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УВАГА!
Цей номер за березень-тра-

вень містить буклет для стар-
шокласників та студентів «Люд-
ський потенціал України».

Совість – не проїзний квиток, 
який показують у строго відве-
дених місцях. І не музика, яку 
за нашим бажанням можна 
ввімкнути то тихіше, то гучні-
ше. Якщо дитину не привчають 
постійно прислухатися до голо-
су совісті у своїй душі, то вона 
починає нагадувати 
про себе все рідше й 
рідше… 

Несподіване вогнище спро-
тиву на захист сім’ї утворилося 
у самому серці США. Мешкан-
ці американських резервацій 
прийняли місцеві закони, що 
забороняють на їхній терито-
рії одностатеві шлюби. Корінні 
народи Америки опираються 
легалізації содомії, й 
уряд США не може зла-
мати їхній спротив…

Коли діти починають випурху-
вати з-під батьківського крила, 
обов’язок батьків – попередити 
про небезпеки, які можуть підсте-
рігати підростаюче чадо на само-
стійному шляху. Як зробити дити-
ну розумно обережною, уникаючи 
зайвого залякування й водночас 
не скочуючись до бездо-
глядності, що загрожує 
дітям травмами …

Крістіна Вайткявічене, гро-
мадянка Литви, забрала свого 
сина, який знаходився в Нор-
вегії у сім’ї опікунів, і при-
везла в Литву на авто. За по-
відомленнями ЗМІ, хлопчика 
забрали у мами і передали 
опікунам за те, що він 
у школі побився. Нор-
вегія подала у міжна-
родний розшук…

8
стор.
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Народ – це живий організм, клі-
тинками якого є сім’ї. Якщо сімей-
ний устрій народу порушено, то сус-
пільство починає серйозно хворіти. 

Адже саме в сім’ї відбувається пере-
дача досвіду від одного покоління до 
іншого. 

Любов до чогось (до Батьківщини, 

до всього світу, до випадкової люди-
ни тощо) починається з любові у сім’ї, 
оскільки сім’я – це єдине місце, де лю-
дина проходить школу любові.

Устрій сім'ї
стор.  4-5

Права людини

Костя допив чай, попорпався у 
шкільному рюкзаку, вирвав із зо-
шита листок в клітинку і почав 
писати:

«За минулий тиждень:
Грав із Мишком – 10 грн.
Ходив двічі в магазин – 15 грн.
Прибирав за Мишком його іграш-

ки – 10 грн.
Прибирав у дитячій кімнаті – 15 

грн.
Усього: 50 гривень грошей».

Захистити свою 
дитину

Індіанці
проти

Мама пробуджує  
совість

За кілька хвилин після зльоту лі-
так почав різко втрачати висоту і 
завалюватися на одне крило. Я був 
вражений тим, як змінилися облич-
чя пасажирів. Багато хто мав від-
верто переляканий вигляд. І тут я 
почув мелодійний рівний голос. За 
кілька рядів крісел від мене, ліво-
руч, щось говорила жінка – цілком 
нормальним тоном: жодного трем-
тіння, жодної напруги...

Яка мужність 
        на вигляд 9

стор.
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Двері 
відчиняються

7
стор.

Американський чорний ведмідь Балу, африкан-
ський лев Лео і бенгальський тигр Шер-Хан були 
виявлені у підвалі будинку під час рейду з пошуку 
наркотиків, що проводився співробітниками полі-
ції США упродовж кількох місяців. Усі троє малят 
були налякані, виснажені і заражені внутрішніми і 
зовнішніми паразитами. 

Департамент природних ресурсів доставив ди-

тинчат у притулок для тварин. Коли малюків до-
ставили до притулку, кожен мав свій набір хвороб. 
У даний час трійця харчується, спить і грається ра-
зом. Вони навіть шукають одне одного, коли хтось 
ховається. Дуже часто можна побачити, як вони 
труться головами і вилизують один одно-
го. Їх пов’язали страшні перші місяці життя 
і вони справді нерозлучні…

Нерозлучн і  друз і

11
стор.
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Норвегія подала в міжнародний розшук ма-
лолітню дитину та її матір і просила видати їх 
Норвегії.

Крістіна Вайткявічене, яка зараз проживає в Йо-
наве, забрала свого сина, який знаходився в Нор-
вегії, у сім’ї опікунів, зі школи і привезла в Литву 
на автомобілі. Приїхавши до Литви, вона інфор-
мувала про це поліцію. За даними ЗМІ, права жін-
ки на дитину були обмежені за те, що її дитина у 
школі побилася. Дитину забрали у матері і пере-
дали опікунам.

Литва не видасть Норвегії таємно привезеного 
на батьківщину свого малолітнього громадяни-
на та його матір. Про це повідомив представник 
Департаменту поліції. Рамунас Матоніс сказав, що 
розшук дитини повинні припинити, а його матір 
поки може почуватися у безпеці лише в Литві.

«Поліція знає, де перебуває жінка та її дитина, 
вона живе з матір’ю, усе гаразд, жодних претензій 
до цієї сім’ї у Служби захисту прав дітей немає. 
Про це ми інформували і норвезькі відомства. Роз-
шук дитини повинні припинити, оскільки її роз-
шукували як зниклу безвісти. Жінку досі розшуку-
ватимуть, однак якщо вона залишиться у Литві, то 
тут вона буде у безпеці, але якщо спробує поїхати 
в іншу країну, її можуть затримати в іншій країні», 
– сказав LRT Матоніс.

http://ru.delfi.lt

Аж до середини нинішньої зими цю програму 
уряд батькам уперто не показував, але потім, ви-
рішивши, вочевидь, заспокоїти дуже схвильованих 
онтарійців, усе-таки оприлюднив.

Сказати, що населення зазнало шоку, – нічого не 
сказати. Восьмирічним дітям, наприклад, розпові-
датимуть про гомосексуалізм, причому в позитив-
ному ракурсі. Їх також посвятять у «теорію статей», 
згідно з якою статей не дві і навіть не три, а декілька, 
і якщо у тебе чоловічий або жіночий статевий орган, 
це геть не означає, що ти хлопчик або дівчинка. А 
може, ти, наприклад, «інтерсекс».

На Фейсбуці торонтці створили групи боротьби з 
новим «секс-образом». Наприкінці лютого, у мороз, 
багатонаціональна громада Торонто, яку представ-
ляло 800 активістів, стояла перед будівлею парла-
менту Онтаріо – мітингувала, вимагаючи від влади 
відмови від нової освітньої секс-програми. До про-

тесту батьків приєдналися народні депутати, гро-
мадські діячі, активно критикувала ініціативу Кетлін 
Вінн преса...

Однак прем’єр, яка колись сама розлучилась із 
чоловіком і привела до власних трьох дітей свою 
партнерку-лесбіянку, заявила, що всі мітингуваль-
ники – просто гомофоби...

У квітні відбувся другий мітинг, на який уже при-
йшло 5000 осіб. Люди організовано приїхали з різ-
них міст Онтаріо.

Батьки здійснили останню спробу достукатися до 
Кетлін Вінн. Група активістів зустрілася з нею, але 
почула, що прем’єр не відступить від свого плану.

І вибухнув страйк. З 4 до 11 травня батьки Онтаріо, 
незгодні із секс-освітою, не водили дітей до шкіл. 
Звісно, це важко. Працюючим батькам, особливо са-
мотнім, нікуди подіти дітей і важко сплачувати чис-
ленні рахунки, якщо пропустиш тиждень роботи. Та 
й втратити роботу можна... Але люди багатьом жерт-
вують і не збираються відступати.

Першого ж дня страйку до шкіл Торонто не при-
йшло 35 000 дітей.

Евеліна АЗАЄВА

1 листопада цього року чотири 
неурядові організації подали запит 
про зустріч пана Ніла Муйжнієкса, 
Комісара Ради Європи з прав люди-
ни. Ці організації прагнули ознайо-
мити його з документом, що висвіт-
лює долю дітей, народжених живими 
під час аборту.

Наведені у документі факти підтвер-
джені офіційними даними і свідчення-
ми акушерок. Одне з досліджень, опу-
блікованих у Британському журналі 
акушерства і гінекології, показало, що 
під час абортів, здійснюваних на 23 
тижні вагітності, народжується живими 
10% дітей.

Залишати деяких із них без медичної 
допомоги або вбивати просто тому, що 
їхнє народження є небажаним, жорсто-
ко. Тому неурядові організації хотіли 
провести зустріч із Комісаром з прав 

людини, поінформувати його про таку 
практику і попросити його підтверди-
ти, що кожна народжена людина має 
право на життя і повинна отримувати 
належний і необхідний медичний до-
гляд і турботу, без дискримінації на 
основі обставин народження – відпо-
відно до загальновизнаних норм про 
права людини.

Але Комісар відмовився прийняти 
представників цих організацій, відпові-
вши, що до його мандату «не входять ці 
питання».

У липні в Комітет Міністрів Ради Єв-
ропи надіслали письмове запитання 
члена ПАРЄ від Іспанії з проханням від-
повісти, які заходи повинні вжити краї-
ни Ради Європи, щоби «гарантувати, що 
плід, який пережив аборт, не буде поз-
бавлений медичної допомоги, на яку 
має право, – як і будь-яка народжена 
людина – відповідно до європейської 

Конвенції з прав людини». Комітет Міні-
стрів, що об’єднує уряди всіх 47 держав 
– членів РЄ, не зміг дійти згоди і при-
йняти рішення з цього питання. Деякі 
уряди, боячись, що це поставить під 
удар аборти на пізніх термінах, відмо-
вилися публічно визнати, що ці новона-
роджені мають право на життя.

Відмова Комісара з прав людини, як і 
нездатність Комітету Міністрів РЄ під-
твердити, що всі новонароджені мають 
рівні права на життя і медичну допомогу, 
шокує. Вона показує, що існує мовчазна 
згода з убивством дітей і нелюдським по-
водженням із ними. Однак іще є можли-
вість, що Парламентська Асамблея Ради 
Європи може віднайти у собі мужність 
і виправити неправильні дії Комісара з 
прав людини і Комітету Міністрів.

Щоби це стало можливим, Європей-
ський центр права і справедливості 
(ECLJ) прийняв рішення внести в ПАРЄ 

пропозицію розглянути цю проблему, 
застосувавши процедуру офіційних 
клопотань, передбачену Правилами 
процедури Асамблеї. Ця процедура 
дозволяє будь-якому громадянинові 
попросити президента і бюро ПАРЄ 
включити той чи інший пункт у порядок 
денний цього парламентського органу.

Щоби це звернення стало більш ваго-
мим в очах ПАРЄ, Європейський центр 
права і справедливості запрошує всіх 
підтримати його. 

Ми просимо вас підписати це звер-
нення, що закликає покласти край не-
людській практиці вбивства немовлят, 
які пережили аборт.

Натепер зібрано близько 200 тисяч 
підписів.

Підписати звернення можна на 
сторінці: http://www.citizengo.org/ru/ 
13874-  osudit- ubiystvo- mladencev-perezhiv
shih-abort 

Засудити вбивство немовлят,  
які пережили аборт!

Щороку у різних країнах Європи під час абортів після 20 тижня вагітності деякі діти народ-
жуються живими. Найчастіше їх залишають вмирати без будь-якого лікарського догляду, коли 
вони намагаються дихати, іноді годинами. В інших випадках їх вбивають після появи на світ з 
допомогою смертельної ін’єкції або душать, а далі викидають разом з органічними медичними 
відходами. 

Підтримайте міжнародну петицію!

Литва не видасть 
вивезеного  
з Норвегії 

хлопчика та його 
матір

У Торонто батьки не пустили до школи 35 000 
дітей. Через насаджувану «секс-новизну»

Усе почалося минулого літа, коли прем’єр-міністром канадської провінції Онтаріо стала 
Кетлін Вінн – лесбіянка. Вона практично одразу ж оголосила, що з вересня 2015 року запро-
вадить у початкових школах (там навчаються діти з 4 до 13 років) нову програму сексуального 
виховання...

СТРІЧКА НОВИН
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Корінні американці, загальною кіль-
кістю близько 600 тис. осіб, які кинули 
виклик основній ліберальній тенден-
ції в США, належать до племен Черокі 
і Навахо. За законом резервації є са-
моврядними суверенними територія-
ми і можуть приймати місцеві закони, 
що й було зроблено. 26 червня 2013 
року Верховний суд США виніс рішен-
ня про визнання одностатевих шлюбів 
федеральним урядом, але не урядами 
окремих штатів, тож індіанці посилили 
спротив гомосексуалістам. Іще з 2011 
року індіанські народи приймають вну-
трішні закони, які протирічать основній 
політиці Вашингтона і навіть посилю-
ють акценти, щоби запобігти визнанню 
одностатевих союзів у майбутньому. 
Зокрема, прийнято визначення шлюбу 
як союзу чоловіка і жінки, у низці інді-
анських резервацій реєстрація одно-
статевих шлюбів не лише неможлива, а 
й, що просто неймовірно для Америки, 
заборонено навіть публічно святкувати 
содомські союзи.

Поки українські ліберали сліпо наслі-
дують новоспечені західні цінності, ін-
діанці сміливо і впевнено говорять «ні» 
господарям їхньої країни. Так, закон 
нації Навахо каже: «Шлюб між людьми 
однієї статі нікчемний і заборонений 
законом». Таке ж ставлення до односта-
тевих шлюбів виражають і закони інших 
індіанських племен: Східних Навахо 
(Північна Кароліна), Каліспел (корін-
ні мешканці штату Вашингтон), Кікапу 
(штат Оклахома), Маскогов (Оклахома), 
Онеїда (штат Вісконсин), нації Осейджи, 
народу Чікасава (індіанський народ, 
що мешкав у південно-східних штатах 
Міссісіпі, Алабама, Теннесі), народу 
Месквокі...

Корінні народи Америки опираються 
легалізації содомії, й уряд США не може 

зламати їхній спротив у себе під носом, 
докладаючи глобальних зусиль до від-
міни природної сім’ї в усьому світі. Так, 
виступаючи перед групою поборників 
прав сексуальних меншин зі США та 
інших країн світу, віце-президент Джо 
Байден зазначив, що президент Барак 
Обама доручив дипломатичній службі 
США сприяти захисту прав гомосексу-
алістів, лесбіянок, бісексуалів і тран-
сгендерів у всьому світі. Він додав, що 
захист прав сексуальних меншин є ха-
рактерною рисою цивілізованих країн 
і повинен стояти вище національних 
культур та соціальних традицій.

«Мене не цікавить, яка у вас культу-
ра, – зверхньо продекларував Байден 
близько ста гостям, що зібралися в його 
резиденції у Військово-морській об-
серваторії. – Жорстокість залишається 
жорстокістю, а упередження – уперед-
женнями». На «боротьбу з упереджен-
нями», під якими мається на увазі при-

родна сім’я, уряд США надає кошти, 
фінансуючи групи активістів-захисників 
прав гомосексуалістів в інших країнах.

Віце-президент США повідомив, що 
всі урядові відомства США отримали 
вказівку приділяти пріоритетну ува-
гу просуванню прав гомосексуалістів 
і лесбіянок за кордоном. Країни, які не 
зміцнюють права представників ЛГБТ-
спільнот, повинні «заплатити ціну за 
жорстокість», – такі погрози Байден по-
силає непокірним.

Що означає «заплатити високу ціну» 
за невизнання західних цінностей (точ-
ніше – для індіанців це будуть східні 
цінності), вони знають не з чуток. Увесь 
Північноамериканський континент май-
же повністю очищений від корінного 
населення, за що основну відповідаль-
ність несуть англосакси. В результаті фі-
зичного винищення, знищення бізонів, 
умисного зараження інфекційними хво-
робами знищено більшість індіанців. 

Тепер корінні мешканці цієї країни, при-
родно, не хочуть добровільно класти 
голову в зашморг і знищувати самі себе 
таким шляхом, як руйнування сім’ї, яка є 
основою репродукції.

Не можна сказати, що боротьба інді-
анців за свої сім’ї проходить гладко. Так, 
2005 року Рада Нації Навахо проголосу-
вала за заборону одностатевих шлюбів 
на своїй території у 27 тис. кв. миль. Ре-
зервація простягається у штатах Арізо-
на, Нью-Мексико і Юта, де одностатеві 
шлюби дозволено, і, відповідно, фор-
мально індіанці не мали права прийма-
ти такі закони. Тодішній президент на-
роду Навахо Joe Shirley наклав вето на 
волевиявлення свого народу, але зако-
нодавці подолали його більшістю голо-
сів. У цілому, частині індіанських наро-
дів іще належить захистити свою сім’ю і 
заборонити «гомо-союзи».

Історія цих колись чисельних народів, 
що перебувають і скрутному положенні 
у своїх резерваціях, не може не наво-
дити на думку про паралелі між нами і 
колишніми господарями Північної Аме-
рики. Якщо ми не хочемо повторити 
їхню долю, якщо не хочемо, щоби наші 
внуки продавали в резерваціях вироби 
народного промислу іноземним турис-
там, ми повинні зберігати свої сімейні 
цінності, що дсть змогу зберегти здоро-
ве суспільство від деградації.

На Україну та інші країни, що сповід-
ують традиційні сімейні цінності, здій-
снюється тиск у вигляді армії громад-
ських організацій, фінансованих з-за 
кордону. Підгодовані активісти ведуть 
боротьбу проти нормальної, природної 
сім’ї, але на що вони можуть розрахову-
вати, якщо навіть на повністю підконтр-
ольній території, серед переможених 
індіанців спротив не зламано?

Ігор МАРИЩЕНКО

Д. Еберхард: Раніше наше суспільство 
було суспільством дорослих людей. Були 
єдині цінності щодо питань виховання. 
Якщо у громадському місці дитина по-
водилась неправильно, до неї підходили 
і казали: «Припини!». Такої узгодженості 
більше немає. Ми, дорослі, тепер від-
повідаємо не одне за одного, а лише за 
своїх дітей.

Ж. Отто: Ваша нова книжка «Діти при 
владі» через кілька тижнів виходить 
німецькою мовою. У ній Ви стверджу-
єте, що ліберальне виховання як ме-
тод провалилося. Чому?

– Тому що батьки більше не поводять-
ся як відповідальні дорослі. Вони вважа-
ють, що повинні бути найкращими дру-
зями своїх дітей. Вони ставлять себе на 
один ступінь із дітьми, не зважуючись 
заперечувати їм і встановлювати межі. 
Вони більше не приймають жодних рі-
шень, а хочуть бути так само «крутими», 
«просунутими» бунтівниками, як їхні 
діти. Тепер наше суспільство складають 
самі тінейджери.

– Ви самі маєте шістьох дітей. Хто 
встановлює правила у сім’ї?

– Я. 
– І немає жодних демократичних сі-

мейних структур?
– Я не вважаю, що сім’я взагалі пови-

нна бути демократичним інститутом. 
Стосунки між дорослими і дітьми завжди 
асиметричні. Це ставлення майстра до 
учня. Один навчає, другий слухає. Бать-
ки можуть краще оцінювати обставини, 
тому що в них більше досвіду, вони біль-
ше знають. Вони й повинні встановлюва-
ти правила.

– Звідки береться страх завдати ди-
тині шкоду вихованням і суворістю?

– У мене таке враження, що батьки за-
вдячують цим спеціалістам. Я кажу бать-
кам, що вони не повинні читати надто 
багато різних порадників. Проблема з 
експертами – у їхньому моралізаторстві. 
Вони кажуть батькам, що робити, а що 
ні. Батьки у пошуках орієнтирів вбира-
ють догми й ідеології, яких не так просто 
потім позбутися. Багато дорослих вчи-
няють суперечливо, гадки не маючи, що 
стимулює дитину, просуває у розвитку, а 
що лягає зайвим вантажем.

– Які це має наслідки?
– Ми погано готуємо дітей до дорос-

лого життя, обманюючи їх, що з ними 
ніколи не трапиться щось погане, що ми 
завжди існуємо для них, що вони – пуп 
землі. У своїй психіатричній клініці я зу-
стрічаюся з молодими людьми, які при-
ходять до мене тому, що, наприклад, з 
ними розійшлася подруга через смерть 

собаки. У них очевидні 
труднощі з тим, щоби 
впоратися зі звичай-
ними переживаннями. 
Батьки дивуються, що 
їхні діти стомлені, роз-
дратовані, але їм не спадає на думку 
відправити чадо спати раніше або забо-
ронити тінейджерові півночі стирчати 
перед комп’ютером.

– Німеччина вже давно орієнтується 
на Швецію щодо турботи про дітей та 
рівноправ’я. А що ви думаєте з цього 
приводу?

– Ми передали куті меду. Ми вже не 
контролюємо лібералізацію, а тема 
рівноправ’я стала однією із суспільних 
догм. Батьківство саме по собі вже не 
цінність.

– «Хен», особовий займенник, став 
офіційним у шведському лексиконі. 
Тим самим слід уникати говорити про 
дитину «він» або «вона».

– Це жорстоке поводження з дітьми, 
яке, на щастя, практикують поки лише 
в кількох дитячих закладах. Ця зрівня-
лівка ігнорує всі наукові знання про 
біологічний розвиток дітей. У нас коло-
сальна проблема з юнаками підлітково-
го віку. Вони вже не можуть самостійно 
впоратися зі шкільними справами, тому 

що до них більше не ставляться як до 
хлопчиків.

– Тому шведські школи так упали по-
рівняно з міжнародним рівнем?

– Не лише з цієї причини. Проблема і в 
наших вчителях. Їхній авторитет знище-
но. Діти не вважають за потрібне слуха-
тися їх, оскільки не слухаються і власних 
батьків. Як наслідок – шведські школярі 
лідирують щодо прогулів уроків, образ 
учителів і вандалізму.

– Типово для дітей, які постійно пе-
ребувають у центрі турботи й уваги.

– Так і виростають зухвалі негідники, 
які йдуть у світ із геть спотвореною кар-
тиною про власні здібності. Фокусування 
лише на дитині – не найкращий метод ви-
ховання. Якщо це було б так, наші діти лю-
били б нас більше, ніж будь-хто будь-де 
будь-кого у світі. Але це не так. Щойно ми 
старішаємо і виснажуємося, вони здають 
нас у притулок для пристарілих. У решті 
країн сім’ї живуть разом, тому що батьків і 
в похилому віці люблять і поважають.

http://www.zeit.de

Несподіване вогнище спротиву на захист сім’ї утворилося у самому 
серці США. Мешканці американських резервацій прийняли місцеві за-
кони, що забороняють на їхній території одностатеві шлюби.

Американські індіанці
повстали 
проти 
одностатевих 
союзів

Шведський психіатр, автор книг Девід Еберхард говорить, що ліберальне виховання шкодить 
і дітям, і батькам. Кореспондент газети «Цайт» («Zeit») Жаннетт Отто розмовляє з ним про про-
блеми батьків і дітей у шведському суспільстві.

Шведський психіатр: «Так ми ростимо  
 зухвалих негідників»

АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

4
стор.

ШКОЛА

Народ – це живий організм, клітинка-
ми якого є сім’ї. Якщо сімейний устрій 
народу порушено, то суспільство по-
чинає серйозно хворіти. Адже саме в 
сім’ї відбувається передача досвіду від 
одного покоління до іншого. Любов до 
чогось (до Батьківщини, до всього світу, 
до випадкової людини тощо) почина-
ється з любові у сім’ї, оскільки сім’я – це 
єдине місце, де людина проходить шко-
лу любові.

Зазначу декілька особливостей вну-
трішнього устрою сучасної сім’ї.

Статус сім’ї
Почну з того, що сама сім’я повинна 

мати дуже високий статус насамперед 
для самої людини. Якщо батьківська 
сім’я не займає одне з чільних місць у 
житті людини, то їй ніколи не вдасться 
створити власну міцну сім’ю.

У віруючого сучасного сім’янина сім’я 
займає цілком зрозуміле і чітке місце в 
ієрархії цінностей. Система цих ціннос-
тей така: Бог – сім’я – суспільне служін-
ня – особисті інтереси. Сім’я стоїть на 
другому місці після Бога, значно вище 
суспільного служіння, а тим паче осо-
бистих інтересів. Що означає така систе-
ма цінностей? Якщо чоловік підштовхує 
дружину на аборт (тобто на вбивство), 
то послух Богові вище, ніж послух чо-
ловікові. Якщо чоловік наполягає на 
аборті, дружина може навіть піти на 
розлучення. Руйнування сім’ї у такому 
випадку менша біда, ніж порушення 
заповіді «Не вбий!». Або інший схожий 
приклад. Якщо людина, щоб урятувати 
від заслуженого покарання сина, хоче 
піти на службовий злочин, то краще зу-
пинитися, адже дотримання заповідей 
Божих вище турботи про ближнього.

Середовище існування
Нормальним середовищем для ви-

ховання є сім’я. Але де виховуються су-
часні діти? Хіба у сім’ях? З раннього віку 
дитину віддають у дитячий садок, потім 
– до школи. У дитячому садку дитина 
проводить близько 8 годин на день, з 
батьками вона спілкується майже стіль-
ки ж. Дитсадівський вік – найважливі-
ший у формуванні особистості, а поло-
вину всього часу дитина проводить у 
середовищі, геть не схожому на сімейну 
домашню обстановку.

Чим відрізняється обстановка сім’ї від 
дитячого садка? По-перше, в сім’ї є чітка 
ієрархічна структура. Є дорослі, є стар-
ші брати і сестри, є молодші. Дитина 
має певне місце у цій ієрархії. По-друге, 
вдома всі люди навколо – близькі роди-
чі, з якими ти пов’язаний на все життя. 
У дитячому садку все не так. Дитина пе-
ребуває у колективі ровесників. Ієрар-
хічної структури майже немає. Є один 
вихователь на всю групу, тому більшість 
усіх колізій у житті дитини трапляється 

під час спілкування з ровесниками. В 
колективі ровесників усі рівні, тут не-
має старших і немає молодших. Це геть 
неприродна обстановка. Все виховання 
у сім’ї побудовано на тому, що молод-
шим прищеплюють послух старшим, а 
старші привчаються піклуватися про 
молодших. Дитина, прийшовши подвій-
ну школу (школу слухняності і школу 
піклування), виростає нормальною лю-
диною – слухняною і турботливою. В 
дитячому садку дитина проходить геть 
іншу школу – школу рівноправ’я. Всі 
діти мають рівні права й обов’язки. Діти 
вчаться співіснувати без конфліктів: не 
битися, не сваритися. Не більше! Це все 
є і в сім’ї. Але в дитячому садку немає 
духу послуху і турботи, якими насичена 
сімейна обстановка. Якби ми готували 
дитину до того, що вона ніколи не буде 
створювати сім’ю, до скону житиме в 
гуртожитках, ніколи не займатиме ке-
рівні посади і ніколи не буде підлеглим, 
то тоді виховання в дитячому садку ціл-
ком прийнятне. Якщо ж ми хочемо ви-
ростити майбутнього сім’янина, то ди-
тячий садок украй шкідливий.

Якщо ми хочемо виростити справж-
нього громадянина, то бажане ви-
ховання саме у сім’ї. Все суспільство 
влаштовано ієрархічно. Є керівництво, 
є підлеглі. У кожного свої права і свої 
обов’язки, й у кожного своя відпові-
дальність. Дитина саме у сім’ї вбирає 
правильне ставлення до старших і мо-
лодших, і те, що вона зустрічає у дорос-
лому житті, вже було нею опановано ще 
у дитинстві.

У дитячому садку всі люди тимчасо-
ві. Вихователі чергуються за певним 

графіком, самі діти не 
прив’язані одне до од-
ного нічим, крім дитячої 
дружби. Сьогодні дружи-
мо, завтра посваримося. 
Діти не відповідають 
одне за одного. Нато-
мість у сім’ї діти не мо-
жуть надовго сварити-
ся, особливо якщо вони 
маленькі. Цього просто 
не дозволять батьки, які 
всіма силами помирять 
дітей. Брат і сестра зали-
шаються близькими на 
все життя, і батьки з ран-
нього дитинства привча-
ють їх до того, що свар-
ка – це жахлива і геть 
неприпустима в їхньому 
житті подія. В дитячому 
садку конфлікти можуть 
мати інший результат: 
тривала озлобленість 
одне на одного, можна 
розійтися з колишнім 

другом, можна навіть перевестися до 
іншої групи або іншого дитячого садка.

Правильна ієрархія сім’ї
Сім’я ієрархічна, і це дуже важливо. 

Але для виховання потрібна правильна 
ієрархія: батько - матір - дідусь і бабу-
ся - старші брати і сестри - Я - молодші. 
Кожен повинен мати своє місце у цій іє-
рархії, і вона не повинна порушуватися. 
Якщо дружина стає на перше місце, то 
це спотворює сім’ю. Про це ми вже гово-
рили у бесіді про те, хто є головою сім’ї. 
Але є ще одне викривлення в устрої су-
часних сімей. Виявляється, часто прихо-
ваним головою сім’ї є дитина.

Один психолог зазначає, що в ра-
дянській педагогіці 50-х років відбувся 
переворот. Було оголошено всім нам 
відомий девіз: «Усе найкраще – дітям». 
Ми так до нього звикли, що не сумніва-
ємося в його справедливості. Щоби по-
яснити батькам, звідки з’являються їхні 
біди з дітьми, цей психолог запитував 
батьків: «Кому у вашій сім’ї дістається 
найкращий шматок?» – «Звісно, дитині», 

– лунає відповідь. А це і є ознака того, 
що в сім’ї всі стосунки перевернуті. По-
чнімо з того, що найкращих шматків у 
сім’ї взагалі не повинно бути. Перший і 
найбільший шматок повинен належати 
батькові. Зауважу ще раз: не найкращий, 
а перший і найбільший. Другий шматок, 
менший, – матері, а далі – дідусям і бабу-
сям, і, нарешті, діткам. Так завжди було в 
сім’ях з традиційним устроєм.

За що дитина в сім’ї отримує найкра-
щий шматок? За те, що вона маленька? 
Тоді стережіться, батьки! Дитина дуже 
легко засвоює, що вона має певні при-
вілеї просто за те, що вона маленька. 
Замість того, щоби подорослішати вже 
до 16-17 років, сучасні юнаки дорослі-
шають аж до 25, а дівчата, які в минулі 
століття вряди-годи вінчалися вже у 14 
років, дорослішають аж до 20 років. До 
17 років батьки пестять своє дитятко, а 
потім дивуються, чому їхній синочок не 
хоче заробляти собі на життя, а й далі 
продовжує вимагати від батьків допо-
моги, ніби так і треба. Причому фізичне 
дорослішання настає у тому віці, коли 
й слід: дівчина фізіологічно вже здатна 
стати матір’ю, юнак фізіологічно здатен 
стати батьком. Але вони не готові до 
цього морально.

У дитини не повинно бути жодних 
привілеїв, жодних особливих прав, які 
вивищували б її над батьками. Вона 
повинна знати своє місце у сім’ї. Якщо 
упродовж 17 років дитина чи вже під-
літок постійно усвідомлює: «Мені нале-
жить найкращий шматок, тому що я ма-
ленький; мені можна не працювати на 
городі, тому що я маленький; я можу не 
допомагати мамі, тому що я маленький 
і ще не вмію підмітати», – то таке став-
лення до навколишнього світу в нього 
залишиться до кінця життя. Спочатку 
він маленький, тому що ще не ходить 
до школи. Потім він маленький, тому ще 
тільки навчається у школі. Потім він ма-
ленький, тому що ще тільки навчається 

в інституті. Далі він досі ма-
ленький, тому що він молодий 
фахівець. Й увесь цей час лю-
дина вимагає до себе особли-
вих привілеїв за те, що «вона 
маленька».

Звісно, слід враховувати 
вік дітей і не вимагати від них 
того, що вони поки не в змозі 
зробити.

Зв’язок поколінь
Ви, мабуть, чули історії 

про дітей-мауглі, які вирос-
ли серед звірів. Таких випадків відомо 
декілька, і найголовніше, що цих дітей 
практично не вдавалося повернути до 
людського способу життя. Для вихо-
вання дитини потрібне людське серед-
овище, у вовчому середовищі виростає 
вовк. Я додав би ще таке: для виховання 
дорослої людини необхідне середови-
ще дорослих людей. Нинішня дитина 
перебуває у дитячому середовищі – ди-
тячий садок, школа, дитячий табір. Кон-
такт дітей із дорослими вкрай обмеже-
но. Але після такого виховання не слід 
дивуватися з інфантилізму дітей, диву-
ватися, чому вони так повільно дорос-
лішають. Вони звикли бути дітьми. Коли 
дитина виховується у сім’ї, то від по-
стійного спілкування з дорослими вона 
вбирає доросле ставлення до життя.

Для виховання дорослої людини по-
трібен міцний зв’язок поколінь. Щойно 
ми послабимо зв’язок між покоління-
ми – втратимо величезний досвід, на-
копичений за сотні років, а кожне нове 
покоління почине заново винаходити 
велосипед. Адже весь устрій сучасної 
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ШКОЛА

сім’ї практично знищує 
зв’язок поколінь. Батько 
цілий день проводить на 
роботі далеко від сім’ї. 
Це перший удар по сім’ї. 
Якими діти бачать своїх 
батьків? Батько стомле-
ний прийшов з роботи, 
він лягає на диван і по-
чинає читати газету. Що 
робить мій старший син 
у такому випадку? Він ля-
гає поряд на диван або 
на підлогу і починає ду-
ріти (іншого слова я не 
доберу). Так він наслідує 
дорослих. Мені дово-
диться примушувати себе підводитися 
і починати чимось займатися, щоби син 
геть не звик до неробства.

Раніше такого розриву мж поколін-
нями не було. 90% усього населення 
бути селянами. Батько працював або 
по дому, або неподалік від дому, й діти 
від наймолодшого віку брали участь у 
всіх роботах. Дитина засвоювала пра-
целюбство з наймолодшого віку. Пра-
цювати починали вже з 4-річного віку. 
Хлопчаки часто допомагали батькам 
у полі, дівчата допомагали матерям у 

хатніх справах. Але не лише у селянстві 
був міцний зв’язок поколінь. Купці мали 
свої лавки часто у власних будинках, і 
діти змалечку привчалися допомагати 
вести господарство.

Нині більшість жінок працюють. Якщо 
матір іде на роботу, залишаючи свою 
сім’ю, то це другий і найсильніший удар 
по сім’ї. На одному з семінарів з ви-
ховання дітей співробітниця відділу у 
справах неповнолітніх поділилася своїм 
спостереженням. Допоки в сім’ї п’є тіль-
ки батько, то діти ще нормальні і сім’ю 
ще не можна назвати неблагополучною. 
Але якщо починає пити й матір, то тоді 
діти напевне потрапляють до категорії 
проблемних, а сім’я – до категорії не-
благополучних. Дещо схоже можна ска-
зати про всі сім’ї, коли з сім’ї на роботу 
пішов батько – це ще не найстрашніше, 
але якщо з сім’ї йде матір, то сім’я руй-
нується остаточно. Упродовж усього 
дня тато на роботі, мама на роботі, діти 
– у дитячому садку або в школі. Де сім’я? 
Можна відповісти: увечері ж усі збира-
ються, у вихідні також усі разом. Але яка 
мета, як правило, у дорослих увечері і 
на вихідні? Мета переважно одна – від-
почити. А діти часто і в цей час тікають 
погуляти або посидіти у друзів. Кожне 
покоління росте саме по собі.

І допоки сучасні діти ростуть у своєму 
поколінні, не спілкуючись зі старшими, 
вони «варяться у власному соку», що на-
вряд чи їм корисно.

Але як же передається досвід життя 
від одного покоління до іншого? Цей 
досвід передається, як правило, через 
спільну працю. Батько працює разом із 
сином, і той засвоює батьківське став-
лення до життя. Не бесіда, не настанова, 
а лише спільна діяльність.

Діти – маленькі дорослі
Справді, на дитину слід дивитися як 

на маленького дорослого. А принцип 
виховання у наш час можна дуже чіт-
ко сформулювати словами пісні: «Тан-
цюй, поки молодий». Це призводить до 
того, що навіть двадцятирічного здо-
ровила матусі продовжуватимуть пес-
тити і леліяти. А привчати до праці в 
4-5 років – майже нечувано: «Він же ще 
маленький!».

А потім фахівці заявляють про масове 
відставання дітей і пропонують штуч-
но «розвивати» дитину. Вигадують різ-
номанітні розвивальні програми, ігри 
тощо. Але все це говорить про те, що 
діти очевидно чогось недоотримують 
навіть у нормальних сім’ях. А недоотри-
мують діти елементарного спілкування 
з дорослими. Потрібно, щоб не батьки 
спускалися до рівня дітей і починали бі-
гати, стрибати, скакати, будувати вежі і 
пасочки, а щоби дорослі приймали сво-
їх дітей у своє доросле життя. Якщо ди-
тина включена у життя дорослих, вона 
буде розвинена! Натомість сучасна ди-
тина включена у життя своїх ровесни-
ків, а не дорослих.

В одній школі я бачив гарний плакат 
зі словами: «Розкажи – і я забуду, по-
кажи – і я запам’ятаю, зроби зі мною – і 
я навчуся». Мені здається, що ці слова 
усім батькам слід написати великими лі-
терами на видному місці у своєму домі. 
Справді, якщо дитина знає, що матір 
працює десь на заводі і є передовиком 
виробництва, це ще не означає, що вона 
виросте працелюбною. Якщо вона на 
власні очі бачить, як матір постійно пра-
цює, миє посуд, прибирає вдома, пере 
білизну – це добре, але ще не означає, 
що дитина буде працелюбною. Потріб-
но разом із нею мити посуд, прибирати 
вдома – тобто залучати дитину до свого 
дорослого життя. Тоді є надія, що вона 
буде працелюбною. Всі діти постійно 
наслідують дорослих, тільки потрібно 
давати їм можливість виявляти своє ба-
жання у справжній роботі.

Сучасні мами і тати захоплюються, 
коли спостерігають, як їхня мила доне-
чка співає і танцює, наслідуючи зірок 
поп-музики. Зрозуміло, що у цьому ви-
падку батьки налаштовані на те, щоби 
виховати естрадну співачку, а не поміч-
ницю собі. Діти дуже добре відчувають, 

що подобається батьками і що потрібно 
зробити, аби їм догодити.

Батькам маленької дівчинки слід 
прагнути виховати дівчину, яка у 14 ро-
ків буде самостійною господинею. Як 
цього досягти? Мені здається, що дуже 
важливо не проґавити час. Адже у роз-
витку дитини є певні етапи, коли в ній 
формуються ті чи інші здібності. Психо-
логи добре про них знають. На жаль, на-
віть елементарні знання дитячої вікової 
психології у школі не викладають, хоча 
вони були б вкрай корисні практично 
всім. Адже батьками стануть більшість 
теперішніх школярів.

Наприклад, якщо тренер веде секцію 
баскетболу, то він повинен знати, що 
точність кидка залежить від тонкої ко-
ординації рухів. Ця координація форму-
ється у 12-14 років. Це означає, що якщо 
дитина прийшла у секцію вже у 15 ро-
ків, то гарного кидка в неї вже ніколи не 
буде, оскільки час, коли формувалися її 
м’язи, нервові закінчення, що відповіда-
ють за точність кидка, вже упущено. До 
речі, саме у цьому віці починається тру-
дове навчання у школах. 
Важливо встигнути 
на цьому етапі 
навчити ди-
тину три-
мати 

в руках молоток, пилку, 
викрутку. Хоча навчитися 
ними працювати дитина 
повинна була ще раніше, але саме в цьо-
му віці у неї розвивається здатність до 
тонких і витончених робіт і саме у цьо-
му віці можна виховати майстра своєї 
справи, у якого все «горітиме в руках». 
Саме у цьому віці – з 12 років – віддають 
дітей до художньої школи, тому що вони 
стають здатними передавати точним 
рухом олівця або пензля свій замисел. І 
ці здібності пов’язані не лише з розвит-
ком м’язів, а й із розвитком душевних 
сил, появою здатності осмислити красу 
і вміння передати гармонію.

Також у розвитку дитини є певний 
етап, коли закладається сама звичка 
до праці. Це приблизно вік у 4-6 років. 
Саме тоді слід починати привчати дити-
ну до праці. Звісно, потрібно зважати й 
на можливості дитини. Вона справді ще 
не здатна до тривалої і посидючої копіт-
кої праці. Однак уже повинна знати, що 
таке праця. І неї повинні бути певні хат-
ні обов’язки. Якщо проґавити цей вік, 
то потім привчати дитину до праці буде 
практично марно. Вона, імовірно, і змо-
же зробити одну якусь річ дуже гарно, 
але саму працю не любитиме та інших 
гарних речей не робитиме.

Моральна складова
Будь-який яскравий образ залишає 

в душі дитини глибокий слід. Якщо ви 

дозволяєте дивитися по телевізору що 
завгодно, то до біди недалеко. Дитина 
все вбирає й особливо запам’ятовує 
поведінку дорослих і наслідує її. Зараз 
дехто, а може й більшість батьків, вва-
жає, що дитина повинна знати всі сто-
рони життя. «Нехай дитина знає все! А 
то виросте у тепличних умовах, вийде 
у життя, зустрінеться з правдою життя 
і не витримає випробувань, що на неї 
зваляться».

Тут важливо зазначити таке. По-
перше, завдання виховання, звісно ж, 
полягає не у заборонах, а в тому, щоби 
розвинути у дитини смак і розуміння, 
що таке добре і що таке погано. Щоби 
дитині самій було неприємно дивитися 
поганий фільм. 

По-друге, для того, щоби дитина мо-
гла сама оцінювати, їй потрібно спочат-
ку дати зразок, від якого вона все від-
раховуватиме, з яким порівнюватиме. 
Тому дуже важливо, щоб у ранньому 
віці дитина духовно живилася лише з 
чистих джерел.

Я не боюся, що моя дитина при цьо-
му виросте зніженим створінням, яке 

виросло у тепличних умовах. Усе 
якось навпаки: лише оберігаю-

чи дитину від фільмів, що 
руйнують її психіку, 

можна вирости-
ти її сильною. 
Коли ми са-
димо дерево, 
то розуміємо, 
що воно не 
одразу стане 
міцним і по-
тужним. Поки 
воно малень-
ке, його мож-
на легко зла-
мати, вирвати 
із землі або, 
врешті -решт, 
в и к р и в и т и , 
щоби воно 
росло кри-
во. Але мине 
років 10-15, 
і його вже не 

зламати. Так само і душа людська. 
Якщо душа завжди прагнула до 
Неба, то людина житиме чесно і 

просто. Якщо душа людська ще в дитин-
стві була надламана гріхами, то слід від 
цього також залишиться на все життя. 
Тож якщо «загартовувати» душу і не-
рвову систему дитини спогляданнями 
крові й убивств, то насправді у неї про-
сто згрубіє серце, і справжній біль ста-
не непомітним. І якщо раптом батькам 
буде погано, то серце їхнього любого 
«загартованого» чада мовчатиме, й ані 
краплини жалю або співчуття в цьому 
серці так і не знайдеться.

І мені хочеться зазначити ще один 
наслідок того, що ми не маємо жодної 
ідеології. Це цілеспрямоване розбе-
щування молодого покоління. Про те, 
чому це страшно, вже йшлося чимало. 
Розбещена дитина ніколи не стане до-
брим громадянином. Маленька людина 
ще не вміє давати лад сильним вражен-
ням і пристрастям, що зароджуються в 
ній. А нині на дитину від самого дитин-
ства йде натиск з боку цілої індустрії 
розваг, а у старшому віці – сексуальне 
розбещування. Допоки ця індустрія ді-
ятиме, неможливо сподіватися на ви-
ховання гарного покоління. Любі діти, 
коли ви виростете, зробіть усе, щоб у 
нашій країні ваших дітей ніхто не міг 
розбещувати.

Священик Ілія ШУГАЄВ
Мал. Ю. КОНДРАТЬЄВА



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

6
стор.

СВІТ СІМ'Ї. Мистецтво бути батькаМи 

– А от і Костя зі школи прийшов! Ми з 
Михайликом тебе вже зачекалися! – ла-
гідний мамин голос, радісне сопіння 
трирічного братика, аромат маминих 
пирогів.

Як добре з морозу забігти додому, ки-
нути в передпокої заліплений снігом 
рюкзак і курточку, погріти замерзлі руки 
під гарячою водою у ванній і сісти до сто-
лу на затишній кухні, де світло, тепло і 
так пахне. Мама наливає духмяний чай у 
велику чашку з квіточками (це його, Кос-
тика, чашка) і накладає на тарілку рум’яні 
пиріжки просто з жару – чекала мама 
свого синочка. Під ногами вже повзає 
Михайлик зі своєю улюбленою машин-
кою. А за вікном – заметіль, сині сутінки 
спускаються на засніжене місто. Нічого, 
нехай спускаються – вдома світло і тепло!

– Синку, ти чому такий задуманий? Їж, 
бо охолоне!

– Мамо, а до нас сьогодні приходив 
ом… ні, об… ні, мудсмен, словом!

– Омбудсмен?
– Еге… У нас, той, пілот… не пам’ятаю. 

Словом, щось пілотне таке…
– І що?
– Мамо, ми неправильно живемо! Геть 

неправильно!
– Чому?
– Ну от, поглянь: діти – це насправді не 

діти!
– Як це?
– Ну от! Вони – люди! Розумієш?! Такі 

самі люди, як дорослі! Й у них також пра-
ва є!

Мама задумалась. Костик схвильовано 
продовжував:

– От мене, наприклад, не можна свари-
ти, не можна позбавляти мене моїх прав 
на особисте життя…

– На особисте життя?!
– Так! От, наприклад, я хочу гуляти ще, 

а ти мене вже додому кличеш, або я хочу 
на комп’ютері пограти, а ти мене в мага-
зин по хліб посилаєш… А у мене є право 
на відпочинок! Або ось: у мене повинно 
бути повноцінне харчування – фрукти, 

м’ясо! А у нас же не завжди фрукти бу-
вають? Так от, це порушення моїх прав! 
А пам’ятаєш, мене тато ляснув? Ну, коли 
Мишко мене розлютив, і я, теє… ну, як 
дядько Вітя з першого поверху, вилаявся. 
Пам’ятаєш? А тато мене ляснув! Це взага-
лі грубе порушення моїх людських прав! 
За це мене навіть у вас відібрати можуть! 
Гаразд, мамо, ти не хвилюйся! Засмутила-
ся, так?

Мама мовчала.
– А ще цей, як його… сказав, що ми 

свої права захищати повинні! От, напри-
клад, наша Маріванівна затримує нас 
після дзвінка, ну, там оголошення якесь 
зробити, а це порушення прав людини! 
Або свариться на нас, погрожує вигнати 
з класу, а це ж не можна! Треба цьому ес-
менові розповісти… І її навіть звільнити 
можуть!

– Костику, а тобі не шкода буде улюбле-
ну вчительку? Адже вона вже немолода. 
Всі сили вам віддає… Не шкода?

– Так шкода, звісно. Вона добра… Але 
ж потрібно, щоби все правильно було, 
так? Як же права людини?!

Мама уважно дивилася на Костю і мов-
чала. Задумливо якось мовчала…

Костикові стало шкода маму: вона в 
нього дуже добра все-таки, і він її любить 
насправді. Але от одну штуку потрібно 
буде все-таки зробити. Костя допив чай, 
покопався у досі крижаному шкільно-
му рюкзаку і вирвав із зошита аркуш у 
клітинку:

– Мамо, ти не засмучуйся! Я все розу-
мію! Я так само буду по хліб… І з Миш-
ком… Тільки ось що: ом… об… словом, 
нам розповіли про мотивацію. Оце, 
по-моєму, правильно! Бо я у вас із татом 
геть невмотивований якийсь росту! А так 
не можна! Зачекай, я тобі покажу!

Мама почала мити посуд, а Костя пішов 
у кімнату, сів за письмовий стіл і, поки 
Мишко повзав поряд із ним на килимі, 
старанно розкреслив аркушик. Трохи по-
думав, хвилин десять писав, від старання 
закусивши губу, а потім, трохи соромля-

чись, приніс мамі. На аркушику великими 
нерівними літерами було написано:

«За минулий тиждень:
Грав із Мишком – 10 грн.
Ходив двічі в магазин – 15 грн.
Прибирав за Мишком його іграшки – 10 

грн.
Прибирав у дитячій кімнаті – 15 грн.
Усього: 50 гривень грошей».
Мама уважно прочитала. Машинально 

позначила кілька граматичних помилок. 
Цифра 10 – за гру з Мишком – була ви-
правлена кілька разів: спочатку 50, потім 
знову 10. Мама сумно посміхнулася: син 
вагався і написав поменше. Вона зітхнула 
і запитала тихо:

– А у мене права є?
– Мамо, у тебе вони завжди є, ти ж 

доросла!
– Можна мені також дещо записати?
– Можна…
Мама пішла до письмового столу, за-

мислилась і, поки Костик захоплено катав 
із радісним Михайликом машини, щось 
писала. Спочатку вона усміхалась, ніби 
придумала якийсь жарт, а потім чомусь 
засмутилася. Закінчивши писати, протяг-
нула аркуш синові й пішла на кухню. Ми-
хайлик зосереджено намагався зробити 
караван зі своїх машинок, а Костя почав 
читати. Рідною маминою рукою, кругли-
ми гарними літерами було написано:

«Прання, прасування білизни.

Прибирання у квартирі.
Приготування обіду і  пи  ріжків».
А потім мамин почерк перестав бути 

гарним, а став трохи кривуватим, ніби 
мама погано бачила, що писала:

«Тривога і хвилювання, коли я чекала 
тебе, синку.

Біль, коли ти з’явився на світ.
Безсонні ночі, коли в тебе різалися 

зубки.
Сльози і страх за тебе, коли ти хворів.
Вечори, коли я допомагала тобі з уро-

ками, читала тобі твої перші книжки.
Вихідні, коли я водила тебе у зоопарк, у 

ляльковий театр, на гурток.
Перша сивина у моєму волоссі, коли ми 

з татом увесь вечір шукали тебе, а ти 
грався на будівництві з хлопчаками й 
упав у яму, і ми знайшли тебе лише пізно 
вночі.

Мої сили, мої труди, моє життя.
Все це – безкоштовно.
Тому що я люблю тебе».
Костик стояв і тримав аркуш в руках. 

Потім шмигонув носом і повільно пішов 
на кухню.

На кухні було тихо і темно. Мама мовч-
ки сиділа на стільці. Костик підійшов до 
неї, вперся у старенький мамин халатик і 
заплакав. Він плакав, як маля. Як Мишко. 
А мама тихо гладила його по голові.

Ольга РОЖНЕВА

Як я навчив сина

«Права людини»

Коли моєму синові було років сім і ми всією поки що малень-
кою сім’єю їхали кудись за місто, заїхали на заправку, купили 
морозиво і їдемо, отримуємо задоволення: літо, спека, морози-
во, дружина, син, благодать...

Тут мій син відчиняє вікно і викидає обгортку. Швидкість авто-
мобіля була невелика, і я зміг дуже швидко зорієнтуватися і при-
паркувати машину на узбіччі. Мовчки вийшов з машини, відкрив 
багажник, звільнив від продуктів один із пакетів, вивів сина з 
машини й попросив зібрати все сміття з узбіччя. У сина гординя, 
ще й дружина спробувала заступитися... Але жінку було відправ-
лено в машину слухати музику, а синові пояснив, що поки він не 
принесе мені повний пакет сміття, ми далі не поїдемо.

Син – спочатку зі сльозами, а потім навіть з якимось азартом 
– пішов збирати сміття. Я взяв другий пакет і пішов поряд. За не-
повні півгодини ми очистили маленьку ділянку дороги від слідів 
життєдіяльності гомо сапієнс і повернулися в машину.

Далі я пояснив своєму синові, чому він пішов збирати сміття: 
тому що це його Батьківщина, а Батьківщину треба любити. Го-
ворив багато, нудно (як вважає моя дружина), з прикладами, 
але так, щоби він зрозумів.

А вкінці син запитав:
– А чому ти пішов збирати за мною?
– Те, що ти кинув обгортку у вікно, – це насамперед моя по-

милка. Я щось пропустив у твоєму вихованні і тому повинен був 
зазнати покарання разом із тобою.

Незабаром моєму синові буде 13 років, у нього дві маленькі 
сестрички, і вчора я із задоволенням спостерігав, як тепер уже 
він навчає їх не смітити...

Просто ТатоНЕ СМІТИТИ
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Кому який підхід потрібен
Як зробити дитину розумно обереж-

ною, уникаючи зайвого залякування, 
гіперопіки й водночас не скочуючись 
до бездоглядності, що загрожує дітям 
травмами та іншим неприємностями? 
Основна складність полягає у тому, що 
тут необхідно враховувати індивідуаль-
ні особливості кожного.

Принцип тут повинен бути – від зво-
ротного. У вразливих, боязких діток 
потрібно створювати відчуття захище-
ності. Вони і без нагадувань зазвичай по-
водяться обережно. Небезпека тут, ско-
ріше, полягає у закріпленні боягузливих 
реакцій, а не у вияві нерозсудливості. 
Така дитина не піде з чужими, і, заляку-
ючи її лихими дядьками і підступними 
тітками, які лише й прагнуть запропону-
вати цукерочку, а потім кудись затягти, 
можна досягнути того, що вона взагалі 
перестане спілкуватися зі сторонніми, 
почне від них сахатися. І сама матір буде 
потім невдоволена, що дитина не зали-
шається без неї на заняттях, не вітаєть-
ся і не прощається (а часом і взагалі не 
розмовляє!) ні з ким, окрім найближчих, 
«довірених осіб».

Але є діти іншого штибу: бешкетливі, 
шибайголови, схильні до нерозважли-
вих, небезпечних вчинків. Із такими слід 
боятися не зайвого залякування, а, на-
впаки, потурання. Крім того, досвід по-
казує, що розраховувати лише на силу 
слів, навіть найпереконливіших, у цих 
випадках не слід. Бешкетників значно 
більше переконують не слова, а пока-
рання. Причому найкраще діють пока-
рання, пов’язані з обмеженням свободи 
дій, і подавати їх має смисл під соусом 
«позбавлення прав»: якщо ти не розумі-
єш пояснень, поводишся, як маленький, 
то тобі, як маленькому, не можна гуляти 
на подвір’ї без дорослих, не можна ла-
зити на дачі на горище, ганяти з хлопча-
ками на велосипеді тощо. Така «подача 
матеріалу» дуже важлива, тому що ламає 
стереотипні уявлення шибеника, який 
пустує, намагаючись видатися старшим, 
ніж він є насправді. Продемонструвати, 
що ніхто його не може повчати. А тут 
раптом виявляється, що ніякий він не 
кум короля, а нетяма, і йому не дозво-
ляють навіть те, на що, зважаючи на вік 
і більш розумну поведінку, мають право 
його ровесники. Багатьох шибеників та-
кий поворот сюжету доволі швидко при-
водить до тями.

Не забігайте наперед  
і не вдавайтесь у деталі

Сучасні міські діти стають самостій-
ними значно пізніше, ніж це дозволяли 
їхнім батькам, дідам і прадідам. Аж до 
середини 90-их рр. дітвора починала са-
мостійно гуляти на подвір’ї років з п’я-
ти-шести. Нині цей привілей недоступ-
ний і багатьом десятилітнім. Боючись 
педофілів та інших злочинців, батьки 
перестраховуються.

У такому пізньому відправленні дітей 
у вільне плавання є і мінуси, і плюси. З 
одного боку, обмежується рухова і піз-

навальна актив-
ність, діти довго не 
дорослішають, не 
привчаються до са-
мостійності та від-
повідальності. А з 
іншого, до того часу, 
коли їх усе-таки 
почнуть відпускати 
від себе, самокон-
троль і рівень розу-
міння ситуації в них 
уже значно вищий, 
ніж у дошкільнят.

І от, коли назріє 
реальна необхід-
ність попередити 
дитину про можли-
ву небезпеку, тоді 
й потрібно це ро-
бити. Краще – трохи 
раніше, щоби вона 
встигла «перетра-
вити» інформацію. 

П о п е р е д ж у в а т и 
слід коротко, без 
деталей. Скажімо, 
коли дитину вирі-
шили-таки відпускати на подвір’я саму, 
не розповідайте їй про педофілів і тим 
паче не наводьте жахливі приклади. 
Достатньо сказати, що є злочинці, які 
крадуть дітей. А головне, слід дати чіт-
ку інструкцію, що робити, як вчиняти: 
з подвір’я нікуди іти не можна! А крім 
інструкції, повинен бути ще й батьків-
ський контроль із відповідними орг-
висновками за її порушення.

Зіткнення з небезпекою – це стрес 
(якщо не шок!). А в стресовій ситуації 
дитина може розгубитися і все забути. 
Тому інструктаж слід повторювати до-
волі тривалий час, і бажано не лише 
проговорити, а й прорепетирувати якісь 
ситуації, щоб у дитини з’явилися бодай 
якісь навички правильного реагування.

Казкопрофілактика  
й оберігальні міфи

Хтось, можливо, здивується, почув-
ши, що казки – дуже ефективний засіб 
навчання безпечної поведінки. Але на-
справді нічого дивовижного тут немає. 
У казках закладено народу мудрість. 
Вони у цікавій алегоричній, але ціл-
ком доступній формі транслюють дітям 
глибокий життєвий досвід і моральні 
принципи, вчать розбиратися в людях 
і попереджають про різноманітне зло і 
небезпеки, які можуть зустрітися людині 
на її шляху. 

Образна, символічна форма апелює 
до підсвідомості дитини, знаходячи в 
ній живий відгук і розуміння. Логічне 
мислення у малюка ще не розвинене, і 
«по дорослому» йому практично нічого 
неможливо пояснити. Значно більше до 
нього можна донести на рівні так звано-
го колективного несвідомого. Інформа-
цію, подану таким чином, діти засвою-
ють особливо міцно.

Зверніть увагу, як часто казки для 
найменших («Колобок», «Червона Ша-

почка», «Вовк і семеро козенят», «Три 
ведмеді», «Кіт, лисиця і півень» тощо) 
навчають дітей не ходити далеко, не 
довіряти чужим, голосно кликати на до-
помогу або рятуватися втечею, оскільки 
сил протистояти ворогові у маленької 
істоти немає. Чітко і зрозуміло показано, 
що буває з тим, хто не дотримується цих 
базових принципів. 

Щоправда, у більшості казок добро 
торжествує, і врешті-решт герої залиша-
ються живі і здорові, але попередження 
зроблено серйозне.

Звісно, розраховувати лише на «каз-
копрофілактику» марно. Але користува-
тися виховним потенціалом казок разом 
із батьківським контролем і захистом, 
без сумніву, має зміст. Важливо лише 
не перебільшити, щоби дитина не заци-
клювалася на темі небезпеки і на лихих 
персонажах.

Щодо шкільного віку, то у дітей уже до-
волі добре розвинуте логічне мислення, 
і їхні пізнання про життя, людей та на-
вколишній світ стають дедалі реалістич-
нішими. Тому розраховувати на казки у 
справі навчання безпеки вже не дово-
диться. Навіть навпаки, гарні книжки для 
школярів прагнуть виховати в них смі-
ливість і благородство, оспівують силу 
духу, самозреченість та самопожертву.

Однак, виховуючи у молодого по-
коління сміливість, патріотизм та інші 
благородні якості, все одно необхідно 
вчити дітей діяти з розумом. А головне 
– розрізняти, де закінчуються межі ціл-
ком необхідної для чоловіка мужності і 
починається молодецтво, яке, на жаль, 
занадто часто не доводить до добра.

І, зрозуміло, в середньому і старшому 
шкільному віці з’являються нові небез-
пеки: куріння, наркоманія, ранні статеві 
зв’язки, затягування у кримінальне се-
редовище. Сфокусуймо увагу на так зва-
них оберігальних міфах.. З серії «Звик-

нути до наркотиків можна навіть після 
однієї дози», «Куріння спричинює рак», 
«Будеш бешкетувати – потрапиш у коло-
нію» тощо. Це старий, перевірений засіб 
народної педагогіки. Діти вже не малі, 
психіка їхня зміцніла, і боятися слід де-
монстративної безтурботності підлітків, 
а не того, що вони до дрижаків переля-
каються від ваших оповідок. 

Та, власне, якщо розібратися, це ні-
які не міфи. Ви просто говорите дитині 
правду, знайомите її з тією суворою ре-
альністю, з якою вона має всі шанси зу-
стрітися, звернувши на манівці.

Небезпека  
ювенальної юстиції

Це нова небезпека, яку, на жаль, ба-
гато дорослих досі не усвідомлюють, у 
результаті чого вони самі та їхні діти ча-
сом потрапляють у неприємні, якщо не 
сказати трагічні ситуації.

Попередьте дітей, щоби вони без ва-
шого відома не заповнювали в школі 
жодних анкет. Поясніть, що збирати ін-
формацію приватного змісту незаконно, 
і що це може нашкодити дитині та її сім’ї. 
А для певності принесіть до шкільної ад-
міністрації заяву про відмову від анкету-
вання і заповнення «Паспорта здоров’я 
школяра», що також містить інформа-
цію, яка згодом може бути використана 
проти вашої сім’ї. Копію заяви (її зразки 
можна знайти в Інтернеті) з підписом 
представника адміністрації залиште у 
себе.

Поставтеся до цього серйозно, оскіль-
ки за результатами анкетування вас 
можуть поставити на облік як неблаго-
получну сім’ю або навіть подати позов 
про вилучення дітей за неналежне ви-
ховання дитини, пов’язане із жорстоким 
поводженням.

Самі не бігайте скаржитися одне на 
одного «в компетентні органи» і дітей 
навчайте так само: у нинішній ситуації 
будь-який сигнал про сімейні негаразди 
може стати причиною того, що сім’ю «ві-
зьмуть до уваги», і наслідки можуть ви-
явитися геть сумними.

Довіра до батьків –  
запорука безпеки дитини

Для забезпечення безпеки дуже важ-
ливо, щоби діти довіряли батькам. Якщо 
такого контакту немає, дитина почне 
шукати його деінде, і цим цілком можуть 
скористатися злочинці.

Не тільки вислуховуйте дітей, а й ви-
кликайте їх на розмову. Зазвичай діти 
охоче відгукуються на розповіді батьків 
про своє дитинство, коментують, запи-
тують, з чого стає зрозуміло, що їх не-
покоїть, як вони реагують на різні ситу-
ації. Якщо дитина у складних обставинах 
вчинила правильно, обов’язково її за 
це похваліть. Якщо ж вона розгубила-
ся і припустилася помилки, не сваріть, 
а поясніть, у чому полягала помилка і 
чим могла загрожувати дитині. Окрім 
іншого, такі довірчі бесіди допоможуть 
вам визначити межі, в яких уже можна 
надавати свободу вашій дитині, а в якій 
ділянці вона ще потребує підвищеного 
нагляду й опіки.

І, звісно, важливо подавати дітям гар-
ний приклад. Самі дотримуйтеся правил 
безпеки і не проходьте повз чужу дити-
ну, яка потрапила у біду.

Тетяна ШИШОВА

ОБЕРЕЖНО: ДВЕРІ ВІДЧИНЯЮТЬСЯ!
дитина і небезпеки навколишнього світу

Здавалося б, що тут мудрувати зі стратегією і тактикою? Поки 
дитина перебуває під наглядом батьків, вони її оберігають. Коли 
ж починає випурхувати з під батьківського крила, їхній обов’язок 
– попередити про небезпеки, які можуть підстерігати чадо на са-
мостійному шляху. Але чи так усе просто?

Мистецтво бути батькаМи. СВІТ СІМ'Ї
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Адже є надійний компас, який не 
дозволить збитися з дороги навіть у 
страшну бурю, коли навколо панує хаос. 
Компас цей – наша совість. Точніше, не 
зовсім наша, адже совість – це голос Бо-
жий в людині.

«Цей внутрішній голос, що зветься 
совістю, – пише єпископ Олександр 
(Мілеант), – знаходиться поза нашим 
контролем і виражається безпосеред-
ньо, незалежно від нашого бажання. Як 
ми не можемо себе переконати, що ми 
ситі, коли ми голоді, або що ми відпочи-
ли, коли ми стомилися, так ми не може-
мо себе переконати в тому, що вчинили 
добре, коли совість говорить нам, що ми 
вчинили погано». 

Бог не помиляється, тому і совість без-
помильно підказує нам, чи ми творимо 
добро, чи зло.

Совість є у кожного, навіть у малюка, 
навіть геть нетямущого. Він і говорити 
як слід не вміє і розуміє лише найпро-
стіші речі, а вкажеш йому на ікону, хита-
ючи головою: «Ай-ай-ай! Бачиш, як Бог 
на тебе дивиться?» – і бешкетник миттю 
(хай і ненадовго!) посерйознішає, а ве-
редун, який нічого не бажає чути, кри-
ком досягаючи свого, притихне.

А ось просто-таки ожила ілюстрація 
Старого Заповіту. Мій трирічний онук 
надвечір стомився і почав вередувати. 
«Спати не буду, їсти не буду, прибирати 
іграшки не буду…» Хоч звідки підступи-
ся – все марно! Я звертаюся до остан-
нього, випробуваного засобу – вказую 
на ікони. Але й це не допомагає!

– Не дивиться Бог! Не дивиться! – 
Гришко сідає на палас спиною до по-
куття і про всяк випадок закриває очі 
долонькою. Достоту Адам, який намага-
ється сховатися від Бога…

– Як не дивиться? Дивиться! І все 
бачить!

– Не бачить! Не бачить! – кричить 
Гришко. А сам потай усе-таки поглядає 
назад.

Я зітхаю і виходжу з кімнати. А коли за 
декілька хвилин зазираю у двері, бачу, 
що іграшки потихеньку перекочовують 
у коробку. А ще за якийсь час, лягаючи в 
ліжечко, Гришко запитує:

– Бог бачив, що я хороший?

Найперший будильник
Совість є у кожного, але її голос може 

лунати чітко, а може бути заглушений 
так, що його і не почуєш; у таких ви-
падках здається, що совісті зовсім не-
має. Пробудження совісті і нерозривно 
пов’язане з цим формування моральних 
понять у дитинстві залежить в основно-
му від найближчого оточення дитини – її 
батьків. Насамперед від матері. «Збли-
зивши матір з її дитиною, сама приро-
да ніби хоче вказати, кому вона вручає 

наше початкове моральне виховання», 
– писав А. Надеждін у книзі «Права і зна-
чення жінки в християнстві».

Близько 150 років тому, коли це було 
написано, діти, за рідкісними винятком, 
народжувалися і виховувалися у повних 
сім’ях, ролі в сім’ї були не переплутані, 
масова фемінізація чоловіків і маску-
лізація жінок могли лише наснитися 
якомусь дуже великому фантазерові, та 

й хіба що в жахливому сні. Тому автор 
книги дуже точно помічав відмінності 
чоловічого і жіночого типів виховання: 
«Коли батько виховує переважно за до-
помогою авторитету і розуму, то матір 
досягає того ж результату ласкою і ніж-
ністю серця. Батько підкорює собі волю 
дитини зазвичай завдяки повазі до себе, 
а матір володіє цією волею за допомо-
гою любові».

Саме розумно-моральної любові бра-
кує багатьом сучасним матерям. Онук 
грубіянить бабусі, а мама не припиняє 
це. І навіть може виправдовувати си-
ночка: мовляв, бабуся сама винна, мало 
ним займається, не заслужила гарного 
ставлення.

Кут зору
Серед запитань, які найчастіше став-

лять сьогодні батьки, переважають 
прагматичні: як підготувати дитину до 
школи, яку школу обрати, як навчити 
навчатися і допомогти впоратися з пси-
хологічними труднощами, з якого віку 
і в якій кількості давати кишенькові 
гроші.

Запитання морально-етичного плану 
також, звісно, виникають. Батьків непо-
коїть, якщо дитина агресивна, ображає 
братів чи сестер. Вони не люблять, коли 
вона жадібна, обманює і лінується (лінь, 
на їхню думку, знову-таки виражається 
у небажанні навчатися, оскільки вико-
нання домашніх обов’язків багато сімей 

чомусь списали в архів, і від дітей цього 
навіть не вимагають). І, звісно, нормаль-
на сім’я не хоче виростити наркомана. 

Але найжвавіший інтерес, за моїми 
спостереженнями, викликають такі 
теми: як навчити дитину постояти за 
себе, чи потрібно її сексуально про-
свічувати і якщо так, то з якого віку і в 
якій формі. А головне, як би так зробити, 
щоби вона не почувалася серед ровес-

ників білою вороною, але при цьому не 
втратила гальма.

Неважко помітити, що такі запитання 
мають конформістський характер. Ви-
знаючи, що суспільство, в якому ми жи-
вемо, тяжко хворе, а сучасна мас-куль-
тура є джерелом розпусти, більшість 
батьків не намагається змінити стан 
справ, а прагне, щоби їхня дитина в це 
суспільство якомога успішніше вписала-
ся. При цьому дуже багато з них виявля-
ються геть не готовими до цілком при-
родних наслідків такої «соціалізації». 
Хоча як можна розраховувати на те, що 
дитина впишеться в аморальне, розлюд-
нене суспільство без шкоди для своєї 
моралі, характеру, поведінки?

Якщо поцікавитися, якою люди хотіли 
би бачити свою дитину в майбутньому, 
багато, не змовляючись, вказують на го-
ловні атрибути успіху, під якими насам-
перед розуміють гарну освіту і престиж-
ну високооплачувану роботу. Звісно, так 
відповідають далеко не всі, однак по-
пулярність загальноприйнятих іще не-
давно слів «хочу, щоби виросла гарною 
людиною» помітно знизилася.

Перелік особистих якостей, необхід-
них для досягнення ідеалу, більш різно-
манітний. Але є і певна, знову-таки за-
гальна, закономірність. У цих переліках 
доволі рідко фігурує совісність. Чи не 
дивно?

Тоді у чім справа? Чому розвиток у ді-
тей такої надважливої якості проходить 

повз увагу батьків, коли вони розмірко-
вують про майбутнє своїх нащадків? 

Я вважаю, це відбувається несвідомо, 
ніби саме собою. Адже хід наших думок 
сильно залежить від того, на що саме ми 
налаштовані. Ті самі батьки, коли їх не-
покоїть дитяча поведінка, про совість 
(точніше, про її відсутність) згадують 
без підказок. Коли ж ідеться про успіш-
не вбудовування в сучасний світ, який 
вельми далекий від християнської мо-
ралі, така якість, як совісність, «сама со-
бою» відсувається на задній план. Що 
цілком закономірно, адже вона у бага-
тьох випадках не сприятиме, а заважа-
тиме досягненню успіху.

Але совість – не проїзний квиток, який 
показують у строго відведених місцях. 
І не музика, яку за нашим бажанням 
можна ввімкнути то тихіше, то гучніше. 
Якщо дитину не привчають постійно до-
слухатися до голосу Божого у своїй душі 
або й ігнорують його на догоду вимогам 
століття сього, совість починає нагаду-
вати про себе дедалі тихіше і рідше. І 
поступово може геть заглохнути. Коли 
ж дитина «раптом» здійснює певний уже 
відверто безсовісний вчинок, батьки бу-
вають шоковані, розгублені, обурені. Як 
же так?! Вона не могла цього скоїти! Ми 
її цього не вчили!..

Адже насправді вона просто намагала-
ся досягти успіху, на який її з дитинства 
націлювали мама і тато. Ну, а неперебір-
ливість у засобах… Та ж дитину особли-
во й не вчили розбиратися, роблячи ак-
цент на результаті, а не на процесі! Адже 
совість, яка могла би підказати сама, 
незалежно від зовнішньої напрямної, як 
слід не навчилася говорити.

Виходить, що батьки самі не дуже й 
розуміють, чого вони хочуть від дити-
ни, їхні власні установки заплутані й су-
перечливі (у психології це називається 
«когнітивний дисонанс»). Цілісну, гармо-
нійну особистість виховати при цьому, 
звісно, вельми складно.

Але ж і раніше далеко не все у суспіль-
стві було ідеально! Хоча поки державні 
закони і суспільна мораль не супере-
чили християнству, виховувати дітей у 
християнському дусі було незрівнянно 
легше. 

Однак і тоді в житті нерідко процвіта-
ли лицеміри, пройдисвіти й інтригани, 
а не порядні, сумлінні люди. Грибоєдів-
ський вигук: «Молчаліни розкошують на 
світі!» – недарма став крилатим висло-
вом. А Салтиков-Щедрін, той узагалі че-
рез чверть століття написав казку «Про-
пала совість», у якій дотепно і дохідливо 
показав, як заважає успіхові підкинута в 
кишені персонажів совість і як усі вони 
поспішають її позбутися.

Тетяна ШИШОВА
(Закінчення у наступному номері)

Молоді жінки, виходячи погуляти з малюками 
на майданчик, нерідко розповідають, що бага-
то сучасних матерів не роблять своїм дітям за-
уваження навіть тоді, коли ті відверто бешкету-

ють: хапають чужі іграшки, дражняться, б’ються. 
«Нехай вчаться самі між собою розбиратися», 
– кажуть вони тим, хто висловлює здивування 
такою політикою невтручання.

Але деякі втручаються, але так, що краще б 
вони цього не робили. Як тигриці, кидаючись 
на захист бешкетників, вони тим самим, при-
родно, їм потурають. Та ще й підводять під своє 
потурання ідейну базу: мовляв, люблячі батьки 
повинні завжди бути на боці своєї дитини! Хто 
її захистить, якщо не я? Кому, крім мене, вона 
потрібна в цьому жорстокому світі?

Якщо такі установки зберігаються й надалі, 
дитина остаточно розперізується, її психіка роз-
хитується, і завершується це сумно: судимістю 
(часто не однією!), депресіями, алкоголізмом, 
наркоманією – словом, тяжкою, понівеченою 
долею. Цілком зрозуміло, що такої перспективи 
для своїх дітей не хочуть жодні батьки. Якщо, 
звісно, вони сповна розуму й у твердій пам’я-

ті. Тому – поміж переконаних, принципових 
«потуральників» (яких, до речі, небагато, хоча 
пропаганда «вільного» виховання триває вже 
не перший і навіть не десятий рік) переважа-
ють люди, м’яко кажучи, своєрідні. Їм самим 
найчастіше потрібна як мінімум психологічна 
допомога.

Значно більше зараз тих, хто ніби дітей вихо-
вує, але далі формування соціально-побутових 
навичок і привчання до елементарної дисци-
пліни (прибрати іграшки, підготувати уроки) 
справа зазвичай не йде. Натомість виховання 
моральних якостей, по-перше, відбувається «за 
залишковим принципом» – якщо вистачає часу, 
який зазвичай у дефіциті. А по-друге, за ниніш-
нього «плюралізму думок», а точніше – плута-
нини у царині цінностей, у багатьох дорослих 
вельми сумбурні і суперечливі уявлення про те, 
які саме якості їм слід заохочувати і розвивати у 
своєї дитини і що для цього необхідно робити.

Мама 
пробуджує 
СОВІСТЬ
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Мистецтво бути батькаМи. СВІТ СІМ'Ї

П атріархальна вітальня XIX століття. 
За обіднім столом – троє. Високий 

показний чоловік, жінка з красивим, тро-
хи стомленим обличчям і юна дівчина. 
Рухи останньої звично непевні, як це бу-
ває у людей, які погано бачать.

 Раптом двері, що ведуть у внутрішні 
кімнати, розчиняються, й до кімнати з 
вереском, змітаючи все на своєму шля-
ху, залітає дівчинка. Вона вихором про-
носиться кімнатою, дивними смиканими 
рухами рук швидко обмацує пані, яка си-
дить, і починає хапати їжу з тарілок.

Батьки (дівчинка – їхня дочка) мовчки 
спостерігають, не намагаючись завади-
ти, але дівчина, коли черга доходить до 
її тарілки, різко відштовхує дитину. З ри-
ком, як дике звірятко, дівчинка падає на 
підлогу і заходиться в істериці…

 27 червня 1880 року на плантації «Айві 
Грін» у Таскамбії, штат Алабама, народи-
лася дівчинка. Її батько – капітан Артур 
Келлер, офіцер армії, матір – Кейт Адамс 
Келлер, кузина генерала Роберта Лі.

Дівчинка росла розумною і тямущою 
дитиною, але у півтора року її спіткала 
тяжка, хоч і нетривала хвороба. Хоч яка 
вона була коротка, але слід у долі дитини 
залишила трагічний: дівчинка повністю 
втратила зір і слух. На неї чекав інтернат, 
де вона з кожним роком занурювалася б 
дедалі глибше у вир безумства.

Проте батьки не зневірилися. Мама 
Гелен звернулася до інституту Перкінса 

для сліпих. Його керівник, Майкл Анага-
нос, порадив як вихователя і вчительку 
випускницю інституту Анну Салліван. Ді-
вчина мала серйозні порушення зору, їй 
щойно минуло 20 років, але саме їй су-
дилося стати провідником у світ людей 
для маленької Гелен. І от – їхня перша 
зустріч…

...Г елен каталася по підлозі, захо-
дячись несамовитим криком. 

Батьки багато дозволяли своїй нещасній 
дитині, дівчинка ніколи і ні в чому не зна-
ла відмови. Й от – їй вперше сказали «ні». 
Матір ледве підняла дівчинку і, разом зі 
служницею, винесла її з кімнати.

Анна Салліван незворушно спостері-
гала за тим, що відбувалося. А потім, ви-
переджаючи запитання батька, повідо-
мила, що до навчання дитини візьметься 
лише у тому випадку, якщо їй обіцяти-
муть повну свободу дій та… усамітнен-
ня з дівчинкою в садовому будиночку.

Батьки погодились.
І Анна прийнялася за тривалу і важ-

ку роботу, спершу прищеплюючи своїй 
учениці розуміння дозволеного, звич-
ку тримати себе у рамках і, як наслідок, 
усвідомлення себе людиною, зі своїми 
обов’язками і правами.

Незабаром дівчинка практично пере-
стала зазнавати нападів незрозумілих 
істерик. Анна подарувала їй ляльку і на-
звала її для дівчинки знаком на малень-
кій долоньці.

П рорив відбувся… у ванній. Купа-
ючи дівчинку, Анна поливала во-

дою її волосся і креслила на долоньці – 
«вода». Раптом Гелен пов’язала воду, що 
лилася, і знак. Схопивши руку своєї вчи-
тельки, вона почала гарячково вимальо-
вувати пальчиком на її долоні: «вода», 
«вода»!

Це був ключовий момент у житті Гелен 
і Анни. Допитливий розум дівчинки ви-
магав нової і нової поживи. Молодень-
ка вчителька буквально збивалася з ніг, 
вигадуючи дедалі нові слова-знаки для 
своєї учениці.

Незабаром Гелен вступила в інститут 
Перкінса, який успішно закінчила. Далі 
була школа Райта-Хумасона для глу-
хих, школа Хораса Манна для глухих, 
навчання у Кембриджській Школі для 
Молодих Леді. У період навчання там 
Гелен знайомиться з Марком Твеном, в 
той час він уже був прихильником дів-
чинки, яка подолала наслідки страшної 
хвороби.

У 24 роки Гелен Келлер стає першою 
сліпоглухою, яка отримала диплом ба-
калавра. Вона – всесвітньовідома пись-
менниця, оратор і мислитель. 

1915 року Гелен засновує організацію 
«Helen Keller International», що займа-
ється вивченням зору і здоров’я.

Плідна співпраця з Анною Салліван 
тривала близько 49 років. Вони мандру-
вали світом, встигли побувати у 39 краї-
нах. Гелен зустрічалася з багатьма пре-
зидентами і відомими людьми.

Гелен КЕЛЛЕР

К оли наш літак L10011 вилітав з ае-
ропорту в Орландо, ми всі були 

бадьорі і веселі. Цим раннім рейсом ле-
тіли в основному дуже серйозні люди, 
які вирушали в Атланту на день-два по 
роботі. Роздивляючись салон, я бачив 
костюми від кутюр'є, дорогі стрижки, 
шкіряні кейси та інші атрибути великого 
бізнесу. Всівшись на своє місце, я нала-
штувався на нетривалий переліт і легке 
чтиво.

Але щойно ми відірвалися від землі, 
стало зрозуміло: щось не так. Літак кида-
ло вгору-вниз і зі сторони в сторону. До-
свідчені мандрівники, включно зі мною, 
подивлялися навколо з посмішкою зна-
вців. Ми своїм виглядом давали одне 
одному зрозуміти, що вже не раз пере-
живали схожі незручності. Якщо тобі до-
водиться багато літати, ти періодично 
зустрічаєш такі речі й умієш реагувати 
на них спокійно.

Однак незабаром від нашого спокою 
не залишилося й сліду. За кілька хвилин 
після зльоту літак почав різко втрачати 
висоту і завалюватися на одне крило. 
Потім він знову набрав висоту, але кра-
ще від цього не стало. Невдовзі пілот 
зробив тривожне оголошення:

– Виникли певні ускладнення. Рульове 
управління працює зі збоями. Згідно з 
показниками приладів у нас проблеми 
з гідравлічною системою. Ми поверта-
ємося в аеропорт в Орландо. Через не-
справність у гідравлічній системі ми не 
впевнені, що шасі розкриються, тому 
зараз стюардеси підготують вас до жор-
сткого приземлення. І якщо ви погля-
нете в ілюмінатори, то побачите: щоби 
полегшити літак на випадок проблем під 
час посадки, ми зливаємо паливо.

І накше кажучи, ми готувалися до 
авіакатастрофи. Мене досі ніщо так 

не витвережувало, як видовище, коли 
сотні галонів палива ллються по ілюмі-
наторах. Стюардеси пояснили людям, 
яке положення їм слід зайняти у кріслах, 

щоби збільшити свої шанси на виживан-
ня, і заспокоювали тих, у кого почалася 
істерика.

Я був вражений тим, як змінилися 
обличчя пасажирів. Багато хто мав від-
верто переляканий вигляд. Навіть най-
стриманіші осунулися і зблідли. Так-так, 
обличчя людей стали справді сірими, 
– ніколи досі я такого не бачив. «Усі 
бояться смерті», – подумалося мені. Я 
почав роздивлятися паса-
жирів, шукаючи бодай одну 
людину, яка зберегла б ціл-
ковитий спокій, який у таких 
випадках є ознакою справж-
ньої відваги і глибокої віри.

І тут я почув мелодійний 
рівний голос. За кілька ря-
дів крісел від мене, ліво-
руч, щось говорила жінка 
– цілком нормальним тоном 
– жодного тремтіння, жодної 
напруги.

Л ише дехто навколо 
зберігав самокон-

троль, учепившись у під-
локітники і стиснувши зуби. 
Інші плакали, підвивали, кри-
чали. Щодо мене, я не впав в 
істерику завдяки своїй вірі в Бога, але 
мені не вдалося б розмовляти так спо-
кійно, як ця жінка. Нарешті я її побачив.

Посеред хаосу, що з’явився, матір 
розмовляла з дитиною – просто роз-
мовляла! Жінка років за тридцять, нічо-
го особливого у зовнішності, говорила 

з дочкою років чотирьох, дивлячись 
їй прямо у вічі. Дівчинка слухала дуже 
уважно, відчуваючи важливість мами-
них слів. Погляд жінки так міцно утри-
мував увагу крихітки, що та, здавалося, 
геть не помічала страх і відчай, що пану-
вали довкола.

У моїй свідомості промайнув образ 
іншої дівчинки, яка незадовго до цього 
вціліла в авіакатастрофі (про це писали 

всі газети). Їй вдалося вижити завдяки 
тому, що матір, притиснувши її до себе, 
прийняла удар. Матір загинула. Писали, 
що з дівчинкою довелося багато тижнів 
працювати психологам, щоби позбавити 
її почуття провини і власної нікчемності, 
які часто переслідують дітей, що вижили 

в автокатастрофах. Лікарі були вимушені 
знову і знову переконувати дівчинку, що 
вона анітрохи не винна у смерті мами. Я 
дуже сподівався, що зараз нічого такого 
не трапиться.

Ч омусь мені було необхідно по-
чути, що ця жінка говорить своїй 

доньці. Нахилившись уперед, я якимось 
дивом розчув її лагідну впевнену мову. 
Жінка знову і знову повторювала:

– Я тебе дуже-дуже люблю. Ти ж знаєш, 
що мама любить тебе найбільше у світі?

– Так, мамусю, – відповідала крихітка.
– І пам’ятай, хай що трапиться, я тебе 

любитиму. Ти – хороша дівчинка. Іноді 
відбуваються погані речі, в яких ти ані-
трохи не винна. Але хай там що, я люби-
тиму тебе завжди.

Потім матір притиснула дівчинку до 
себе, пристебнулася до сидіння і приго-
тувалася до катастрофи.

П опри очікування 
екіпажу, гідравліка 

літака спрацювала, і, зда-
валося б, неминучої тра-
гедії не сталося. Ми при-
землилися благополучно. 

Жіночий голос, який я 
чув тоді, в літаку, не за-
тремтів ні на мить. Сло-
ва матері линули зі спо-
кійною впевненістю, що 
здавалося неможливим. 
Ніхто з нас, раціональних 
бізнесменів із тверезим 
мисленням, не зміг би 
в тій ситуації стримати 
тремтіння в голосі. На це 
була здатна лише найве-
личніша любов до своєї 
дитини.

Ось так я побачив, що таке справжній 
героїзм, – у літаку, що готувався до ка-
тастрофи. І мені довелося почути голос 
справжньої мужності.

Кейсі ГОУЛІ
(Фрагмент із книжки «Бальзам для 

душі. Зустріч друга»)

Гелен Келлер  
та Анна Салліван. (1890 р.)

Та, що створила диво

Я знаю, яка на вигляд справжня мужність. Мені довелося побачити її 
шість років тому, і лише віднедавна я можу розповідати про ту подію 
без сліз.

Материнська любов,
або Яка мужність на вигляд

 Історії з життя
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КАЛЕЙДОСКОП

Компанія Mattel представила ляльку 
Барбі, яка підключається до Wi-Fi і може 
спілкуватися з дитиною й відповідати на 
її запитання. Новинка поступає в продаж 
уже цього року, однак правозахисники 
розпочали кампанію, яка має на меті 
не допустити появу ляльки-шпигуна на 
прилавках. На їхню думку, запис і аналіз 
дитячих розмов з іграшкою є прямим 
втручанням у приватне життя. Крім того, 
за допомогою такої ляльки корпорації 
можуть через дітей здійснювати вплив 
на батьків.

На виставці іграшок, яка нещодавно за-
вершилась у Нью-Йорку, компанія Mattel 
представила оновлену версію свого най-
популярнішого продукту – ляльки Барбі. 
Іграшка, що отримала назву Hello Barbie, 
може у прямому значенні слова спілку-
ватися з дитиною. Її оснащено мікрофо-
ном для запису, колонками, і вона під-
ключається до мережі через Wi-Fi.

Дитина може задати іграшці будь-
яке запитання. Потім її репліка розпіз-
нається, й аудіофайл надсилається на 
спеціальний сервер компанії Mattel, 
де її аналізують, після чого комп’ютер 
добирає відповідь, яку й відтворює 
іграшка. З часом іграшка вчиться – вона 
здатна запам’ятовувати і вживати в бесі-
ді з дитиною імена членів її сім’ї, клич-
ки домашніх тварин та іншу особисту 
інформацію.

Останнім часом продажі ляльки Барбі 
різко впали, а популярність онлайн-і-
гор і додатків для дітей молодшого віку, 
навпаки, зросла у декілька разів. Після 
того як за підсумками четвертого квар-
талу 2014 року прибутки Mattel впали 
на 59%, зі своєї посади пішов директор 
компанії Брайан Стоктон.

Hello Barbie покликана відродити 
втрачену популярність найвідомішої 
ляльки у світі, однак такий збір інформа-
ції викликав шквал критики з боку пра-
возахисних організацій, які вже охрес-
тили іграшку «Барбі, що підслуховує», і 
наполягають на тому, щоби ляльку-шпи-
гунку негайно зняли з виробництва.

«Якби в мене були маленькі діти, я була 
б неабияк занепокоєна тим, що їхні при-
ватні розмови з ляльками зберігаються 
й аналізуються на серверах корпорації», 

– заявила Анджела Кемпбелл, радник 
Центру конфіденційності і технологій 
при Університеті Джорджтауна.

У заяві компанії Mattel йдеться, що 
при створенні ляльки було враховано 
всі юридичні моменти, а сама технологія 
цілком безпечна й відповідає правовим 
нормам, встановленим у США.

Очікується, що лялька надійде у про-
даж уже цієї осені. Для того, щоби 
під’єднати її до мережі, батькам необхід-
но буде створити аккаунт і дати свій до-
звіл на запис голосу дитини. При цьому 
батьки щотижня отримуватимуть елек-
тронною поштою всі записи розмов сво-
їх дітей із лялькою.

Активісти Товариства з боротьби з ди-
тячою рекламою подали петицію, яка за-
кликає зняти з виробництва Hello Barbie. 
В документі йдеться про те, що дитина 

може стати жертвою прихованої рекла-
ми. Наприклад, зазначають правозахис-
ники, лялька може радити дітям попро-
сити у батьків нові аксесуари або інші 
іграшки серії, адже кінцева мета будь-
якої корпорації – збільшення прибутку 
й обсягу продажів.

«Діти розмовляють не з лялькою Бар-
бі, а безпосередньо з величезною кор-
порацією з виробництва іграшок, яка 
сповідує лише свої фінансові інтереси, 
– стверджує С’юзан Лін, директор Това-
риства з боротьби з дитячою рекламою. 
– Від цього просто мороз по спині! Це 
реальна загроза не тільки для дітей, а й 
для їхніх батьків».

http://nnm.me 

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням 
на дослідження американських психологів, опу-
бліковане в журналі Pediatrics. Учені з’ясували, що 
застосування таких приладів для відволікання й за-
спокоювання дитини шкодить її емоційному роз-
виткові, оскільки діти не вчаться керувати собою в 
стресових ситуаціях, а також перешкоджає спілку-
ванню з ровесниками.

«Якщо діти заспокоюються за допомогою елек-
тронних пристроїв, то як їм навчитися керувати 
своїми емоціями? Крім того, активне використання 
гаджетів у ранньому дитинстві заважає розвитку 
емпатії (уміння співчувати), навичок спілкування і 
спільного вирішення проблем: діти зазвичай вчать-
ся цього під час ігор і вільного спілкування з дру-
зями. Нарешті, сенсорні екрани не дають розвива-
ти моторно-рухові навички, без яких потім значно 
важче опановувати математику і наукові дисци-
пліни», – розповіла педіатр Дженні Радескі (Jenny 
Radesky) з Бостонського університету.

Раніше вчені не раз писали про шкоду електро-
нних пристроїв для малюків. Так, педіатр Ліндсі 
Марцолі (Lindsay Marzoli) стверджує, що користу-
вання сенсорними екранами не дає дітям розви-
вати м’язи пальців і кистей, необхідні для письма. 
Британська профспілка вчителів у 2014 році висту-
пила із заявою про те, що дедалі більше дітей не 
здатні бавитися з кубиками і конструкторами, а 
також спілкуватися з ровесниками через популяр-
ність мобільних пристроїв.

Правозахисники б’ють на сполох  
з приводу ляльки-шпигунки Barbiе,  

яка вміє зомбувати дітей

для вашої дитини Підпис під картинкою:  
«Великий брат спостерігає за тобою».

Лялька-шпигун

Чому дитині,  
яка плаче, не можна 

давати планшет
Батьки дедалі частіше заспокоюють дітей, які 

плачуть, мобільними гаджетами, і цей підхід 
перешкоджає нормальному розвиткові емоцій-
ної сфери дитини.

Існує безліч винаходів і відкриттів, авто-
рами яких стали діти. Більшість з цих від-
криттів з успіхом використовуються в на-
шому повсякденному житті.

 Виявляється, що пластилін винайшла шко-
лярка — внучка відомого виробника чистильного 
засобу для шпалер Клео Маквікера. Воно було при-
значене для очищення шпалер від вугільного пилу. 
Дівчинка запропонувала використовувати цей засіб 
для гри. З його складу прибрали чистильний компо-
нент, додали мигдалеве масло і фарбники.

 Шрифт Брайля (ре-
льєфно-точковий так-
тильний шрифт, при-
значений для читання 
незрячими людьми), 
розробив французький 
підліток, 15-річний син 
швеця Луї Брайль. Хлоп-
чик був сліпий з 3-річно-
го віку, а за основу свого 
шрифту узяв «нічний шрифт» капітана артилерії Шар-
ля Барб'є, який використовувався військовими того 
часу для читання донесень в темноті.

 Сучасні снігохо-
ди витісняють тра-
диційний північний 
спосіб пересування 
– собачі упряжки. А 
перший снігохід на 
гусеничному ходу 
зібрав у 1922 році 
15-річний канадець 

Жозеф-Арман Бомбардьє зі старого батьківського 
«Форда».

 Іграшкова вантажів-
ка з кузовом, що відкида-
ється, винайшов і навіть 
запатентував шести-
річний Роберт Петч, що 
намалював дану кон-
струкцію для того, щоб 
батько зробив йому 
таку машинку.

 8-річна Аланна Майерс з Данедіна, штат Флори-
да, винайшла засіб для безболісного зняття бинтів. 
До складу продукту входять мило, лавандове масло 

і вода. На цю 
ідею дівчинку 
н а ш т о в х н у л а 
н е о б х і д н і с т ь 
зняття бинтів 
після виписки 
з лікарні.

 Ідея ство-
рення бату-
та належить 
16-річному гім-
настові Джор-
джу Ніссену. 

які  
придумали діти

У 1718 році 12-річний Бенджамін Франклін з'явився на пляжі з двома незвичайними пред-
метами, що нагадували риб'ячі плавники. Незважаючи на глузування товаришів, Франклін в 
цей день плавав набагато швидше за своїх однолітків. Так з'явилися ласти для плавання. А в 
15-річному віці Франклін подарував світові ще одну корисну річ – крісло-гойдалку. До звичай-
ного стільця він приробив вигнуті полози. 

Саме в день народження Бенджаміна Франкліна, 17 січня, і вирішили заснувати День дитячих 
винаходів.

Винаходи,
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КАЛЕЙДОСКОП

У 2001 році Балу, американського чорного ведмедя, Лео, африканського лева, і 
Шерхана, бенгальського тигра, виявили у підвалі будинку в Атланті під час рейду 
з пошуку наркотиків, що його проводили співробітники поліції упродовж кількох 
місяців. 

Усі троє дитинчат були налякані, виснажені і заражені внутрішніми і зовнішніми 
паразитами. Департамент природних ресурсів Джорджії доставив дитинчат у «Ноїв 
ковчег» – некомерційний притулок для тварин у Локуст Гров.

Коли малюків доставили у притулок, кожен мав свій набір хвороб. Тигр Шерхан 
страждав від недоїдання й у нього була недостатня вага, у лева була відкрита інфі-
кована рана на носі через жорстоке ув’язнення у невеликому ящику. Балу, амери-
канський чорний ведмідь, був у найгіршому стані з-поміж трьох урятованих звірів, 
із джгутом, який сильно вріс у його шкіру, тому що джгут ніколи не послаблювали, 
поки росло ведмежа. Він настільки вріс у шкіру, що почав вростати у плоть, знадо-
билося хірургічне втручання, щоби його видалити й очистити всі глибокі рани. Час 
операції Балу – це був єдиний раз, коли троє братів у нещасті були розлучені один 
з одним.

Кумедна трійця, відома як «BLT», їсть, спить і грається разом. Вони навіть шука-
ють один одного, якщо хтось ховається. Дуже часто можна бачити, як вони труться 
головами і вилизують один одного. Їх пов’язали страшні перші місяці життя, і вони 
справді нерозлучні.

BLT – усі самці, й дуже часто люди запитують, чому в Лео немає гриви. Причина в 
тому, що Лео кастрували в дуже молодому віці, тому грива не росте.

«Ноїв ковчег» є некомерційною організацією і слугує домом для понад 1500 тва-
рин 100 різних видів. Працівники притулку присвятили себе порятунку тварин і за-
безпечують їм постійний догляд. Туди привозять звірів, які стали жертвами насиль-
ства, покинутих або забутих, а також тих, кого віддали з різних причин.

http://billionnews.ru/animal

Коли англійцеві Брендону 
Грімшоу було близько сорока, 
він покинув роботу газетного 
редактора і почав нове життя. 
За 13 тисяч доларів він купив 
крихітний безлюдний острів на 
Сейшелах і переїхав туди наза-
вжди. Доти на острів ось уже 
50 років не ступала нога люди-
ни. Як і належить справжньому 
робінзонові, Брендон знайшов 
собі компаньйона з-поміж або-
ригенів. Його П’ятницю звали 
Рене Лафортен. Разом із Рене Брендон почав 
облаштовувати свій новий дім. Поки Рене при-
їжджав на острів лише періодично, Брендон жив 
на ньому впродовж десятиліть, нікуди не виїж-
джаючи. На самоті.

За 39 років Грімшоу і Лафортен посадили влас-
норуч 16 тисяч дерев і облаштували майже 5 

кілометрів стежок. 2007 року Рене Лафортен по-
мер, і Брендон залишився на острові геть один.

Йому був 81 рік. Він привабив на острів 2000 
нових видів птахів і завів понад сотню гігант-
ських черепах, які у решті світу (включно зі Сей-
шелами) вже були на межі вимирання. Завдяки 
зусиллям Грімшоу на колись пустельному остро-

ві зараз знаходяться дві третини фау-
ни Сейшельських островів. Занедба-
ний шматочок землі перетворився на 
справжній рай.

Кілька років тому принц Саудівської 
Аравії запропонував Брендонові Грім-
шоу за острів 50 мільйонів доларів, 
але робінзон відмовився: «Не хочу, 
щоб у багатіїв острів став улюбленим 
місцем для проведення канікул. Краще 
нехай він буде національним парком, 
яким може насолоджуватися кожен». 
І врешті-решт домігся того, що 2008 
року острів справді оголосили націо-
нальним парком.

http://billionnews.ru/lud

за 13
 тисяч 

долар
ів

Власний острів

Троє товаришів
BLT – єдина у світі спільнота,  

у складі якої ведмідь, лев і тигр,  
які живуть в одному вольєрі

Про це кумедне правопорушення повідомляє News.
com.au. «Старший констебль Баррі (з кінологічної 
служби Нового Південного Уельсу) зупинився і по-
говорив із коалою про небезпеки перебігання дороги 
через смуги руху», – розповіли у місцевих правоохо-
ронних органах. Тварина «відмовилася» підкоритися 
вимогами поліції, після чого відбулася невелика по-
гоня, коалу «заарештували» і помістили в поліцейську 
машину.

Представники товариства щодо запобігання жорсто-
кому поводженню з тваринами (RSPCA) рекоменду-
вали відвезти її подалі від дороги й відпустити. «Вос-
таннє коалу бачили, коли вони тікала з поліцейського 
авто, залишивши наручники позаду», – зауважили в 
поліції. Зазначено, що в районі Кемпбеллтауна коал 
часто знаходять у міській зоні, оскільки тварини по-
кидають звичні місця проживання.

http://www.autosite.ua

Австралійські поліцейські 
заарештували коалу  
за порушення ПДР

В австралійському Кемпбеллтауні  
поліція «заарештувала» коалу  

за перехід у недозволеному місці
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олись давно жила в одному селі 
дів чина. За давнім слов’янським 

звичаєм після весілля прийшла вона 
жити у дім свого чоловіка. Але дуже 
незатишно було молодій невістці зі све-
крухою. Та її постійно повчала й доріка-
ла їй у всьому.

Якось уранці вирушила молода жінка 
до травника, який жив на околиці лісу.

– Що привело тебе до мене, красуне? А 
чи чоловіка приворожити?– запитав дід.

– Ніхто мені не потрібен, я чоловіка 
свого кохаю, але з матір’ю його жити 
несила.

– Що ж ти від мене хочеш?
– Прошу тебе, допоможи мені. Дай 

мені отруту, щоби я її отруїла.
– На цьому чи побудуєш своє щастя, 

молодице? Ну, та годі. Шкода мені тебе. 
Дам я тобі зілля. Щоранку заварювати-
меш його і напуватимеш цим чаєм матір 

свого чоловіка. Але тільки порада у мене 
для тебе є.

– Яка? Кажи, все виконаю, аби лиш ско-
ріше позбутися цієї змії.

– У селі ж бо в нас чутки швидко 
повзуть. Запідозрять тебе. Так от, щоби 
цього не трапилося, зміни своє ставлен-
ня до свекрухи. Стань лагідною, привіт-
ною, усміхайся. Недовго доведеться тобі 
мучитися.

Так і вчинила жінка. Ще тільки півні 
проспівали, а вона встає, хліб вимішує, 
пічку палить, кашу готує, зілля отруйне 
свекрусі заварює. І лагідно так запрошує 
її скуштувати диво-чай. Мамою кличе, 

слухається в усьому. Чоловік не нара-
діється: як рідні стали матір і дружина. 
Свекруха у невістці душі не сує. І та лю-
бов’ю, та щирою, відповідає.

Поспішає вона знову до травника, ки-
дається до його ніг зі сльозами:

– Дідусю, благаю тебе. Адже ти все 
можеш. Дай протиотруту. Забагато чаю 
заварила я свекрусі своїй. Помре. Але ж 
вона матір’ю турботливою мені стала.

– Мила моя, заспокойся. Я дав тобі 
ароматні трави, з яких ти варила для 
свекрухи смачний і корисний чай. Отру-
та ж була у твоєму серці, але з Божою до-
помогою ти її позбулася.

Мистецтво орігамі
Уже не одне тисячоліття орігамі вва-

жають одним із найоригінальніших і 
найнезвичніших видів мистецтва. Багато 
років люди сповідують головне правило 
орігамі – не додавати і не віднімати нічого 
зайвого. Через це правило в Японії оріга-
мі прийнято називати мистецтвом цілого 
аркуша. Первісно орігамі використовува-
ли в релігійних обрядах, різноманітних 
церемоніях. Варто зазначити, що в япон-
ській мові слова «папір» і «Бог» співзвучні, 
можливо, це є однією з причин надання 
релігійного смислу виробам з паперу. На 
весільних церемоніях використовували 
орігамі-метелики, якими прикрашали ке-
лихи гостей, і фігурки, що уособлювали 
наречених.

Відповідно до розвитку мистецтва орі-
гамі складність і хитромудрість фігурок з 
паперу зростала, їм дедалі більше припи-
сували надприродне значення. Існує бага-
то цікавих легенд про орігамі, важливість 
цього мистецтва у житті людини та історії 
світу.

В Японії дарують різноманітні вироби 
орігамі на щастя. Подарунок, зроблений 
власноруч, коли людина вкладає в 
нього часточку своєї душі, може 
висловити вдячність, 
дружбу, любов.

Класичне орігамі ство-
рюється без додаткових 
підручних засобів, 
клею, ножиць, тільки 
з одного рівномір-
но пофарбованого 
квадратного аркуша 
паперу. Майстер, до-
бре обізнаний із тех-
нікою орігамі, може 
оживити папір і ство-
рити з нього цілий 
світ, закласти у кож-
ну фігурку орігамі свою 
душу, свій особливий характер. Класичні 
схеми орігамі зображають тваринний, 
рослинний, казковий світ – це дивовижні 
птахи, звірі, герої зі світу казок. Досвідче-
ний майстер орігамі створює індивідуаль-
ні вироби з паперу, тим самим виводячи 
цей вид мистецтва на цілковито новий 
рівень.

Орігамі для дітей
Дуже весело і цікаво займатися орігамі 

разом із дітьми, всі вони мають непере-

січну фантазію, 
прагнення осяг-
нути щось нове, 
виявити свою 
творчість. Вига-
давши спеціаль-
ний сюжет, бать-
ки за допомогою 
орігамі можуть 
відволікти своїх 

дітей від що-
денних ви-
тівок і спря-
мувати їхню енергію у корисне русло. 

Орігамі для дітей корисне, тому що розви-
ває просторове мислення, вправність рук, 

подолання складнощів в орігамі розви-
ває чудові моральні якості, працелюб-
ність, посидючість.

Дитина, яка створює неповторні ви-
роби з паперу, може відчути себе ма-
леньким чарівником. Орігамі для дітей 
– одне з найкращих занять, яке навчить 

їх доводити початі справи до кін-
ця, зможе розвинути художній смак, 

винахідливість.

«Весілля – це коли ти заходиш 
по дівчинку, щоби з нею погу-
ляти, і більше не повертаєш її 
батькам».

Ярик, 6 років
«Коли люди люблять одне 

одного, вони постійно цілують-
ся. Але потім вони стомлюються 
цілуватися, і що їм далі робити? 
Тоді вони одружуються».

Даринка, 8 років

Як обрати чоловіка чи 
дружину?

«Потрібно, щоби вона любила 
те саме, що й ти. Наприклад, ти 
любиш футбол, а жінка стежить, 
щоби вдома завжди були чіпси і 
у що вмочувати».

Алік, 9 років
«Мама говорить, я зустріну ро-

зумного і доброго хлопця… Але я, 
мабуть, просто оберу найвищого 
і з блакитними очима».

Мілана, 7 років

Найкращий вік для 
весілля?

«Ну от, садочок закінчу – і буду 
шукати жінку».

Микита, 5 років

Як познайомилися 
твої батьки?

«Вони одразу були разом. А 
потім зустрілися в музеї».

Богдан, 6 років
«В інституті тато попросив маму 

допомогти йому з уроками. Мама 
погодилась, а потім дізналася, що 
тато був значно розумніший, ніж 
прикинувся».

Женя, 7 років

Секрет щасливої сім’ї
«Потрібно говорити жінці, 

що вона красуня, навіть якщо 
вранці здається, що її покусали 
бджоли».

Мишко, 8 років
«Моя мама ділиться з та-

том своєю їжею, а в нього не 
просить».

Таня, 6 років

Орігамі (у перекладі з японської – складений папір) – давнє мистецтво 
складання фігурок з паперу, що зародилося у Давньому Китаї, на бать-
ківщині винахідників паперу. За багато століть мистецтво орігамі змогло 
знайти своїх шанувальників у цілому світі, але найбільше поширення здо-
було в Японії. Дивовижне мистецтво тривалий час після своєї появи було 
доступне лише людям, які належали до вищих станів, де володіння техні-
кою орігамі було ознакою доброго тону. В Японії орігамі – це велика тра-
диція, що передається з вуст в уста упродовж багатьох поколінь, а техніки 
складання фігурок з паперу переписуються у нові книжки зі старих записів.

Орігамі: «мистецтво цілого аркуша» 
із Країни Сонця, що сходить

з точки зору дітей:
ЩО ТАКЕ ВЕСІЛЛЯ

      


