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БАЦБК11 ПАУНАЦЭННАЕ ПАТОМСТВА 

В. У. ЧЭЧАТ, 
загадчык кафедры педагогМ i пс\халогп магистратуры 
Нацыянальнага Ыстытута адукацьп, 
доктар педагогичных навук 

Бацькi знаходзяць у дзецях вы-
шэйшую уцеху, i у ix жа могуць 
знаисщ выток пакут, расчараван-
няу, аднаю; усе будзе залежаць ад 
таго, правигьна u,i няправыьна пой-
дзе фЫчнае i нервова-пс'шчнае раз-
вщцё дзяцей. 

М. I. Fliparoj? 

Пам1ж старэйшым i малодшым пакаленням1 пастаянна ic-
нуе вельм1 цесная аргашчная сувязь. Пры гэтым лес адных 
цалкам адб1ваецца на лесе друпх. Шматлж1я даследаванш i 
жыццёвы вопыт паказваюць, што здароуе, правшьнае 
маральнае i штэлектуальнае развщцё дзяцей — гэта аснова 
радасщ, дабрабыту i жыццёвых сш бацькоу. А хварав1тасць, 
бяздарнасць i амаральнасць дзяцей — выток няшчасця баць-
коу, ix аслабленага пахаф1з1чнага стану, заучаснай старасц1 i 
C M e p u i . 

Кожны бацька i кожная Maui чакаюць ад ceaix дзяцей заусё-
ды самага лепшага у фЫчным, маральным, штэлектуальным 
развщщ. Што ж трэба для таго, каб «спрагназ1раваць», заклас-
ui у дзецях усё лепшае? Ш дастаткова, як прынята разважаць у 
псшшага-педагапчнай лггаратуры, толыа правшьнага выха-
вання з першых дзён нараджэння дз1цящ? А можа, ёсць шшыя, 
больш фундаментальныя фактары i умовы? 

Даследаванш у мнопх галшах навук (фтасофп, ncixanorii, 
генетык1, педагопю, ф1з1ялогн, медыцыны i шш.) i вопыт 
MHorix пакаленняу сямей даюць магчымасць вылучыць не-
калью так1х фундаментальных умоу. Першая умова для 
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нараджэння паунацэнных дзяцей — беспамылкова складзены 
сямейны саюз, замацаваны тольи на чыстых памкненнях i ка-
xaHHi. Ha3ipaHHi сведчаць аб тым, што найбольш трывалым1 
з'яуляюцца тыя шлюбы, яюя заключаюцца у адносна маладым 
узросце (19—25 гадоу). На жаль, у жыцщ сустракаецца нямала 
сямейных саюзау, яюя заключаюцца з разлжам на матэрыяль-
ны дабрабыт. Будучыя M a u i u i бацька i M K H y u u a як быццам да 
лепшага: клапоцяцца, каб ix дзецям жылося добра. Аднак у 
рэшце рэшт атрымл1ваецца, што абхирыць прыроду яшчэ Hi-
кому не удавалася (subtilitas naturae subtilitatem hominis multo 
praeferat). Гатовы матэрыяльны дастатак без намаганняу — 
часцей за усё зло для дзяцей. Як сцвярджау К. Дз. Ушынсш, 
толыа праца ёсць адзша даступнае чалавеку на зямл1 i адзша 
вартае яго шчасце; магчымасць працы i любоу да яе — лепшая 
спадчына, якую могуць пакшуць c e a i M дзецям i бедны, i ба-
гаты. 

Другая умова для нараджэння здаровых i паунацэнных 
дзяцей — клопат будучых бацькоу аб чысщш сваёй крыв1 i 
адсутнасш храшчных захворванняу. Медыцынсюя даныя 
сведчаць аб тым, што захворванш крыв1, а таксама агульныя 
хран1чныя захворванш перадаюцца дзецям у чыстай або Bi-
дазмененай форме. I у адным, i у друпм выпадку тэта прыво-
дз1ць да нараджэння аслабленага патомства, а нярэдка i да 
стану ф1з1чнага выраджэння. Кал1 у пачатку XX ст. найбольш 
небяспечным1 хваробам1 бацькоу был1 а ф ш с , падагра, то 
у канцы стагоддзя — розныя вщы захворванняу крыв1, 
сэрца, страун1кава-юшачнай с1стэмы, рак малочнай залозы, 
СН1Д. 

Трэцяя умова для нараджэння паунацэнных дзяцей — кло-
пат аб захаванш здаровай нервовай астэмы. Менав1та стан 
нервовай астэмы бацькоу адыгрывае важную ролю у функцы-
ян1раванн1 сямЧ i перадачы спадчынных характарыстык. 
(Французсю ncixkTp Марэль упершыню распрацавау вучэнне 
аб выраджэнш. Вядомы яго трактат аб фгачным, разумовым i 
маральным выраджэнн1 чалавечага роду.) Адчувальнасць 
нервовай с1стэмы да шкодных уздзеянняу навакольнага 
асяроддзя прыводзшь да таго, што «для з'яулення цяжюх форм 
пс1хаф1зЛнага выраджэння не патрабуецца шмат часу, не 
патрэбны гады ui жыццё пакаленняу. Страшнае б1ялапчнае зло 
можа з'явщца у cea iM поуным p a 3 B i u u i у найбл1жэйшым патом-
стве безумоуна здаровага да таго часу чалавека, Kani гольк! ён 
падвергся асабюта ф1з!чным ui маральным уплывам, што 
шкодна уздзейьпчаюць на нервовую Ыстэму... Усё сказанае да-
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тычыць у значна большай ступе ui нервовай сютэмы жанчыны, 
чым мужчыны...»1. 

Расстройства нервовай сютэмы адбываецца пад уплывам 
наступных асноуных фактарау: 1) стомленасць працай, 2) цяж-
к1я хваробы, 3) фiзiчнae знясшенне, 4) душэуныя хваляванш, 
5) ужыванне атрутных рэчывау. Надзвычай успрымальнай да 
разнастайных шкодных уздзеянняу аказваецца нервовая c icT3-
ма у перыяд свайго зародкавага развщця. «3 моманту зачацця 
жыццё, дабрабыт, будучае зачатай icTOTbi i яе патомкау зале-
жаць поунасцю ад харчавання, працы, напружанасщ, ф1з1чна-
га i маральнага лёсу мащ. Стомленасць, знясшенне мащ, роз-
ныя атрутныя рэчывы, як1я яна ужывала у гэты час, ...з'яуля-
юцца значна болып 3ry6HbiMi для плода, чым для Maui, i могуць 
y H e c u i пачатак выраджэння у гэту icTOTy i у яе патомства»2. 
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