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У розных крашах састу. у тым 
л/ку Pacii I Беларуси багатын (зл-
можныи) сем'/ начмалi педагогау 
для сыхасанни i навучання 0.ш-
цеи. Фуннцьн гэтых пеблгогпу 
быт розным/ Адна Kamtaaphifi 
(гувернер, гувернантка, бонна) 
зашалася пправажна выхаван-
нем дзяцей пры гэтым гуверне-
ры выхоувал! хлопчыкау. а 
гуаорнантм— д тучынак (давол/ 
часта гуаернантак трымал/ у 
они'/ да замум^жа гэтых дзяучы-
нак) Другая катлгорыя педаго-
гау (настаунш!. рэпстытарыi 
наиучала дзяцей. давала урокi 
(.липаратуры, гчаграфи, матэ-
матым, мовы, музым. спсиау. 
танцау / шш.). рыхтавала дзниси 
да паступлсння у нааучальныя 
установы. Трэцяя катэгорып гэ-
тых педагогау адначасооа / на-
вучала, i выхоувала дзнцои. 

У ПЕРЫЯД царавання Пятра I у 
Paciio стал1 прыязджаць шшаземцы. 
Мнопя з ix уладкоувалкя у семМ у 
якасщ гувернёрау i настаушкау. Яны 
навучал] дзяцей танцам, спевам, 1гры 
на музычных шетрументах, манерам 
паводзш, правкам свецюх гутарак i 
этыкету. Некаторыя з гувернёрау i 
настаушкау не спраулялкя са CBaiMi 
функцыям1, бо не мел1 спецыяльнай 
падрыхтоукк I тым не менш было 
вельм1 модна запрашаць шшаземцау 
на працу у семЧ. Гэтым бацьк1 
паказвал1 сваё багацце i перавагу над 
шшым1, каб заняць больш высокае i 
пачэснае месца у тагачасным гра-
мадстве. 

Сярод гувернёрау б ь ш талена-
1птыя педагог! i выхавальнш. Тагам, 
напрыклад, быу Жан Ралей — гу-
вернёр вядомага дзяржаунага дзея-
ча, музыканта, кампаз1тара, князя 
М1хала Клеафаса Агшскага. Вось як 
успамшае сам М. К: AriHCKi пра свай-
го першага сямейнага педагога: 

Гувернёр (фр. gouvemeur) — у дваран-
скай ц1 буржуазией сямЧ выхавальшк, яко-
га наймал1 для навучання i выхавання дзя-
цей. 

Бонна (фр. bonne — няня) — у дарэва-
люцыйнай Pacii выхавальшца з-за мяжы, 
якую наймал! буржуазна-дваранаия сем'1 
для догляду за маленыши дзецьм1, з мэ-
тай ix развщця i выхавання. 

«Яму споунглася 37 гадоу, кал1 
ён стау maim гувернёрам. Знешнасць 
яго гаварыла пра сцгпласць i пяш-
чоту, ятя заусёды прысуттчалг у 
яго паводзгнах. Рэлтёзны, без хан-
жаства, наполнены ведамг i эруды-
цыяй, ён ткол1 не дэманстравау 
педантычнасць, прапаведуючы са-
мую чистую мараль yciMi c6aiui 
дзеяннямг. 

Не ведаючы мкол{ пачуцця 
нянавгсц1, пометы, ён аддавауся 
бясконцаму задавальненню аказваць 
дапамогу бедным i заспакойвацъ 
няшчасных. Яго цaнiлi i паважалг 
мае бацьт i усе людзг нашага дома, 
а таксама жыхары сядзгбы, бо ён 
быу адвакатам i абаронцам ycix 
тых, каго несправядл16а абвЫа-
ващл{ щ хто npbixod3iy за дапамо-
гай да яго. 

Жан Ралей быу сапрауды тым, 
каго называлг «хадзячай» бгбл1я-
тэкай. Нгякая галгна адукацьп не 
была невядомай яму. Стараннасць, 
якую яму прывглг з малых гадоу, 
паставгла яго у такую егтуацыю, 
што ён не мог ггнараваць тое, што 
трэба ведацъ, каб стаць сапрауд-
ным настаунгкам. Цудоуная памяць 
давала яму магчымасць адказваць 
на усе пытант, ятя яму задавалг 
пра малавядомыя рэчы: нгкол1 не 
маючы фанабэръп выказваць свой 
пункт гледжання як беспамылковы, 
ён абапграуся на аутарытэт ау-
тарау, ятх дакладна цытавау. Яму 
было усё роуна, па ятх прадметах 
задавал1 пытант: па старажыт-
най цг сучаснай ггеторыг, пра 
нейтя падрабязнасщ з жыцця вя-
домага чалавека мтулых часоу щ 
пра нашых сучаснжау, па геаграфи, 
м1фалоги, матэматыцы, па аута-
рах-кластах французской, гталь-
янскай, нямецкай лгтаратуры цг 
нават па тэалогИ i метафгзгцы. 
Ён заусёды давау поуныя i грунтоу-
ныя адказы. Ён не тольт цытавау 
аутарау, але часта успамШау том 
i нават старонку, на якой зна-
ходзглася тая щ гншая цытата. 
Гэта здзгуляла нават тых, хто ве-
дау, што Жан Ралей выкарыстоу-
вау увесь вольны час на чытанне i 
працавау да позняй ночы. 

Частку грошай, ятя атрым-
лiвay> ён трацгу на дабрачыннасць, 
а астатнгя — на набыццё новых 
кни, ятя, меркавау, павтны быць 
куплены для майго навучання цг каб 

папоунщь сваю бгблгятэку, у якой 
ужо былi сабраны больш як тры 
тысячы тамоу. Ён аказау паслугу 
майму бацьку, каб папоунщь нашу 
сямейную бгблгятэку, вельмг 
вялгкую г добра падабраную, за 
якой сам i наглядау. Класгфгкацыя 
творау, ятя знаходз1лгся у гэтых 
дзвюх бгбл1ятэках i каталог, ят 
быу складзены па метадзе, прыня-
тым Жанам Ралеем, — гэта рабо-
та, якая магла б зрабщь гонар леп-
шым бгблгятэкам Еуропы. 

Заканчваю, каб сказаць, што на 
працягу тых гадоу, ятя я правёу з 
магм настаунгкам, жывучы з in у 
адным паког, я нгколг не пачуу ад 
яго дрэннага слова, ён ткол{ не 
давау падстау для скандалау, i я 
ткол1 не зауважау змен у яго ха-
рактары i яго звычках. Заусёды 
добразычл{вы, з добрым настроем, 
ветл1вы, ён успрымау мяне без 
раздражнёнаецг, нават кал1 быу 
незаааволены нечым. Я адчувау сябе 
больш прыгнечаным непрыем-
насцям1, ятя сам прычыняу яму, 
чым тым, што ён дакарау мяне. Я 
заусёды знаходзгу у гм прыклад даб-
радзейства г наяунасць ycix даска-
наласцей, ятя могуць быць дадзе-
ны чалавеку. 

Нашы прагулкг па палях амаль 
заусёды заканчвал{ся наведваннем 
бедных еялянетх хат. Я зусгм не 
цурауся бруднага адзення гэтых 
людзей i ix жылля, кал1 мой 
настаутк мяне пазнаём1у з гэтым 
класам людзей, неабходным для 
уладальнгкау i найбольш карысным 
для грамадства. Я глядзеу на кож-
нага селянгна як на свайго брата, 
ят быу татм жа чалавекам, як i 
я, але ят у той жа час быу леп-
шым за мяне, бо я быу яшчэ не у 
стане што-небудзь зрабщь, а ён 
прымау удзел у вытворчаецг, у гас-
падарцы землеулаенгка цг сваёй 
сям' i. 

*Не пераходзячы прынцыповыя 
межы, мой настаутк далучау мяне 
да iдэй свабоды, ятя грунтавалгея 
на прызнаннг хрысщянства, згодна 
з ятм мы павтны глядзець на бу-
дуЧыню як на братэрства усгх лю-
дзей. 

Kaлi аднойчы, уекгпеушы, я аб-
лаяу i ударыу аднаго са слуг Maix 
бацькоу, Ралей загадау мне цала-
ваць таму nozi у прысутнасщ 
тшых слуг. Мне тады не было i 
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дзесящ гадоу, i я адчувау сябе менш 
зняважаным пакараннем, чым 
прытжаны болем, як{ прычыту 
чалавеку. 

Жан Ралей, закончыушы маю 
адукацыю, накгравауся у Вену, каб 
сустрэцца са сваей сям.' ёй. Пас ля 
яго вяртання я ужо стау сама-
стойным чалавекам i карыстауся 
павагай, якую дае добрая адукацыя 
i рэпутацыя. Я вадзгу яго некалъкг 
разоу на пасяджэнт сейма. Ён упер-
шыню пачуу мяне у рол1 прамоуцы 
перад публтай, i слёзы пяшчоты 
лглия па яго шчоках. Я бачыу яго 
яшчэ многа разоу у доме маёй мацг 
у час паустання 1794 г. Ён плакау 
i благаслауляу мяне, калг я гшоу 
на небяспечныя задант. 

Пасля смерщ мацг, у 1797 
годзе, яго прынял{ у дом майго бра-
та Аубеньскага, дзе яму aкaзaлi на-
лежную увагу г дзе ён пражыу свае 
апошнгя dni. Памёр Жан Ралей ва 
узросце 73 гадоу. 

Я быу далека ад маёй крагны у 
час яго смерщ i не змог сказаць 
апошнгя словы на развгтанне. 

Грангтны камень, установлены 
на беразе ручая, вакол якога рас-
туцъ вербы i manoAi, у магм парку 
•у Залессг з надпгсам: «Настаунгку 
Жану Ралею ад удзячнага вучня 
М. А.» — гэта адзгны знак майго 
прызнання, якг я змог пакгнуць май-
му паважанаму сябру, памяць пра 
якога назаусёды застанецца у маёй 
сям'i...» 

У XIX стагоддзц хоць i адкры-
валкя разнастайныя навучальныя 
установи (вучылшчы, панспёны, 
пмназп, лщэ1), шстытут гувернёрства 
працягвау актыуна функцыяшраваць. 
Дварансшя i шшыя семЧ па-раней-
шаму аддавал1 перавагу дамашняму 
выхаванню, дамашшм педагогам i 
гувернёрам. Характерна, што менавгеа 
у гэты перыяд i семЧ, i дзяржава 
стал! прад'яуляць дамашшм педаго-
гам i гувернёрам самыя высоюя пат-
ра-баванш. Яны бьш выкладзены у 
спецыяльным палажэнш «Положе-
ние о домашних наставниках и учи-
телях», якое было прынята у 1834 
г. У iM, у прыватнасщ, было зашсана, 
што дамашш педагог павшен быць 
хрысц1яншам, рас1йск1м падданым, 
вылучацца дабрадзейным1 паводз1-
HaMi, мець добрую адукацыйную 
падрыхтоуку i вопыт. Узровень аду-
кацьп прэтэндэнта на званне дамаш-
няга настаушка устанаул1вал1 па 
вышках экзаменау. Узровень мараль-
ных якасцей вызначауся пасведчан-
нем з месца вучобы, працы i жыхар-
ства. Пасля паспяховай здачы экза-
менау i наяунасщ станоучых узор-
ных маральных характарыстык прэ-
тэндэнт атрымл1вау пасведчанне на 
званне дамашняга настаушка i ста-
нав!уся служачым Мшктэрства на-
роднай адукацьп. 

Падрыхтоуку дамашшх педагогау 
ажыццяулял1 жаночыя пмназп, пры 
яюх адкрывауся дадатковы педа-
гапчны восьмы клас. Вучанщам, як1я 
заканчвал1 гэты клас з залатым щ 
сярэбраным медалём, прысвойвала-
ся званне дамашняй «наставницы». 
А тыя вучанщы, як1я мел1 станоу-
чыя адзнаш у атэстаце, атрымл1вал! 
права быць дамашшм! «учительни-
цами». Падрыхтоуку дамашшх нас-
таунщ i выхавальнщ ажыццяулял1 
таксама р э л т й н ы я навучальныя 
установы, Вышэйшыя жаночыя кур-
сы, настаунщюя семшарьп, шсты-
туты. 

Пасля Кастрычнщкай рэвалюцьп 
1917 г. дзейнасць дамашшх педаго-
гау, выхавальшкау i гувернёрау была 
забаронена. Аднак у асобных сем'ях 
дзяржауных i партыйных дзеячау 
працавал1 вопытныя дамашшя педа-
rori. 

У цяперашш час, кал1 пэуная ка-
тэгорыя сем'яу Беларуа жадае даць 
сва1м дзецям якасную i узорную аду-
кацыю, асобасна арыентаванае вы-
хаванне, зноу з 'явшся перадумовы 
для адраджэння шстытута гувернёр-
ства. I тут, дарэчы, практыкай ся-
мейнага выхавання у 90-я гады наза-
пашаны пэуны станоучы вопыт 
дзейнасщ дамашшх педагогау. 

Сучасны шстытут дамашшх пе-
дагогау i гувернёрау можа быць 
смраваны на тое, каб задаволщь 
адукацыйныя i выхаваучыя патрэб-
насщ розных катэгорый сем'яу i дзя-
цей: 

• дзяцей адораных; 
• дзяцей з хратчнымг захворван-

нямг; 
• дзяцей з абмежаванымг магчы-

масцямг; 
• дзяцей, ятя слаба адаптуюцца; 
• дзяцей з асаблгвасцямг псгха-

ф{згчнага развщця i г.д. 
Сучасны дамашш педагог будзе 

карысным i ц1кавым для бацькоу, 
кал1 ён зможа: 

• рыхтаваць дзяцей да школы; 
• даваць паглыбленую падрых-

тоуку у пэунай галте ведау; 
• навучацъ замежным мовам; 
• навучацъ жывапгсу, ггры на му-

зычных тструментах, спевам; 
• навучацъ тэхнгчнай творчасцг 

i рамёствам; 
в быць узорам у паводзтах i 

жыццг. 
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ПАСЛУХАЕМ 
ВЯЛ1К1Х 

By чан ь иг кал! не псраузыд-
зе настаутка, кал'г бачыць у гм 
у.юр, а не сапертка. 

Вкарысн Нял1нск1 

• Чым больш дасканилае (!ы-
xailamw, VIMM болыи шчасл1выя 
народы. 

Клод Гельнецый 

. Тыя, у каго мы Сучымся, 
прабии'на назыбаюцца наишмг 
наапаунгкамг, але не кожпы, хто 
бучыць нас, заслу:оувас гэта bin. 

laiau Гётэ 

Настаутк, у юр яго думак 
— вось шпю самае галоунае у 
кожным uailyuanni i выха/'шннг. 

А,\ольф Дыстэрвсг 

• Вучыць — значыць удвайнс 
вучыцца. 

Жозэф Жубэр 

Здайёи на.шёаюць свет бур-
ным ак/яиам: аднак шчаслгвы 
тон, хто плы(1е з компасам! А 
глпа справа быхаОання. 

Мшалай Kapaw.iifi 

Бел прыкладау пемагчыма 
ni правгльна вучыць, ui пасия-
хоба Вучыцца. 

Ауцый Калу мела 

Ияма тчога больш цяжка-
га, чым пера&ыхаваць чалав^ка, 
якг дрэнпа выхаваны. 

Ян Коменск! 

Свет ictiye не для тага, каб 
мы яго спазнавалг, а для тасо, 
каб мы выхоувал1 сябе у *<•*• 

Георг AixT3noepr 

Перш чым вы пачнеце вы-
, хоуваць сва^х дзяцей, праверце 

вашы уласныя навосЫны. 
Антон Макараика 

У выхавант уся справа у 

)тым, хто выхавальнгк. 

М'шалай Hiparoy 
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