
Выхаваучы працэс: тэорыя i практика 

БАЦБК1 I ДЗЕЦ1 
В. У. ЧЭЧАТ, 
загадчык кафедры nedazoziid магистратуры 
Нацыянальнага Ыстытута адукацыг, 
доктар педагаг1чных навук 

Сямейнае выхаванне. У чым яго сма 
i перавага перад грамадсим? . ' " 

Выхаваучая роля сямЧ як найпрасцейшай i найстаражыт-
нейшай формы сямейнай аргашзацьй з моманту яе зараджэн-
ня грунтавалася i грунтуецца на природных (шстынктыуных) 
1мкненнях i дзеяннах чалавека. Натуральнасць жыцця, зада-
вальненне патрэбнасцей, згуртаванасць штарасау старэйшых i 
малодшых членау сямЧ заключаюць у сабе найшырэйшыя i 
неацэнныя магчымасщ у выхаванш падрастаючага пакалення. 
У сем'ях усталёуваецца непары^ная жывая сувязь асобных 
пакаленняу i адкрываецца уншальная магчымасць зберагчы 
чалавека ад неабходнасщ кожны раз пачынаць свой жыццёвы 
вопыт спачатку. Менав1та у сямЧ усё багацце жыццёвага во-
пыту, ведау, умения^ i навыкау перадавалася ад аднаго пака-
лення да друтога, ад бацькоу да дзяцей з дапамогай на-
туральных i спрадвечна дзейсных спосабау — жывога пры-
кладу старэйшых, паказу iMi узору, ладу жыцця дзейнасщ 
членау сямЧ, пераймання ^мй-авання), практычнага навучан-
ня, паваг! продкау. 

У чым жа заключаюцца слецыфжа, уншальнасць, пера-
вага сямейнага выхавання перад грамадстм (зразумела, у 
спрыяльных для выхавання сем'ях)? 

1. Здольнасць сямейнага выхавання непрыкметна (спаква-
ля) i у той жа час вельм1 дзейсна разв1ваць i фарм1раваць у 
дзяцей чалавечыя пачуцщ да csaix бацькоу, будучых дзяцей i 
праз ix да ycix людзей: перажыванне дзецы»ц канкрэтных 
сямейных сувязей, я ш цадтрымл^ваюцца магутным факта-
рам — шстынктам, з'яуляецца самым уншальным сродкам i 
крышцай для узншнення i умацавання пачуцця сувяз1 з 
грамадствам, ceaiM народам, yciM чалавецтвам. Гэтыя агуль-
ныя сувяз1 уяуляюцца дзецьм1 перш за усё па аналоги з 
сям'ёй з роднасньгм1 сувязями У гэтым сэнсе грамадскае вы-
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хаванне, як сцвярджае pycKi педагог М. М. Рубшштэйн, менш 
эфектыунае, бо яно пазбаулена 

а) дабратворнага пачуцця роднасных сувязей, што пры-
f водзщь да страты дзщем шдыввдуальнасщ, да раз'ядыанасщ, 

да няум'ення Улавщь нябачныя грамадск1я щ агульначалаве-
чыя сувязг; 

б) цяпла i натуральнасщ сям1!, што "параджае у дзяцей ха-
лоднасць, бяздушнасць, адчужанасць, жорсткасць, бесчала-
вечнасць. 

2. Прысутяасць натуральнага цяпла, любв! i сардэчнасщ 
у сямейных адносшах i зиосшах, што дае магчымасць ажыц-
цяуляць эфектыунае маральнае выхаванне дзяцей, асабл1ва у 
складаных пераломных сацыяльна-эканадйчных умовах, кал1 
узровень маральнага развщця грамадства, вельм1 супярэчл1вы 
i кал1 дзещ з-за жыццёвай нявопытнасщ не падрыхтаваны да 
таго, каб зрабщь правшьны выбар памик агульначалавечым1 
якасцям! гумашстычнай Mapani (грамадзянскасцю, патрыя-
тызмам, паважл1васцю да бацькоу, старэйшых, суайчыншкаУ, 
да ycix людзей планеты i ix шматлиих культур, гуманнасцю, 
дабратой, м1ласэрнасцю, сумленнасцю, добрапрыстойнасцю) i 
антыагульначалавечьгаи праяуленням1 (нацыяналазмам, ня-
ужыучывасцю, пара31тызмам, эгагзмам, нем1ласэрнасцю, жор-
сткасцю, несумленнасцю, непрыстойнасцю). Як сцвярджау 
В. Р. Бялшсш, пасрздншам выхавання павшна быць любоу, а 
мэтай — чалавечнасць. Пад чалавечнасцю мы разумеем, жывое 
спалучэнне У адной асобе тых агульных элементау, ятая роУна 
неабходны кожнаму чалавеку, якой бы нацы1 ён Hi налезкау. 

3. Непераузыдзенасць сямейнага выхавання па свайму 
эмацыянальнаму характеру, што садзейтчае задавальненню 
патрэбнасцей асобы У павазе, прызнанш, ымпатьп, эмацыя-
нальнай падтрымцы, пйхалаичнай абароне, забяспечвае яе 
эмацыянальную стабШзацыю, захоУвае i умацоувае пс1хаф1зь 
чнае здароуе кожнага члена сямЧ, дае магчымасць правильна 
разумець духоуны свет imnbix людзей. 

Ужо у першыя тыдт жыцця дзщящ любоу бацькоу, у 
першую чаргу мащ, параджае «рэакцыю» у адказ у выглядзе 
прьшльнасщ яго да мащ, бацыа, шшых членаУ сям'1. Тэты 
эмацыянальны «старт» садзейтчае фарм1раванню у дзщящ 
патрэбнасщ да эмацыянальных зносш спачатку з мащ i чле-
HaMi сямЧ, затым з шшым1 людзьм1. На аснове эмацыяналь-
ных зносш, кантактау, уплыву сямЧ дзщя набывае самыя 
неабходныя камушкатыуныя Уменш: адчуваць тое, што адчу-
ваюць шшыя людз1, 1фы гэтым суперажываць iM; праяуляць 
тое, што яно перажывае; прав1льна разумець эмацыянальны 
стан i шшых людзей. 

Ад бл1зкасщ эмацыянальных зносш з мащ i бацькам у 
дзщящ з'яуляецца патрэбнасць да зносш з iBmuMi людзьш, 
да разумения ix эмацыянальнага стану, што з'яуляецца пе-
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радумовай чуласць Узюкненне на ранняй стадьц развщця 
дзщящ такога роду 1мкненняу — неабходная перадумова раз-
вщця важных духовых патрэбнасцей: патрэбнасщ у далу-
чэнш да духоунага свету шшага чалавека, у дабрабыце нава-
кольных. 

Высок! эмацыянальны «напал» сямейных зносш, маця-
рынстх i бацькоуск1х уражавняу, у цэлым сямейнага 
вкладу з'яуляецца ушкальнай крышцай думак, пачуццяу 
дзщящ у самым раншм уаросце, кал! яно па сваёй натуры 
надзвычай успрымальнае, што дае багацце гэтых думак, па-
чуццяу i зносш з родным^ бл1зк1м1 i шшым!людзьм1 на усё 
жыццё. 

4. Пастаяннае штодзённае «практычнае» вывучэнне шды-
ввдуальнасщ дзщящ (яно праводзщь у с я м ! дзве трэщ часу 
штодня). Бадью у параунанш з педагогам! (у яавучальных 
установах кантакты з выхаванцам1 даволг эшзадычныя) ма-
юць значна больш магчымасцей для таго, каб пдхушдоуна i 
больш удумл1ва назграць за выхаваннем нашчадка, за раз-
вщцём яго штарэсау, сх^льнасцей, патрэбнасцей, пачуццяу, 
характару, умекняу i г. д. 

5. Адкрытасць выхаваучага працэсу у сямЧ: бацыа як вы-
хавацел1 у адрозненне ад педагогаj? пастаянна ва ycix жыццё-
вых гатуацыях знаходзяцца наввдавоку у caaix дзяцей-выха-
ванцау, што азначае, па-першае, штодзённую адказвасць пры 
выкананш CBaix бацькоуCKix выхавальшщих абавязкау; па-
другое, незвычайную складанасць ix выхаваучай дзейнасщ; 
ца-трэцяе, пастаянны улш той акал1чнасщ, што дзёщ суадно-
сяць CBaix бацькоу як выхавацеляу з ix сямейным ладам 
жыццядзейнасщ. 

6. Магчымасць сямЧ (зразумела, спрыяльнай у сямейным 
выхаванш) як выхаваучага мшракалектыву выконваць ролю 
аргашзуючага *цэнтра», як1 намроувае на выхаванне дзяцей 
усе выхаваучыя С1лы i уздзеянн1 (бацькоу, родз1чау, выхава-
целяу дзщячага сада, педагога^ i выхавацеляу вавучальяых 
устаноу, прадстауткоу грамадскЬс аргашзацый, аб'яднанняу, 
фондау, вучоных i спецыял1стау служба^ сямЧ i устаноу, як1я 
займаюцца праблемам1 сям ! i сямейнага выхавання). 

7. Нефармальнасць выхаваучага працэсу сям'!, яш засна-
ваны на станоучых традыцыях радаслоунай, сямейных тради-
циях, звычаях, нормах, укладзе жыцця. 

Нельга не адзначыць i так1Х асабл^васцей сямейнага выха-
вання, ЯК1Я могуць уздзейшчаць на дзяцей негатыуна, са зна-
кам мшус. Сярод ix 

наяунасць пэунай стыхшнасщ i суб'екгыунасщ адносш 
бацькоу, дарослых i дзяцей (даалгзацыя дзеянняу, учынкау i 
паводзш дзяцей, перабольшанне ix годнасщ, замоучванне не-
дахопау i да т. п.) ла той прычыне, што усе удзельнш1 выха-
ваучага працэсу у сям'1 адчуваюць роднасныя пачуцщ; 
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магчымасць негатыунага уздзеяння неспрыялънай для вы-
хавання сямЧ на асобу дзщящ, яго паунацэннае развщцё i 
выхаванне. 

Дзещ жаданыя i нежаданыя, 
любтыя i нелюб1мыя 

Часта можна пачуць: «Падумаеш — жаданыя щ нежада-
ныя» але кат. яны з'явШся на свет божы, трэба расщць i вы-
хоуваць». Расцщь i выхоувацьг сапрауды, тр&ба. Але ж Kani 
дзщя сэрцам адчувае, што яно «нежаданае», дык гэта наклад-
вае адмоуны адбмак на свядомасць, пачуцщ, усю жыццядзей-
насць i робщь яго у жыцщ непаунацэнным чалавекам. Дарэчы, 
кал1 «мащ», знаходзячыся у цяжарным стане, перажывае, што 
на свет з'явщца нежаданае дзщя, яно, як сведчаць даследа-
ванш, «ведае» аб гэтым ужо ва улонш жанчыны. 

Вось HKi прыклад прыводзщь французом спецыят.ст па вы-
хаванню дзяцей Лоране Пэрну у кшзе «Маленыа свет вашага 
дзщящ». Адна маладая жанчына мела дзвюх дачок i вельм! 
хацела нарадзщь сына. Аднак у яе нарадздлася трэцяя дачка. 
Жанчына была расчаравана. I хаця яна забяспечыла малодшую 
дачку ус!м неабходным, але не любйга яе. Дзяучынка ужо у 
раншя гады адчувала сябе няшчаснай, што адб!лася на яе 
развщщ. 3yciM маленькая яна не бачыла усмешш мащ, не ад-
чувала яе пяшчотных рук, каи вучылася хадзщь; не чула яе 
ласкавага голасу, кал1 вымауляла першыя словы. V вышку усё 
¥ яе было запаволеным: i усмешка, i хадзьба, i мова. 

Для дзщящ любоу i . ласка мащ, бацьвд, станоучае эма-
цыянальнае адчуванне у сямЧ — самая вялжая каштоунасць. 
Для яго усё гэта больш важна, чым матэрыяльны дастатак. 
Паназ1райце за cBaiMi дзецьм1, i вы зауважыце, як яны, асаб-
Л1ва f дашкольным i малодшым школьным узросце, часта 
дапытваюцца, щ любще вы ix. Для чаго гэта iM патрэбна? 
Для таго, каб адчуць абароненасць, упэуненасць, надзейнасць 
свайго становшгаа ¥ сямейным мжракалектыве, наогул у 
жыцщ. Кал1 дзщя адчувае любоу, ласку, клопат, то у яго, 
праходзщь пачуццё страху, здымаюцца трывожнасць, неспа-
кой, зн1кае няупэуненасць у дзеяннях i учынках. 

Щто ж адбываецца з дзецьм1 ранняга узросту, кал! яны не 
адчуваюць любв1 мащ, Kani яна разлучаецца з iMi на доуп 
час? Практика сведчыць, што пры разлуцы да двух тыдняу 
дзещ становяцца щх!м1, маукл1вым1, абыякавшш, пачынаюць 
нервавацца, плакаць, капрызтчаць, праяуляць смутак, тры-
вогу, губляць апетыт i сон. Калг разлука црацягваецца не-
кальш тыдняу, у дзщящ могуць з'явщца расстройствы страу-
шка, ipBOTa, агульнае недамаганне. Kani ж мащ разлучаецца з 
дзщем на некальш- месяцау, вынйа для яго могуць быць са-
мыя непапрауныя: з'яуляюцца неспакой, нервоваедь, пада-
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зронасць, ncixiHHbia захворванш, азлобленасць i г. д. Падоб-
ныя рысы прысуттчаюць звычайна у тых дзяцей, як1я до^п 
час был1 пазбаулены мацярынскай любвЗ., пакшуты мащ щ 
выхоувал1ся бессардэчным1 людзьм1. i 

У MHorix мащ могуць узшкнуць пытаннг накшталт: «Вы-
ходзщь, нельга паюнуць дзщя i на некалыи дзён? А кал1 аб-
ставшы патрабуюць пакшуць яго на працяглы тэрмш? Кал1 
трэба паехаць да бацькоу у вёску на тыдзень i болЫп? А кал1 
трэба адправщца на месяц у адпачынак за мяжу?». Дзесятш i 
сотш пытанняу. Але ж адказ адзш: са з'яуленнем дзщяЦ! у 
сям ! мащ павшна мяняць свой лад жыццядзейнасщ, бо для 
яе пачынаецца самая вялшая i самая складаная f свеце пра-
ца — развщцё i выхаванне дзщящ. Кал1 мащ (i бацька такса-
ма) не уключаюцца у гэтую працу, то вын1ш заусёды ад-
нолькавыя, як транна зауважыу* вялШ рускх байкашсец 
I. А . Крылоу: ' 

Отцы и матери! Вам басни сей урок. 
Я рассказал ее не детям в извиненье... 
Но если выросли они в разлуке с вами, 
И вы их вверили наемничьим рукам, 
Не вы ли виноваты сами, 
Что в старости от них утехи мало вам? 
Байка — папярэджанне. Але мащ хочуць атрымаць прак-

тычныя парады аб тым, што рабщь у рэальным жыцщ а ма-
леньк1м дзщем, кал1 усё ж нядо^гая разлука аб'екты^на можа 
быць. 

Вось некаторыя з гэтых парад: 
не разлучайцеся з дзщем ранняга узросту на тэрмш больш 

за два тыднь А кал1 вам усё ж трэба адлучыцца, паквдайце 
малое з тым1, хто яго любщь, — бабуляй, сястрой щ з любым 
шшым чалавекам. Прычым аддавайце перавагу не таму, хто 
мае навык абыходжання з дзщем, але абыякавы да яго, а та-
му, хто хоць i не умее добра абыходзщца з малым, але чыста-
сардэчна любщь яго; 

пры вяртанш да дз1цящ не перажывайце, Kani яно будЗе 
разгубленым, не падыдзе да вас. За перыяд, Kani вы адсут-
тчал1, яно прывыкла да шшага чалавека, з яшм яму было 
добра. Не спяшайцеся за адзш дзень вярнуць да сябе яго 
прыхшьнасць. Неабходны 2—3 тыдт , пакуль малое зноу пры-
выкне да вас; 

кал1 вы зауважыл1, што у дзщящ з'яв1л1ся дрэнныя 
звычй, не спяшайцеся адразу выпрауляць ix. Жыццё малога 
не выносщь рэзтх перамен; 

кал1 вы працуеце, пакщайце дзщя на кагосьщ з родных, 
бл1зк1х, няньку; 

кал1 вы аддаеце малое у ясл1, яму трэба дапамагчы пры-
выкнуць да новага рэжыму. Прывыканне будзе паспяховым, 
кал1 няньш праявяць цеплыню, увагу, пяшчоту. 
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Што трэба ул1чваць 
пры выхаванш дзяцей-cipoT? 

Яшчэ некальк! гадоу таму назад 1снавалх два прощлеглъгя 
меркаванш: прадстаунии аднаго адстойвгип выхаванне cipoT 
у розных тыпах с!родк1х устаноу; другога — у сем'ях. Сён-
ня пераважная большасць вучоных i практыкау выступа-
юць за тое, каб дзяцей-cipoT выхоувал1 бацьк! у CBaix сем'ях. 
I гэта мае свае падставы, бо супраць дзяржауных дзщя-
чых устаноу маюцца давол1 важвдя довады. Вось важней-
шыя з ix. 

1. У дзяржауных дзщячых установах (нават у самых 
узорных у плане клапатл1васщ аб дзедях) инуюць давол1 
цвёрды i строга парадак i дысдыплша, ягая часта нагадваюць 
казарменны рэжым. Вельм1 цяжка у Taicix установ&к спалу-
чыць (арган1чна аб'яднаць) дысцыплшу з любоую да дзяцей. 
Давол1 рэдка дзещ бачаць у асобе дырэктара (начальгака, вы-
хавацеля) бацьку щ мащ. Скажам, такога, як1м з'яуляецца 
Аляксандр Аляксандравгч Катол1кау — дырэктар Сыктыу-
карскай школы-штэрната № 1 для дзяцей-cipoT, якога выха-
ванцы з радасцю i любоую называюць «Наш мам» (пра гэта 
можна прачытаць у яго к т з е «Моя семья». М.: Педагогика, 
1990). У выншу казарменных i халодных адносш дзещ стано-
вяцца скрытным! i 1юкывым1. Амаль усе бацьк!-выхавацел1 
адзначаюць злжывасць, упартасць i няужыучывасць дзяцей, 
кал1 яны з дзщячых дамоу i школ-штэрнатаУ паступаюць у 
дамы сямейнага тыпу-

2. Дзещ з дзяржауных дзщячых устаноу не прыстасаваны 
да жыцця, мала што умеюць, з вял1к1м1 цяжкасцям1 асвойва-
юць нешта новае i не могуць арыентавацца у самых звычай-
ных бытавых справах. Як сведчаць бацьк1-выхавацел1 дзщя-
чых дамоу сямейнага тыпу, дзещ «баял1ся катоу, сабак, свой-
скай жывёлы»; «бульбу называл! камянямЬ; «не ведал1, што 
такое бохан хлеба, хлеб у ix уяуленш бывае толын у ск1бках»; 
«адзенне i абутак не берагл1, бо iM ix выдавал! нават i тады, 
Kani рэчы недзе зткалц ». 

3. Дзещ з дзщячых дзяржауных устаноу непасрэдна i 
востра адчуваюць свае няпгчаснае становшгча. Таму у новай 
для ix сям'Д трэба пазбягаць усяго таго, што можа, па-першае, 
выюпкаць у дзяцей усведамленне 1заляванага станов!шча у 
грамадстве, а па-другое, што прыводзщь ix да думш аб тым, 
быццам яны з'яуляюцца нейшмй асабл!вым1, непаунацэнны Mi, 
на як1х звяртаецца усеагульная увага. 

4. Для дзяцей-cipoT не трэба будаваць нейшх асобных 
шыкоуных устаноу (дамоу, катэдзкау, вёсак i да т. п.), бо яны 
птахалагачна падкрэслгваюцъ яшчэ раз ix асабл1вае станов1шча 
сярод шшых дзяцей i людзей, як i само адзенне, кал! яно бы-
вав аднолькавым у дзяцей-cipoT. 
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Зыходзячы са сказанага, бацькам-выхавацелям дзщячых 
дамоу сямейнага тыпу, апекунам, усынавщелям, педагогам 
трэба ул!чвадь наступнае: 

замену любв1 б1ялайчных бацькоу дзещ-cipoTbi могуць > 
знайсщ толыи у той сямЧ, дзе ix прымуць сапрауды з-за ча-
лавекалюбства; 

кал1 дзещ адчуюць, што любоу, з якой ix прыёмныя 
бацыа адносяцца да Гласных дзяцей, школ! не зможа дастац-
ца iM, убачаць несправядл1васць у кожным дзеянн! бацько^, у 
ix сэрцах узшкнуць зайздрасць i рэунасць. I тады мараль-
насць прыёмных дзяцей будзе падвяргацца больш сур'ёзнай 
небяспецы, чым пры самай еуровай дысцыплше грамадскай 
установы; 

варта ух1ляць негатыуныя якасщ у прыёмных дзяцей 
(слабасць сацыяльных сувязей, адсутнасць уменняу тарма-
жэння эмацыянальных рэакцый, безасобасныя адносшы да 
дарослых, няздольнасць да любв1 i nasari да навакольных лю-
дзей, адсутнасць здольнасщ спачуваць i суперажываць, адна-
тыпнасць i беднасць зносш i мовы i ш . ) , што дапамагае па-
щырэнню сферы ix зносш i навучанню навыкам адносш: а) у 
новай сямЧ — з мащ, бацькам, дзядулем, бабуляй, шшыш 
членам! сям'1; б) у новай сям ! — са CBaiMi братам1 i сёстрам1 
(бацькам-выхавацелям трэба адшукваць ix у розных дзщячых 
установах i аб'ядноуваць у CBaiM сямейным доме); в) у 
дзщячым садзе i школе — з нянькам!, выхавацелям!, педаго-
гам!, вучнямг, г) у гуртках, студыях, секцыях, клубах, дзь 
цячых аргатзацыях — з равесшкам!, педагогам!, трэнерамц 

трэба выкарыстоуваць для выхавання беражлгвых адносш 
да рэчау i хатняй маёмасщ наступныя сродш i приёмы: а) 
прыцягненне дзяцей да вядзення сямейнага бюджэту; б) вы-
дача iM грошай для асаб1стых пакупак; в) удзел дзяцей у 
добраупарадкаванш кватэры, ва уборцы спальных, гульнявых 
пакояу i куткоу; г ) выраб сумесна з бацькам1 неабходных 
рэчау для хатшх патрэб; д) вырошчванне агародншы i кветак; 
е) навучанне дзяцей у гуртках тэхшчнай i мастацкай твор-
часщ, юных эколагау, натуратстау, народных умельца^. 

Традыцьп народнай недагогна беларусау 
у выхаванш дзяцей 

Прагрэс1уныя традыцы! сямейнага выхавання беларускага 
народа узшкл! i бытавал! пад уздзеяннем народнай педагогь 
Ki, якая грунтуецца на ф1ласофска-этычным светапоглядзе. 
Мудрасць беларуса? аб сямейным выхаванш широка адлю-
стравана $ прыказках i прымауках, казках i загадках, калы-
ханках i забаулянках, л1чылках i пацешках, легендах i 
м1фах, песнях i танцах, прыгаворках i жартах, рытуалах i 
традыцыях. 
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Паспрабуем паказадь, як народная педагопка разглядае 
Унутрысямейныя адносшы i ix уздзеянне на выхаванне членау 
сямЧ, i асабл!ва дзяцей. 

Унутрысямейныя адносшы — гэта адносшы у сямЧ патж 
бацькам i мащ, старэйшым! членам! сямЧ (дзядулем i бабу-
ляй) i бацькам1, пам1ж caMiMi дзецьм! (родным! i приёмным!). 
Прыкметна вылучаюцца станоучыя р выхаваучым плане асаб-
Мвасщ адносгн у сямЧ, ix уплыу на фарм!раванне учынкау i 
паводзш дзяцей i дарослых. 

Па-першае, бясспрэчнасць аутарытэту бабуль i дзядуляУ 
як пачынальшкау роду, старэйшых членаУ сямЧ, захаваль-
шкаУ сямейных традыцый, звычак, маральных норм i npasi-
лау. Аутарытэт старэйшых быу абумоУлены тым, што яны 
выконвал1 вялйсую i пачэсную ролю у гадаванш i. вЬгхавант 
дзяцей з моманту ix нараджэння 1 да даросласщ. Так, бабуля 
прысутшчала пры родах, ажыццяуляла першае купанне i спа-
в1ванне дзщящ. Дзядуля ! бабуля Уплывал! на маральна-
эмацыянальнае развщцё унукау i унучак у малодшым узросце 
(праз паУсядзённыя зносшы, гутарга, казм, пест, далучэнне 
да прыроды ! г. д). Яны ж вучыл! ix у падлеткавым узросце 
авалодваць мноствам патрэбных для сям'! i для будучага 
жыцця мужчынсгах i жаночых спрау, рамёствау, уменняу i 
навыкау. Дзядуля i бабуля прымал1 активны удзел у пра-
цоуным i жыццёвым уладкаванш унукау-юнакоу. Уся дзей-
насць бабул1, дзядул1, увогуле старэйшых, ix бясспрэчны 
аутарытэт, павага з боку дзяцей знайпип адлюстраванне у 
народней сямейнай педагогщы у песнях, прыказках, прымау-
ках i шш. («Падсадз1 на печ дзядулю, ! цябе унуш падса-
дзяць», «Паважай старэйшых, бо сам стары будзеш», «Пер-
шым! за стол садзяцца бабуля i дзядуля*). 

Па-другое, пачуццё узаемнай аДказнасщ за матэрыяльны i 
маральны стан сям'!,, за выхаванне дзяцей з боку як мащ, так 
i бацьк1, асаблгва за працоунае i маральнае. Бацька выхоувау 
у дзяцей працав1тасць i сумленнасць, у сыноу — адказнасць, 
самастойнасць, клапатлдвасць аб членах сям'1 як будучых 
гаспадароу i работшкау, у дачок — сумленнасць, акуратнасць, 
разважл!васць, ветл1васць, сардэчнасць, далшатнасць («Без 
гаспадара дом cipaTa», «Усяляк на свеце пажывеш — i Кузь-
му бацькам назавеш», «Якая хатка, тага i тын, яга бацька, 
тага i сын»). 

Асобная роля у выхаванш дзяцей адводзъиася мащ. У ас-
нову выхавання у беларускай сямЧ пакладзены !менна ма-
цярынсга пачатак. Спакон вякоу жанчына-мащ выконвала не 
дзяржауную, а сямейную функцызо, якая была звязана з уз-
вядзеннем фундамента у выхаванш дзяцей: дзещ непасрэдна ! 
непрыкметна у каротк! тэрмш з дапамогай мащ засвойват. 
родную мову, пест, казга, прынцыпы i нормы марал1 свайго 
этнасу, сямейныя традыцьи, звыч&1 i абрады. Вось чаму так 
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многа выразных i афарыстычных прыказак, прымавак, песень ' 
пра мащ-выхавальнщу: «Якая матка, такое i дзщятка», 
«У каго матка, у таго i галоука гладка», «Без мащ i 
сонца не грэе», «Дзеука маткаю красна», «Як дома мащ,* 
то цёпла у хаде», «Дзщя цягнедца да мащ, як сланечшк да 
сонца». 

Па-трэцяе, падпарадкаванне членау сямЧ (мащ, дзяцей) 
бацьку як галоунаму i пауна^ладнаму гаспадару, здабытчыку, 
дарадчыку («Хлеба не ставе, бацька дастане», «Бацькоускае 
слова дарэмна не гавррыцца», «Свой бацька насварыцца i 
пашкадуе», «Надзейна i спакойна, як у бацькавай хаце на 
печы»). 

Па-чацвёртае, вырашэняе непаразуменняу i спрэчных пы-
танняу праходзша у сямЧ толый пам1ж мужам i жонкай, ха-
ця у апошняй было значна менш правоу («Гаспадар i жон-
ка — найлепшая сполка», «Бацька i мащ у ладзе — дзещ у 
даглядзе», «Куды |голка, туды i штка, куды мужык, туды! 
жонка»). 

Па-пятае, сумеснасць пастаяннай i напружанай працоунай 
дзейнасщ бацькоу i дзяцей ycix узростау (з улшам пас1льнай 
працы) у пол1, на лузе, агародзе, падворЧ, хаце («Хто з мала-
досщ не працуе, той на старасщ жабруе», «Дзетачка cni, а 
дзельца помш», «Хто замаладу працуе, той на старасщ па-
нуе», «Не спяшайся, хлопча, вучыцца страляць, а умей сеяць, 
веяць, каваць i гадаваць», «Без працы не будзе дзецям 
шчасця»). 
" Вывучэнне i гутарта з людзьм1 старэйшага пакалення 

(дзядулям! i бабулям^, прадзедам1 i прабабками) паказваюць, 
што з васьм!—дзесящ гадоу дзещ разам з бацькамг (асабл1ва у 
сельскай мясцовасщ) штодзённа шчыра працавеий. А у 14— 
16 гадоу як хлопцы, так i дзяучаты был! ужо сапраудным1 
работникам!, выконвал! усе в!ды работ па дому. Так, хлопцы у 
гэтым узросце арал!, сеяла, Kacini, ваз1Л1 сена i снапы з сена-
жащ i поля, малащл1, пасвЪп i даглядал! коней i шшую хат-
нюю жывёлу, вазШ i секл! дровы, разам з бацькам выраблял! 
саню, вазы, колы, дапамагалх у збудаванн! хат i надворных 
пабудоу. Дзяучаты даглядал1 малых сясцёр i братоу, гатавал1 
ежу, даип кароу, мыл! бял!зну, тыт, вязали, вышивай, за-
сявал1 агарод, грады, палол1 ix, даглядат лён, жал! збажыну, 
npaici, TKani сукно i палатно. 

Па-шостае, праяуленне yciMi членам! сямЧ добразычл1вых 
i м1ласэрных адносш да дзяцей родзгчау i суседсшх дзяцей, 
як1я па розных причинах станавШся cipoTaMi. Па традыцыях 
народнай педагогии, мащ не павшна была адмауляцца ад 
свайго дзщящ. Так яно было i у рэальным жыцщ. Але ж K&ni 
здаралася, што дзщя станавшася йратой (пасля смерщ мащ, 
па HefiKix Чншых прычынах), яго не давал; у крыуду, не зда-
вал1 у ырощия установы. У пераважнай болыпасщ гэтых дзя-
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цей бралх на выхаванне у свае сем'1 родз1чы, суседз1 («Усё 
сяло глядзела Ырацшку», «Не пасщся, не м&тася, а дай пры-" 
тулак мраце»,1 «За прытулак с!раты бог шчасце падае», 
«Чужое дзщя прыносщь шчасце у дом»). 
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