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Кожны народ мае права і павінен ведаць
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гісторыі няма будучыні. Гісторыя ахоплівае
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усяго чалавецтва, так і любога народа.
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каштоўнасці. Яны ўвасабляюць шматпланавы, рознанакіраваны гістарычны вопыт насельніцтва, што пражывала ў тым
ці іншым рэгіёне, альбо вопыт жыхароў
нейкай акрэсленай тэрыторыі ці месца
дыслакацыі асобнага народа.
Выхаваўча-адукацыйная сфера як адзін
з сегментаў жыццядзейнасці чалавецтва
не менш важная, бо акумулюе асаблівасці
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працэсу падрыхтоўкі будучых грамадзян.
У выніку яе дзейнасці адбываецца працэс самаабнаўлення грамадства. Апошняе пераканаўча даказана, бо наглядна
ілюструецца кожным новым вітком эвалюцыйнай спіралі ў гісторыі чалавецтва.
Так склалася, што кожнае новае пакаленне знаходзіцца на больш высокай стадыі развіцця. Гэта глабальны закон прагрэсу, але ў аснове яго дзеяння
ляжыць выхаваўча-адукацыйны працэс
(інакш: працэс падрыхтоўкі падрастаючых пакаленняў да дарослай стадыі жыцця чалавека і грамадзяніна) [1, с. 49—51].
Падчас выхаваўча-адукацыйнага працэсу рэалізуюцца не толькі нейкія асобныя якасці, звязаныя непасрэдна з выхаваннем асобы, альбо нейкія спецыфічна
педагагічныя прыёмы, што актыўна вывучаюцца навукай «педагогіка» яшчэ з
савецкіх часоў. У працэсе падрыхтоўкі да
жыцця новых пакаленняў (пачынаючы з
дзіцячага і падлеткавага ўзросту) адначасова адбываецца накапленне цэлага комплексу выхаваўча-адукацыйных якасцей.
Інакш: ідзе перадача (гістарычная трансляцыя) вопыту, што накоплены былымі
пакаленнямі на карысць будучых.
Працэс перадачы вопыту, як паказалі
праведзеныя навуковыя даследаванні, адбываецца пастаянна. Колькі існуе чалавечае грамадства, ад самага яго ўзнікнення
(ад выдзялення чалавека як сацыяльнага індывіда з жывёльнага інстыктыўнарэфлекторнага асяроддзя), столькі і
развіваецца выхаваўча-адукацыйны працэс.
Актуальнасць навуковай праблемы
«зараджэнне
выхаваўча-адукацыйнай
практыкі
на
беларускіх
землях»
абумоўлена, перш за ўсё, неабходнасцю
высвятлення вытокаў механізма забеспячэння сацыяльнага прагрэсу, які грунтуецца на аснове перадачы грамадскага вопыту з пакалення ў пакаленне, у рэгіёне рассялення беларускага этнасу.
Надзвычай важным з’яўляецца высвятленне самых ранніх стадый практыкі
выхавання і адукацыі ў чалавечым грамадстве, якое пражывала на тэрыторыі
нашай краіны, бо менавіта гэты перыяд абумовіў пачатак гéнезісу выхаваўчаадукацыйнага працэсу як асобнай з’явы
ў гісторыі, а значыць разам з іншымі
фактарамі знаходзіцца (прычым займае
цэнтральнае месца) ў аснове станаўлення
беларускага этнасу.
З другога боку, актульнасць абумоўлена
навізной пастаноўкі праблемы. У гісторыі
беларускага народа яшчэ не сфарміраваўся
такі даследчы накірунак, як гéнезіс
выхаваўча-адукацыйнага працэсу. Гэта
навізна значна пашырае сферу высвятлен-
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ня гістарычных вытокаў нашага народа,
паглыбляе даследаванне яго гісторыі, што
ўплывае як на гістарычна-пазнавальную
функцыю, так на функцыю накаплення сацыяльнай памяці, і, безумоўна, на
рэалізацыю выхаваўчай функцыі гісторыі
як навукі.
Даследаванне названай кафедральнай
тэмы навукова-даследчай працы (далей —
НДП) дазваляе ад самых старажытных часоў
прасачыць гісторыю беларускага народа
ў дачыненні да выхаваўча-адукацыйнай
сферы яго жыццядзейнасці. Ад з’яўлення
першага чалавека на тэрыторыі нашай
рэспублікі і да станаўлення выхаваўчаадукацыйнага працэсу як асобнай сацыяльнай з’явы.
Задачамі дадзенага этапу працы, што
атрымаў назву «Зараджэнне выхаваўчаадукацыйнай практыкі на беларускіх землях», з’яўляецца высвятленне самых першых прыкмет наяўнасці элементаў выхавання і адукацыі ў гамінідаў, якія сваімі
каранямі сягаюць у перадгамінідальныя
(дачалавечыя) сацыяльныя супольнасці
[2, с. 313]. Распрацоўкі па вывучэнні «сацыяльнага жыцця прыматаў», як вядома,
актыўна вяліся яшчэ ў мінулых стагоддзях
[3], [4].
У паўсядзённым жыцці так званых
«суграмадстваў» (рус: сообществ) вышэйшых прыматаў даследчыкі другой паловы ХХ ст. выявілі такую з’яву, як «умеласць» і даказалі, што яе наяўнасць непасрэдным чынам звязана з праблемай
«выжываемасці» тых ці іншых перадчалавечых супольнасцяў у складаных умовах першабытнай (найстаражытнейшай) рэчаіснасці. «...Замест адбору на
пладавітасць (у пэўны перыяд гістарычнай
эвалюцыі — В.П.) з’явіўся адбор на умеласць...» — падкрэслівала псіхолагпрыматолаг Н.А. Ціх [5, с. 282].
Мала таго, было даказана, што «умеласць» уплывала на выжываемасць
індывідаў. Чым больш «умеласці» (у сэнсе
накаплення жыццёва-практычных ведаў)
было ў той ці іншай асобіны з ліку дадзенага «суграмадства», тым больш працяглым
было яе жыццё.
Параўнанне ролі такой з’явы, як «умеласць» у жыцці перадгамідальных супольнасцей з рэаліямі існавання першага жыхара тэрыторыі Беларусі, выкананае
намі падчас даследавання дадзенага этапа
НДП, дазволіла зрабіць важную выснову аб
стадыі ў развіцці выхаваўча-адукацыйнага
працэсу, на якой знаходзіўся найстаражытнейшы продак беларусаў, і заявіць аб пачатку працэсу «сацыяльзацыі выхавання».
Вядомы ў сусветнай навуцы тэрмін
«сацыялізацыя выхавання» быў выпра-
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цаваны даследчыкамі з мэтай адасаблення выхавання і адукацыі ў чалавечым
соцыуме ад жывёльнай інстыктыўнарэфлекторнай асновы накаплення спосабаў
жыццядзейнасці. Яго выкарыстанне, для
параўнання ўзроўню ўменняў першых
жыхароў тэрыторыі Беларусі перадаваць
накоплены жыццёвы вопыт сваім нашчадкам (у адрозненне ад узроўню развіцця ў
гэтым накірунку протагамінідаў, абазначанага тэрмінам «умеласць»), дазволіла
вызначыцца з найбольш агульнымі
параметрамі пачатку гéнезісу выхаваўчаадукацыйнага працэсу ў гісторыі старажытнага насельніцтва тэрыторыі нашай
краіны.
Што тычыцца канкрэтных найранейшых праяў гéнезісу выхаваўчаадукацыйнага працэсу, то яны акрэсліліся
падчас з’яўлення «ўзроставых класаў» і
«ініцыяцый». Апошнія стала фіксуюцца
матэрыяламі з жыцця т.зв. «рэліктавых»
(гістарычна-адсталых) народаў свету, напрыклад, афрыканскіх бушменаў, вывучаных датскім этнографам Йенсам Б’еррэ, па
якіх у гісторыка-этнаграфічным асяроддзі
сучасных навукоўцаў-даследчыкаў прынята прагназаваць прыблізныя параметры найстаражытнейшых форм
жыццядзейнасці чалавецтва, у тым ліку і
ў галіне выхавання і адукацыі [6, с.124—
127]. Асобныя матэрыялы аб іх у выглядзе спецыфічных водгаласаў захаваліся ў
гістарычных крыніцах і ў дачыненні да
тэрыторыі рассялення славянскіх народаў,
у тым ліку і беларускага [7], [8].
Вывучэнню гісторыі «ўзроставых
класаў» і «ініцыяцый» як важнейшых базавых паняццяў пачатковага этапу гéнезісу
выхаваўча-адукацыйнага працэсу таксама
была прысвечана адна з частак дадзенай
навукова-даследчай працы.
Акрамя сказанага, адной з задач, вырашаных на дадзеным этапе даследавання,
быў паказ грамадскага стаўлення да дзяцей як асобнай, своеасаблівай катэгорыі
першабытнага насельніцтва. Гэта было неабходна для вызначэння месца дзяцей у
грамадскай свядомасці і звычаёвых традыцыях эпохі раннеродавага ладу. Зробленае дазволіла высветліць глыбінныя перадумовы ініцыяцыйнай абраднасці як аднаго з найстаражытнейшых працэсаў, што
характарызавалі выхаваўча-адукацыйную
практыку і ўвасаблялі адну з найстаражытнейшых форм падрыхтоўкі дзяцей і
падлеткаў да сталага жыцця.
Даследаванне названай праблемы
дазволіла ахарактарызаваць найстаражытнейшы этап гісторыі выхаваўчаадукацыйнага працэсу на тэрыторыі рассялення сучаснага беларускага этнасу і па-

казаць спецыфіку праяўлення яго самых
першых асаблівасцяў у якасці чалавечай
з’явы, у адрозненне ад інстынктыўнарэфлекторнай
перадачы
вопыту
прадстаўнікамі жывёльнага свету.
Усё гэта дазволіла выявіць спецыфічную
кропку адліку (інакш: пачатак гéнезіса)
працэса перадачы вопыту падрастаючым
пакаленням, як асобнай сацыяльнай з’явы,
эвалюцыйнае развіццё якой адбываецца
да нашых дзён.
У якасці важнейшых высноў, да якіх
прыйшоў аўтар падчас вывучэння праблемы, неабходна адзначыць:
1. Праведзеныя навуковыя даследаванні
пераканаўча паказалі, што перадача накопленага грамадствам вопыту ад былых
пакаленняў будучым на тэрыторыі нашай
краіны (як і на іншых тэрыторыях) пачалася разам з узнікненнем чалавека і чалавечага грамадства.
Сённяшнія даследчыкі прыйшлі да высновы, што для дакладнага адлюстравання працэсу ўзнікнення найстаражытнейшых
форм выхавання неабходна ўвесці ў навуковы
ўжытак тэрмін «сацыялізацыя выхавання».
Адным з першых звярнуў увагу на дадзены
аспект расійскі даследчык Г.Б. Карнетаў.
Працэс сацыялізацыі выхавання, такім чынам, ахопліваў перыяд антрапасацыягенезу ў гісторыі чалавецтва. Інакш кажучы,
станаўленне выхавання адбывалася паралельна са станаўленнем самога чалавека і
чалавечага грамадства. «Завяршэнне антрапасацыягенезу азначала завяршэнне
выхавання, ператварэнне яго ў (канчаткова — В.П.) сфарміраваную сацыяльную з’яву»
[9, с. 33]. Нагадаем, што ў гістарычнай навуцы храналагічныя рамкі завяршэння працэсу анрапасацыягенезу вызначаюць у межах
35—40 тысяч гадоў да нашай эры [10, с. 20].
Інакш, перыяд «сацыялізацыі» (ачалавечвання) выхаваўча-адукацыйнага працэсу прайшоў паралельна са станаўленнем
самога чалавека. Чым больш чалавечых
рысаў набывала грамадства, тым больш
выразным станавіўся працэс перадачы
вопыту. Завяршэнне антрапасацыягенезу, згодна з даследаваннямі спецыялістаў,
было завяршальнай стадыяй сацыялізацыі
выхавання [11, с. 8—21].
У гісторыі Беларусі гэта адбылося разам з
прыходам на яе тэрыторыю гістарычна першых людзей — неандэртальцаў (каля 100—
40 тыс. гадоў назад), стаянка якіх выяўлена
на Браншчыне каля вёскі Хатылёва, але крамянёвыя вырабы, якія можна адносіць да
раннепалеалітычнага часу, знойдзены і на
тэрыторыі Беларусі [12, с. 24].
2. У працэсе аналізу антрапасацыягенезу даследчыкі прыйшлі да высновы, што
нават у асяроддзі прыматаў і перадгамінід,
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падчас ператварэння іх суполак (рус. сообществ) у паляўнічыя калектывы (якое было надзвычай важным пры пераходзе да
мясной ежы, а значыць, было ключавым
момантам у ператварэнні малпы ў чалавека), на першае месца выходзіла канкурэнцыя па прыкметах лепшага валодання
прыладамі, а пазней лепшага вырабу (стварэння) прылад працы [5, с. 280].
«Умеласць» у гісторыі эвалюцыі антрапасацыягенезу, па сведчанню даследчыкаў
перадгісторыі грамадства, паўстае як фактар рацыянальна-вопытных набыткаў
практычнага (адукацыйнага) кшталту,
у адрозненне ад ідэалагічна-ўяўленчых
(самаасэнсаваўча-выхаваўчых) ведаў, і
з’яўляецца яна як важная катэгорыя (што
ўплывае на выжывальнасць антрапасацыягенных супольнасцей) ужо на стадыі
існавання перадгамінід.
Значыць, ужо з тых часоў (задоўга да
з’яўлення на тэрыторыі Беларусі першага
жыхара — неандэртальца) можна гаварыць
пра сацыяльную значнасць засваення вопыту падлеткамі для жыцця супольнасці.
Чым больш «умеласці», жыццёва-практычных ведаў (інакш: вопыту жыццядзейнасці)
было ў пэўнай перадчалавечай супольнасці,
тым большай была ступень яе гістарычнай
выжываемасці. Першы жыхар тэрыторыі
старажытнай Беларусі, неандэрталец,
быў
ступенню
антрапасацыягеннай
эвалюцыі такой стадыі, што ён валодаў
практычна ўсімі важнейшымі атрыбутамі
прадстаўніка чалавецтва, а, значыць, у яго
жыцці «ўмеласць» ужо выступала як адзін з
вынікаў выхаваўча-адукацыйнага працэсу.
Вышэйадзначанае дае падставу сцвярджаць, што выхаваўча-адукацыйны працэс, які меў месца на стадыі пражывання
неандэртальца ў Беларусі, ужо ўключаў не
толькі выхаваўчыя якасці (што сцвярджалася гісторыкамі-даследчыкамі праблемы
«сацыялізацыя выхавання»), але і адукацыйныя (ён у сваім змесце ўжо меў «умеласць»). Значнасць узровень разумовых, вопытна-ведавых, практычна-ажыццяўленчых
і іншых якасцей выхаваўча-адукацыйнага
працэсу часоў неандэртальца — у параўнанні
з фізічнай сілай — быў надзвычай высокім.
Таму гаварыць пра аснову зараджэння
ініцыяцый як пра адну са старажытнейшых
форм выхаваўча-адукацыйнага працэсу, выключна зыходзячы з фізічнага саперніцтва,
як сцвярджалі некаторыя даследчыкі, наўрад
ці мэтазгодна [13, с.305]. Толькі комплекс
першапрычын, уключаючы і вышэйадзначаныя, мог, на нашу думку, вызваць да жыцця ініцыяцыі.
3. Усведамленне першабытным грамадствам падзелу насельніцтва на ўзроставыя
класы, што адбылося падчас завяршэн-
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ня антрапасацыягенезу (каля 35—40 тыс.
гадоў назад), і асабліва распрацоўка спецыяльнай рытуалізаванай ініцыяцыйнай
абраднасці з’яўляецца доказам найстаражытнейшай стадыі гéнезісу грамадскага выхаваўча-адукацыйнага працэсу [14,
с. 126—129].
Асэнсаванне чалавецтвам пэўных узроставых параметраў, што адпавядалі
пэўным магчымасцям удзелу ў жыцці раннепершабытнай абшчыны, узроўню вопыту, ведаў і сацыяльнай адказнасці за выжывальнасць абшчыннай супольнасці ва
ўмовах суровага і малавядомага прыроднага асяроддзя, паступова абумовіла задачу
мэтанакіраванай падрыхтоўкі падрастаючага пакалення да сталага перыяду жыцця.
Ініцыяцыйная абраднасць як спецыяльная форма грамадскай выхаваўчанавучальнай падрыхтоўкі і інспектавання
пераходу падлеткаў у стан дарослых грамадзян у розных народаў і на розных стадыях іх гістарычнай эвалюцыі, безумоўна,
была розная. Адзінае не выклікае
сумненняў, што кожны народ свету ў той ці
іншай ступені выкарыстоўваў ініцыяцыі як
адзін з элементаў выхаваўча-адукацыйнага
працэсу. А гэта, у сваю чаргу, азначае, што
выхаваўча-адукацыйны працэс, пачынаючы з раннеродавага перыяду развіцця грамадства, у розных народаў і ў розных частках свету (і ў межах Беларусі ў тым ліку),
паступова заняў месца адной з абавязковых форм жыцця абшчыны.
Так як з’яўленне раздзельнага пражывання мужчынскай і жаночай частак раннеродавага насельніцтва спецыялісты па
вывучэнні першабытнага грамадства адносяць да часоў пераходу ад праабшчыны
(чалавечага статку) да раннеродавага ладу (каля 35—40 тыс. г. назад), а разуменне
рознасці паміж дарослымі і дзецьмі, інакш,
узроставыя катэгорыі («узроставыя класы»)
першабытнае насельніцтва ўсвядоміла
і асэнсавала таксама прыблізна ў той жа
час, разам з завяршэннем антрапасацыягенезу (каля 35—40 тыс. г. назад), і з гэтага ж часу адбываўся пераход дзяцей мужчынскага полу (па дасягненні імі палавой
спеласці) з жаночай часткі жытла гамінідаў
у мужчынскую, то можна сцвярджаць, што
ўсведамленне ўзроставых катэгорый («узроставых класаў») было пачаткам першай стадыі гéнезісу грамадска-асэнсаванага выхаваўча-адукацыйнага працэсу
(сацыялізацыі) дзяцей мужчынскага полу
ў раннеродавай абшчыне. І пачынаць яго
станаўленне можна з часу завяршэння антрапасацыягенезу. Для тэрыторыі сучасных беларускіх зямель — гэта прыблізна
завяршаючая стадыя мусцьерскай эпохі
(70—32 тыс. г. да н.э.).
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У гэты ж час пачынаюцца і першыя
ініцыяцыйныя іспыты. У мужчынскай
палавіне да перайшоўшых з жаночага асяроддзя падлеткаў было стаўленне з прыкметай суровасці і суперніцтва. Жорсткімі
катаваннямі і перыядычнымі збіваннямі,
на падставе якіх зараджаліся ініцыяцыі,
юнакоў, што дасягнулі палавой спеласці,
прывучалі, па сцвярджэнні Ю.І. Сямёнава,
да выканання першых у гісторыі чалавецтва сацыяльна абумоўленых забарон (полавых табу). Да таго ж звярыныя інстынкты
саперніцтва, вядомыя з прыматалогіі,
якую даследаваў Л.А. Файнберг, яшчэ не
былі канчаткова зжыты. Менавіта гэтыя
акалічнасці, разам з іншымі фактарамі, на
нашу думку, ляжалі каля вытокаў зараджэння ініцыяцыйнай абраднасці.
Да аналагічнай высновы аб храналогіі
ўзнікнення ініцыяцый прыйшоў і
Г.Б. Карнетаў, які спецыяльна вывучаў
праблему станаўлення выхавання як грамадскай з’явы. У гэтым мы з ім цалкам
салідарны. «Даныя археалогіі — заўважыў
даследчык — дазваляюць меркаваць, што
ўжо ў познім палеаліце існавалі ініцыяцыі,
якія выдзеліліся з ... магічных абрадаў мусцьерскай эпохі (выдзелена мною. — В.П.).
[15, с. 36]. Ім разам з іншымі функцыямі
была ўласціва і функцыя спецыфічна
выхаваўчая, якая выражалася ў перадачы падрастаючым пакаленням вопыту паляўнічай дзейнасці, у выпрацоўцы
пэўных уменняў і навыкаў, у фізічнай
трэніроўцы».
4. Адносіны грамадства да дзяцей, пачынаючы з перыяду раннеродавай абшчыны, характарызаваліся паступовым
усведамленнем ролі падрастаючага пакалення, вызначэннем месца іх пражывання, функцый і ўзроставых абавязкаў,
на якое ўплывала неабходнасць полаваўзроставай
рэгуляцыі
грамадскіх
узаемаадносін, а таксама перажыткі
інстынктыўна-жывёльнага мінулага чалавецтва, што вялі да саперніцтва з аднаго боку, паміж жаночай і мужчынскай часткамі
насельніцтва, а з другога, паміж самцамігамінідамі падчас ажыццяўлення іх жыццёвых функцый, у якія былі «ўплецены» і
раннеініцыяцыйныя «прывучэнні» моладзі
да палавога ўстрымання.
Станаўленне
першых
прыкмет
ініцыяцый было абумоўлена, пачынаючы з усведамлення чалавецтвам узроставых катэгорый, што адбылося ў эпоху мусцье, звычаем пераходу дзяцей мужчынскай прыналежнасці (пасля дасягнення
імі прыкмет палавой спеласці), з жаночай
палавіны на мужчынскую, дзе іх страшна
катавалі з мэтай надання навыкаў палавога ўстрымання (як найбольш архаічнай

матывацыі ініцыяцый), а пазней — набыцця вытворчых навыкаў, абрадаваідэалагічных і іншых ведаў, накапленне
якіх адбывалася з пакалення ў пакаленне.
Працэс эвалюцыі ініцыяцый адбываўся
на фоне прысутнасці інстынктыўнажывёльных перажыткаў, а таму разам з вышэй пералічанай матывацыяй ініцыяцый,
відаць, заключаў міжасобавае саперніцтва
самцоў-гамінідаў, пры якім маладзейшыя асобіны з дапамогай фізічнай сілы
павінны былі даказваць сваё права на
ўзаемаадносіны з жанчынамі, што пацвярджаецца дадзенымі прыматалогіі.
Тым не менш, гістарычная эвалюцыя ініцыяцыйнай абраднасці паступова вяла да фарміравання культу новых каштоўнасцей грамадства:
разумовых, вопытна-ведавых, гутарковакамунікатыўных і іншых, якія паступова занялі важнае месца ў жыцці людзей
і пачалі прэтэндаваць на роль «экзаменацыйных» пры пераходзе падлеткаў у стан
дарослых грамадзян.
Такім чынам, можна меркаваць, што
зараджэнне традыцыі ініцыяцый як шырокага рознапланавага культава-рытуальнага працэсу ў жыцці дакласавага грамадства, а таксама адзінага, найбольш блізкага
да сучаснага навучання, спосабу (формы)
перадачы вопыту і своеасаблівага «экзаменавання» маладых людзей пры пераходзе іх у разрад дарослых грамадзян, які канчаткова даказаны на аснове
распаўсюджанасці ў рэліктавых народаў
ХІХ—пачатку ХХ ст., грунтавалася (пры пераходзе хлапчукоў з жаночага ў мужчынскае жытло) на неабходнасці навучання
падлеткаў палавому ўстрыманню, а таксама служыла своеасаблівым «доказам» сваёй даросласці юнакамі, што адчувалі сваю
фізічную сілу і здольнасць да саперніцтва.
На самых ранніх этапах гéнезісу абраду ініцыяцый пераход падлеткаў у стан
дарослых грамадзян адбываўся пасля пераходу з жаночай на мужчынскую
палавіну жытла (ці ў мужчынскі дом)
шляхам жорсткіх катаванняў і збіванняў
дарослымі мужчынамі падлеткаў, а таксама ў працэсе саперніцтва сярод мужчынсамцоў (пры дапамозе фізічнай сілы). Паступова ў выніку накаплення вопыту і з
ростам папулярнасці новых каштоўнасцей
грамадства (розуму, уменняў стваральнай
дзейнасці, рэлігійна-ідэалагічных, абрадава-рытуальных каштоўнасцей і гутарковых
магчымасцей) пачаў ажыццяўляцца ў маштабах усёй грамадскай супольнасці ранеродавай абшчыны і ў форме агульнаабшчынных абрадава-рытуальных дзеянняў.
Інакш кажучы, сацыяльна-гістарычная
матывацыя першапачатковага з’яўлення

Пілецкі В.А. / Уводзіны да пытання «Зараджэнне выхаваўча-адукацыйнай практыкі…»

і
зараджэння
найстаражытнейшых
мэтанакіраваных форм перадачы вопыту новым пакаленням у выглядзе
ініцыяцый была абумоўлена неабходнасцю пераводу (выгнання) дзяцей мужчынскай прыналежнасці (хлопчыкаў) пасля
дасягнення імі першых прыкмет палавой
спеласці (ва ўмовах групавога шлюбу экзагамнага характару) з жаночых жытлаў у
мужчынскія. Гэта пацверджана шматлікімі
крыніцамі з жыцця рэліктавых народаў, старажытнагрэчаскай міфалогіяй пра амазонак і наяўнасцю парнай колькасці жытлаў у
верхнепалеалітычных стаянках, выяўленых
у Беларусі, сярод якіх палова была прызначана для пражывання мужчын, а астатнія
былі жаночымі. Перавод дзяцей (хлопчыкаў)
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у мужчынскае асяроддзе з самых найстаражытнейшых часоў стаў сацыяльназначнай падзеяй у жыцці грамадства, а таму меў
сваю традыцыйна-гістарычную абраднасць.
Яна была, як сведчыць вопыт вывучэння
дадзеных з жыцця этнаграфічна адсталых
(рэліктавых) народаў свету, прадстаўлена ў
абсалютнай большасці перадініцыяцыйнай
падрыхтоўкай і ініцыяцыйнымі іспытамі
падлеткаў.
Наяўнасць ініцыяцыйных іспытаў і
перадініцыяцыйнай падрыхтоўкі — гэта
якраз і ёсць доказ усталявання пэўнай формы грамадска-асэнсаванага выхаваўчаадукацыйнага працэсу падлеткаў, аб чым
неаднаразова падкрэслівалася ў навуковапедагагічнай літаратуры [16, c.14].
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