
3 zicmopbii адукацьи 

Педагог 
Гарбачэусю 

Да гэтага часу мы велыш мала знаёмы з 1. Д. Гарбачэускгм. Не па-
шыраюць нашых ведау i звестю, пададзеныя у Беларускай энцыклапе-
дык "Гарбачэусю 1ван Даншав1ч (гады нараджэння i смерщ невядо-
мыя), беларуси краязнавец, этнограф i фалькларыст канца XIX ст. 
(Мн., 1971. Т III. — С. 357). 

Але у апошшя гады яго iMH усё часцей прыцягвае увагу вучоных. Так, 
у невяинюм паведамленш "Удалечыш ад Радз1мы", змешчаным пад 
рубрыкай "Вернуты з забыцця" ("Настаушцкая газета" ад 5 чэрвеня 
1991 г.), навуковы супрацоушк 1нстытута мовазнауства, этнаграфн i 
фальклору АН Рэспублт Беларусь В. Скщан апавядае, што 1. Д. Гар-
бачэуска нарадз1уся у 1860 г. у сялянскай сямЧ, закончыу Полацкую 
настаунщкую семшарыю i Вшенск! настаушща шстытут, працавау у 
Далысмм народным вучылпнчы (Невельскл павет Вщебскай губерт), у 
Вщебску, Невел1, Рагачове. 

3 Беларускай энцыклапедьп, а таксама i з шшых крынщ даведваемся 
яшчэ i пра тое, што ён выкладау рускую мову i псторыю у Невельск1м 
павятовым вучьипшчы. Адначасова I. Д. Гарбачэускл щкав1уся 
псторыяй, фалыслорам, побытам беларусау. У газеце "Витебские губер-
нские ведомости" бьий надрукаваны яго артыкулы "Зямля i араты" 
(1894), "Старажытнасць беларусюх песень i ix напевау" (1896). Вядо-
мыя таксама i працы "Аб волаках Вялжага воднага шляху з вараг у 
грэи" (Вщебск, 1894), "Лепельскл павет Вщебскай губерш" (Вщебск, 
1895). 

I. Д. Гарбачэуаи быу i знакампым педагогам. Працу настаушка ён 
л1чыу сваёй асноунай прафес1яй. У 1894 г. вучонага абрал1 правадзей-
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ным членам Педагапчнага таварыства iMH Я. А. Коменскага пры Педа-
гапчным музе1 у Педярбургу. 

3 публщыстычным! артикулам! па найбольш злабадзённых прабле-
мах I. Д. Гарбачэуаа выступае i у 90-ых гадах. Сярод яго педагаичных 
публшацый асабл1вае месца займае щкавая праца "Ссльск! настаушк", 
якая упершыню была надрукавана у газеце "Витебские губернские ве-
домости" (1895). У ёй аутар не тольи дзелщца з чытачам1 ceaiMi педа-
гапчным1 поглядам!, але i щкава апавядае пра уласны выключна кащ-
тоуны вопыт безумоуна таленавтга народнага настаушка. 

Старанны працаунж, чалавек высокамаральны, як! добра ведае жыц-
цё народа, ён выхоувае дзяцей,аказвае ктотны уплыу на ix бацькоу, 
ды i наогул на усё дарослае насельнщтва вёскь Прыслухоуваюцца да 
парад настаушка нават i тыя, хто закончыу школу 15 — 20 гадоу таму. 

1. Д. Гарбачэуси Л 1 ч ы у , што праца, клопаты пра захаванне наваколь-
най прыроды адыгрываюць асноуную ролю у выхаванш дзщящ. Гэтыя 
погляды ён iMKHyyca рэал1заваць праз астэму працоунага навучання i 
выхавання хлопчыкау i дзяучынак. Думю пра адзшства выхаваучага 
уздзеяння на дзяцей i бацькоу педагог выказау у працы "Сельси на-
стаушк". 3 iMi будзе щкава пазнаёмщца i настаушкам сучаснай сель-
скай школы. 

* sjt * 

L Д. Гарбачэуст 

Сельсю настаушк 
(Вщебск, 1895) 

(УрыукО 
... Мжалай 1ванав1ч пасля заканчэння настаунщкай семшарьи быу 

прызначаны настаушкам у беларускую вёску Г. Нягледзячы на тое, што 
яна стаяла у лесе, хаты бьш без комшау, з земляным! падлогам1, ма-
леньк1м1 разбпым1 акенцам1 i хутчэй нагадвал! хлявы, чым жыллё люд-
зей. Двары стаял! без варот i плотау. На агародах цяжка было знайсщ 
нешта падобнае на сапрауд::ую агародншу... 

... Летам сяляне яшчэ знаходзь-и сабе сякую-такую працу. Але з над-
ыходам з1мы яны не ведал1, чым заняцца, i адводзш душу у шынку, 
дзе прашвал1 апошняе. Муж крау у жоша, жонка у мужа, усё цягнулася 
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да шынкара i праменьвалася на гарэлку. Дзещ пераймал1 гэтыя звычю 
у бацькоу, нашвал1ся i брыдкасловЫ не горш за да рослых... 

... Цяжка ашсаць той бруд, беднасць, ляноту i разбэшчанасць, што 
убачыу малады настаунж сярод жыхароу вёск1 Г. Але яго больш за усё 
засмучала тое, што сяляне зус!м не хацел1 аддаваць ceaix дзяцей у ву-
чылнича... 

... Аднак Мшалай 1ванав1ч люб1у сваю справу, не апусщу рук i адразу 
узяуся за навучанне i выхаванне маленьюх дзжуноу. Ён добра разумеу, 
што народная школа павшна вучыць дзяцей грамаце i разам з тым рас-
паусюджваць сярод народа веды аб рацыянальным вядзенш гаспадарк1 
з яе найважнейшым1 галшамь Мжалай 1ванав1ч завёу пры вучьиишчы 
гаспадарку, сад, агарод, некалью вулляу пчол... 

Наталля Афанасеуна заусёды казала свайму мужу, што шеьменнасць 
на вёсцы карысная i жанчынам, бо мужчыны зуам не займаюцца вы-
хаваннем дзяцей, а шсьменная мащ пастараецца правшьна выхаваць 
CBaix дзяцей. Зыходзячы з гэтай upi, яна пачала прывабл1ваць да ву-
чылшча дзяучынак i разам з граматай вучыць ix рукадзеллю, кухоннай 
справе, дамаводству, правшьнаму догляду за малсньк1м1 дзецьмь Спа-
чатку справы 1шл1 цяжка, вучанщ было вельм1 мала, але нарэшце жан-
чыны убачыл1 карысць навучання i пачал1 ахвотна пасылаць дачок у 
школу. Яны усё часцей i часцей пачал! прыходзщь у школу caMi i прыг-
лядацца, што там роб1цца. Гэта значна збл!з1ла школу з вёскай. 3 на-
ступлением вясны жанчыны ужо пачал1 прасщь настаун1цу даць iM на-
сенне i растлумачыць, як яго сеяць, потым даглядаць, каб атрымаць 
такую ж добрую агародншу, якая расце на агародзе вучьиишча... 

... М1калай 1ванав1ч завёу гадавальн1к пладовых дрэу: яблынь, груш, 
сл1у, BimaHb i ягадных кустоу i пачау вучыць дзяцей садоушцтву i ага-
родн1цтву. Справу ён вёу так1м чынам. Восенню вучш зб1рал1 насенне. 
Кал1 ж пачыналкя занятк1, то настаунж з удзелам вучняу рыхтавау 
для сяубы зямлю, сеяу насенне i потым усю засеяную плошчу дзял1у 
на участи па колькасщ вучняу i даручау кожнаму з ix даглядаць адзш 
з участкау. Пад непасрэдным к1раун1цтвам настаунжа дзещ палол1, 
акопвал1 дрэуцы. Kani надыходз1у час, дзещ рабий прышчэпванш i пе-
расаджвал1 дрэуцы у школьны сад. Вучн1 з вялжай ахвотай вывучал1 
садоун!цтва i агародн1цтва на практыцы. Нават у летш перыяд у сва-
бодны ад хатняй працы час хлопчьш прыбягал1 у вучылшча, старанна 
i рупл1ва даглядал1 свае участк!. За гэтую працу была своеасабл1вая 
узнагарода: пасля заканчэння вучыл1шча кожны вучань атрымл1вау ад 
настаунжа добрую палову выгадаваных iM маладых саджанцау для таго, 
каб пасадз1ць ix у сябе дома. Дзякуючы гэтаму у акрузе рэдка у якой 
вёсцы не было некалыа маладых садзжау. 3 пчалярствам вучн1 таксама 
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знаёмшся у вучьипшчы на практыды i потым 1мкнул1ся узяць на завод 
вулей пчол. I у гэтым выпадку на выручку ceaiM вучням прыходз1у кла-
патл!вы настаушк i лепшым з ix давау рой пчол, HKIX у апошш час ад-
сыпала больш, чым ён мог змясцщь у ceaiM пчальшку. 

Да усяго трэба дадаць i тое, што Мжалай 1ванав1ч ведау паутузшы 
рамёствау, працавау сам i прывучау да рамёствау вучняу. Амаль кожны 
дзень пасля заканчэння класных заняткау у майстэрн! настаун1ка да 
позняга вечара раздавайся стук сякеры i в1шчанне пш... 

... Уся мэбля вучылшча выраблялася i рамантавалася у сваёй май-
стэрт. Старэйшыя вучн1 pa6wi таксама рэчы i прадметы для хатняга 
ужытку... 

... Пры сустрэчах з суседшм1 настаушкам1 М1калай 1ванав1ч заусёды 
даказвау iM, што народны настаун1к для здавальняючага выканання 
сваёй M i d i разам з тым абавязкова павшен быць дасведчаным гаспада-
ром i рамесшкам, i што ён тольк1 тады зможа развщь у ceaix вучняу 
сапраудную любоу да працы, кал! асабшта пакажа iM прыклад пра-
цавп-асц!, кал1 з яго уласных рук не будуць сыходзщь паважаныя ма-
зaлi. Гэта не было яму цяжка, наадварот, яго заусёды будзе супакой-
ваць думка аб тым, што у недалёкай будучын! з усяго гэтага ён будзе 
медь асабктыя матэрыяльныя i маральныя выгоды. 

Head, of Institute Department V.Chechet tells us about 
pedagogical ethnographical and folk-lore specialist 
I.D. Gorbachevski. The abstracts of his "Countryside 
tearcher" are given. 
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