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Разгледжаны асноўныя пастулаты, маральныя правілы, нормы народнай вы-
хаваўчай традыцыі, якія былі зафіксаваны ў працах выдатных вучоных-асвет-
нікаў – тураўскага епіскапа Кірылы, першадрукара Ф. Скарыны, дзеячаў куль-
туры С. Буднага, В. Цяпінскага, паэта-гуманіста М. Гусоўскага, С. Полацкага, 
Я. Намыслоўскага, С. Ф. Рысінскага і інш. Паказана сутнасць народнай педаго-
гікі як сістэмы ведаў, якая ахоплівала ўсе жыццёвыя працэсы. Адзначана яе клю-
чавая роля ў фарміраванні светапогляду дзяцей, падлеткаў і моладзі. Вылучаны 
адметныя рысы выхаваўчых традыцый беларусаў у параўнанні з рускімі і ўкраін-
цамі, якія жывуць на Беларусі.

The basic principles, moral rules and norms of peoples’ educational traditions are 
considered, which were documented by the great scientists and enlighteners, such as 
the abbot of  Turov Kiryla, F. Skaryna, S. Budny, V. Ciapinski, M. Husouski, S. Polacki, 
J. Namyslouski, S. Rysinski, etc. The essence of peoples’ pedagogics as an informational 
system about all the social processes is shown, as well as its key role in forming the world 
outlook of children, teens and youth. The peculiar characteristics of the national traditions 
of Belarusians compared to Russians and Ukrainians, living in Belarus, are determined.
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Беларусь – шматнацыянальная краіна, у ёй побач жывуць прад-
стаўнікі розных этнічных груп. Са старажытных часоў на тэрыторыі Бе-
ларусі вялікую этнічную групу складалі рускія, украінцы. Разам з прад-
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стаўнікамі іншых нацыянальнасцей – яўрэямі, палякамі, татарамі – яны 
стваралі непаўторнае сацыякультурнае асяроддзе беларускіх гарадоў і вё-
сак, што ўплывала на традыцыі выхавання дзяцей1. 

Шмат якія з традыцый губляліся, але многія засталіся і ўжываюц-
ца ў сямейным выхаванні разам з новымі, тымі, што прыносіць новы ін-
фармацыйны век. У народных традыцыях выхавання беларусаў, рускіх 
і ўкраінцаў можна знайсці шмат агульнага, што адлюстравана ў фальклор-
ных творах, песнях, паданнях, казках, выслоўях, таму што гэтыя наро-
ды аб’ядноўвае агульная гісторыя, каштоўнасці матэрыяльнай, духоўнай 
і сацыяльнай культур. Аднак хоць яны ў многіх рысах падобныя, але за-
хоўваюць сваю спецыфіку, што надае кожнаму з народаў сваё разуменне 
выхавання і выхаванасці асобы. Пражываючы разам, сем’і трох народаў 
па-рознаму выхоўваюць сваіх дзяцей, захоўваючы самабытныя адметныя 
рысы ў штодзённым і святочным жыцці. Разам з тым яны вучацца адзін 
у аднаго, тым самым узбагачаючы педагагічную спадчыну свайго народа.

У мінулыя стагоддзі народная педагогіка як сістэма прадпісанняў, пі-
саных і няпісаных правіл выхавання з’яўлялася асновай сямейных тра-
дыцый і перадавалася ад пакалення да пакалення, ад старэйшых да ма-
лодшых. У сучасным азначэнні паняцце «выхаванне» – гэта комплексная 
сістэма ўздзеяння на дзіця з мэтай кіравання яго ўчынкамі, якія павінны 
насіць стваральны характар.

У народнай педагогіцы паняцце «выхаванне» мела свае адценні, што не 
супадае з сучасным навуковым азначэннем. У беларускай традыцыі перша-
пачаткова яно мела больш шырокі сэнс і азначала не толькі сам працэс вы-
хавання як мэтанакіраванага ўздзеяння на асобу, але і ўтрыманне дзяцей, за-
беспячэнне іх жыллём, аддзеннем, ежай да пэўнага ўзросту [1, с. 176]. Таму 
разам са словам «выхаванне» выкарыстоўваюцца выразы «выгадаваць»,  
«узгадаваць», «вывесці на свой хлеб», што азначае забяспечыць дзіця ўсім 
неабходным, тым, што патрэбна чалавеку для яго жыццядзейнасці.

Узгадаем навукова-асветніцкую педагагічную спадчыну нашых далё-
кіх продкаў. Менавіта іх ідэі, меркаванні, пастулаты сталі асновай мараль-
ных, а затым сацыянарматыўных законаў стваральнага жыцця, азначэння 
асноўных напрамкаў руху наперад. Погляды беларускіх педагогаў, этногра-
фаў, фалькларыстаў, пісьменнікаў, паэтаў знайшлі адлюстраванне ў працах 
выдатных вучоных-асветнікаў – тураўскага епіскапа Кірылы, першадрукара 
Ф. Скарыны, дзеячаў культуры С. Буднага, В. Цяпінскага, паэта-гуманіста 
М. Гусоўскага, С. Полацкага, Я. Намыслоўскага, С. Ф. Рысінскага і інш.

Так, сучасна сёння гучаць ідэі Ф. Скарыны і М. Гусоўскага аб мараль-
ным выхаванні і ролі сям’і ў гэтым працэсе. Галоўным крытэрыем мараль-

1 Па перапісе 1898 г. рускіх налічвалася 13,2 %, а ўкраінцаў – 291 тыс.
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насці Ф. Скарына лічыў чалавекалюбства і справядлівасць. Яму належыць 
«залатое правіла» маральнасці: «То чинити иным всем, что самому любо 
ест от иных всех, и того не чинити иным, чего не хочеши от иных имети» 
[2, с. 62]. Гэта правіла, па сутнасці, дае чалавеку права на маральную са-
маацэнку і рэгуляцыю сваіх паводзін.

Значную ўвагу Ф. Скарына надаваў апісанню шляхоў выхавання ма-
ральнасці, адным з якіх ён лічыў асвету шырокіх народных мас. Разгляда-
ючы сям’ю як важнейшую крыніцу маральнага выхавання дзіцяці, мыслі-
цель важную ролю ў сям’і адводзіў бацькам і іх маральнаму аўтарытэту. 
Ён падкрэсліваў, што «...мужи со своими женами имеють во любви жити… 
чада, абы слухали и чествовали родителей своих. Родители кабы навчали 
и питали чада своя» [2, с. 116]. «Песня пра зубра» М. Гусоўскага – адзін 
з яркіх твораў сусветнай літаратуры, дзе акрамя іншага былі распрацава-
ны крытэрыі ацэнкі маральнай выхаванасці. «Дзяржава больш абапіраец-
ца на мужнасць духу, чым на сілу цела» [3, с. 52]. С. Будны прапагандаваў 
ідэю адукацыі ўсяго насельніцтва, незалежна ад саслоўнага стану, у наву-
чанні дзяцей вялікую ролю адводзіў працы, роднай мове, накіроўваў увагу 
на асэнсаванне не толькі тэксту, але і кожнага слова ў ім [4, с. 68]. В. Ця-
пінскі з павагай ставіўся да народа, праяўляў клопат аб яго інтэлектуаль-
ным развіцці, дапамагаў простым людзям атрымаць веды на роднай мове, 
адстойваў яе самастойнасць [4, с. 73].

Я. Намыслоўскі склаў зборнік маральных вызначэнняў, які прапана-
ваў моладзі. Вельмі сучасна гучыць яго выказванне аб адносінах да старэй-
шага пакалення: «Ежели хочеш свой век с вдохновением прожить и разум- 
но, слушай, внимай старикам, чаще блюди их совет» [4, с. 82].

С. Ф. Рысінскі запісваў і апрацоўваў скарбы народнай мудрасці, якія чуў 
ад простых людзей і сам назіраў у штодзённым жыцці. Казаў, што ў моўнай 
«…оболочке запечатлены сок и ядро» народнай мудрасці – гэта прыказкі 
і прымаўкі. «Народными изречениями легче убедить большую часть людей, 
чем наиболее умным словом кого-нибудь одного, даже очень мудрого че-
ловека…» [4, с. 91]. Ян Чачот, паэт, этнограф, філосаф, вельмі выразна вы-
казваўся аб народнай педагогіцы, ролю якой ён бачыў у выхаванні ў дзя-
цей працавітасці, чуласці, справядлівасці. Зборнікі песень, якія ён складаў, 
служылі мэтам асветы, дапамагалі маральнаму развіццю народа [4, с. 182].

Як бачым, пералічаныя прынцыпы выхавання чалавека ўзняты асвет-
нікамі на такую вышыню, што можна сказаць, што імі распрацавана 
і пастаўлена галоўнае пытанне для нацыянальнай беларускай культуры – 
пытанне аб чалавеку, яго станаўленні, фарміраванні і развіцці.

Для традыцыйнай сям’і беларусаў у ХІХ – пачатку ХХ ст., як і ў ра-
нейшыя часы, была характэрна сістэма «размеркавання і рэгламентацыі» 
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(Л. В. Ракава) роляў паміж членамі сям’і, якая ўключала шырокі спектр 
стыляў і метадаў выхавання. Дадзеная сістэма можа быць структуравана 
па крытэрыі ўплыву на дзяцей і значнасці ролевых функцый бацькоў і сва-
якоў у выхаванні, што можна прадставіць у выглядзе дыяд:

  ● Бацькі – дзеці;
  ● Бацька – сын (дачка);
  ● Маці – дачка (сын);
  ● Сястра (брат) – брат (сястра);
  ● Баба (дзед) – дзеці;
  ● Сваякі (дзядзька, цётка) – дзеці;
  ● Хросныя бацькі – дзеці.

Каштоўнасць дзіцяці як чалавека, хоць і малога, яго выхавання і до-
гляду выказана ў наступнай прыказцы: «Нашто той клад, калі дзеці ідуць 
у лад». У ёй закладзены важнейшы пастулат выхавання, які заключаец-
ца ў тым, што шчаслівыя тыя бацькі, якія ўзгадавалі выхаваных дзяцей. 
«Выхаваныя дзеці думкі бацькоў адгадваюць», – казалі ў народзе. У ад-
носінах бацькоў і дзяцей, згодна з традыцыйнымі ўяўленнямі белару-
саў, сэнс выхаваўчага ўздзеяння зводзіўся да наступнага: бацькі любяць 
дзяцей, а дзеці – бацькоў. Бацькоўская любоў да дзяцей праяўлялася 
ў пастаянных клопатах аб іх здароўі, аддзенні, ежы, адукацыі, адпачынку, 
а дзяцей да бацькоў – у фарміраванні пачуцця павагі да бацькоў. Апошняе 
трымалася не толькі на нарматыўных заканадаўчых патрабаваннях, але 
і на асэнсаванні прызначэння бацькоў як галоўных людзей у жыцці дзіця-
ці. «Бацька і маці ад бога ў хаце, хто іх зневажае, дабра не знае», – гаворыць 
народная прыказка. Такі падыход забяспечваўся паводзінамі бацькоў: яны 
павінны былі стаць для дзяцей узорам маральнасці і адносін да ўсяго – ін-
шага чалавека, акаляючай прыроды, жывёльнага свету і інш. А гэта няпро-
ста! Метад навучання прыслухоўванню да парад бацькоў, іх думак, мерка-
ванняў быў тут вельмі важным. Бацькі былі першым прыкладам для дзіцяці.

М. В. Доўнар-Запольскі, даследуючы сямейныя ўзаемаадносіны, ад-
значаў, што ў цэлым у беларускай сям’і складваюцца добразычлівыя адносі-
ны бацькоў і дзяцей, заснаваныя на паслухмянасці дзяцей, уменні падпа-
радкавацца патрабаванням і маці, і бацькі (але часцей бацькі) з маленства 
[5, с. 17–22]. Бацькі бачаць сваю місію адносна дзіцяці так: навучыць пра-
цаваць на зямлі, бо, як вядома, «праца і цешыць, і лечыць». «Працаваць – 
значыць быць чалавекам», рэалізацыя ў працы – вышэйшы сэнс выхавання 
і сацыялізацыі. І. Д. Гарбачэўскі, айчынны краязнаўца, настаўнік, фалькла-
рыст, піша, што ў народнай культуры склаліся прынцыпы, якія мелі выраз-
ныя выхаваўчыя мэты: бацька – узор паводзін, правільнай жыццёвай ары-
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ентацыі, прыклад мужнасці і адказнасці для сына, а сын для бацькі – гэта 
апора, працяг яго спраў, яго наследнік [6]. «Паважаў бацьку сын, шанаваў 
сына бацька», – народнае выслоўе найлепшым чынам ілюструе сэнс узаема-
адносін бацькі і сына. На працягу многіх стагоддзяў захоўвалася ўстойлівая 
традыцыя аўтарытарнасці ўлады галавы сям’і – бацькі, што накладвала ад-
бітак на выхаванне дзяцей. Такая традыцыя абавязвала як жонку, так і дзя-
цей «слухаць» бацьку, бо яму прадпісвалася роля «вышэйшага дысцыпліна-
тара» (Л. В. Ракава). Гэта роля была прадпісана звычаем, такое палажэнне 
было замацавана ў адносна старэйшых мужчын у сям’і. М. В. Доўнар-За-
польскі ў сваіх працах адзначае раннюю занятасць хлопчыкаў і дзяўчынак 
у хатніх справах [5, c. 17–22]. Калі дзяўчынку, дачку вучыць хатнім спра-
вам маці, то сына павінен навучыць бацька, і гэта няпісаны закон. Эмацы-
янальныя адносіны да сына былі патрабавальнымі і стрыманымі, бо ў сыне, 
нягледзечы на прызнанне яго роўнасці як наследніка роду, сям’і, прозвішча, 
бацька, хутчэй за ўсё на несвядомым узроўні, бачыў саперніка.

Адносна дачок бацька праяўляў цярпенне, пяшчоту, замілаванне – 
казалі, «патураў» дочкам. Традыцыя вымагала: дачка – гэта будучая маці, 
жонка, яе знаходжанне ў бацькоўскай хаце нядоўгае, таму да яе трэба 
ставіцца з пяшчотай, клапаціцца аб яе дабрабыце. «Яшчэ паспеюць на-
працавацца», – казалі аб дочках, маючы на ўвазе неабходнасць рана ці по-

Дзеці з в. Бродніца  
Пінскага р-на Брэсцкай вобл., 1958 г.  

Фота Н. І. Камсюк
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зна расставацца з імі, «аддаваць» мужу, у хату свекрыві. Рэдка сустракаліся 
выпадкі, калі дачка была настолькі блізкая з бацькам, што магла даверыць 
яму самыя інтымныя тайны дзявоцкіх мар і надзей. Для дачкі бацька вы-
ступаў ахоўнікам і правобразам будучага мужа, у яго адносінах да жонкі 
і дзяцей яна бачыла мадэль сваёй сям’і.

У артыкуле айчыннага гісторыка Н. В. Сліж, якая вывучала сямейныя 
традыцыі, існаваўшыя на тэрыторыі ВКЛ у ХVІ–ХVІІІ стст., звяртаецца 
ўвага на непахісны аўтарытэт бацькі ў магнацкіх і шляхецкіх сем’ях [8, 
c. 171–172]. Аўтар адзначае, што роля бацькі была вельмі вялікай. Дзеці 
да яго звярталіся «пан отец». Ім не дазвалялася сядзець ці размаўляць 
у прысутнасці бацькі, было прынята цалаваць яму руку, абдымаць за ка-
лені, а ў некаторых выпадках нават прыпадаць да ног. Выхаванне дзяцей 
было строгім, гэта наводзіла страх на дзяцей, яны былі пужлівымі, сарам-
лівымі, што прыводзіла да захворванняў. І такія адносіны былі нормай, бо 
лічылася, што праяўленне пяшчоты да дзяцей спрыяе іх непаслухмянас-
ці. Калі дзеці падрасталі, іх выхаваннем бацькі займаліся паасобку: дачок 
выхоўвала маці, а сыноў – бацька. Прычым сыны жылі на палове дома, 
дзе жыў бацька. Бацькоўская навука зводзілася да навучання таму, як па-
водзіць сябе на людзях, з таварышамі і інш.

Юнакі пакідалі родны дом і паступалі на службу ў магнацкі двор 
ці ў крайнім выпадку ішлі ў манастыр. Жаніліся маладыя людзі позна, 
бо па правілах бацька ўмешваўся ў жыццё маладых і пасля вяселля. Сыны 
атрымлівалі спадчыну толькі пасля смерці бацькі.

Адносіны маці да дачок ці сыноў па сямейнай традыцыі характарыза-
валіся як адносіны самых блізкіх людзей. Маці выказвала клопат аб дзецях 
незалежна ад полу, схільнасцей дзіцяці, яго асабістых рыс. «Пяць пальцаў 
на руцэ, а ўсіх шкада», – існавала народнае меркаванне. Маці вучыла да-
чок, а бацька – сыноў, такая практыка была абумоўлена прагматычнымі 
мэтамі. Так, дзяўчына да ўступлення ў шлюб павінна падрыхтаваць пасаг. 
Пасаг – не проста сімвал маёмаснай моцы і незалежнасці, а канкрэтныя 
рэчы, якія павінна была ўмець зрабіць дзяўчына, пажадана самастойна.

Напрыклад, асабістыя рэчы нявесты, якія захоўваліся ў кубле (куфры): 
адзенне, галаўныя ўборы, абутак і інш. У склад пасагу ўваходзіла бялізна 
і верхняя вопратка для жаніха і самой нявесты, пасцель, падушкі, коўдры, 
дзяружкі, дываны і інш. Маладая брала таксама прасніцу, верацёны, цер-
ніцу, качалку, трапалку, кросны, міску і дзве лыжкі. Бацькі стараліся даць 
нявесце па магчымасці карову, авечку, свінню. У некаторых мясцовас-
цях рэчы, якія брала дачка, называліся прыданым, а скаціна, зямельны 
надзел, грошы – пасагам. Пасаг з’яўляўся пажыццёвай уласнасцю жан-
чыны, а ў выпадку падзелу гаспадаркі яе членамі яна магла забраць усё, 
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што ўнесла ў форме пасагу ў сям’ю мужа. Таму падрыхтоўка пасагу ў той 
меры, якую магла засвоіць дзяўчына, – вельмі важны момант працоўнай 
сацыялізацыі. Маці вучыла дзяўчынку шыць, вязаць, ткаць, вышываць 
і г. д. [9, c. 389–390].

Акрамя пасагу як асабістай маёмасці дзецям дазвалялася мець свае 
грошы на патрэбы: гэта былі грошы ад продажу вырабаў з ільну, кана-
пель, ад продажу гародніны, ягад, грыбоў. Але ж да шлюбу дзеці не маглі 
распараджацца грашыма цалкам, бо яны ўсё аддавалі маці, якая зберага-
ла іх для неабходных патрэб.

Ашчаднасць, якой вучаць дзяцей з маленства, застаецца рысай харак-
тару і ў дарослым жыцці. Беларусы ўвогуле вельмі скрупулёзна ставяцца 
да грошай: здабыць іх цяжка, таму любыя патрэбы становяцца прадметам 
абмеркавання на сямейных сходах.

Важнай навукай жыцця для дачкі былі настаўленні маці аб неабходна-
сці захаваць жаночую чысціню і цнатлівасць, уменні разумець прыроду ча-
лавека, яго патрэбы, адрозніваць сапраўдныя пачуцці і г. д. Дачцэ даваліся 
такія парады: «Любі Якава, ды не ўсякага»; «Ліхога любіць – сябе згубіць»; 
«Сілаю не быць мiлаю»; «Чым дзеўка стражэй, тым яна прыгажэй і да-
ражэй» і інш. Як бачым, у кароткай афарыстычнай форме маці магла вы-
казаць самыя дакладныя веды. Навука ўзаемаадносін дзяўчыны з хлопцамі 
зводзілася да перасцярог ад непажаданых кантактаў, якія могуць здарыц-
ца і скончыцца нараджэннем пазашлюбнага дзіцяці, што можа прывесці 
да самых трагічных старонак будучага жыцця. З запісаў відавочцаў даўніх 
падзей. Сказ «Незаконнарождзеныя»: «Калі даўней родзіцца дзіця без баць-
кі, то запісвалі папы ў кніжку яго як “незаконнарождзены”, называлі такое 
дзіця “крапіўнік” і ўсяк зневажалі. Пра бацьку гаварылі, што “ён сабакам 
сена косіць”, а такую дзяўчыну зневажалі, і дзіця не мела і імя людскога, 
і нічога. Яго не дапускалі нікуды, хоць ён быў у вялікіх гадах. І хадзілі дзеці 
гэтыя па вёсках, жабравалі, павадырамі былі ў сляпых…» [10].

Прывучвалі дзяўчат да сямейных абрадаў: шляхам назірання, уклю-
чэння дзяўчат-падлеткаў у агульныя з дарослымі дзеянні яны вучыліся 
вельмі патрэбным навыкам і, калі надыходзіў час, ведалі, як сябе паво- 
дзіць, і рабілі гэта з вялікай годнасцю.

Як указвае І. Казакова, айчынны даследчык, фалькларыст, жанчы-
на рэалізоўвала сябе не толькі ў штодзённым жыцці, але і ў рытуальным, 
а вучыцца гэтаму трэба было з маленства. Таму ўсе абрадавыя і рыту-
альныя падзеі сямейнага жыцця: перадвясельныя абрады, вяселле, пас-
лявясельныя абрады, хрэсьбіны, абрады ўшанавання – былі вывуча-
ны на практыцы жыцця, якое пазнавала дзяўчына па меры сталення. 
Ёй засвойваліся сімвалы. На думку Д. Я. Дразда, «расчытванне» сімва-
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лаў з’яўляецца «своеасаблівым спосабам пазнання свету, матэрыялізацыі 
ўяўленняў аб ім» [11, с. 47–48].

Перадаючыся з пакалення ў пакаленне, сімвалічная сістэма як вынік 
псіхічнай дзейнасці старажытных людзей нясе каштоўную інфармацыю, 
«элементы калектыўнага несвядомага». У вясельнай абраднасці самымі 
загадкавымі і патаемнымі з’яўляюцца сімвалы кахання. Сімвалам кахан-
ня абраны Месяц, з пастаяннай зменлівасцю і адваротным бокам, схава-
ным ад людскіх вачэй:

А ў небе месячык узышоў,
У дзяжы каравай падышоў.

Сімвалам кахання з’яўляюцца і кветкі, такія ж прыгожыя, як само па-
чуццё, якое можна лёгка зламаць, знішчыць ці падарваць.

Месяц у народным уяўленні асацыіруецца з «тым светам», «той 
свет» – гэта свет продкаў, да якога трэба ставіцца з павагай; збіраць квет-
кі, упраўляць іх у касу, плесці вянкі, даглядаць іх – значыць кахаць. Вя-
сельны каравай упрыгожваюць кветкамі, «каб любіліся дзеткі», імі ўбіра-
юць хату, іх дораць маладым.

Ці яшчэ такі прыклад. Вядома, што не бывае вяселля без сватання. Сва-
танне – гэта своеасаблівае абрадавае дзеянне, накіраванае на атрыманне 
згоды нявесты выйсці замуж за хлопца, якога прыйшлі сватаць. Што трэ-
ба ведаць дзяўчыне? Існаваў шэраг розных варыянтаў, як выказаць згоду, 
як адмовіць нялюбаму, якія дзеянні трэба зрабіць. Кожны тут успомніць пра 
гарбуз, які трэба выкаціць услед свату і яго дружкам, калі не хочаш выхо- 
дзіць замуж, ці ўзяць венік-галік і вымесці ад парога ўсё смецце.

Нават адгарнуўшы невялічкую старонку абрадавых ведаў, бачым, што 
навука быць нявестай няпростая і трэба прыкладваць намаганні, каб яе 
пазнаць. Тут роля маці і іншых жанчын сям’і і сваякоў, безумоўна, значная.

У адносінах да сыноў маці займала падначаленую бацьку пазіцыю: ён 
быў галавой сям’і, таму яго слова было больш значным для сына.

«Бацькоўскае слова дарэмна не гаворыцца», – даволі дакладна пацвяр-
джае гэту пазіцыю прымаўка. Аднак слова маці для сына – гэта слова пад-
трымкі, аховы, перасцярогі ад няўдач, неапраўданай рызыкі. Маці часам 
выступала пасрэднікам паміж бацькам і дзецьмі, заступніцай інтарэсаў 
апошніх. Ахоўніца роднага дома, берагіня цеплыні і клапатлівая гаспады-
ня – гэты вобраз маці для сына станавіўся правобразам яго будучай жонкі.

У чым сэнс зместу адносін паміж сёстрамі і братамі? Выпрацаваны 
нашымі продкамі вопыт калектыўных адносін, дзе кожны можа праявіць 
сябе як надзейны, верны чалавек, якому можна даверыць самае патаем-
нае, ляжыць у аснове такіх брацка-сястрынскіх адносін. Асабліва выразна 
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выяўляўся такі аспект адносін у шматдзетных сем’ях, дзе была магчымасць 
дзецям мець і братоў, і сясцёр. «Багат Аўдзей – поўна хата дзяцей», – ка-
залі ў народзе. Сапраўды, вялікая сям’я – гэта магчымасць ажыццяўляць 
больш шырокае кола міжасабовых адносін, вучыцца жыць разам, бескан-
фліктна і мірна. Гэта і ўрок цярплівасці, умення ўступіць іншаму (брату 
ці сястры), падзяліцца куском хлеба, падставіць плячо. Старэйшыя дзеці 
даглядалі меншых, выступалі іх нянькамі, тым самым спасцігалі вопыт га-
давання дзяцей, што было ўрокам для іх асабістага жыцця ў будучым. Калі 
здаралася няшчасце і бацькі паміралі, старэйшыя дзеці гадавалі малодшых 
замест бацькоў, часам адмаўляючыся ад уласнай сям’і.

Карані калектыўнай салідарнасці закладваліся ў даўнія часы, калі 
ў Расіі, Украіне і Беларусі існавала традыцыя пабрацімства (пасястрын-
ства). Дадзеная традыцыя зафіксавана ў ХІХ ст. У. І. Даль піша, што сло-
ва «пабрацім» азначае «названный или крестовый брат, сестра или просто 
крестовый, крестовая». Вось як праходзіў сам абрад: юнакі абменьвалі-
ся крыжамі і клятвамі вернасці і адданасці, а дзяўчаты «завівалі» бярозку, 
рабілі вянкі і, цалуючыся праз іх, прагаворвалі словы вечнай любові і ся-
броўства на ўсё жыццё.

Гэта традыцыя тычыцца перш за ўсё няродных братоў (сясцёр), тым 
не менш яе асновы пакладзены ў сістэму адносін паміж роднымі і стрыеч-
нымі братамі (сёстрамі).

Значную ролю ў выхаванні дзяцей адыгрывалі баба і дзед. Гэтыя бліз-
кія і родныя людзі былі пасрэднікамі паміж бацькамі і дзецьмі. Дзед да-
памагаў па гаспадарцы, а бабуля, вольная ад сваіх асабістых спраў, мела 
магчымасць аддаваць свой час унукам. Як сведчаць этнаграфічныя да-
ныя, бабуля яшчэ з большай увагай, клопатам, любоўю і спагадлівасцю 
адносілася да ўнукаў, чым родная маці, занятая штодзённай працай. Каз-
кі, паданні, легенды, гісторыі, загадкі, прыказкі, песні – любая з гэтых 
слоўных форм маналогу бабулі магла ператварыцца ў цэлы спектакль, дзе 
разыгрываліся ўсе магчымыя ролі.

Роля выхаваўчага вопыту бабуль і дзядуль надзвычайная па сіле ўздзе- 
яння і эмацыянальнага значэння для дзяцей. Бабулі і дзядулі былі свое- 
асаблівым камертонам сямейнага мікраклімату, дарадчыкамі і крэпасцю, 
што абараняла і ахоўвала ўсю сям’ю, і вялікіх і малых.

Кола родных людзей, якія прымалі непасрэдны ўдзел у выхаванні 
дзяцей, пашыралася за кошт хросных бацькоў (роднасць пацвярджала-
ся царкоўным абрадам хрышчэння). Хросных бацькоў (кумоў) выбіралі 
сваім дзецям з ліку родных, сваякоў або сяброў сям’і. Як правіла, хросныя 
ў дзяцей з адной сям’і былі адны і тыя ж, гэта аблягчала сувязі і ўмацоўва-
ла сямейныя адносіны. Запрашэнне ў кумы было пачэснай місіяй. Хро-
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сныя мелі абавязкі перад сваімі хроснікамі: дарылі падарункі, апекавалі, 
былі дарадцамі, увогуле ўдзельнічалі ў справах сямейнага выхавання. Так 
працягвалася да паўналецця дзяцей, аднак і потым адносіны не завяр-
шаліся, а падтрымліваліся. На Вялікдзень хросныя неслі сваім хроснікам 
«ларэц» – пасвячонае яйка і невялікі падарунак. Дзеці таксама падтрым-
лівалі адносіны са сваімі хроснымі бацькамі: дапамагалі ім. Існаваў звы-
чай абавязковага наведвання сваіх хросных у Вялікдзень. Пачэсную ролю 
хросныя адыгрывалі і на вяселлі сваіх хросных дзяцей.

Яшчэ адной асобай, якая мела важнае значэнне ў выхаванні дзіцяці, 
была бабка-павітуха. Яна, хоць і не была роднай па крыві, лічылася роднай 
па той прычыне, што была першай з дзіцяці ў час яго нараджэння, дапа-
магала прымаць роды. Яе роля ў жыцці дзіцяці і ў час знакавых для яго па- 
дзей – хрэсьбін, вяселля, дня нараджэння – была ключавой. З удзелам баб-
кі выконваўся шэраг абрадавых падзей: першая стрыжка, першае прычасце 
і інш. Выхаваўчае ўздзеянне на дзіця аказвалі і іншыя сваякі: цёткі, дзядзь- 
кі, пляменнікі, швагер і інш.

У працэсе сацыялізацыі дзяцей, як піша Л. В. Ракава, «дзякуючы на-
яўнасці вялікай радні, дзейнічаў механізм замяшчэння ролевых функцый 

Дзед з унукам. 
Фота Я. Пясецкага
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бацькоў іншымі роднымі, асабліва ў тым выпадку, калі бацькі паміралі»[1, 
с. 174]. Як бачым, выпрацаваны механізм кампенсацыі роляў – гэта знач-
нае дасягненне народнай педагогікі як сістэмы ўплыву на дзіця, незалеж-
на ад сітуацыі, якая складвалася.

Прыкладам практычнай рэалізацыі пастулатаў народнай педагогікі 
стала дзейнасць А. Я. Багдановіча – вядомага беларускага этнографа 
і лінгвіста, фалькларыста, педагога, бацькі і выхавацеля паэта М. Багда-
новіча. У 1885–1891 гг. ён быў дырэктарам першага гарадскога народна-
га вучылішча.

З усіх сродкаў народнай педагогікі А. Я. Багдановіч вылучаў ролю 
бацькоўскага прыкладу ў выхаванні дзіцяці, выхаванне ў прыродным 
асяроддзі, праз руплівую працу, якая далучае дзяцей да нацыянальных 
вытокаў, вучыць разумець істотныя каштоўнасці. Асабліва ім было апаэты- 
завана прыгатаванне хлеба. Даследчык падкрэсліваў, што павага да хле-
ба як да святыні – агульнае сярод беларусаў пачуццё і звычай, які мае 
вялікую выхаваўчую сілу. Паказваючы станоўчую ролю бацькоўскага пры-
кладу ў выхаванні дзіцяці, ён абапіраўся на вопыт уласнай сям’і. А. Я. Баг-
дановіч адзначаў, што ў фарміраванні светапогляду будучага паэта нема-
лаважнае значэнне мела маці Марыя Апанасаўна, якая была выдатным 

Бабуліна песня. 
Міжнародны фестываль фальклору «Берагіня»,  

г. п. Акцябрскі Гомельскай вобл., 2008 г. Фота Я. Пясецкага
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педагогам, пісала апавяданні, а таксама бабуля Рузаля – казачніца. Сям’я 
Багдановіч – гэта цудоўны прыклад саюзу бацькоў, якія змаглі выхаваць 
такога таленавітага сына, сапраўднага патрыёта.

У больш познія часы – у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. – кола вучо-
ных-даследчыкаў было значна пашырана, народныя традыцыі выхаван-
ня вывучаліся краязнаўцамі, этнографамі, фалькларыстамі, настаўнікамі, 
пісьменнікамі: Е. Р. Раманавым, М. Я. Нікіфароўскім, Ю. Ф. Крачкоўскім, 
У. М. Дабравольскім, Я. Ф. Карскім, П. В. Шэйнам, М. В. Доўнар-За-
польскім, А. Я. Багдановічам, І. Д. Гарбачэўскім і інш. Вучоныя, педа-
гогі працягвалі традыцыі асветнікаў ранейшых часоў, апісваючы па- 
дзеі штодзённага жыцця беларускага народа. Узгадаем некаторыя працы 
даследчыкаў.

У 60–70-я гг. ХІХ ст. у этнаграфічнай літаратуры назапашваецца до-
сыць шмат эмпірычных звестак аб сямейных адносінах, выхаванні дзя-
цей, бацькоўска-дзіцячым узаемадзеянні. У 1861 г. М. Я. Нікіфароўскі 
адзначаў імкненне простага народа да адукацыі, у прыватнасці баць-
коў, якія былі зацікаўлены ў адукаванасці дзяцей, асабліва сыноў [12]. 
Матэрыялы, сабраныя аўтарам па Віцебскай губерні, уяўляюць цікавасць 
і для сучаснікаў: даследчык вызначае неабходнасць фарміравання паэ-
тычна-вобразнага мыслення дзіцяці, эстэтычнага выхавання праз фаль-
клорныя творы. Аўтар лічыў, што менавіта ў сям’і гэта можа адбывацца 
найбольш натуральна.

Ю. Ф. Крачкоўскі падрабязна апісвае быт сялянскіх дзяцей ад на-
раджэння да сталага ўзросту, дае характарыстыку ўзаемаадносін паміж ба-
цькамі і дзецьмі, дзецьмі і іх сябрамі праз агульную працу, адпачынак, пе-
ралічвае абавязкі дзяцей па гаспадарцы [13]. М. В. Радзевіч падкрэслівае 
значнасць развіцця здольнасцей дзіцяці да пазнання, цікаўнасці да невя-
домых з’яў. Аўтар адмоўна ставіцца да фізічнага пакарання, якое знева-
жае асобу выхаванца [14].

Пастаноўка пытання аб фізічным пакаранні дзіцяці закранае сістэму 
народных поглядаў на спецыфічныя метады выхавання. З аднаго боку, 
«бацькоўская папруга» ці «дзедава бярозавая каша», лічылася, ніколі не 
пашкодзіць дзіцяці, аднак з пункту гледжання сучаснай навуковай пе-
дагогікі метад фізічнага пакарання адмаўляецца як элемент практыкі ад-
носін бацькоў і дзяцей. Звернемся да прыкладаў, якія прыводзяць у сваіх 
кнігах Ф. В. Булгарын і Я. Д. Ахоцкі.

Ф. В. Булгарын успамінаў пра свайго бацьку, які з мэтай загартоўван-
ня хлопчыка абліваў яго халоднай вадой, раніцай мог падняць з пасцелі 
стрэлам з ружжа, а ноччу паслаць па пучок калосся ў гумно, якое знахо- 
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дзілася каля могілак. Такое выхаванне рабіла дзяцей жорсткімі; іх білі 
і дома, і ў школе, на іх вачах білі слуг, а заможная шляхта біла бяднейшую. 
Аўтар называе гэта дзікунствам, калі «хто каго змога, той таго ў рогі». Ба-
чачы, як старэйшую сястру білі розгамі, прымушаючы выйсці замуж або 
за якую-небудзь правіннасць, дзеці станавіліся меней чуллівымі да чу-
жой бяды [15, с. 74].

Я. Д. Ахоцкі апісвае, як засвойваліся правілы этыкету ў шляхецкіх 
сем’ях. Так, аднойчы хлопчык прыняў у якасці падарунка грошы ад госця, 
які не быў у роднаснай сувязі з членамі сям’і. Бацькі загадалі фізічна пака-
раць сына, каб запомніў, што дваранскі этыкет не дазваляе гэтага. У другі 
раз, памятаючы аб забароне, хлопчык адмовіўся ад падарунка, прапанава-
нага родным дзядзькам. За гэта ён зноў атрымаў плёткі, бо згодна з этыке-
там падарункі ад родных падлягалі абавязковаму прыманню [16, с. 32]. Да- 
дзеныя прыклады пацвярджалі, што ў сем’ях рознага саслоўнага становішча 
існавала фізічнае пакаранне і яно было вельмі цяжкім для развіцця дзіцяці.

Працы М. В. Доўнар-Запольскага вельмі карысныя: ён распрацаваў 
асновы прымянення сямейнага права, у тым ліку і ў адносінах да дзяцей. 
Аўтарам паслядоўна разглядаюцца асаблівасці прымянення сямейнага 
звычаёвага права ў розных жыццёвых сітуацыях:

  ● ва ўзаемаадносінах членаў сям’і, а таксама членаў сям’і, якія не былі 
звязаны паміж сабой кроўна-роднаснымі сувязямі;

  ● у пытаннях атрымання спадчыны;
  ● забеспячэнні матэрыяльнага становішча дзяцей;
  ● пытаннях маральнага выхавання дзяцей і адказнасці бацькоў і інш.

У шэрагу сваіх прац аўтар ставіць вострыя пытанні аб неабходнасці 
фарміравання этычных і цывілізаваных адносін у сям’і і па-за яе межамі.

Змястоўнай крыніцай у вывучэнні сямейнага быту з’яўляюцца 
матэрыялы, сабраныя Е. Р. Раманавым па Магілёўскай губерні. Даслед-
чык разгледзеў важнейшыя бакі жыццядзейнасці беларускай сям’і, зрабіў 
апісанні сямейных абрадаў, дзіцячых гульняў. Сямейны побыт і традыцыі 
апісаны ў працах Я. Ф. Карскага, П. В. Шэйна, М. М. Улашчыка і інш.

Прадстаўлены агляд даследаванняў сям’і і сямейнага выхавання зро-
блены на аснове артыкулаў, якія адлюстроўваюць вопыт вясковага выха-
вання. Матэрыялаў па гарадской сям’і вельмі мала (выключэннем можа 
быць праца М. Я. Нікіфароўскага «Старонкі з нядаўняй старыны г. Ві-
цебска» [12]).

Як бачым, беларускія асветнікі зафіксавалі асноўныя пастулаты, ма-
ральныя правілы, нормы народнай выхаваўчай традыцыі. Яны прыйшлі 
да высновы, што народная педагогіка як сістэма ведаў з’яўляецца важнай 
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часткай духоўнай культуры, праз якую адбывалася фарміраванне света-
погляду дзіцяці, прадстаўлення аб сусвеце і сваім уласным месцы ў ім.

Выключнасць ролі народных ведаў у выхаванні дзіцяці, яго станаўлен-
ні і развіцці як асобы вядома ўсім нацыям. Як ужо адзначалася, Беларусь – 
прытулак для многіх народаў. Разгледзім некаторыя адметныя рысы вы-
хаваўчых традыцый беларусаў у параўнанні з рускімі і ўкраінцамі, якія 
жывуць тут.

Руская нацыянальная культура, адна з найвялікшых і прызнаных 
у свеце, назапасіла шмат традыцый народнага выхавання. К. Д. Ушынскі 
пісаў, што «выхаванне існуе ў рускім народзе столькі вякоў, колькі існуе 
сам народ, і адбывалася яно не толькі ў школе, а ў жыццёвым асяроддзі, 
у сям’і, у зносінах з блізкімі людзьмі, сябрамі і прыродай» [17, с. 425–488].

Прадстаўнікі рускага народа, якія сталі жыць і працаваць у беларускіх 
гарадах, захоўвалі і аберагалі свае традыцыі. Як у беларусаў, так і ў рускіх 
прывучванне дзяцей да працы на зямлі змалку – неабходны крок у іх са-
цыялізацыі і станаўленні як асобы. Лічылася, што чым раней дзеці да-
лучацца да працы на зямлі, тым лепш яны выхаваныя. «Сынок-сосунок 
не век сосун: через год – стригун, через два – бегун, через три – игрун, 
а там и в хомут», – кажа руская прыказка [18].

Станоўчы прыклад у працоўным выхаванні падаюць бацькі. Лічыла-
ся, што ў добрай сям’і працаваць не прымушаюць – дзеці самі працуюць,  
а бацькі толькі ахоўваюць іх ад непасільнай працы, фізічнай перанапругі. 
Асаблівую ўвагу народная педагогіка надавала метадам выхавання, што 
папярэджвалі ляноту. «На полатях лежать, так и ломтя не видать», – ка-
залі ў рускім народзе.

Выхаванне працаздольнасці – вышэйшы абавязак бацькоў. Калі ляно-
та ахінае дзіця і, як вынік, яно не атрымлівае працоўных навыкаў, то ў гэ-
тым і бацькоўская віна. «Что посеешь, то и пожнешь» – прыказка, якая 
выразна падкрэслівае гэту адметнасць народных уяўленняў аб выхавана-
сці. Украінскія народныя выслоўі, напрыклад такія як «Добрым делам 
всегда добрый конец», таксама сведчаць аб тым, што праца – гэта неаб-
ходны ўрок сацыялізацыі і адзін з вядучых метадаў народнага выхавання.

Многія жывёлы, птушкі, расліны, як вядома са старажытнасці, з’яўля-
юцца часткай абрадавай культуры славян. У беларусаў, рускіх і ўкраінцаў, 
ва ўсіх славянскіх народаў паважлівае стаўленне да ўсяго жывога, пры-
роднага асяроддзя, жывёльнага і расліннага свету мае асаблівае значэнне. 
У рускіх сярод сродкаў выхавання беражлівых адносін да прыроды вылу-
чаюцца забароны («запуки»). Забароны – вусныя прадпісанні, накірава-
ныя на зберажэнне ежы, жывёл, раслін ад бессэнсоўнага знішчэння. Па-
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чуццё жорсткасці вядзе да злачынства, – сцвярджалі ў народзе. Забароны 
выконвалі ролю рэгулятара ў адносінах паміж дзецьмі і дарослымі. Пры-
гажосць прыроды, яе разнастайнасць выкарыстоўваліся як набор сродкаў 
для выхавання маральнасці. Усе дзеці, якія раслі ў вясковым асяроддзі, 
умелі клапаціцца аб хатніх жывёлах, ведалі народныя прыкметы і выка-
рыстоўвалі іх штодзённа.

Шмат увагі ў народных уяўленнях аб выхаванасці надавалася этыке-
ту. Слова «вежество» ва ўсходніх славян азначала «народны этыкет», што 
ўспрымалася як сістэма спецыяльных правіл аб паводзінах. Напрыклад, 
бытавалі такія прыказкі: «Старого учить – только портить»; «Не спраши-
вай удалого, а спрашивай бывалого»; «Слово – серебро, молчание – зо-
лото, но не во всяком случае»; «Дремучие молчуны не в чести»; «Кто сло-
вом скор, тот в делах редко спор» і інш.

Народныя традыцыі выхавання ў рускіх – невычэрпная крыніца раз-
настайных метадаў, сродкаў, прыёмаў уздзеяння на дзяцей. Яны маюць 
адметнасці ў залежнасці ад тэрыторыі, рэгіёна [18], аднак сярод іх ёсць 
агульныя – тыя, што тычацца сям’і, шлюбу і дзяцей.

У канцы ХІХ ст. нераздзеленая вялікая сям’я рускіх як тып арганіза-
цыі сямейнага калектыву вымірае, ёй на змену прыходзіць сям’я малая 
нуклеарная. Аднак у некаторых мясцінах (паўночныя і паўднёвыя рэгіё-
ны) усё яшчэ захоўваюцца яе рэшткі.

Як і ў сем’ях беларусаў, агульная роля ў вялікіх рускіх сем’ях належа-
ла бацьку («большаку»). Асабліва моцнай была ўлада мужчыны ў замож-
ных сем’ях гараджан і вясковых кулакоў. Па меры падзелу сямей на ма-
лыя мяняецца роля галавы сям’і. Працэсы драбнення хутчэй адбываліся 
ў гарадскім асяроддзі, у сем’ях рабочых, дзе на вытворчасці працавалі не 
толькі мужчыны, але і жанчыны.

Нараджэнне дзяцей – галоўны сэнс існавання сям’і, лічылі ў народ-
зе. У сялянскіх сем’ях Сібіры ў сям’і было ў сярэднім па 4-5 дзяцей. Шмат 
дзяцей не лічылася заганай: «Рыба да утка от старанья, а дети от бога». 
Паступова сітуацыя змянялася і шматдзетнасць ужо не была такой ста-
ноўчай з’явай для сям’і: «Частые ребята – разорение дому и тяжесть ма-
тери, по достатку глядя, конечно».

Як бачым, значным для існавання шматдзетнай сям’і становіцца 
матэрыяльны бок жыцця. Пазашлюбная цяжарнасць не лічылася бя-
дой, хоць не падтрымлівалася як з’ява. Аднак жанчыне, якая зацяжарыла 
не ў шлюбе, дапамагалі хто чым мог. Ставіліся да яе жартаўліва: «Не душу 
сгубила – по душу сходила». Бяздзетнасць лічылася няшчасцем для сям’і: 
«У здорового человека дети должны быть у всякого, а то какой же это че-
ловек, который дитю не имеет».
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Існавалі меркаванні наконт полу дзіцяці. Сяляне з Сібіры казалі, што 
дзеўка – чужы тавар, а сыны – свой, бо сыноў мець – значыць спадзявац-
ца на тое, што калі-небудзь пададуць шклянку вады. Большасць мужчын 
прыязна ставіліся да нараджэння дачкі: «Сын да дочь – красны детки». Для 
жанчын як дочкі, так і сыны мелі аднолькавае значэнне: «Парнишка к отцу 
больше льнет, а девка, пока замуж не ушла, с ребенком младшим повозит-
ся, по дому доглядит». Па звычаі, немаўлят кармілі мацярынскім малаком 
даволі доўга, да двух-трох гадоў. У паўночна-заходняй частцы Расіі, калі 
нараджалася дзіця, асабліва першае, бацька ці дзед садзілі дрэва: ліпу, ра-
біну ці бярозу. Называлі, напрыклад, Таццяніна бяроза, Ваніна ліпа і г. д.

Галоўнай ахоўніцай дзіцяці («берегиней») была маці («Всякой мате-
ри свое дитя мило»). Украінская традыцыя кажа: «Пташка радіе весні, 
а мати – дитині»; «Як ластівка з ластів’ятамі, так і матінка з дитятком»; 
«На сонці тепло, а біля матері добре». У беларусаў гэта правіла ілюструе 
народная прыказка «На сонцы цёпла, ля мамкі добра».

Зварот маці да народных спеваў, у прыватнасці калыханак, – звычай, 
які перадаваўся праз пакаленні. Кожная маці ведала шмат цудоўных мела-
дычных песень і спявала іх для свайго дзіцяці. Узгадаем адну з калыханак:

Бай-бай, бай-бай!
Спи-ко, милое дитя,

До восхода солнышка,
До заката месяца.
Бай-бай, бай-бай!

Когда солнышко взойдет,
Роса наземь упадет.
Бай-бай, бай-бай!

Роса наземь упадет.
Тогда Костюшка встает –

На работушку пойдет…

Вельмі папулярнымі жанрамі рускага фальклору былі пястушкі і па-
цешкі, якія суправаджалі дзіця ў час, калі яно было немаўляткам:

Ах, поет, поет
Соловушка,

Ах, поет, поет
Молоденький,
Молоденький!
Хорошенький!
Пригоженький!
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Украінская вусная народная творчасць змяшчае лепшыя маральныя 
павучанні, якія выпрацаваны ў народнай педагогіцы і традыцыях выха-
вання [19]. Ва ўкраінскага народа галоўнымі каштоўнасцямі сямейнага 
шчасця лічацца «добра жінка і здоров’я». «Найкраша спілка – чоловік і 
жінка» – так казалі, маючы на ўвазе значэнне сям’і ў жыцці кожнага ча-
лавека як вышэйшы сэнс паўнавартаснага функцыянавання. Падкрэ-
слівалася першасная роля мужчыны ў сям’і: «За ледачим чоловіком жін-
ка марніе, а за хорошим молодіе».

Як і ў беларусаў, у народнай педагогіцы ўкраінцаў роля бацькоў у ста-
наўленні дзіцяці была не проста значнай, а вызначальнай. Уздагаем, у бела-
русаў казалі: «Не тыя бацькі, што на свет радзілі, а тыя, што ў людзі вывелі», 
ва ўкраінцаў – «Не ті бацькі, що на світ привели, а ті, що в люди вивели».

Украінскіх дзяцей з маленства, як і ў рускіх і ў беларусаў, прывучвалі 
клапаціцца аб бацьках, а калі вырастуць – трэба, каб ведалі, што яны ад-
казваюць за здароўе бацькоў, іх дабрабыт. «Добре таму, хто мае бацька, 
бо в бацька найтепліша хатка», – лічылі ўкраінцы, а ў беларусаў казалі 
так: «Няма лепшай хаткі, як у роднай маткі» ці «Татава хата ўсім багата».

У традыцыях славянскіх народаў назапашаны слоўныя жамчужыны 
ў адносінах да бацькі, мужчыны ў сям’і. У рускіх – «Если отец рыбак, зна-
чит и сын в воду глядит», у беларусаў – «Які бацька, такі і сын», ва ўкраін-
цаў – «Яка вода, такий млин, який бацько, такий сын».

Шмат агульнага ў народных уяўленнях рускага, беларускага і ўкраін-
скага народаў, іх педагагічных прадстаўленнях у ацэнцы сіроцкай долі дзі-
цяці. Звернемся да фальклору: у рускіх – «С миру по нитке, а бедному си-
роте — рубашка», у беларусаў – «Сіроцкі хлеб горкі», ва ўкраінцаў – «Всяк 
відае, як сирота обідае, а не всяк бачиць, як сирота плаче».

Традыцыі выхавання – важная частка сямейна-бытавой штодзённай 
культуры, іх даследаванне ў цэласным выглядзе раскрывае багатую скар-
бонку ведаў, якія не толькі не знікаюць з цягам часу, а, наадварот, ста-
новяцца больш прывабнымі для сучаснікаў, бо ўтрымліваюць высокія 
маральныя запаветы, запатрабаваныя ў сённяшнім жыцці. Народныя тра-
дыцыі выхавання з’яўляюцца неад’емнай часткай функцыянавання бе-
ларускага этнасу, яго прэзентацыі ў свеце. Таму беларусы, якія пакінулі 
краіну і пражываюць сёння ў розных кропках свету, захоўваюць традыцыі 
ў сямейным асяроддзі, у сувязях, якія падтрымліваюць з малой радзімай. 
Вывучэнне народнай педагагічнай культуры беларусаў і іншых нацый, 
якія з’яўляюцца часткай беларускай дзяржавы (а гэта рускія, украінцы і 
іншыя супольнасці), – неабходны кампанент усёй сістэмы даследавання 
працэсаў функцыянавання і развіцця беларускага этнасу.
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