
БРЕХЛИВІСТЬ У СПРАВІ ВИХОВАННЯ
 

І
Брехливість -- це світове лихо, страшна примара

людського життя

Відчуваючиїї тяжкий і шкідливий вплив на собі, людськість орга-
нічно відхилялась од неїі прилюдноганьбила й плямувалаїї у всі часи.
Вона вважала брехливість за початок безлічі неморальних вчинків,
що псуютьлюдськівідносини.

Природа людинипрагне правди, шукаєістини.І в своїх пориван-
нях до ідеалів правди, добра і любові людина йде одним шляхом --
боротьби з неправдою, насильством, жорстокістю,брехнею ізлобою,
одкидаючивсе, що стає на перешкодіїй зрозумітитіідеалиі втілити
їх в життя. Брехливість не може задовольнитинас і болюче відбива-
ється на нашій совісті, яка стоїть на сторожі правди. Діти яскраво
зазначаютьі підкреслюютьсвою природну неприхильністьдо брех-
ні. Колия запитав учнів (11--13 років), чи подобаєтьсяїм брехня, всі
відповіли, крім одного, що не подобається. Це казалидіти, що самі
вже не раз брехали. Вони й не криютьсяз тим. До болю прикро було
читати на кожномупапірцеві надряпане дитячою непевною рукою:
брехав часто, брехав при потребіі без потреби.Звідси вже недалеко
до того, що написав один: мені приємнобрехати. Прочитавшиці три
слова, я тяжко засмутився. Невже людськаістота така покалічена, що
дитина зросла такою моральноюкалікою,з такою попсованою пси-
хікою?І коли це справді так, куди заведе таке почуття молоду люди-
ну? Щоб дативідповідьна ці питання,треба знати перш за все ту ди-
тину, умовиїї життя і нарешті ті причиниі те розуміннябрехні, які
спонукаютьдитинутак писати.

Я дав школярам нове питання: в яких випадках ви без потребибре-
шете? Відповіла більшість: подобається те, що брехнею можнапідвести
товаришана смішне. Я пригадую день першого квітня, це ніби свято
брехні, признане загальним вживаннямїї в цей день. Діти приходять до
школиззагадковою усмішкоюнавустахі наївно, по-дитячому, брешуть,
з зацікавленням чекаючинаслідків од своїх вигадокта брехні. І незва-
жаючинате, пощастилочиніїм когось обдурити,вони весело сміють-
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ся. І день брехні часом кидає якийсь веселий промінь в життя школи.
Завждисуворийімовчазнийучитель, коли почує в цей деньбрехню, усмі-
хнеться,ато Й сам вигада щосьі тим ствердитьзаконність брехні на цей
день, а в душі дитини, може,і на всі дні життяїї. В своїй відповіді хло-
пець, мабуть, і мав на думці приємністьод брехні, власне, з цього боку
-- невинної, веселої вигадки. А інакшеі думати страшно, бо це ж каже
дитина, устами якої повинні «глаголати правдай істина». У дитячій
психіці нема ще міцногогрунтудля брехні. Вимоги життя ще не замулили
логіки дитиниі за свій короткийвік вона щене встигла обернути брехню
собі в непереможнузвичкута органічну потребу.

Друга річ -- дорослі та їх оточення.Тут брехливість опанувала жит-
тя, захопила думки, перетворила правдиві сприйманняв брехливі,
утворилапоглядиі переконанняхисткі, непевні й негативні. Словом,
дорослі, не в змозі зберегти оту правду душідитячої, самі внесли в
справу виховання специфічніелементи умовностій вигаданості. Тут
панує брехня. Несправедливі умови політичного,соціальногоі еко-
номічного життя примушують людинув життєвій неправді шукати
найзручнішого оборонця,з малихліт звикаючидобрехні.

Порок цей розповсюджується межи людністю в більшій мірі, ніж
інші, і підкоряє собі людську психіку; він обертаєтьсяв гідру, од якої
нема куди сховатисьдитині. Брехливість у дитинстві обертається в мо-
гутнє переконання. Дитина робитьнете, чого прагне природа,і не так,
якій кажутьїї правдиві сприймання, її почуття, аяк примушуютьі схи-
ляютьбрехливі умови життя дорослих. Дитинаперестає думатиі робити
по правді, ніби перетворюєтьсясамаїї природа. Потяги до брехливості
набираютьнавіть інстинктивнихрис. Треба зазначити, що хоч і можна
помітитивже з першихроківжиття дитинив ній прагненнябрехатисві-
домо Й несвідомо,проте ми не можемосказати, що джерелотієїдитячої
брехливості не в оточенні й прикладідорослих,в попереднімдосвіді. Тим-
то нема певного грунту для думки, що брехливість спадкова й інстинк-
тивнав цільній здоровій дитині. Нелегко знайти й зрозуміти справжні
причини дитячоїбрехні у всякому вчинкові. А теоретичні міркування
про інстинктивність брехливості нас мало переконують.

Коли мизвернемосядо свідчення самихдітей, то їх слова не да-
ютьпідставидлятеорії про безпричинністьбрехніта інстинктивність
потягу до неї. Я прохав дітей розказати мені про перший випадок,
коли вонизбрехали. Найранішийвік, показанийдітьми,-- три роки.
Раніш од цього періоду пам'ятьїх не зберегла таких випадків. З їх
щирих розповідей видко, що вже в цей час дитина,колибрехала,зна-
йома була з реальним життям, вже мала попередній досвід щодо
брехні, розуміючиїї корисні для себе наслідки. У кожнім випадку

67



дитина розуміла те, що робила, сподіваючись на певні наслідки од
брехні, себто вчиноктой,які всі активнідії, був із звісним стимулом
і попереднім досвідом.

З того, що свідчатьдіти, складається одне переконання: брехня
не відповідає дитячій природі. Трохи уваги до життя дитиниі ми ба-
чимо, щоорганізмїї прагне одноїреальноїправди,її розуміння світу
і ставлення до речей збудовано на безпосередньомусприйманнідій-
сних речейі їх відносин. І дитинане здатна свідомо вживати неправ-
ду, вживатите, чого вона не сприйняла,чого немав їїідеяхі образах.
Адже брехати, значить вживатиідеї, протилежні сприйманнямі ви-
сновкам од справжніхречей. Тим-то ми не можемонакидатидитині
в спадщинубрехливість, бо не маємо для того досить фактів і експе-
риментальнихдослідів.

Дитина-- джерелодобраі правди, що пробиваєтьсяв світ свіжим,
чистим струмочкомсеред запоганеного всякимивигадкамита умов-
ностями життя. Як промінь щастяз'являєтьсявона на скільки часу і
швидкогасне, покриваючись життєвою брехливістю. Молода душа
дитини підляга шкідливомувпливуоточенняі незабаром зливається
з ним, обертається в щось звичайне, опаскуджене.

НІ, брехливість не відповіда природі дитиниі не має в собі грунту
інстинктивноїсхильності. Здорова дитина не приходитьнасвітз попсо-
ваною природою,бо в законах природиоднагармонія, правдаі краса.
Брехня нищитьгармонію,руйнує природність розвитку та правдивість
нашихсприймань,калічить реальну правду. Дитинаскладає своє розу-
міннясвітуз власногодосвідучерез своїоргани чуття, нормальніу кож-
ної здоровоїлюдини.Те ж, що потім до цих природних сприйманьдомі-
шуютьсяй брехливі сприймання, що їх виробилисучасні шкідливі умо-
ви, котрі ведуть потім схильності й потяги дитини шляхом неправди,то
в цьомувинніінші причини,сила яких поза природою дитини, Коли ж
згадати до того ще ту незвичайнуцікавістьі рухливістьдітей, які вони
виявляютьу високій мірі, то можна легко зрозуміти, чому дитина так
швидкозасвоюєвсеі брехливе, що оточуєїї в житті. Коли дитина почи-
нає свідомо ставитисьдо речей, то разом з тим йде й прищеплювання
цієї отрути до дитячоїчистоїдуші, до її розуміння.

В своїх прагненняхпізнатий зрозумітисвіт, вона в сучасному житті
неминуче доходитьдо брехні, котра виника як неминучий наслідок,
коли дитинапоставитьпоручте, що вона сприймає з природисвоєї,
з тим, що їй даютьі чого навчають батьки, що вона знаходить серед
дорослих. Спершудитинавідкидає геть все неправдиве, все, що не
відповідає її почуттям. Але з часом потроху асимілюється в ній те, що
сприймаєвона,з тим, що дає їй оточення. Під впливом нових асимі-
ляцій складаютьсянові переконання,нові поглядиі навіть розуміння.
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Шуканняправди не кидає людей все життя їх. Діти, чистісерцем,

не можуть погодитисьз неправдою життяі своїми, може, й наївни-

ми, але щирими питаннямивиявляютьглибоку правдивість людсь-

кої природи й ненормальність сучасних умов життя.

І коли ближчестати до дитини,її світу та її психічного життя, коли

сумувативсідані оточення,тоді стає ясним, що брехли вість прищеп-

лена дитині, а не виходить з інстинктивної схильності. Те ж, що брехня

під впливом вихованняобертається в найзручнішийзасіб, яким часто

й густо користуються (про це свідчать самі діти, заявляючи одверто:

брешудужечасто), то цьому треба шукати причини в ненормальності

нашого суспільного життя, що йде врозріз з природою моралі.

Брехня -- порок і як порок отруює наш організм, обертаючисьу

деякихосіб в непереможнузвичку. Але такі аномальні явища брехли-

вості є патологічний прецедент;це матеріал для психіатричнихліка-

рень, і на ньому не можна будувати теорію інстинктивностібрехні.

Та й з погляду педагогічного не можна погодитисьз тим. Коли б Я

визнав інстинктивність брехні, то тоді мені лишається безнадійно

скласти руки, кинувшивсяку думкупроте, як виховати дитину, по-

ліпшити її духовне життя. Інстинкт і знайоме оточення були б

дужчимистимулами,ніж вплив виховання. Але я маю досить фактів,

коли вихованняна брехливихдітей впливалотакдобродійно, що вони

ставали зовсім іншими; оберталисьнавіть в ненависників брехні. Де

ж тут місце інстинктивності? Так легко, майже одним прикладом,не

можна знищититі схильності, що мають у основіінстинкт.

І так ми з певністю скажемо:брехливість не інстинктивна,це по-

рок, що виникаєз ненормальності нашого життя.

Ми прийшлидотого, що джерело Й початок брехливості -- не-

правдиві умови життя. Поміж ними приклад є головним чинником.

Це джерело,звідки безупинно брехня набирає сили і передається

дитині. Під могутнім впливом прикладу складаються провідні ідеї,

яких дитина міцно тримаєтьсяв житті. Ми,батьки і вихователі, часто-

густо не помічаємо,як власним прикладом привчаємодитинуказати

й діяти брехливо,не так, як воноє, або як повиннобути.

Трагічне становищетут нас, дорослих. Мивтратили обличчя лю-

дини, що ходить«по стопах правди». Заплутаність наших особистихі

громадськихвідносин, непевність життєвих умов оповилинас облу-
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дою і брехнею. Ми опинились у стані рабів брехні й умовності. Нема
в нас мужностій сили одверто осудити брехню і виступити борцями
за правду. Нас лякає наша самотність. До того ж ми звикли, переко-
нались, що так воно й повиннобути, і тому часто, склавшивесла,
пливемозатечією.Безвільні, кволі ми не можемо дати здоровихна-
щадків, виховати з них міцну людинуз міцною, непохитною волею.
Раби умовності ми не можемо виховати вільної дитини.

Приклад батьків та родини іє головна причина запаскуджування
чистоїдитячоїдуші брехню.Далі йде приклад вихователів та вчителів,
що вийшлиз того ж оточенняі носять на собі тавро його. Требабага-
то уваги до себе, треба багато самовихованняі дисципліни до своїх
вчинків і слів, щоб не зруйнувати самомутого, що будуєш. Одне бре-
хливе речення, один неправильний,хибний вчинокі все зводиться
нанівець. Діти -- найліпший спостерігач, вони надзвичайно дотепні
щодоцього, вони ліпше од нас можуть вгадати, де правда, а де брех-
ня, де справжня щирість,а де вдавана. Ми, вихователі, дуже легкова-
жной необережноставимосьдосвоїхсліві вчинків, ніби ми не має-
мо переддітьми жоднихобов'язків. А власне діти й вимагають од нас
найбільшоїобережностів своїх словахі вчинках, повсякчасноїїх зго-
ди поміж собою.Нехайу вас слово не йде врозріз з ділами,бо це псує
дитячу душу, накидає дитині погляди непевніі хисткі. Уникайте
самого натяку на брехню, щоб вона не обернуласьв дитиніна порок
брехливості. Уважно й щироставтесьдо всього, що ви кажетедітям.
Бо педагогові після батьків належить першемісце в процесі форму-
вання суцільної й здорової людини.

Особливоїуваги з цього погляду вимагаютьдитячіліта. Що при-
щепилосьв цей період, те стає нашою другою натурою.Звички, щоїх
придбаноз малихліт, викорінити дуже важко. Але саме так ведеться
в нашихсім'ях, що при маленькихдітях дорослі найменше криються
з брехнею,і дитина, як грецькагубка, вбирає в себе цю отруту і стає
нашою копією.І коли натурадитини вразливішай чутливіша, то жва-
віше вона реагує на це і швидше й легше зливається в звичках,
поглядахі вчинкахздорослими.Меніоце недавно сказали, що колиш-
ній ліпший учень моєї школи (тепер парубок вже) став шулером. Це
дужевразиломене.Як,цей тихий, лагідний, розумний,такий щирий
на все добре хлопчиктепер шулер? Я не йняввіри. Він зтаким запалом
завжди боровся за правду. Я пригадав його навчання в школі, його
сім'ю, позашкільне життя, нарешті осередок, з якого він ВИЙШОВ,
умови йогопраці (робітник на шахтах). Тоді зрозумівя, як це сталося.
Стежка, якою йшлой складалось його життя, повинна була привести
до цього. Розум його потяг за нестійкою мораллю оточення та
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спокусами напівкультурного життя промислової місцевості. А все

інше прищепилийомувже безпосереднічуттєві сприймання, що асо-

ціювалисьз користю вигаданихі витворенихпотреб.А далі з щирої,

чеснбї, правдивої дитини й виходитьзвичайна брехлива людина.

Брехливийсвіт наш не сприяє вихованнюправди, кволий дитячий

організм не встоює в боротьбіз брехнею і падає жертвою цього пороку.

Потрібні особливогарні, винятковогарні умови, щоб добро, закладене

в природілюдини,збереглось не попсованим,розвивалосьгармонійно.

Коли ж цього нема,коли навкруги дитинипануєпорок,то на ідеальних

пориванняхлюдськихдоправдийдобра зростаютьбрехливість,злоі не-

правда -- зерна моральноїотрути, моральногослабування.

Дитяча уява допомогає дорослим прищеплюватибрехню. Силауяви

незвичайна. Вонареалізує вигадане,і дитина вважаєйогоза дійсне. За-

хоплені уявоюдіти,якві сні, бачать і чують, чого не бачимоі не чуємо

ми. Моя дев'ятилітня донька часто цілими годинамиведе розмовуз сво-

їми ляльками. Вони длянеї, як живі. Я запитувавїї, як вона така велика

і може забувати, що перед нею не живі люди,а ляльки.«А як вони зо

мною балакають,-- відказала вона мені, -- я зовсім забуваю, що вони

неживі». Це каже дівчинка, добре розумово розвинена длясвоговіку,

але сила уяви переважуєвсе, примушуєїї забути дійсне і жити уявленим.

Уява й робить те, що ми не розуміємочасом дитиниі не віримо

тому, в чому вона запевняє нас. Не розуміючи дитини,ми в таких ви-

падках кажемо, що вона вигадує, або обвинувачуємоїї, що вона бре-

ше. І того досить, щоб похитнути цільністьїї думок, щоб викликати

недовір'я до своїх сприймань. Ми таким способомсіємозерно сум-

ніву Й непевності.

Дитяча уява має велике виховне значення.Вона стає в пригоді

вихователеві, але іноді й гальмує його заходи.З одного боку, вона за-

плутує розуміннятого, кого ми виховуємо. Ми не знаємо,коли дити-

на збрехала навмисне,свідомо,а коли це наслідокїї уяви, палкої фа-

нтазії. З другого боку, уява примушуєдитинуімітувати свідомоі не-

свідомо брехливе людське життяі тим зміцнювати погані, шкідливі

звички і навчатисьбрехні.

Викликаютьбрехливість у дитини ще наші-- грубе поводження,

жорстокість та деспотизм.Ми,батьки,і вихователі дуже пильносте-

жимоза своїми правами, установлюючипорядокі закони дитячого

життя. Ми дужепевнів собіі боїмось випуститиз рук віжки, втрати-

ти або зменшитисвоїправа. Все життя дитини залежитьод доросло-

го. Справді, воно природно, що в перші роки життя дитинапідлягає

владі дорослих, бо вона ще фізичноне розвинулась,але цим вона не

зрікається своїх прав на незатриманий природний розвиток;а ми,
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засліплені традицією, не розуміючи,яку шкоду вчиняємо дитині тим
своїм пануванням,намагаємосьпринатуритиїїдо свого порядку жит-
тя. Ще немовлятком ми примушуємоїї коритись нашимвимогам та
тому, що визнаємо длянеїза потрібне.А потім і далі регламентуємоїї
слова,дії, вчинкиі, коли б воля наша, ми б надали і обличчю,і росту,
і всьомутілу її бажаних, вироблених нами норм. Нам завжди хочеть-
ся бачити дитинутакою,яку ми уявляємо найкращою. Митак зжи-
ваємось з цим штучним образом дитини, щов своїх прагненняхна-
дати його живій істоті не бачимотого трагічного становища,в якому
опиниться дитина, ледве ми почнемо прикладатидо неїсвої експе-
рименти, Ми ламаємоі калічимо людську природу, калічимо дитину,
з якої на наших очах витворюєтьсяякасьмавпа. Деспотизм, жорсто-
кість та самопевність засліплюютьнас. Задовольняючисвої почуття,
ми не бачимо природи дитини,забуваємо прозаконніправаїї.

А потім ми скаржимосьна невдячність, жорстокістьі брехливість
нашихдітей.Але од таких батьків ліпшою дитина і не може бути. Ви-
магаючиод дитинитого,до чогоїї організм не прагне і зчим вона не
згоджується, ми чинимо неправдивість,з якої не виросте і не може
вирости правда. Вживаючинасильствоі примус у вихованні, ми в ді-
тях збуджуємо і виховуємо самі жорстокість і деспотизм. Дитина --
перш за все істота розумна.І тоді, як побитий собака почне лизати вам
руку, дитина приховаєв собі зле, недобре почуттяі в свій час виявить
його,і це ви прищепилийого своїм вихованням. Обставини життя при-
вертаютьдосебе увагу дитиний будятьу неї думкираніше, ніж ми уяв-
ляємособі. Наше безладдяв сім'ї та життєва неправда схиляють дити-
ну протиїї волі до зла і знищуютьїї власні правдиві переконання. Ми
беремо тим,може, й несвідомонаглум її любов до правди і добра, ми
розбиваємоїївіру в істину, ми вкрай нищимореальнуправдивість. Ми,
зневірені життям,самі не даємо їй жити правдою. Де й не слід, ми не
криємосяз своєю брехливістю й підкреслюємо неможливість жити по
правді. Повсякчасно ми розбиваємо в душі дитини правду софістич-
ними міркуваннями. Заносимося своїм досвідом і руйнуємо дитячу
чистоту. І той гіпноз батьківського авторитету, приклад дорослихта
вимоги життя роблять з нашихдітей, по самій природі своїй чистих
і добрих, людей непевних,хистких та морально убогих.

Батьківський деспотизм та нешанування прав дитини примушу-
ютьїї ховатись од батька з своїми висновкамита переконаннями;а
щоб уникнутибатьківської влади, втекти од повсякчасного настир-
ливого втручанняв своє життя, дитина й користується, захищаючи
себе, найзручнішим засобом,котрого навчили її дорослі, - брехнею.
Все це шкідливо відбиваєтьсяна психіці дитини, нервує її й приму-
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шує жити не своїм, а чужим життям,хоч це й суперечить її природі.

Так постійно дитина привчається лукавити й хитрувати.

Насильство і влада дорослих над дітьми допомагаютьостаннім

зрозуміти свою беззахисністьі безпорадність. Це почуття,як страх за

своє існування, викликаєопірз боку їх. Але, розуміючи свою фізич-

ну слабість, вони шукаютьзахистуу своїй вигадливості. Хитрішимиі

брехливішимиєдіти в тихсім'ях, де більше суворості й примусу. А раз

потрапившина цей слизький шляхвигадливостіі брехні, дитина йде

до морального розкладу.

Поводженнябатьків і вихователів здебільшого не сприяє зростан-

ню правдивостів дітях. Помітившив дітях цей порок, вони почина-

ють знищувати його тим-таки засобом, яким непомітно прищепили

його. І врешті досягають протилежнихнаслідків: брехливість удітей

зростає й зміцнюється.І просто треба дивуватися недосвідченостітих,

хто хоче виховуватидітей.

В своїх розповідяхдіти свідчать, що дуже часто до брехні призво-

дили їх небезпекаі страх кари. Причомустрах прибиває почуттясо-

рому: збрехати видаєтьсяїм легше, ніж викликати погрози батьків або

вихователів. Таке вихованняглибоко отруює організм дитини брех-

нею. І дитина, звичайно, здатна захопитись правдою й керуватись

почуттям правдивостіу всіх своїх вчинках, проте поряд з тим вживає

і брехню. Вона вже не бачитьвсьогозлав брехні, як не бачать його

багато батьків. Дітям брехня допомагає захиститисебевід деспотиз-

му, жорстокостіі влади дорослих.А виросте дитина, то брехня при-

несе багатий урожай пороків та згубних схильностей.

Педагоговіі вихователеві однаково доводитьсяставати до боро-

тьби з цим порокому дітях, тим-то питання про брехливість в школі

і сім'ї набирає педагогічного значення. Дитина приходитьдо рук ви-

хователя або педагога вже з звісним досвідом,з певними звичками,

з деякими моральними поглядамиі переконаннями. Правда,всіці

переконанняв масі іншого надбання щене міцні, але все ж на цьому

грунті витворюєтьсяогиднай негарна вдача.

Правда, поміж дітьми часто-густо трапляються такі, що зберегли

свою природнусхильність до правди. Вони маютьвсі ознаки прямої

цільної людини, Намул нашого запаскудженого життяне покрив бру-

дом в них людськоїкрасиі добра. Тим-то не можнасказати,щовсі діти
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8-9 років вже скорилися лихому впливові свого оточення. Восьмиліт-
ня дитина ще тісно пов'язана в своєму психічному життіз реальним
світом. І пороки людські, відбиваючисьв душідитини,вражаютьїї,
але складаютьсядо певного часу як у шухляді. Лежать, щоб потім з'яв-
итись готовими сприйманнями, комплексами звіснихідей. Вони че-
кають тільки імпульсу, якийїх збудить, дожидають відповідних умов.

Брехливість -- духовна хворість, що з'являється разом з такими
пороками,як лінощі, куріння, пияцтво, онанізм, безсоромністьі т.
ін, Діти, отруєні брехливістю, обов'язково мають ще й якісь інші по-
роки, з якими їм треба критись. Брехнятут є як засіб і як наслідок.
Без потреби діти майже не брешуть,а коли Й трапляєтьсятаке,то хіба
з жартів. Часом до брехні схиляють сторонні впливи.Залякані діти
часто-густо брешуть,ніби без причини. Алетакі діти мають особливу
психіку, на якій відбилисявсякі утиски, погрози й кари. У них зав-
ждиперед очима якасьнебезпека; і вони всюдивбачаютьїї: в підви-
щеномуголосі вчителя,в його суворомуобличчі, в звичайних вимо-
гах та питаннях |і т. ін. Хвора уява попсованоїпсихіки примушує ди-
тину ухилятись од правди і брехати без видимої причини. Те ж ми
спостерігаємо в пещенихдітях. Звикшизавжди до пестощів,такі ма-
зунчикибоятьсявтратитиїх. Черезте такідіти, ледве помітять, що їх
ніби менше мажуть, починають вигадувати всячину, брехати, щоб
знову прихилити досебе. У школі вони перш за все шукають прихи-
льності учителя. Оббріхують товаришів, нагоБорюютьна нихі вся-
кими неправдами домагаються здобути ласку вчителя. Причиниїх-
ньої брехливості одразу й не побачиш. Дляпедагогатакідіти -- загад-
ка;і тільки старанний дослід може допомогти зрозуміти таку дитину.

Діти, що почуваютьпевнийсмак у брехні, потрапивши до школи в
товариствоучнів, вносятьтуди разом з собоюотруту. І коли учитель не
помітитьтого завчасу й не встигне стати на перешкодіїхньому впли-
вові, то брехня, шахрайство,курінняі таке інше страшенно ширяться
поміж школярами;вважаютьсянавіть за якийсь героїзм. Обдурити вчи-
теля, вжити неправду, щобтільки викрутитись з прикрого становища,
привчитисязручнобрехати -- звичайнаріч в такім класі. Гарний вплив
школитодізникаєхтознай де, і вона стає джерелом пороків.

Хоч і сумно, а доводиться згодитися з такою думкою. Кожному
вчителеві, напевне, доводилосяспостерігати це в своїй практиці. Це
дуже прикро, це моженавіть налякати, але метод виховання нашої
школитакий, що іншихздобутків не можна й сподіватися, поки учи-
тель в ній тільки чиновник.Бо вся наша шкільна система, впливаю-
чи і на вчителя, не дає йомуволі, не дозволяє мати самостійних по-
глядів та виявляти сердечністьу вихованнідітей.
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Та й взагалі наші традиційні виховні засоби надто жорстокі, не-

послідовні, адо того ще Й не обгрунтовані психологічно. Адітям тим

часом треба якнайбільше уваги, пошани, ласки, м'якосердечності

і поблажливості: їх право на радість і волю,на жвавість і рухливість --

то закон природи.І нам, людям, не можна не шанувати їх, тих зако-

нів. Адже закони природипанують над нами і керують нами. Ми не-

спроможнізмінитиїх хід. Справжнє вихованняне порушує цихзако-

нів, воно йде поруч з нимиі тільки допомагає їм зміцнюватись, на-

биратись сили і розвиватись. Допомагати ж їм ми можемо не

насильством, примусом, погрозами, карою, а тільки розумнимстав-

ленням до законнихі в основі моральних людських поривань.

Одкидаючи примусу навчанній вихованні, ми звертаємося за по-

радою до природних навчителів: досвіду і прикладу. Даючи дитині волю

розвитку, поставимо поруч з тим приклад і досвід. Нехай дитина вчиться

і виховується на своїх помилках. Давайте їй більше випадків, де б вона

могла зрозуміти, що правда краща од брехні, що правдамає грунту са-

мій природіі кориснанам,а брехня безпідставна і шкідлива.

Впливати надитину требадуже обережно,стоячи ніби осторонь, щоб

не здалося дитині, що наше втручанняв ії життя загрожує їй небезпе-

кою,Треба створити такийосередок, скласти такі умови, при яких ди-

тині не потрібно було б критисяз своїми почуттями; зробіть так, щоб

дитина ставилась до вас щиро,і ви матимете завжди багато матеріалу

для ваших спостережень. Шануйте її щирість і розвивайтедовір'я до себе.

Вислухуйте уважновсіїї скарги, радійте її радощами, бо кожне щире,

просте слово дитини можестати на послузі у вихованні. Підіймайте вла-

сним високим прикладомдитинузновудоїї дитячої чистоти і правди

з того багна, куди потяглоїї оточеннята всякі штучні умовності.

І чим більше довір'я ви виявлятимете до дитини, покаліченої жит-

тям, тим частіше матимете нагоду будити в душі дитини приспане,

може, вже почуття правди, чим певніший буде ваш метод,тим ліпші

будуть од нього здобутки. Нідо чого подавати тут теоретичні поради

для вживаннятого або іншого засобу: шлях, яким дійшла дитина до

того чи іншого вчинку, складаєтьсяз безлічі таємних чинників, що їх

не так легко розгадати навіть при безпосередніх спостереженнях. Тим-

то про теоретичні поради не може бути і мови. Поєднати в якісь гру-

пи дитячі вчинки не дозволяє індивідуальність кожноїістоти, що ді-

лить людськість на одиниціі надає індивідуальних рис їх вчинкам.

І коли я вказую на негативність тих або інших методів виховання,

то торкаюсьїх загально, як ненормального явищау вихованні дити-

ни. І коли дозволяю собі обговорюватиїх і навіть давати поради,то

все це виникає з одного палкого бажаннястати в допомозі чистій
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дитинів її боротьбі з брехнею нашого життя. Захоплений цим бажан-
ням,я й хотів тільки поділитись своїми висновкамита своїм досві-
дом 30 всіма, кому не чуже щастя дитини.

А щастя дитини майже цілком залежить од нас. Чи могла б дитина
бути порочною,коли б того не прищепили їй ми. Мивиннівії нещасті,
і наш обов'язок по змозі спокутуватисвійгріх. ТІ в першу чергу завжди
ії всюди повинніми бути суворо правдивими.Нехайправдаітільки пра-
вда буде нашим супутником. Наша правдивість, чесність, прямотаім-
понуватимутьдитині,як гіпноз, і вона піде за нами. Нехай завжди вона
бачить перед очима добрий приклад і одержує зразок поводженнявід
нас. Вихователі, чи то батьки, чи вчителі, всі однаково дуже впливають
на психікудитини,вякої саме складаються міцні комплекси сприймань.

Правда,одного прикладуне досить. Потрібні одночасної навчання,
і вимоги, і навіть кара, алеї ВИМОГИ,і кара повинніз'являтись як приро-
днийнаслідок вчинку чи слова. Свавільнакара, безпідставна,без ясної
причини,-- безглуздий засіб виховання темної людини.Товариші, сте-
режітьсябрати на себе роль судді, бо між сотнею щасливих присудів тра-
питьсяодна помилкаі вона руйнує все, що ви будували! Робіть так, щоб
дитинасама дійшладо розуміннясвого поганого вчинку, сама осудила
його, щобїї висновкивід досвіду були правдиві, певні й нехибні.

Боротьба з цим світовим лихом повинна вестись всіма моральними
засобамиі розпочинатисьздитячого віку, коли брехливість не встигла аси-
мілюватись з масою інших асоціативних комплексів, коли нашічуттєві
сприйманнянетак тісно переплелись ще з брехливістю нашого життя.

З дитячих розповідей видко, що брехню свідомоі несвідомо при-
щеплювали батькита сім'я своїм нерозумним антипедагогічним ви-
хованням, щовони самі навчалидітей бути брехливими.Це дуже важ-
ко і боляче читати, бо брехню прищеплюютьсаметі, хто найсильні-
ше впливаєна дітей. Сила їх впливу непереможна. Це гіпнотизування
постійне і неминуче, До того ж тут завжди перед очима приклад тих,
з ким дитина пов'язана життєвимиумовами.Сім'яв ролі спокусни-
ці -- яке це ненормальне явище,як це суперечитьдійсномузначен-
ню сім'ї та її високим моральним завданням!Та хоч і сумно, треба
згодитисьз цим, -- це факт сучасної дійсності.

Брехливість -- порок, що його найлегше прищепитидітям і що
його найтяжче знищити вихованням.З ним потрібна спільна боро-
тьба сім'ї і школи, батьківі педагогів. Але боротьба та повиннавес-
тись не страхом і погрозами, не насильствомі карами, а любов'ю,
сердечністю, пошаною прав дитинита моральним прикладом.
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