
старыя дапамагаюпь сваім дзецям і матэрыялъпа, j 
маральна. Рэдка бывае наадварот.

У градыцыйнай бсларускай сям’і баш.кі быт 
носьбітамі этшчкай культуры. Калыханкі, загадкі. 
дражнілкі, забаўлянкі, прыхазкі, прымаўкі, лічылкі, 
гульні, каэкі займалі значнае месца ў штодзснным 
жыдці дзіцяді, у яго этнізацьгі. Працэс этнізагуыгі 
дзяпей і падлеткаў адбываўся ў залежнасці ад іх 
узросту. Вылучаюцца тры асноўныя ўзроставыя 
перкяды: 1) дзеці ад нараджэнпя да 6 -7  год, 2) ад 7- 

'мі да 14 год, 3) ал 14 да 18 год. Самым выніковым 
периодам у выхавашіі дзялей лічьпта псрпіы псрыяд. 
які звязваецпа з вялікай выхаваўчай роляй бацькоў.

У сучаснай сям’і бацькі карыстаюіша некато- 
рымі прыёмамі народнай яедагогікі бсларускага паро
да. але ж робіцца гэта аясмсла і нсдастаткова. Прычын 
тут шмат: пяведанне абрадаў, звычаяў, традыный, 
слабый веды аб сямейным радаводзе, адсугаасць спе- 
пьіяльпай літаратуры, грамадскага прэстыжу народнай 
пела-гогікі як павукі, нераспралаванасш. метсдык па 
рабопе з бацькамі.

У этаасапыялагічным даследаішші гарадскон 
сям’і ў г.Мінску, якое было праведзена намі па праця- 
гу 1“92—1994 п'. (было апытана 1098 дарослых і 
дзяпей), высветлілася. пгго накболын каіптоўіпдмі 
зяўляюцца наступныя мстады і приемы народнай 
педггогікі: навучанне д чяцей рамсстаам, навыкам чяд- 
зеиня хатняй гаспадаркі (60,5% ) ,  асабісты баш.коўск;- 
прыклад (59,2%), тлумачэйне, парада (56,3%), вуспая 
народная творчасць (37,8%), заахвочванне (29%). на
родны зтыкет (11,5%), роднае слова (10,7%), унлыў 
грамадскай думкі (9,5%). фізічнае пакаранпе (6,3%), 
праца на зямлі (0,3%), рзлігія (0,1%) і інш.

Такім чьшам, значную ролю ў павьппэнні псда- 
гагічпай культуры бацькоў можа адьпраць народная 
педагогіка беларускага народа. Дасканалае всданне яе 
згпаветаў, умелае ўжыванне ў праблсмы сучаснай 
сям’і можа стаць добрым данаможнікам у этнізашлі 
дзяпей і падлеткаў.

Рагачова J1.M.. 
канд. гіст. навук, 

ст.выкладчык

ВЫКАРЫСТАНКЕ НАРОДНЫХ ТРАДЫЦЫЙ 
У ГУМАНІСТЬР-ШЫМ ВЫХАВАНН1 АСОБЫ

У тэорьгі і практыпы выхавання адной з пай- 
болып значйых і складаных праблем выступае фармі- 
раванне гуманістычных адносін паміж людлы.о, выха- 
ванне туманістычнай асобы. Гуманізацыя грамадскіх 
адносін у межах нашай краіпы і на міждзяржаўным уз- 
роўні ўспрымаецца сёння як вядучая ўмова захавання 
сучаснай цывілізацьгі. Прызнанне чалавека «вьпгой- 
шай капггоўнасгоо», «мерай усіх рэчаў» вылучана

Рымскім клубам як зьіходны прынцып удаскапалення 
сусветнага грамадства.

Трад&пгыйна ў літарэтуры перыяд узнікпення 
гуманізму як цэласнак канцэгппл светапогляду і кыха- 
ванпя зБязваенца з эпохай Адраджэння. У той жа час 
неабходна адзначыць, лпо фарміраванне яго адбыва- 
лася не на пустым месды, г будавалася па багатай 
культурнай спадчьгае, выпрацавайай чалавсцтвам на 
капярздніх этапах свайго развіцця і замацаванай у 
шматлікіх народных звьпаях і градктіыях, якія неслі 
ў сабе глыбокі гуманістычны змест.

Сфсрміраваш.гя народам на прапягу сгагоддзяў 
мэгы і задачы вьгхаваппя з’яўляліся адлюстравапнем 
патрабаванняў зіуртаванпя людзсй да нормаў паводзін 
і аблічча яго членаў. Закапамсрна, пгго змест паняішя 
гуманізму на кожным гістарычным этапе мае свае 
асаблівчсці. Насычанасць яго «чалавс-гнасдю» змяня- 
лася з кожнай нозай стуненню ў развіцці грамадства.

Аналіз этнаграфічных і фальклорпых крыніц 
дазваляе сішяпджаць, іігто ў бсларускай народнай 
педагагічнай спадчыне склалася ўстойлівая сістэма 
гуманістычных трздьшыз; выхаванпя, якая нятледзячы 
на склалапыя гістарычныя ўмовы развіцпя заўссды 
зберагала аіулыіачалавсчыя прьшоыпы дабра, спра- 
вядлівасш, узаемаданамогі і ішп. Даная сістэма была 
сугучна характару і псіхалагічным асабліваспям бсла
рускага парода, улічвала ўмовы яго жыцця.

Асяродкам гэтай сістэмы выступае ідэал чала
века. які з'яўляеіша ўнорам гумашіаспі. Зафіксаваны 
ў німатлікіх казках, падашшх. песнях, прымаўках. ідэ- 
альны вобраз суправаджае чалавека па працягу ўсяго 
жьпіця, выкоігваіочы сплкг/лн)юч;,то ролю для яго 
самаўдасканалсння. Асноўнымі рысаш гуманістьіч- 
нага зместу асобы бсларуская народная педагогіка 
снвярджае навагу да чалавека, прьонанне яго нрава на 
свабоду, веру ў здольнасні кожнаіа. дабрыыю вг 
ўзаемаадносінах з акружаючымі, чуласпь, справяд- 
лівасіп.. Закчікам ла выхавання гэтыхякасцей прасяк 
нуты творы беларускай народнай творчасці. Народны 
герой Асілак, адстойваючы свабоду чалавека, ято 
права на рсўнаспь, спвярджае, пяо «ўсялякі чалавек 
сам сабе пап», штс «ўсё. што даў бог, гэта на патрэбу 
ўсім людзям, а не толі.кі панам». Народ уклаў у вусны 
Асілка важнейты гуманістычны прынцьш узаемаал- 
носін людзей — жьпшс ў згодзс і ўзаемадапамозе: «Еш 
хлеб і людзям дай. Жыві, спажывай ды людзей 
паважай». Як вядома, народная педагогіка — гэта 
адлюстргванне нормаў і прынныпаў жыцця этнасу. 
Таму з упэўнснасіцо можна падкрэсліць, што для 
менталітэту бсларускага народа традытхыйна харак- 
тэрпы высокая талерамтнаснь ва ўзаемаадносінах з 
акружаючымі, піыбокая павага да чалавека. Гумані- 
стычныя ідэі, закладзеныя ў нормах аргапізаш»гі жыц
ця, адлюстроўваюць яінчэ адну. на наіп погляд, вельмі 
каштоўную рысу беларускага народа — успрыманне ім 
агульначалавечага маральнага закона, які абвяшчае 
жьпше на прьшцыпах «дабрьші» вьппэйшай мэтай.

Адным з важнсйпіых аспектаў народнай гума- 
ністычнай традыцьгі, якая ў сучасны момант выступае
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ўмоваіі выживания грамадства, з’яўляецца ўсведам- 
ленне гармоніі чалавска і прыроды, іх адзіпства. Ідэі 
народпай педагогікі ў наптых продкаў заўсёды іпші ад 
жыгоія. Для селяпша-працаўніка прырода. зямля, жы- 
вёльны і раслінны свет з’яўляліся крьшіцай яго 
існавапня. Разглядаючы сябе як частку маці-Прыроды, 
чалавек будаваў сваю дзейнаспь у адпаведшсці з яе 
закопамі. Парушэннс гэтых закопаў успрымалася як 
падрыў асноў жьщця асобы, яе немінучая паіібель. 
Таму всльмі часта ў народных паданиях, песнях, 
баладах прырода высіупае як жывы арганізм, якому 
ўласцівы чалавечыя пачуцні. «Не сячы, мой татул^ка, 
ля дарогі бярозку; не касі, мой брапіку, ў лужочку 
травіцу; не бяры, мая матухна, у крыгііцы вадзіцу; не 
шчыпі, мая сястрыца, у садочку цвяточкі. У садочку 
цвяточкі -- мае лясныя вочкі; у лужочку травіца -  мая 
русая каса; ў крьшіцы вадзіпа — ыае дробныя слёзкі; 
ля дарожкі бярозанька -  я сама маладзснька». Гэткімі 
прапікнспымі словамі народная пссня зама-цоўвае ў 
разумсшл чалавека гаыбокую гуманістычную ідэю 
цэласнасці свету, фарміруе ўстойлівыя кашгоўнас- 
ныя арыентацыі, прьшцыны рэгулявання дзейнасці.

Як свсдчань матзрыялы, народная педаіагічная 
спадчьша ўтрымлівае добра распрацаваную канцэп- 
цыю гуманістычнага выхавання асобы. Яс безумоўнай 
перавагай у нараўнанні з існаваўшай доўті час афі- 
цыйнай сістэмай з’яўлясцца цссная ўзаемасувязь вы- 
хаваўчага працэсу з жыццядзейнасшо асобы. У выніку 
гэтага адзінства дасяі'аецца псратварэнне знсішіяі'а 
працэсу ў прапэс індмвідуальнаі'а, ўнутранаіа ўдас- 
капалепня чалавска, яго духоўнага свсту.

Аляхновіч А.М., 
канд. філал. навук, 

дацэнт

РЭПЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛ1ВАСЩ ФАЛЬКЛОРУ

Як вядома, асабліваспі фальклору праяўлякнша 
ў капкрэтпых абрадах, звычаях, характерных для той 
альбо ітнай мясцовасігі, пэўньш репертуары, манеры 
спеваў, дыялсктах, касшомах і інш.

Цікавыя звесткі аб рэгіянальпых асабліваспях 
традыпыйлай снадчі.іны даслсдчьпс можа атрымаць у 
час фальклоріп лх экспедыный. Занісы фальклору свсд- 
чаць, пгго нават у адной вссцы сустракаюцца розпыя 
варыянты аднаго і таго ж твора. Звсрнемся да валачоб- 
най песні, прысвсчанай дачцэ, якая запісана намі ў 
1993 го-дзе ў вёсцы Карпаўтш Берасгавіцкага расна 
Гродзенскап вобласці.

Тонка - тонка канаиелька.
Эй, ло-лам!*
Найтанчэйша, зелянейша.
Красна пані да й дзяўчмна.

На Дунаі хуспя мыла,
Хусця мыла, боль бяліла.
Злоты псрсцень да й урааіла. 
Шчука-рыба ўханіла,
Ухапіла да й панльша.
Красна пані беражочкам, 
Накрыўіныся хвартушочкам,
I сус ірзла трох малойцаў.
-- Ой вы, хлоіты - рыбалоўцы. 
Вы зымайцс шчуку - рыбу,
Вы зымайце, даспласташхе, 
Златы нерсцень ды й дастаньце.
— А што папі за дар будзе?
— Шчука — рыба, абед будзе. 
Сорак яск на паўміскі, 
Каўбасого абкружьще.
Белым сырам завяршыце.

* «Эй, ло-лам!» паўтараецда пасля 
кожпага рачка.

«Ло-лам» -  гэга Ляля, бапня веснавога абуд- 
жэпня прыроды, што свсдчыць аб старажытнасці 
прыведзенай гіесні. Сюхэт тиора зраяьщьпнгм.залагы 
псрсцень -  сімвал будучаіа вяселля дзяўчьппл.

А вось д р у г і  вырыянт іэтай п с с і і і , запісанай у 
гэтай жа вёсны:

Тонка, велі.ка канаиелька 
Да віно, віно зеляно!*
Чым тайчэйша, красівейша,
Красна панна да й Ніначка.
На Дупаі хусты мьша,
Хусты мыла, бель бяліла.
Злота псрснень ураніла.
Зчота рыбка ўхваніла 
I ў быстры Дунай панлмла.
Па бярэжку, па Дунаю,
Пайішіа Ніна тукаючм,
Злогы перечень шукаючы.
Напагкала тры малодцы,
Тры малодды - рыбалоўцы.
— От вы, мае рыбалоўцы.
Вы занп.ыіе шоўкаў певад 
I дастаньце злоту рыбку.
Вы дастаньце, распластаіше,
Злоты персцень з ёй дасташ.це 
I для Ніначкі аддайце.
I хто .псрсцень ёй дасіане.
На ручнічок са мной стапе.

* «Да віно, віно зеляно!» паўіараецца 
пасля кожнага радка.

Як бачым, друіі твор болын позняіа паходжан- 
ня,-ненасрэдпа адлюстроўвае жаданні діяўчі.шы, У 
перпп.ім варыянце малюеіша страва пароднагасвята 
Вялікадня. Дэталёвы аналіз гэтых твораў наказвае 
шматлікія адценкі як у змесне, так і ў паэтычных 
асаблівасцях.

Прьгвагны- прыклад варыянтаў аднаго твора, 
занісанага толькі ў адной вёсцы, паказвае багацце
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