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Беларуская сям я: 
СЁННЯ I ЗАУТРА 

Выкарыстанне традыцый народнай сямейнай 
педагопю беларусау у выхаванш дзяцей 

(Працяг. Пачатак у № 11, 12) 

Педагапчны гежй народа бязмежны i 
бясцэнны. Прагрэауныя традыцьн сямей-
нага выхавання беларускага народа зара-
джалюя i бытавал1 пад уздзеяннем наро-
днай педагопю, якая пабудавана на фша-
софи светапогляду народа. Народная му-
драсць беларусау аб сямейным выхаванж 
змяшчаецца у прыказках i прымауках, каз-
ках i загадках, калыханках i забаулянках, 
л1чылках i пацешках, легендах i Mi<J>ax, пе-
снях i танцах, прыгаворках i жартах, гуль-
нях i святах, звычаях, абрадах i паданнях, 
рытуалах i традыцыях. 

Традыцьм народнай сямейнай педагога 
беларусау, яюя грунтуюцца на таюх асно-
вавытворных прынцыпах, як прыродазго-
днасць, культуразгоднасць, адзЫства вы-
хавання i вобраза жыция, узбагачаюць пе-
д а г о п к у як навуку у цэлым, станоуча 
уздзейжчаюць на працэс сямейнага выха-
вання. 

На сучасным этапе адраджэння этнапе-
дагопю традыцьи народнай сямейнай ne-
A a r o r i K i беларусау: 1) выступаюць у якасщ 
своеасабл1вага пераходнага звяна пам1ж 
мшулым i сучасным, якое забяспечвае пе-
раемнасць i далейшае разв1ццё культуры 
народа; 2) функцыянуюць на пэунай тэры-
Topbii, г.зн. з'я.уляюцца рэпянальным!; 3) 
перадаюцца праз выхаванне, навучанне i 
сацыял1заиыю, яюя ажыццяуляюцца у сямЧ 
i рэпянальнай супольнасц|; 4) даюць пра-
в т ы i нормы, яюх прытрымл1ваюида бацью 
i дзещ як жыхары вёсю, пасёлка, гарадка i 
як члены сям'|. 

Вывучэнне даследаванняу па народнай 
педагопцы XIX—пачатку XX ст. (А.Я.Багда-
нов1ч, 1.Д.Гарбачэусю, М.В.Доунар-За-
польсю, М.Я.Н1юфароусю, П.В.Шэйн), 70— 
90-х гадоу XX ст. (Г.П.Арлова, Г.А.Барта-
шэв1ч, В.С.Болбас, М.Калачова, В.П.Канаш, 
В.А.Салееу, С.В.Снапоуская, Я.ГСярмяжка 
i iHm.) дазваляе зраб1ць вывад аб тым, што 
народная педагопка: а) з'яуляецца свое-
асабл1вай сферай практычнай дзейнасщ; 
б) пабудавана на узнауленн1 i функцыяна-
B a H H i выхаваучых традыцый MHor ix пака-
ленняу; в) заснавана на iMKHeHHi да выха-
вання чалавека з багаццем агульначалаве-
чых гуманютычных якасцей. Ядром усёй 

выхаваучай сютэмы народнай neAaroriKi беларусау (як i у боль-
шее^ народау свету) з'яуляецца паняцце дабра. 

На аснове анал1зу даследаванняу, этнаграфчных, фалькпо-
рных, r i c T a p b i 4 H b i x звестак, разгляду прадметау матэрыяльнай 
культуры, вопыту адраджэння традыцый народнай сямейнай 
педагогна у беларусюх сем'ях, матэрыялау апытання прад-
стаунжоу старэйшага пакалення i 3 a n i c a y ix успамЫау, бела-
p y c K i x народных песень, легенд, прыказак, прымавак, казак i 
да т.п. выяулены выхаваучыя асабл!васщ унутрысямейных 
a A H o c i H , галоуныя крытэрьи выхаванасщ дз1цящ, заданы, сродю 
i метады сямейнага выхавання, яюя не згубт! сваёй актуаль-
Hacuj у цяперашт час i творча выкарыстоуваюцца бацькам1 у 
практыцы сямейнага выхавання, асабл1ва у сельскай мясцо-
e a c u j . 

Унутрысямейныя адноЫны—тэта адносшы у сямЧ пам!ж 
бацькам i Maui, старэйшым! членам! сямЧ (дзядулем i бабуляй) 
i бацькам^ бацькам1 i дзецьм1, caMiMi дзецьмг Прыкметна вы-
дзяляюцца наступныя асабл1вас!_ц унутрысямейных адносж. 

1. Бясспрэчнасць аутарытэту бабуль i дзядуляу як пачы-
нальнкау роду, старэйшых членау сямМ, захавальнкау сямей-
ных традыцый, звычак, маральных норм i правш ("Паважай ста-
рэйшых, бо сам стары будзеш", "Падсадз! на печ дзядулю, i 
цябе уную падсадзяць", "Старога чалавека пабранка—двару 
папраука", "Што кажа стары на глум—бяры малады на вум"). 
Аутарытэт 6a6yni i дзядул1 быу абумоулены выкананнем iMi 
вял1знай i пачэснай poni у выхаванн1 дзяцей ад ix нараджэння 
да даросласщ (прысутнасць 6a6yni пры родах, першае купание 
i спав1ванне дз!цяц1, фарм1раванне яго маральна-эмацыяналь-
нага свету у малодшым узросце, выхаванне у працы праз ава-
лоданне мужчынсмм! i жаночым! рамёствам1 у падлеткавым 
узросце i, нарэшце, дапамога у канчатковым самастойным 
працоуным i жыццёвым выбары у юнацюм узросце. 

2. Пачуццё узаемнай адказнасц! за матэрыяльны i маральны 
стан сям'|, за выхаванне дзяцей з боку i бацью, i Maui, асабл1ва 
за працоунае i маральнае ("Умеу дз1ця радз1ць, умей i выву-
чыць", "Дзе у cflM'i лад, там i дзещ добра гадуюцца", "У добрых 
бацькоу i дзещ добрыя"). Бацька выхоувау у дзяцей n p a u a e i -
тасць i сумленнасць, у сыноу—адказнасць, самастойнасць, 
клапатл1васць аб членах сям'г у дачок—сумленнасць, акура-
тнасць, разважл1васць, ветл1васць, сардэчнасць, далкатнасць. 
Асабл1вая роля у выхаванн! дзяцей адводзшася Mauj ("Якая ма-
тка, такое й дзщятка", "Не тая Maui, што нарадзта, а тая Maui, 
што ускармша", "У каго матка, у таго галоука гладка", "Дзеука 
маткаю красна", "Без май) i сонца не грэе"). У аснову выхавання 
дзяцей у беларускай сямЧ пакладзены мацярынск! (жаночы) 
пачатак (традыцыйна у славянсюх народау заступжцай чала-
века была Матка Боска—Багародз1ца). Спакон вякоу жанчына-
мац) выконвала не дзяржауную, а сямейную функцыю, якая 
была звязана з "узвядзеннем" фундамента у выхаванш дзщяцг 
дзещ непасрэдна i непрыкметна у каротк! тэрм1н з дапамогай 
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Maui засвойвал1 родную мову, necHi, казю, прынцыпы i нормы 
марал1 свайго этнасу, сямейныя традыцьм, звыча1 i абрады. У 
вын1ку мацярынскага выхавання дзец! з павагай адностгся да 
мац| на працягу усяго жыцця: як патрабавала векавая народная 
традыцыя, "дзец1 шанавал! Maui, а малодшыя члены сямЧ—гас-
падыню i наогул старэйшых жанчын" (Довнар-Запольский м.В. 
Исследования и статьи.—Киев, 1909. Т. 1. С. 273). 

3. Падпарадкаванне членау сям'| (мац), дзяцей) бацьку як 
галоунаму i паунауладнаму гаспадару, здабытчыку, дарадчыку 
("Хлеба не станець—бацька дастанець", "Бацькоускае слова 
дарэмна не гаворыцца", "Свой бацька насварыида i пашка -
дуе"). 

4. Вырашэнне непараэуменняу i спрэчных пытанняу прахо-
дзша у сямЧ толью naMi* мужам i жонкай, хоць у апошняй было 
значна менш правоу: па закону жанчына не мела права атры-
маць у спадчыну сямейную маёмасць. Тым не менш жанчына 
9 якасц1 Maui была у доме гаспадыняй, памочжцай i дарадчыцай 
мужа, выхавалы-пцай дзяцей. 

5. Сумеснасць пастаяннай i напружанай працоунай дзей-
насщ бацькоу i дзяцей ycix уз роста у у noni, агародзе, хаце, 
на лузе, падворЧ ("Дзетачка, cni, а дзельца помнГ, "Праца не 
пагажць чалавека, а корм1ць, пощь i вучыць"). Ужо у 10—12 
гадоу дзещ выконвал1 мнопя н я л ё т я гаспадарчыя работы. 

6. Добразычл1выя i мтасэрныя адноаны ycix членау сямЧ 
да дзяцей родз1чау i суседсмх дзяцей, яюя па розных прычынах 
станавшюя cipoTaMi. Як адзначаюць даследчыю гюторьи, этна-
графи i фальклору беларускага народа М.Я.Ниофароусю, l.l.Ha-
coBi4, I.I.LJJnmeycKi i жш., самым! характерным! маральным1 
якасцям1 беларусау з'яулялюя добрасумленнасць, npauaei-
тасць, паважл1васць, чуйнасць, дабрыня у адноанах да людзей, 
клапатл1васць аб старых i дзецях, дзецях-cipoTax. Сямейная пе-
дагопка выхоувала так, што Maui практычна HiKoni не адмауля-
лася ад свайго дз1цяц|. У сем'ях юнавау i Taxi мшасэрны звычай: 
кал! дзец! заставалюя без бацькоу, ix брал! на выхаванне у свае 
семЧ родз1чы, суседз!, сяльчане. Усё сяло праяуляла да 
cipauiHKi спачуванне i клопат пра яго, аказвала матэрыяльную 
i маральную дапамогу. 

Галоуным) крытэрыям! маральнасщ, выхаванасщ дз1цящ як 
чалавека, асобы, члена грамадства у народнай сямейнай пе-
дагопцы беларусау л1чыл1ся: 

—станауленне (аднос!ны, гатоунасць) да працы, яго старан-
насць, добрасумленнасць i умельства ("Праца чалавека трымае 
i узбагачае", "Хто дзяцей для працы шкадуе, той сабе вяроуку 
гатуе", "Без працы не будзе дзецям шчасця"); 

-тлюбоу i павага да мац! i бацьк1, ix мовы i веры, ceaix су-
седзяу i суайчыннйкау, роднага дому, зямл^кармщелью, мясщн 
i краю, дзе нарадз1уся, сваей Айчыны ("Дарзчы тая хатка, дзе 
радзта мяне матка", "У ceaiM Kpai, як у pai", "Бацькоу не цу-
райся, а ад Рад31мы не адракайся"); 

—умение i гатоунасць аргамзаваць сваё будучае сямейнае 
жыццё, марапьная i практычная падрыхтаванасць да яго як да 
самай складанай жыццёвай дзейнасц!, што звязана з выканан-
нем функцый мужа-гаспадара, выхавальнка, жоню-Mauj, выха-
вальн1цы дзяцей ("Спачатку хлеб 3apa6i, а потым жонку бяры", 
"Жонку бяры не на год, а на век", "Замуж выйсц)—-трэба знацИ 
позна легчы, рана устацГ, "Умеу дз1ця радз1ць, умей i выхаваць"). 

У адпаведнасц! з гэтым1 галоуным! крытзрыям1 выхаванасщ 
дз1цящ вылучалюя i тры асноуныя непадзельныя пам1ж сабой 
задачы сямейнага выхавання, г.зн. выхаванне: 1) стараннага, 
добрасумленнага i умелага працаунка; 2) сумленнага, вернага 
i мужнага патрыёта роднай зямл!, Айчыны, дзяржавы; 3) 
pynnieara, добразычл1вага i разважгшага сем'янша. 

Народная сямейная педагопка выпрацавала мноства педа-
rari4Hbix метадау выхавання, яюя 6bmi сюраваны на фарм!ра-
ванне гуманнай, працавп'ай, адданай сваёй сямЧ i Айчыне 
асобы. У выхаванн1 дзяцей у сямЧ з улкам ix узросту карыста-
люя наступным! метадамк 

—прыклад паводз1н, учынкау, дзеянняу i аднос)н да людзей 
i адз1н да аднаго мац!, бацью, старэйшых членау сямЧ; 

— унушэнне у адноанах да самых маленыах дзяцей з да-
памогай калыханак, забаулянак, казак, песень, розных вщау 
патрабаванняу; 

—уключэнне дзяцей з самага маленства у розныя вщы гас-
падарча-працоунай дзейнасщ, у адноаны i зносЫы; 

—навучанне дзяцей у працэсе набыцця норм паводз^н i пра-
цоуных навыкау i уменняу; 

—практыкаванне як спосаб замацавання устойл1васщ адпа-
ведных уменняу i навыкау; 

—парада бацькоу i старэйшых членау сямЧ пры выбары 
дзецьм1 адказных рашэнняу у жыцш; 

—растлумачэнне бацькоу з мэтай фарм!равання станоучых 
адноан да працы, надежных паводзЫ у сям.Ч i грамадстве; 

—гутарка з дзецьм! з мэтай выпрацоук1 роднасных i агуль-
началавечых пачуццяу i правтьных устойл1Вых перакананняу аб 
ceaiM месцы сярод членау сям'|, Ышых людзей, аб уменн1 жыць 
у чалавечым грамадстве; 

—перасцярога бацькоу як метад апярэджання магчымых 
жыццёвых памылак i прал1кау; 

—ваахвочванне дзяцей з мэтай выхавання пачуцця уласнай 
годнасщ i T a K i x маральных якасцей, як дабрыня, працав1тасць, 
стараннасць, паслухмянасць, паважл1васць да старэйшых чле-
нау сямЧ i !ншых людзей; 

—намёк (прамы ui ускосны), кал1 бацью гавораць аб неда-
хопах у паводзЫах дзяцей у бяскрыудным, этычным, карэктным 
тоне; 

—патрабаванне як адзЫ са спосабау выканання дзецыип ся-
мейных i агульначалавечых правш i абавязкау; 

—папрок—выказванне дакору i незадавальнення па-
soflaiHaMi i учынкам! дзяцей словам!, поз1ркам, жэстам1; 

—выпрабаванне як спосаб праверю падрыхтаванасщ да са-
мастойнага працоунага жыцця, выканання маральных прав1л i 
норм свайго народа; 

—благаславенне, у яюм злучаюцца бацькоускае настауле-
нне, павучанне, перасцярога, наказ i просьба да дзяцей у са-
мыя адказныя перыяды ix жыццядзейнасщ (переход да сама-
стойнай працы, адыход на вайсковую службу, жа^цьба ui за-
мужжа); 

—есуджэнне як спосаб паказу дзецям няправтьных адх1лен-
няу ад агульнапрынятых сярод людзей норм i правт паводз1н; 

— пакаранне (у тым niKy i ф!з1чнае, цялеснае), якое бацью 
ужывал! у самым крайнйм выпадку, кал1 ужо Н1як1я Ышыя метады 
не дзейн1чал1 (нават у самых малакультурных гарадск1х i ся-
лянск1х сем'ях бацьк! адчувал! шкоду i бессэнсоунасць ф131чных 
пакаранняу дзяцей); 

— праклён бацькоу, асабл1ва з боку Maui, як крайняя i вельм1 
рэзкая мера уздзеяння на дзяцей (у народзе пра сына uj дачку 
з ускладненым1 паводзтам! гаварыл!: "Паб1ты бацькам, пра-
кляты маткай"). 

Практыка паказвае, што у беларуск1Х сем'ях пастаянна вы-
карыстоувалюя традыцьм выхавання дзяцей, як1я дзейжчал! у 
народнай сямейнай педагопцы i перадавалюя з пакалення у 
пакаленне. 

Таюм чынам, пачауся i няспынна щзе (хаця i не так хутка, 
як хацелася б) працэс адраджэння народных традыць'й бела-
русау, традыцый супольнага жыцця, народнай педагопю i ix 
выкарыстання у стварэнн1 ceaix варыянтау выхаеаучай работы 
у rapaflcxix i сельск1х садах, сем'ях i школах Беларус! (Ду-
лебсюм дзщячым доме-школе-дз1цячым садэе Бярэз1нскага 
раёна, яслях-садзе № 4 г.п.Ветка i iHLU.). 

Напрыклад, у Дулебск1м дз1цячым доме-школе-дз1цячым са-
дзе ужо склалася cicT3Ma работы па выхаванн1 дзяцей на на-
родных традыцыях роднага краю праз урочную i пазаурочную 
дзейнасць. By4Hi праз курс "Спадчына роднага краю" пазнаюць 
гютарычную i культурную спадчыну B e c x i Дулебы, старажытнай 
Benapyci. Урочная работа дапауняецца разнастайнай пазауро-
чнай, у якой дзещ, H a c T a y H i K i , бацьк! удзельн1чаюць у сумеснай 
працоунай, экалаг1чнай, мастацкай, мшасэрнай дзейнасцК 

Уся гэта разнастайная праца садзейжчае фарм!раванню са-
мых характэрных i адметных рысау i якасцей спрадвечнага бе-
ларускага ментал1тзту: бязмежнай любов! i naeari да роднага 
кута, прыроды свайго краю, да зямлнкармщелью, памяркоу-
Hacui, cnaraflnieacuj, racujHHacui, мтасэрнасц! i !нш. Школа 
узяла на выхаванне дзяцей-cipoT—выхаванцау Д31цячага дома, 
аб як1х клапоцяцца усе—HacTayHiKi, аднавяскоуцы, дзещ. 

Вывучэнне паказвае, што скарыстанне вопыту народнай пе-
дагога у выхаванн1 дзяцей дае станоучы эфект, кал! бацью i 
педагог! праводзяць работу на аснове каляндарнай абраднасщ 
беларусау. Абрады з'яуляюцца састауной часткай традыцыйна-
бытавой культуры народа i уяуляюць сабой "сукупнасць 
традыцыйных умоуных дзеянняу, што С1мвал!чна выражаюць i 
замацоуваюць адноаны людзей да прыроды i пам1ж сабою, ix 
паводз!ны у важных жыццёвых С1туацыях, як!я с!стэматычна пау-
тараюцца" (Этнаграф1я Беларус!: Энцыклапедыя.—Мн., 1989, 
С.14). 

(Працяг будзе) 
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