаныя 

тымі ж рукамі. Але пакуль побач з чалавекам будзе жыць пачуццѐ прыгожага, імкненне да нату-

ральнага, сапраўднага, будзе жыць ручнік, бо спрадвечна застаецца вечным. 
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Инновации в маркетинге – это успешное внедрение новых способов и методов, предназначен-

ных для получения лучшего результата и большей эффективности. Инновационный маркетинг 

является воплощением, комбинацией или синтезом знаний в этом роде деятельности, введение 

новых продуктов, процессов или услуг[1]. Включение инноваций в маркетинг – это многоступен-

чатый процесс, в котором организациям необходимо трансформировать идеи в новые или улуч-

шенные продукты, услуги, в целях продвижения, конкурирования и успешного дифференцирова-

ния себя на рынке. Инновационный маркетинг, как правило, предполагает даже некий творческий 

подход, творческие идеи, чтобы сделать некоторые конкретные и ощутимые различия в области 

маркетинга. Все инновации начинаются с творческой идеи, творчество отдельных лиц и групп яв-

ляется отправной точкой для инноваций. Инновации в маркетинге, как и в экономических сферах, 

являются управлением процессом, который требует специальных инструментов, соблюдения пра-

вил и знания дисциплин. Следует отметить, что иногда инновации ставятся наряду с креативно-

стью. 

Инновационный маркетинг в комплексе включает в себя разработку стратегии, анализ рынка, 

так же оперативный маркетинг. Состоит из семи этапов: анализ потребителей, анализ возможных 
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