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Соромно буває перед людь-
ми, а совісно – перед собою, 
адже совість – внутрішній голос. 
Ніхто, крім самої людини, його 
не чує. Якщо голос совісті лу-
нає чітко, то зовнішніх впливів 
у вигляді заохочень і покарань 
не потрібно. Але як правильно 
виховати дитину, щоби 
в ній пробудився голос 
совісті?..

Дитина мовчала. Вона не ви-
мовила за свої чотири роки жод-
ного слова. Всі походи до лого-
педів, психоневрологів та інших 
фахівців були марні. Якось за 
сніданком малюк раптом голо-
сно і чітко заявив: «Каша пере-
солена!». Мама знепритомніла, а 
батько спересердя зой-
кнув: «Синку, що ж ти 
раніше мовчав?!»...

У якому віці немовля стає чоло-
віком? Від моменту усвідомлен-
ня себе як особистості. Психоло-
ги знають цей вік. Три роки. Так, 
мамусі. Три роки. Саме з цього 
віку необхідно постійно навіюва-
ти синові: «Ти – чоловік!». Саме 
з цього віку необхідно 
вчити його нормаль-
ного чоловічого слова 
«Повинен!»...

Часто можна спостерігати 
сценки непослуху дітей у різних 
місцях і в різних варіаціях. Десь 
чути дівчачий вереск або хлоп-
чаче ревіння, десь дитині варто 
лише надутися або жалібно за-
пхикати, і батько пасує й виконує 
вимогу... Але в усіх цих 
випадках сторонні свід-
ки ставлять один діа-
гноз: «розпещений»...

8
стор.

5
стор.

Норвегія – країна з одним із най-
вищих рівнів доходів на душу на-
селення. Саме це нам відомо про 
Норвегію. З точки зору обивателя в 

цій північній країні все добре (або 
майже все). Але мало кому відомо, 
що Норвегія перетворилася на май-
данчик експериментів над дітьми. 

Недарма у багатьох державах про-
ходять акції протесту проти вилу-
чення дітей із кревних сімей у цій 
країні...

Норвегія – 
викрадач
дітей?
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Любов
не розпещує

«Мовчуни» 
і «балакунчики»

Мама пробуджує
совість

Естетичне виховання – це компас 
у навколишньому світі з його му-
зикою, з його барвами, відтінками, 
формами. Розуміння того, що світ 
прекрасний і що не можна порушу-
вати його гармонію, що його слід 
зберегти для майбутнього життя 
в його первинній красі, можливо, 
зменшуючи наші часто завищені 
потреби.

Естетичне
          виховання 4
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Коли батьки вперше бачать своїх новонародже-
них малюків, їхня реакція буває непередбачува-
ною. Хтось не може стримати скупу чоловічу сльо-
зу, хтось лякається і відмовляється навіть взяти 
крихітку на руки, хтось видає здивовані вигуки на 
кшталт «Чому він такий червоний і зморщений?» 
або «А коли в дітей розплющуються оченята?».

Але найбільші відкриття чекають на батьків по-

переду! І кожне дає змогу дізнатися щось нове 
не тільки про дитину, а й про себе. Найдивовиж-
ніші здібності відкриваються у батькові, коли по-
ряд крихітна, беззахисна, але безмежно дорога 
істота. Дар передбачення небезпеки предметів 
навколо, сльози замилування, молитва і 
багато іншого, про що чоловік навіть не 
підозрював...

10 відкриттів новоспеченого батька
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Правила
синології

Шановні  
читачі!

Наразі припинено поштову 
передплату на газету «Бать-
ківський комітет України» на 
2015–2016 рр.

Наступні номери газети ви-
ходитимуть на нерегулярній 
основі.

Усім передплатниками, які 
не отримали номери за перед-
платою, повинні бути повернені 
гроші через поштові відділення.

Охочих купувати газету для 
поширення просимо телефону-
вати за номером (096) 510-47-
13. Вартість газети залежно від 
кількості замовлених газет ва-
ріюється від 1,50 до 2 грн.
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СТРІЧКА НОВИН

Батьки прийшли з фотографіями 
вкрадених у Норвегії дітей і з траур-
ними «трояндами» в руках. Квітка сим-

волізує полонену дитину, 
«конфісковану» норвезь-
кою Дитполіцією «Барне-
варн» із рідної сім’ї.

Траурні троянди покла-
ли на ґанок дипмісії краї-
ни, яка практикує каральні 
методи щодо традиційних 
сімей.

У самій Норвегії натомість 
у цей самий час пройшла 
хода проти антидитячої по-
літики норвезької влади, 
що практикує масові вилу-
чення малюків з кровних 

сімей будь-яких національностей.
Фільм «Транс-Норвегія»: https://www.

youtube.com/watch?v=5mF3ihYfYcw

Згідно з Указом, почесне звання 
присвоєно 980 жінкам – багатодітним 
матерям, які виховали до 8-річного 
віку 5 і більше дітей, створили належні 
умови для їх виховання, фізичного, ін-
телектуального і духовного розвитку..

ДЛЯ ДОВІДКИ:
Наслідком відзначення особи дер-

жавною нагородою (почесним зван-
ням «Мати-героїня») є виплата одно-
разової грошової винагороди, яка 
провадиться за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України.

Так, всім жінкам, яким присвоєно 
почесне звання України «Мати-ге-
роїня» відповідно до Закону України 
«Про державні нагороди України», ви-
плачується винагорода у розмірі де-
сятикратного прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установлено-
го з 1 січня року, в якому жінці було 
присвоє но почесне звання.

Багатодітні матері, які народили та 
виховали до 6-ти річного віку  п`ятеро  
і більше дітей,  мають право на достро-
кову пенсію за віком  після досягнен-
ня ними 50-річного віку і за наявності 
страхового стажу роботи не менше 15 
років із зарахуванням до стажу часу 
догляду за дітьми, але не більше ніж 
до досягнення дитиною трирічного 
віку.

Відповідно до Закону України «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Укра-
їною», багатодітним матерям нара-
ховується надбавка до основної пен-
сії, на яку вони мають право згідно з 
законодавством.

При отриманні нагрудного знаку та 
посвідчення «Мати-героїня» розраху-
нок надбавки до пенсії збільшується 
до максимального процентного спів-
відношення – 40% незалежно від кіль-
кості дітей.

Анна ІВАНЕНКО

Приклад для наслідування
980 українок отримали  

почесне звання «Мати-героїня»

У листі конгресмени висловлюють жаль, 
що новий проект Конституції «не заборо-
няє дискримінацію за ознаками сексуаль-
ної орієнтації та гендерної ідентичності».

Далі конгресмени, по-своєму інтерпре-
туючи поняття «права людини», фактично 
чинять тиск на українських депутатів:

«Уряд України має „безапеляційні пози-
тивні зобов’язання” захищати всіх грома-
дян, зокрема ЛГБТ-спільноту, від дискри-
мінації та насильства, як це обумовлено 
в Європейській конвенції з прав людини 
та багатьох інших міжнародних угодах з 
прав людини, в яких Україна бере участь. 
Хвиля декількох анти-ЛГБТ атак в Україні 
увиразнює необхідність у комплексному 
антидискримінаційному законодавстві в 
Конституції, яке однозначно захищало б 
усіх.

Ми з повагою закликаємо Вас і Ваших 
колег у Верховній Раді України додати 

положення про недискримінацію, в яких 
сексуальна орієнтація та гендерна іден-
тичність були б конкретно перелічені під-
ставами для захисту в новій Конституції».

Як відомо, цього року одностатеві 
«шлюби» легалізувати на всій території 
США. Це було зроблено попри те, що ра-
ніше більшість громадян на місцевих ре-
ферендумах висловилися проти цієї ідеї. 
Незважаючи на це, рішення про легаліза-
цію таких «шлюбів» було прийнято Верхо-
вним Судом США без урахування думки 
громадян.

Наступним логічним кроком у цьому 
агресивному насадженні гомосексуаліз-
му став арешт чиновниці Кім Девіс зі шта-
ту Кентуккі, яка відмовилася реєструвати 
одностатевий «шлюб» через свої релігійні 
переконання.

Упродовж кількох днів було зібрано 
десятки тисяч підписів на підтримку Кім, 

зав дяки чому її відпустили на волю тільки 
за умови, що вона більше цим не займа-
тиметься або не матиме відношення до 
реєстрації одностатевих шлюбів.

На жаль, у новій редакції української 
Конституції все-таки закладено основи 
для подальшого просування антисімейної 
політики. У зв’язку з цим пропонуємо всім 
охочим підписати петицію №22/008605-
еп «Щодо неприпустимості видалення з 
Конституції України визначення шлюбу як 
союзу чоловіка та жінки, а також щодо не-
допустимості появи в Конституції України 
нової дефініції „сексуальна орієнтація”».

Конгрес США провадить антисімейну політику  
щодо України

29 вересня Конгрес США надіслав листа на ім’я Голови Верховної Ради 
України Володимира Гройсмана із закликом забезпечити у новій Кон-
ституції України явну заборону дискримінації за ознаками сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності. 

Підтримайте петицію!Петиція
№22/008605-еп 

Відповідно до інформації ро-
бочої групи щодо змін до Кон-
ституції України, пропонується 
видалення зі статті 51 Конституції 
(в новій редакції статті 28) визна-
чення шлюбу як союзу чоловіка та 
жінки. Також пропонується вве-
дення в Конституцію нової статті 
42, де намагаються впровадити у 
правове конституційне поле дефі-
ніцію «сексуальна орієнтація».

З огляду на вищезазначене, ви-
магаємо від Президента України, 
який є ГАРАНТОМ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ:

1) захистити традиційні сімейні 
цінності українців та не допустити 
видалення з Конституції визна-
чення шлюбу як союзу чоловіка і 
жінки;

2) не допустити появи в Кон-
ституції штучної і протиправної 
дефініції «сексуальна орієнтація».

Ми вважаємо, що такі зміни 
необхідно вносити тільки демо-
кратичним шляхом – шляхом 
загальнодержавного висвітлення 
запропонованих змін до Консти-
туції України серед населення та 
проведення референдуму з ви-
щезазначеного питання.

https://petition.president.gov.ua/
petition/8605

Біля норвезьких посольств 
пройшли акції проти вилучення 

дітей із сімей
До норвезьких дипмісій у Чехії, Латвії, Литві, Естонії, 

Англії, Німеччині, Франції та Голландії вийшли батьки,  
які протестують проти державного кіднепінгу

Хода в Осло розтягнулася на сотні метрів. Мета акції – 
привернути увагу до масових вилучень дітей у Норвегії. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ok0_F4x0o5I) 

24 серпня Президент України Петро Порошенко підписав відповід-
ний указ. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Про це сказав міністр культури В’ячеслав Кириленко у радіопрограмі «Про культу-
ру». За його словами, це передбачено проектом Стратегії розвитку бібліотечної спра-
ви до 2025 року. Цей документ Мінкульт виносив на громадське обговорення упро-
довж серпня. «Він передбачає, що буде ефективне фінансування бібліотек, і та, яку 
відвідують, отримуватиме в рази більше фінансування з центрального та з місцевих 
бюджетів», – зазначив міністр.

Також В. Кириленко презентував програму зі створення бібліоавтобусів і пересув-
них бібліотечних пунктів, за допомогою яких передбачається забезпечити всезагаль-
ний доступ до книжки, навіть у найвіддаленішому селі. «Бібліоавтобуси їздитимуть 
із села в село, з містечка до містечка... Потім пересувні пункти, не стаціонарні, а які 
місяць-два в одному місці, потім переїжджають в інше», – пояснив він.

http://robinzon.tv/news/23410

Мінкульт хоче прив’язати фінансування бібліотек  
до відвідуваності й запустити бібліоавтобуси

Бібліотеки на колесах

Кім Девіс



3
стор.

N 6 (24) 2015

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232,  odnoklassniki.ru/profile/540220841118

ТРИБУНА

Чи не найважливішим інструментом 
у цьому є масова інформаційно-психо-
логічна маніпуляція. З одного боку, це 
програмування думок і прагнень мас, 
їхніх настроїв і навіть психічного стану 
з метою забезпечити таку поведінку, 
яка потрібна тим, хто володіє засобами 
маніпуляції. 

З іншого – це прихований вплив, 
факт якого не повинен помітити об’єкт 
маніпуляції. Успіх маніпуляції гаран-
товано, коли маніпульований вірить, 
що все, що відбувається, природне й 
неминуче.

Об’єктом маніпуляції може бути як 
окрема людина, так і цілі спільноти, 
а результати впливу бувають вельми 
масштабні. 

Дослідження колективного несвідо-
мого відкрило навіть методи організа-
ційної деструкції державної влади на 
основі «керованого хаосу».

Склалася наука, яка займалася цією 
проблемою, – соціальна психологія. 
Виникли потужні теоретичні концеп-
ції. Паралельно розвивалася новатор-
ська і жорстка практика «натовпоство-
рення» – перетворення великих мас 
людей на натовп – і маніпуляції нею. 
Виникли нові технологічні засоби, які 
дали змогу охопити інтенсивною про-
пагандою мільйони людей одночасно. 
Виникли організації, здатні ставити 
неймовірні раніше за масштабами по-
літичні спектаклі – й у вигляді масових 
дійств і видовищ, й у вигляді кривавих 
провокацій.

Маніпулювати масовою свідоміс-
тю можна, спираючись на так звані 
метафори й стереотипи.

Метафори – це готові штампи мис-
лення, але штампи естетично прива-
бливі. Одними з головних «матеріалів», 
якими оперує маніпулятор, є соціальні 
стереотипи.

Стереотипи, як необхідний для люди-
ни інструмент сприйняття і мислення, 
стійкі, можуть бути виявлені, вивчені 
й використані як мішені для маніпу-
ляції. Оскільки їх користь для людини 
в тому й полягає, що їх сприймають та 
оцінюють швидко, не думаючи, маніпу-
лятор може застосовувати їх як «філь-
три», крізь які його «жертви» бачать 
реальність. Якщо вдається примуси-
ти великі маси людей бачити якесь 
суспільне явище крізь потрібний 
маніпуляторові стереотип, то не-
згодним стає дуже важко закликати 
людей до здорового глузду, пере-
конати їх зупинитися, подумати, не 
приймати поспішних небезпечних 
рішень.

Для успішної маніпуляції суспільною 
думкою необхідно мати надійну «карту 
стереотипів» різних груп і прошарків 
населення – культурний контекст від-
повідного суспільства. Дуже великий 
обсяг досліджень у цій ділянці вико-
нали американські фахівці, які працю-
вали над вивченням напрямів думки 
впливових груп у закордонних країнах 
з метою впливати на ці напрями. Ця 
галузь глобальної маніпуляції свідо-
містю називається у США «публічною 
дипломатією».

Фахівці США вивчають достовірний 
стан справ і не дозволяють політикам 
вести справу неграмотно. Вони, напри-
клад, встановили, що американці масо-
во легко повірили в те, що Кеннеді вбив 
божевільний самітник, але європейці в 
це не вірять. Вони вважають, що було 
велика змова, наявність якої прихову-
ють від суспільства. Так версію вбивці-
самітника виключили з пропаганди на 
Європу.

В другій половині ХХ ст. ЗМІ почали 
використовувати технології психоло-
гічної війни.

В інформаційно-психологічній ві-
йні надзвичайно важлива пропаганда, 
вміння створити в масовій свідомості 
потрібний образ – позитивний чи не-
гативний. У літературі використову-
ється типологія пропаганди залежно 
від «кольору». Тим часом первинно цю 
типологію було розгорнуто в настано-

ві армії США «Ведення психологічної 
війни». Саме так запроваджено визна-
чення трьох типів операцій.

1. «Біла» пропаганда – це пропаган-
да, яку поширює і визнає джерело або 
його офіційні представники.

2. «Сіра» пропаганда – це пропаган-
да, яка спеціально не ідентифікує своє 
джерело.

3. «Чорна» пропаганда – це пропаган-
да, яку видають за таку, що йде з іншого 
джерела, не істинного.

В ЗМІ дедалі частіше використову-
ють прийоми «сірої» пропаганди – «ін-
формація з перших рук, висмоктана з 
пальця». Заради них ЗМІ довго боро-
лися і домоглися законного права «не 
розкривати джерело інформації». Не 
просто звичайними, а панівними стали 
посилання на «високопосадовця з кіл, 
близьких до когось або чогось, який 
побажав залишитися невідомим». Та-
ким чином, джерело не ідентифіковано 
і жодної відповідальності ЗМІ за хибне 
повідомлення не несуть.

Пропаганда і пропагандистські трю-
ки були завжди, однак важливо розумі-
ти, що ХХ століття вивело їх на новий 

рівень, чого вимагала поява інформа-
ційного суспільства й особливо мережі 
Інтернет. Завдяки йому у нинішній час 
ЗМІ активно глобалізуються. Перетво-
ренню світу на «глобальне село» спри-
яють також так звані соціальні мережі, 
які являють собою відкриті інтернет-
ресурси, призначені для спілкування, 
обміну інформацією або просто пре-
зентації інформації про себе. Вони мо-
жуть бути загальносвітового масштабу, 

на кшталт мережі Facebook, і слугувати 
засобом швидкого поширення будь-
якого виду інформації.

Отже, інформаційне суспільство 
передбачає поширення інформації 
– сигналів системи управління – по 
всій мережі суспільної організації. 
Водночас вмикаються одразу декілька 
каналів впливу. Перекриття одного з 
них вже не призводить до технологіч-
ного збою.

Саме мережева топологія замість 
простої вертикалі презентує сут-
ність нового управлінського меха-
нізму. Вивільнитися з мережевого по-
лону значно складніше.

Яка система вибудовування мережі? 
Старий механізм управління вибудо-
вувався за прямою суб’єкт-об’єктної 
лінії. Нова управлінська модель поля-
гає в програмуванні дій об’єкта через 
формування контекстного середови-
ща. Управління створює у керованого 
ілюзію суб’єктності, дозволяючи акти-
візувати особистісний потенціал остан-
нього в реалізації вирішуваних через 
нього завдань. Керований, із помно-
женою енергією вирішуючи покладені 

на нього завдання, розглядає їх не як 
результат зовнішнього примусу, а як 
власний вільний вибір.

Останнім часом до наукового (а за-
вдяки комп’ютерним іграм і до повсяк-
денного) дискурсу міцно ввійшло по-
няття «мережеві війни».

В рамках стратегеми мережевих 
війн «мережа» розцінюється як нова 
та ефективна парадигма соціальних 
зв’язків інформаційного суспільства. 
Поняття «центри впливу» не має чіт-
кого визначення. До останнього часу 
до них найчастіше відносили різно-
манітні таємні (насамперед масонські) 
організації і так звані тоталітарні секти. 
Але у зв’язку з розширенням арсеналу 
засобів інформаційної війни перелік 
«центрів впливу» суттєво розширився, 
і насамперед за рахунок різноманітних 
гуманітарних організацій та аналітич-
них центрів. Перелік фондів та орга-
нізацій великий, але головна особли-
вість мережевого простору полягає не 
в численності таких структур, а в їхній 
багатофункціональності та всеохоп-
ності. Мережевий принцип передба-
чає складну горизонтальну мережу 
організаційних елементів, відносно 
незалежних від координаційного та 
контрольного центру.

Впровадження «мережі» являє собою 
позбавлення країн, народів, армій та 
урядів частини самостійності та суверен-
ності. Тобто йдеться про план плане-
тарного контролю нового типу, коли 
управлінню підлягають не суб’єкти, а 
їхні мотивації, дії та наміри.

У мережевих війнах активно викорис-
товують науково-експертні організації 
та фонди. У цьому контексті показовою 
є галузь грантової підтримки, заснова-
на 1978 року приватною «незалежною» 
благодійною організацією – фондом 
Макартурів. Загальна програма фонду 
спрямована на підтримку громадських 
ЗМІ, включно з радіо та незалежним 
документальним кіно. Тобто саме тих 
галузей життєдіяльності, які формують 
громадську думку і, врешті-решт, три-
валі ціннісні установки.

Окрім інформаційних вкидів у ЗМІ 
через експертні організації, в інфор-
маційно-психологічній боротьбі мо-
жуть використовувати так звану ма-
сову культуру.

Через масову культуру можуть запус-
кати різноманітні ідеї – наприклад, що 
світом повинні керувати закриті таємні 
структури й спільноти (тема тамплієрів, 
«коду да Вінчі» тощо). Водночас звертає 
на себе увагу надлишок фільмів-ката-
строф. У масову свідомість вкидають 
певні блоки знаків-образів: катастро-
фи, таємні (закриті) організації як фор-
ми управління. Це не конспірологічна 
схема, а нормальна картина ідейно-
психологічної (психоментальної) про-
паганди й обробки, нейролінгвістично-
го програмування за допомогою кіно 
та масової літератури.

Зважаючи на вищесказане, мережеві 
війни можна розглядати як новий тип 
інформаційних війн в умовах глобалі-
зації. Таким чином, факт вступу світу 
в епоху інформаційної маніпуляції є 
очевидним. Постмодерн – це не лише 
метафорична мова богеми, а й затвер-
джена реальність сучасних способів 
управління.

Фрагмент із розділу  
«Інформаційні маніпуляції» 

колективної монографії  
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теорія, усунення»  

(М.: Научный эксперт, 2012,  
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СВІТ СІМ'Ї. Мистецтво бути батькаМи 

Яка наша ціль?

У педагогіці, як і в будь-якій важливій 
справі, питання цілепокладання – осно-
вне. Для чого ми виховуємо і розвиваємо 
дітей? Для чого нам дані відчуття гармонії 
і захоплення світобудовою? Спробуємо 
розібратися, для чого будь-якій дитині 
необхідне вміння бачити і помічати кра-
сиве, піднесене і незвичайне.

Найочевидніша відповідь – це розви-
ток творчих задатків, притаманних люди-
ні від народження. Естетичне виховання 
сприяє розвитку мовлення і мислення, 
розширює світогляд. А крім того – дає 
можливість у тяжку хвилину звернутися 
до прекрасного і відчути його гармонію, 
і це допомагає вистояти в труднощах і 
знайти життєву опору. Саме чуйне сприй-
няття і вміння помічати прекрасне дають 
змогу людям творити навколо себе СВІЙ 
світ. Геть не обов’язково писати вірші або 
картини і взагалі займатися творчістю 
професійно: творчий підхід допомагає 
людині і в буденному житті.

Естетика за часів епохи Відродження 
відійшла від божественної мети і постави-
ла у центр світобудови людину. До цього 
завжди існувало нероздільне внутрішнє 
розуміння зв’язку людини з Богом, цьо-
му було підпорядковано усе, і так жили 
практично всі. Починаючи з епохи Відро-
дження, людина виокремила себе, і від-
тоді настав розлад між прекрасним – чим 
тепер займається естетика – і Божествен-
ним – чим відає релігія. У наш час духо-
вне і моральне намагаються остаточно 
розвести з мистецтвом, хоча підсвідомо 
всі – від діячів культури до простих людей 
– розуміють, що насправді існує глибин-
ний зв’язок прекрасного і Божественно-
го, і бути інакше не може. І тому всесвітній 
культурний спадок неможливо осягнути, 
не знаючи історії Церкви, релігії в цілому.

Дар від Бога
Співчуваючи красі, співпереживаючи 

їй, дитина, переходячи від простого до 
складного, повинна навчитися бачити 
красу духовну.

Предмети навколо дитини повинні бути 
красивими і співзвучними національній 
культурі. Вони повинні пробуджувати 
почуття прекрасного в душі дитини, що 
і допоможе дітям від наймолодшого віку 
зрозуміти, що вони – частина великого 
народу і великої культури.

Якщо творчі задатки закладені з наро-
дження, навіщо виховувати? – може ви-
никнути запитання. Перед нами не стоїть 
завдання виховання професійних худож-
ників, акторів, співаків. Нам необхідно ви-
ховати чуйних слухачів, глядачів, співчут-
ливих людей, які розуміють і сприймають 
культуру. Адже якщо у дитини розвинуте 
естетичне чуття, то в людському плані 
вона повноцінна.

Наприклад, спів у хорі допомагає слу-
хати інших, бути чуйним до іншого го-

лосу. Спів у хорі вчить злагодженості, 
співзвучності, вміння у потрібний момент 
вступити або взяти паузу; вчить діалогу, 
розумінню того, що, хоча кожен із нас – 
особистість, але в хорі ми повинні ство-
рити гармонійне колективне звучання. 
Воно дає людині усвідомлення себе в 
колективі, можливість порівняння себе зі 
своїм оточенням, а далі – і зі своєю краї-
ною, і з усім світом.

Заняття музикою або малюванням ма-
ють дуже важливе виховне значення – 
адже насамперед це праця. І навіть якщо 
з вашої дитини не вийшло художника або 
музиканта, вона зможе оцінити творчу 
працю інших.

Коли починати?
З якого ж віку слід починати естетичне 

виховання? Думаю, що з перинатального! 
Не випадково багато традицій наказува-
ли дивитися вагітним тільки на щось пре-
красне, слухати гарну музику, малювати і 
вирощувати квіти.

Період, коли світосприйняття форму-
ється найактивніше, – від народження 
до трьох років. Саме в цьому віці найлег-
ше закласти базу. Ми повинні оточувати 
дитину красою – всім прекрасним, чим 
зможемо! Природа, витвори мистецтва, 
література – все це може дати нам необ-
хідний матеріал для естетичного вихо-
вання дітей.

Навантажувати чи ні?
Як розподілити навантаження? Яким 

матеріалом займати дитину? Маса запи-
тань… Найскладніший, але й найвірні-
ший шлях – усе це робити разом зі своєю 
дитиною. Хочете, щоби вона малювала, 
– отже, малюйте разом. Хочете, щоби спі-
вала, – співайте тощо. Контакт із дитиною 
і ваше власне ставлення до прекрасного 
дуже важливі, саме тому потрібно почи-
нати з себе.

Крім того, у дітей існують ще й вікові 
особливості сприйняття. Є чудовий ди-
тячий вік – від трьох до п’яти років, коли 
діти хочуть і будуть робити все із задово-
ленням та інтересом. Якщо у цьому віці 
їм дозволяти робити будь-які господар-
ські і творчі справи – малювати, прати, 
ліпити, співати, – і все це робити разом 
із батьками, то вони здобудуть важливий 
досвід. Найважче тут – ДОЗВОЛЯТИ це 
робити: адже діти фарби розливають, мо-
крі речі по всій квартирі тягають; усе це 
дуже незручно, а жодних шедеврів вони 
не створять! Але ж головне завдання 
батьків – викликати, а не загасити інтер-
ес, бажання пізнати прекрасне і бажання 
співтворчості!

Дуже важливо пам’ятати, що несприй-
нята краса не діє. Вона ніби не існує. Вся 
річ у вмінні помічати, відчувати, розуміти 
красу. У справі виховання красою на пер-
шому місці повинно опинитися сприйнят-
тя цієї самої краси. Для цього дуже важ-
ливо розвивати увагу і спостережливість. 
Увага – це основа накопичення сприйнят-
тя. Спрямувати погляд дитини, вимовити 
закличне: «Дивися!» – одне із найважли-
віших батьківських завдань. Без уваги 
сприйняття неможливе. І ми показуємо 
своїй дитині те, що барвисте, незвичайне, 
гармонійне, привабливе. І робити це не-
складно, аби було бажання.

Якщо зрозуміло, до чого в дитини душа 
більше лежить, до чого у неї схильність, 
нехай вона цим займається у першу чер-
гу. Але ще потрібно дати їй можливість 
рухатися вперед. Багато речей дитина 
може опанувати лише разом із дорослим, 
не можна залишати дитину на самоті з її 
захопленням. Потрібно постійно піджив-

лювати її інтерес, спілкуючись на цю тему, 
і це стимулюватиме подальший розвиток.

Багатьом здається, що театр, музей – це 
так нудно, що класичне мистецтво нелег-
ко сприймати. Але насправді залучення 
до нього надзвичайно важливе. Все кла-
сичне мистецтво сфокусоване на пошуку 
божественного, на пошуку смислу життя, 
і залучати дітей до цього пошуку потрібно 
обов’язково.

Японці провели чимало експериментів, 
досліджуючи, яка ж музика подобається 
маленьким дітям. Виявилося, що Моцарт 
їм «дорожчий», ніж якась популярна пі-
сенька. Діти інтуїтивно розуміють ті емо-
ції, які несе музика.

Якщо книга поки, зважаючи на вік, не 
під силу дитині, а вона просить «казку по-
читати», розкажіть кількома словами, про 
що йдеться, не кажіть лише, що їй «це ще 
рано». Так можна згубити інтерес.

Добре мати вдома альбом із репродук-
ціями і разом їх роздивлятися – що ж там 
так красиво «переливається, світиться, 
видніється…» Слід читати дітям добрі 
тексти – відомих авторів і, звісно, справ-
жні вірші. Саме в цьому віці дітям дуже 
важливо чути інтонацію і ритм мови.

Почнімо з себе
Спробуйте самі відзначити красу світу. 

Ми мчимося на роботу, будуючи плани 
на день, і геть не помічаємо того, що по-
мічали в дитинстві: листя пожовкло (або 
щойно з’явилося), а хмари дивовижними 
фігурами пливуть небом, як отара неба-
чених тварин… Але ж тільки від нас за-
лежить, чи побачить наша дитина це, чи 
взагалі звертатиме увагу на красу, чи ска-
же якось: «Життя нудне, світ потворний, 
немає в ньому нічого доброго!».

Не втрачайте нагоди показати дитині, 
який дивовижний цей світ у його красі і 
величі, скільки в ньому барв, звуків, яка 
мінлива погода. Не відмахуйтесь, якщо 
вона принесла для вас кульбабку: поню-
хайте і роздивіться її разом. Милуйтеся 
світом разом із дитиною так, ніби ви по-
бачили його вперше!

Сприйняття краси нерозривно 
пов’язане з потребою передати свої вра-
ження у якій-небудь формі. Допоможіть 
дитині виразитися в малюнку, рукоділлі, 
грі чи слові.

Краса  
вибудовує внутрішній світ

Естетичне виховання – це компас у на-
вколишньому світі з його музикою, з його 
барвами, відтінками, формами; компас 
у відчутті себе в цьому світі. Розуміння 
того, що світ прекрасний і що не можна 
порушувати його гармонію, що його слід 
зберегти для нашого життя у первинній 
красі, можливо, скоротивши наші часто 
завищені потреби.

Спробуймо створювати умови для ви-
никнення радості, естетичних пережи-
вань, тоді діти завжди любитимуть і довго 
пам’ятатимуть ті місця, де вони зазнали 
цих прекрасних відчуттів. Туди їх тягнути-
ме як магнітом. Що більше буде в нашому 
житті музеїв, виставок, концертів, кни-
жок, красивих куточків природи – всього, 
що несе в собі Красу, – то легше буде ви-
ховувати дітей. І тим гармонійнішою буде 
наша із ними взаємодія.

Якщо ми зможемо виховати в дитині 
цілісність, якщо вона буде розвинута і 
сформована гармонійно – серцем, розу-
мом, почуттям, – це дасть їй можливість 
бути вільною і вміти робити вибір. Естети-
ка потрібна не заради естетики, а заради 
розуміння гармонійної побудови світу. Це 
– гарантія нашого добробуту… Ми здобу-
демо благо в наших дітях!

СЕМИКІНА Е. Н.

Щороку до дитячого садка приходять різні діти: кмітливі і не дуже, 
контактні і замкнені. Але всіх їх об’єднує одне: вони дивуються будь-
чому і захоплюються чимось дедалі менше.. Їхні інтереси одноманітні – 
ляльки Барбі, трансформери, ігрові приставки... Але ж наше суспільство 
як ніколи потребує активних і творчих людей. Як же розбудити в дітях 
інтерес до творчості та емоційну чуйність?

Поради батькам

Естетичне 
виховання
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Мистецтво бути батькаМи. СВІТ СІМ'Ї

Перші слова, перші речення, перші 
прочитані напам’ять вірші – кожні бать-
ки чекають на це, починаючи від самого 
народження свого чада. Чому у декого 
це очікування розтягується на довгі мі-
сяці і роки, а в інших уже через кілька 
років після появи малюка на світ вини-
кає єдине бажання: «хоч би він помовчав 
півгодинки»? Все це тому, що розвиток 
мовлення – річ унікальна!

За стандартною схемою мовлення 
розвивається так. Двомісячне дитя по-
чинає відрізняти людську мову від ін-
ших звуків. Піврічний малюк вловлює 
інтонацію і в змозі зрозуміти, що слово 
позначає предмет, його характеристику 
або дію. В рік карапуз вимовляє 10-12 
слів, позначаючи свої потреби і назива-
ючи знайомих людей і предмети. У два 
роки людина починає говорити про-
стими реченнями, багато повторювати, 
вдосконалює вимову знайомих слів. У 
три роки мовлення зазвичай оформ-
люється як стабільне вміння, і до п’яти 
років грандіозними темпами розвива-
ється словник. Після п’яти років зазви-
чай виринають дефекти вимови звуків, 
але з дитиною вже можна спілкуватися 
на будь-які теми. Це, повторимо, стан-
дартна, класична схема, в яку не «вкла-
даються» 25-30% сучасних дітей.

Саме на цих дітей – «нестандартних» 
щодо мовного розвитку – часто став-
лять штампи геніальності або розумової 
відсталості. А вони лише проявляють 
індивідуальність мовленнєвого розви-
тку! Частина з них переганяє своїх ро-
весників, уже в два роки не закриваючи 
рот, захлинаючись і балакаючи про все 
на світі, читаючи напам’ять довгі поеми 
й відповідаючи на телефонні дзвінки 
тривалістю не менше півгодини. Інші, до 
п’яти років включно, можуть обмежува-
тися елементарними словами, обходи-
тися знаками і мімікою, жахаючи родичів 
та педагогів.

Однозначно сказати, що краще, – не 
можна.

«Мовчуни» – це зазвичай спокійні, 
флегматичні діти, дуже уважні, «ґрунтов-
ні», не за роками серйозні. Вони букваль-
но «вбирають» мову оточення, «запаса-
ються» словами, мовними зворотами, 
стежать за вимовою звуків. Найчастіше 
вони починають говорити одразу «чи-
сто», оформлюючи свої думки лаконічно 
і чітко. Частина «мовчунів» – це ті, хто, 
зазнавши певну мовленнєву невдачу в 
ранньому дитинстві (наприклад, його 
не розуміли, не слухали, не реагували), 
свідомо воліє мовчати у 3-5-річному віці.

«Балакунчики» – це у більшості своїй 
активні, допитливі і непосидючі малюки. 
Вони часто бувають капризні, примхли-
ві, конфліктні. Спершу їхня балакучість 
ґрунтується на відтворенні інформації 
зовнішнього світу, вони повторюють все 

і за всіма. Все, що виходить від дорослих, 
транслюється по радіо і телебаченню, 
вони на льоту схоплюють і, недовго ду-
маючи, – відтворюють. Із такою дитиною 
нелегко знайти спільну мову, за її «пер-
ли» батькам часто доводиться червоні-
ти. У два роки дитині важко зрозуміти, 
чому не можна дослівно, голосно і з за-
доволенням цитувати дядька, який по-
слизнувся і впав на вулиці.

Ось декілька порад батькам «неорди-
нарних» щодо розвитку мовлення діток.

Поради батькам «мовчунів»:
1. Не поспішайте в усьому догоджати 

малюкові, робіть вигляд, що «не розуміє-
те» його жестів, але й самі не спілкуйте-
ся з ним жестами – тільки словами.

2. Стимулюйте артикуляційний апа-
рат малюка. Не хоче говорити? Нехай 
співає (бодай просто головні звуки), цо-
кає або клацає язиком, наслідує «голоси 
тварин».

3. Ніколи при ньому на скаржтеся лю-
дям на його «мовчазність», тим паче не 
сваріть і не висміюйте його за це.

4. «Фільтруйте» потік інформації, 
який малюк споживає: замість теле-
візора оберіть аудіокнигу або дитя-
че радіо. Будьте при ньому коректні, 
пам’ятайте: всі почуті ним у період 
«мовчання» слова і вислови він одного 
разу відтворить.

Поради батькам «баланукчиків»:
1. Дитині потрібно регулярно бути в 

колективі ровесників або братів і сес-
тер, різниця у віці з якими не перевищує 

3-5 років. Якщо «замкнути» балакуна 
вдома, погано буде і вам, і йому. Це, втім, 
і «мовчунів» стосується повною мірою.

2. Учіть його слухати. Слухати музику 
(краще класичну). Слухати звуки приро-
ди, звуки міста. Він повинен зрозуміти, 
що іноді цікавіше слухати «навколо», ніж 
слухати лише себе.

3. Привчіть дитину до діалогу. Побіль-
ше питайте його про нього самого: «що 
ти думаєш?», «що ти відчуваєш?», «що 
тобі подобається?». Такі запитання пе-
репрямовують мислення малюка із зо-
внішнього – на внутрішній особистий 
світ. Це допоможе формуванню самосві-
домості й особистості в цілому.

4. Ніколи не хизуйтеся його успіха-
ми у присутності самого малюка. Він 
може вирішити, що його «цінність» 
для вас тільки в тому й полягає, що він 
може розповідати вірші дві години без 
перерви.

І ще. На основі розвитку мовлення в 
перші роки життя не поспішайте робити 
висновки про те, як складеться у май-
бутньому доля вашої дитини. Не слід 
приписувати йому геніальність чи бачи-
ти недоліки в якомусь індивідуальному 
прояві мовленнєвого розвитку.

http://www.harbor.ru

За стандартами, з двох років дитина 
повинна чітко розрізняти схожі звуки: 
наприклад, «ш» і «с», «м» і «н». Якщо ж 

вона їх не розрізняє, то постарається 
замінити. Наприклад, говорить «ньяч» 
замість «м’яч».

У три роки дитина здатна відчувати 
ритміку слова, кількість складів у сло-
ві, який склад наголошений. Зрозуміло, 
діти в цьому віці можуть перекручувати 
слова, але кількість складів і наголоси 
повинні бути однакові. Наприклад, за-
мість слова «капітан» дитина може ска-
зати «пікатан».

У три з половиною роки малюк по-
винен уже вміти добре вимовляти ши-
плячі (допускається іноді плутати зі 
свистячими).

До чотирьох – чотирьох з полови-
ною років мова дитини повинна стати 
чіткою, як у дорослого. Батькам варто 
придивитися, чи не висовує малюк язик 
між зубів під час мовлення, особливо 
під час вимови «с», «з», «ш», «ж».

У нормі до п’яти років дитина пови-
нна правильно вимовляти всі звуки, зо-
крема і «р», і шиплячі. Речення повинні 
бути поширені, мова – різноманітна, 
словниковий запас зростає з кожним 
днем. Якщо ж у п’ять років дитина не 
здатна вивчити навіть невеликий ві-
ршик – також необхідна консультація 
логопеда.

До шести років дитина повинна вмі-
ти відмінювати слова («дістань рукою 
до стелі», а не «дістань руку до стелі»), 
творити і видозмінювати їх («вели-
кий», «превеликий»), складати речення 
тощо.

http://nashamama.com
Фото – кадр із к/ф «За сімейними обста-

винами» (Невістка – Г.Польських, логопед – 
Р.Биков, свекруха – О.Ханаєва).

«У вашої фівчинки фефекти фікції...»
КОЛИ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ З ДИТИНОЮ ДО ЛОГОПЕДА

Якщо у батьків виникли бодай найменші сумніви, що дитина непра-
вильно вимовляє звуки або слова, – звернутися до фахівця потрібно 
неодмінно! Що раніше це зробити, то простіше й успішніше пройде ліку-
вання і корекція дикції.

«Мовчуни» і «балакунчики»:
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ Й ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Дитина мовчала. Вона не промовила за свої чотири роки жодного 
слова. Батьки зневірилися. Всі походи до логопедів, психоневрологів та 
решти фахівців не мали результатів. Якось за сніданком малюк раптом 
голосно і чітко заявив: «Каша пересолена!».

Мама знепритомніла, а батько завив: «Синку, що ж ти раніше мов-
чав!?»

На що син незворушно відповів: «Ну, так, приводу не було…»
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ПІДВОДНИЙ 
ПАРК

Зеленого озера

Український художник 
і фотограф з міста Бер-
дянськ В’ячеслав Міщен-
ко дарує шанувальникам 
свого таланту прекрасну 
можливість поринути у 
чарівний світ чудових 
природних створінь – 
равликів. Працює 51-річ-
ний майстер у різних 
напрямах, але головний 
із них зосереджений на 
макрозйомці, зокрема на 
серії веселих фото, при-
свячених життю різнома-
нітних маленьких земних 
мешканців.

http://udivitelno.com

Одна лише 
крапелька 
із ніжного 
   дощу...

Чіпси
Страшно навіть уявити, скільки жирів міститься у цих пересмажених картопляних 

шматочках. І ми ще дивуємося, чому зростає кількість дітей з надмірною вагою!
Альтернатива: тоненько нарізати картоплю і запекти в духовці. А ще краще – ви-

їхати на природу і запекти картоплю в золі.

Жувальні цукерки
Солодощі з розряду «озолотити стоматолога». Шматочки 

таких цукерок намертво застряють між зубами, руйнуючи 
емаль.

Альтернатива: сухофрукти. Смачно і корисно. А ще 
можна зробити домашні цукати.

Чупа-чупс
По суті – це суміш цукру та штучних ароматизаторів. А ще – барвників, підсилювачів 

смаку та інших «спокус».
Альтернатива: саморобні півники на паличці. Змастити бляшану форму олією і на-

лити туди розплавлений цукор зможе кожен. Не забудьте заздалегідь помістити в фор-
му паличку.

Шоколадні батончики
Багато хто вважає, що вони навіть корисні: у них є горіхи. На жаль, крім горіхів, у 

батончиках море цукру. І – так! – штучних ароматизаторів.
Альтернатива: мюслі-батончики або смажені горішки. Чим не смаколик? 

Сухарики з ароматизаторами
Зі смаком того, зі смаком сього… Зрозуміло, що ні того, ні сього в них немає – тільки 

хімічна імітація аромату. І сіль. Багато солі.
Альтернатива: нарізати кубиками чорний або білий хліб і висушити в духовці. І не 

складно, і не шкідливо.

Газована вода
Дієтологи сварять газовані напої не стільки за «газики», скільки за страшенно висо-

кий вміст цукру. Щодо дієтичної газованої води – там містяться 
підсолоджувачі, які можуть бути ще шкідливішими, ніж цукор.
Альтернатива: квас. У ньому також є бульбашки.

Соки в коробках
Усі знають, що фруктові соки корисні. Але не всім відомо, що 

промислові соки – відновлені, тобто виготовлені з концентратів 
або навіть порошків. І містять дуже багато цукру.

Альтернатива: пити такі чудові напої, як узвар і домашній 
морс.

http://ditey.com/baby_food

чупа-чупс
Багатьом батькам не подобається, що їхні 

діти час від часу вимагають черговий розрекла-
мований «смаколик». Вихід – запропонувати ди-
тині гідну заміну. Яку?

Домашній льодяник

ЧИМ ЗАМІНИТИ ЛАСОЩІ, 
ШКІДЛИВІ ДЛЯ ДІТЕЙ

VS

Зальцкаммергут – дивовижно гарна «країна озер» у федеральній про-
вінції Австрії – Штирії. Тут на дні Грюнер-Зе (Зеленого озера) знаходить-
ся справжній парк-привид.

Зелене озеро біля підніжжя гори Хохшваб можна побачити повноводним 
упродовж лише трьох місяців на рік – з травня по липень. Решту часу на 
цьому місці знаходиться звичайний парк із деревами, клумбами і лавками. 
Люди гуляють по доріжках, вдихаючи гірське повітря і слухаючи спів пташок. 
Але у травні потоки талої води починають наповнювати долину, а до червня 
рівень води сягає 12 метрів. Стежки і лавки, дерева і вкриті квітами клумби 
– все йде під воду. Простих відпочивальників змінюють допитливі дайвери.

http://hronika.info
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Мистецтво бути батькаМи. СВІТ СІМ'Ї

Я спостерігаю такі сценки у різних місцях і в різних варіаці-
ях. Десь замість дівочого вереску хлопчаче ревіння, десь усе 
обходиться беззвучно: дитині достатньо надутися, і батьки, 
передбачаючи неминуче, пасують і виконують вимогу. Десь 
картинка трохи тьмяніша: дорослий іще намагається гнути 
свою лінію, а дитина не верещить – просто жалісно хникає. 
Але в усіх цих випадках сторонні свідки ставлять один діа-
гноз: «Розпещений».

Коли говорять про причини, то найчастіше зазначають: ди-
тина одна в сім’ї, на неї вся любов та увага, от і росте панок, а 
«піддані» плачуть задовго до підліткового віку.

У цих поясненнях – логічних, адекватних – мене завжди 
бентежило одне питання: чому багато любові спотворює 
особистість? Чому взагалі любов спотворює? Адже любов – 
це наша головна цінність, це наближення до Божества. Хіба 
вона породжує зло? Виходить, що єдина відповідь тут – отже, 
це не любов. Зло є відсутність Бога і відсутність любові. Отже, 
те, що призводить до зла – в даному випадку розпещеності, – 
це нелюбов, нестача любові, хоч і як абсурдно це на перший 
погляд.

Якщо прийняти думку, що справжня любов не повинна б 
призводити до зла, то можна побачити чимало проявів саме 
нестачі любові до дитини, яку ми називаємо розпещеною.

Часто це, по-перше, надмірна турбота дорослих про 
власний спокій. Адже багато хто так і кажуть у конфліктних 
ситуаціях: «Та залиш ти йому цей мультик! Я просто чути не 
можу, як він кричить! Мене відвезуть на «швидкій»!». Це ду-
шевні лінощі: лінь роз’яснювати, витримувати «сцени», за-
ймати чимось корисним дитину, якій не дозволили «ламати 
очі». Дозволити три години дивитися ТБ, пригостити чіпсами, 
купити банальну іграшку простіше, ніж намагатися відволік-
ти дитину, терпіти крик і суспільне невдоволення, якщо кон-
флікт трапляється поза домом.

Насправді «сцени» – аж ніяк не постійний супутник від-
мови. Якщо дитя звикає, що відмовляють йому не так уже й 
часто, а коли відмовляють – отже, привід серйозний і заліз-
но незаперечний, – тоді малюк бачить, що сенсу горланити 
і лити сльози немає жодного, простіше домовитися. Дитина, 
яка знає, що крик – це не метод, піддається на вмовляння, 
погоджується на заміну: наприклад, слухати книжку замість 
п’ятого мультика, пекти з мамою пиріг замість чупа-чупса 
тощо.

Тільки при такій твердості важливо, щоби йшлося не про 
вміння маніпулювати дитиною: абияк навчитися все їй за-
бороняти без шкоди для батьківської психіки. Важливо за-
бороняти тільки справді шкідливе і пояснювати дитині, 

чому саме те і те їй у даний момент не корисно, тоді це 
буде проявом любові і турботи.

Забороняти щось просто тому, що мамі не до дитини, – це 
така ж нелюбов, як і потурання, її також породжує надмірна 
турбота про себе, кохану. Півгодини підряд вимагати: «Стій 
сумирно, мовчи, не кривляйся!», поки мама теревенить по 
телефону, не значно краще, ніж дозволяти чаду «стояти на 
вухах», щоби не псував мамі нерви. Кажу це як людина, яка 
періодично впадає то в одну крайність, то в іншу: усе це че-
рез нестачу душевних сил на дитину, а частіше – через не-
бажання їх витрачати. Адже варто де-небудь у поліклініці за-
тіяти з дітьми простеньку гру – і не доведеться ані потурати, 
дозволяючи бешкетувати, ані закручувати гайки.

Часто батьківські капітуляції, що відбуваються через над-
мірну турботу про власний спокій, супроводжуються спро-
бою дорослих перекласти всю відповідальність на дити-
ну. Вони так і кажуть: «У нас Машу від телевізора не відтягнеш 
– як сяде, так і дивиться годинами…», «Катю надвір не виве-
деш: я почну збиратися – вона в сльози! Не любить гуляти, і 
все», «Такий от у нього характер!», «Він не хоче, що ж я вдію?».

А спробуйте перефразувати: «У нас Машу не відучиш гра-
ти на дорогах…», «Катя взимку гуляє в одному платті! Я 
по шубу – вона в сльози», «Любить кицьок вбивати – такий 
характер!», «Лікар сказав, що без уколів у Колі немає шансів, 
а він – не хоче, що я вдію?». Зрозуміло, що в таких випадках 
батьки знайшли б у собі сили переламати ситуацію, але ж і 
потурання з телевізором, покупкою шкідливої їжі, відмовою 
від корисних занять, дозволянням грубіянити – також по-
своєму небезпечно для дитини, і відповідальність за при-
страсть, наприклад до ТБ, аж ніяк не на немовляті!

Другий тип стосунків, у яких не вистачає батьківської лю-
бові, – це ставлення до дитини як до чогось не до кінця 
живого, як до глини, будівельного матеріалу, або як до 
гарної ляльки – але не як до особистості. Батьки люблять не 
саму дитину, а свої плани про те, якою вона повинна бути, 
або люблять тільки своє задоволення від спілкування. Поки 
дитина мала, з нею бавляться, як з лялькою. Буває, жінка гото-
ва витрачати безліч часу у дитячих магазинах, обираючи най-
миліші з платтячок та іграшок, годинами обробляти і викла-
дати в інтернет фотографії «донечки», плести їй хитромудрі 
кіски – але дуже мало готова з дитиною просто розмовляти.

Іще частіше, ніж батьки, сприймає дітей як іграшку старше 
покоління. Одна літня пані так якось мені і сказала: «З дітьми 
потрібно займатися господарством і вихованням, а з онука-
ми зате награєшся!». Внука-ляльку приємно смикати за щічки 
і пригощати цукеркою, а стежити за дисципліною геть непри-
ємно, тому в перервах між цукерками ляльку можна посади-
ти до телевізора, а після – ще трохи із задоволенням пограти. 
Можна нескінченно йти у «ляльки» на поводі, щоби вона не 
«зламалась» і не зіпсувала настрій гравцям своїми каприза-
ми й упертістю. Нехай росте моральним покидьком, зате ми 
мило проводимо час – така «любов»…

І, нарешті, ще один очевидний недолік любові до дити-
ни – це коли дорослий занадто переймається тим, щоби 
малюк якомога сильніше любив його самого, зараз і в 
майбутньому. Тут душевний розвиток чада приносять у 
жертву доброму іміджові батьків, які свідомо не хочуть псу-
вати цей імідж заборонами, відмовами й уже тим паче по-
караннями. Аде дорослі намагаються купити любов дитини 
пестощами і потуранням, не підозрюючи, що формують геть 
не любов, а егоїстичне споживацтво. Любов не виростає 
там, де сіяли не її…

Олена ФЕТИСОВА

Страшний крик з мого дитинства. Тоді він різав вуха і захоплював серця 
біля кабінету стоматолога. І от я чую його у фойє БК, куди прийшла запи-
сувати дитину на хореографію. Несамовитий вереск і тиша, знову вереск, 
і він наближається. Змінюється буркотінням і гнівними криками… Нарешті 
можна розібрати слова і побачити крикуна. Це дівчинка років п’яти, 
ошатно вдягнена. На голові акуратний «кошичок» із хитромудрим 
зигзагом, щоки надуті, а в червоних очах – сльози і залізна воля.

– Сюди не хочу! Не хочу, я сказала! – дівчинка зрідка ви-
крикує, вереск більше не потрібен: бабуся й обоє батьків 
і без того покірно ведуть її до виходу. Біля гардероба 
мама востаннє пробує піти на перемовини:

– Ну, поглядь, он там, в автоматі, шоколадний 
коктейль – ми його завжди після танців брали б. А 
он там…

– Ні-іііі – голос стрімко переходить у вереск. Бабуся 
нервово підкидається, мама хворобливо морщиться, і 
все сімейство панічно біжить із БК, куди так і не вдалося 
прилаштувати дитину...

Любов не розпещує ПЕРШЕ.
Вихованням хлопчика повинен за-

йматися батько. Причому від самого на-
родження. Свого народження, а не з на-
родження сина. Оскільки виховання в сім’ї 
– це не моралізаторство. Хлопчик копіює 
зразок поведінки свого батька, а не його 
слова.

ЗАПИТАННЯ МАМАМ: чи хочете ви, щоби 
ваш син став таким, як і ваш чоловік?

ДРУГЕ.
Чоловік повинен бути сильним. А що 

це означає? Вміти приймати рішення і бра-
ти на себе відповідальність за ці рішення. 
Приймати рішення і нести відповідальність 
– дві сторони однієї медалі. Свобода з од-
ного боку. Обмеження свободи з іншого.

ПРИКЛАД: чоловік приймає рішення, але 
несе за них відповідальність його жінка. Це 
не чоловік, а матусин синок. Мужчинка.

Чоловік не приймає рішення, але несе 
за них відповідальність. Це не чоловік, а 
підкаблучник.

ЗАПИТАННЯ БАТЬКАМ: чи вчиться ваш син 
самостійно приймати рішення й відповіда-
ти за них?

ТРЕТЄ.
Свобода починається з са мо  обме  же н- 

ня.
СХЕМА ВИХОВАННЯ (для тат):
«Найкраще – мамі. Тому що вона дівчин-

ка. Потім коту, тому що він безпорадний і 
залежить від нас. А потім уже нам із тобою. 
Тому що ми – чоловіки».

ЧЕТВЕРТЕ.
У якому віці хлопчик стає чоловіком? 

З моменту усвідомлення себе як особис-
тості. Психологи знають цей вік. Три роки. 
Саме з цього віку необхідно постійно наві-
ювати синові: «Ти – чоловік!». Саме з цього 
віку необхідно вчити його нормального 
чоловічого слова «Повинен!».

Чоловік повинен. Уміти терпіти. Уміти 
перемагати себе. Уміти помилятися. Уміти 
бути ніжним. Уміти бути грубим. Уміти бути 
різним. Уміти відповідати за свої слова. Чо-
ловік повинен уміти БУТИ.

П’ЯТЕ.
До дитини потрібно ставитися як до 

дорослого. Це не означає, що з нею не по-
трібно гратися, не пробачати її помилки, не 
пестити її, не усміхатися до неї.

ШОСТЕ.
Дитині можна помилятися. Вона до-

сліджує світ навколо себе, досліджує його 
межі. Знаєте, чому чоловіки схожі на дітей? 
Тому що чоловіки також розсувають межі 
цього світу. Чоловік повинен бути неспо-
кійним. Він – рушійна сила людства. А жінка 
– сила збереження.

Не можна карати хлопчака за помил-
ки. Їх потрібно виправляти. Йому само-
му. Самостійно. Але з вашою підказкою і 
допомогою.

«Жінок шкода.  
Постійно скаржаться,  

що мужиків навколо немає.
Жінок не шкода.  

Виховують своїх синочків як дівчат.
Результат закономірний».
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(Закінчення. 
Початок у попередньому номері)

Ні сорому, ні совісті?
Совість тісно пов’язана із поняттям 

сорому. Навіть прислів’я існує: «Є совість 
– є сором, а сорому немає – і совісті не-
має». Із соромом зараз геть кепські спра-
ви. Достатньо вийти надвір і поглянути 
на щитову рекламу, на жіночі наряди, уві-
мкнути телевізор, увійти в інтернет.

Показово, що й дитяча демонстратив-
ність, що значно зросла за останнє де-
сятиліття, нерідко вирізняється саме 
безсоромністю. Діти не просто крив-
ляються, як мавпочки, а імітують непри-
стойні жести і поведінку. Їхні інтереси, 
лексика, манери і зовнішній вигляд свід-
чать не просто про бажання вирізняти-
ся, а про бажання вирізнятися своєю 
розбещеністю.

Не варто думати, що дитяча демонстра-
тивність завжди була такою. Загалом вона 
буває різна і геть необов’язково передба-
чає відсутність сорому (а отже, й совісті). 
Можна «цікавничати», зображаючи том-
ливість і вередливість (у це грати не хочу, 
а в це хочу; сьогодні з тобою дружу, завтра 
– ні), можна намагатися мати розумніший 
вигляд, доросліший, поважно розміркову-
вати про речі, в яких насправді ще нічого 
не тямиш; можна, навпаки, зображати ма-
ленького, сюсюкати. Можна демонстра-
тивно ображатися, можна привертати до 
себе увагу, зображуючи кошеня, цуценя, 
якогось казкового персонажа. Коротше 
кажучи, існує чимало дитячих форм де-
монстративної поведінки, в яких немає 
нічого непристойного, де розпущеністю 
навіть не пахне. Але оскільки діти наслі-
дують те, що бачать навколо, а навколо 
триває просто несамовита пропаганда 
розпусти, зміщення акцентів дитячої 
демонстративності – не дивина.

Соромно буває перед людьми, а сумлін-
ня точить себе, адже сумління – внутріш-
ній голос. Ніхто, крім самої людини, його 
не чує. «Совість, – як указує доктор пси-
хологічних наук Т. А. Флоренська, – більш 
глибоке і зріле переживання, що спо-
нукає до усвідомлення морального по-
рушення». Якщо голос совісті лунає чітко, 
то зовнішніх впливів у вигляді заохочень і 
покарань не потрібно.

Зараз для багатьох батьків питання за-
охочення і покарання дітей вийшли на 
перший план саме тому, що в дітях не 
розвинуті соромливість і совісність. А як 
вони можуть бути розвинені, якщо бать-
кам самим не соромно?

Поняття гріха  
полегшить виховання

Однак діти дуже рано і без детальних 
пояснень розуміють слово «гріх». Мене 
завжди це вражало, адже і слово не з ни-
нішнього життя, і смисл його не такий вже 
простий. Скільки дорослих грішать «без-
соромно, безпробудно», а ще й доведи, 
що грішать. Хоч скільки бийся – нічого 
не доведеш, якщо у людини «своя прав-
да». Але дитяча душа, ще не замутнена 
пристрастями і вадами, виявляє зна-
чно більшу мудрість і легко розуміє те, 
що потім, у дорослому віці, може від-
мовлятися сприймати.

Коли моя дочка була маленька, слово 
«гріх» у побутовій мові майже не вжива-
лося. Звісно, його всі знали, але воно було 
непопулярне, віддавало «релігійним мра-
кобіссям», а отже, неблагонадійністю, яку 
тоді також називали інакше: про благо-
надійну людину заведено було говорити, 
що вона політично грамотна і морально 
стійка.

Я не пам’ятаю, через що так усе трапи-
лося, що саме натворили мої діти. Навряд 
чи дещо надзвичайне – вони загалом 
були не хуліганські. Але, тим не менше, 
провина була, і – це я запам’ятала добре 

– мені ніяк не вдавалося донести до них, 
що так поводитися не можна. Восьмиріч-
ний син доводив свою правоту і кивав 
на товаришів: мовляв, їх за те саме не 
сварять. Я наводила аргументи, але вони 
видавалися йому непереконливими, він 
дедалі більше входив у раж, спір загрожу-
вав затягнутися до ночі.

Трирічна донька, зважаючи на вік, у 
наших дебатах повноцінно брати участь 
не могла, але уважно спостерігала за їх 
перебігом і, судячи з виразу обличчя, під-
тримувала брата.

Я почувалася у глухому куті. Можна 
було, звісно, покарати дітей і тим самим 
покласти край дискусії. Але впливати си-
ловими методами, не досягнувши розу-
міння, мені не хотілося, оскільки я не сум-
нівалася, що в цьому випадку все знову 
повториться. І тут я несподівано для себе 
самої вигукнула:

– Ну що тут довго доводити?! Не можна 
так поводитися! Розумієш? Не можна! Це 
гріх!

І він так само несподівано зрозумів. І не 
тільки він, а й крихітка. Причому навіть 
швидше, ніж брат. Я це одразу побачи-
ла по очах. Секунду тому вони дивилися 
спідлоба, не по-дитячому напружено і на-
їжачено, ніби відмежовуючись від мене та 
моїх слів. А згадка про гріх, ніби списом, 

пробила незриму стіну, і я одразу побачи-
ла, що дітям стало соромно. Не страшно, 
що мама зараз розгнівається, а саме со-
ромно. І мені не довелося навіть малень-
кій доньці пояснювати значення незнайо-
мого слова. Тому що в глибині душі вони 
від самого початку розуміли мою право-
ту, але свавілля заважало це визнати, їм 
хотілося наполягти на своєму. А незвичне 
на слух, але таке важливе для душі слово 
миттєво поставило все на місця.

Кілька років тому шкільна подруга при-
гадала цю історію і сказала, що її тоді 
вразила моя фраза: «Поняття гріха по-

легшує виховання». Вона видалася їй 
дивною і суперечливою (ми тоді взагалі 
любили сперечатися «до хрипу», це вва-
жалося ознакою інтелігентної людини). 
Але минув час, і на прикладі власних ді-
тей вона переконалася, що так, справді 
легше.

Тож у справі морального виховання 
становище у православних матерів зна-
чно виграшніше, ніж у невоцерковлених 
жінок. На перший погляд може здаватися 
навпаки, адже віруючі люди часто йдуть 
урозріз із віяннями часу і вимотують собі 
нерви через те, на що невоцерковлена 
людина у наші дні навіть уваги не зверне. 
Але мир і благодать, коли всі в сім’ї задо-
волені, не обов’язково свідчать про те, що 
сімейний корабель рухається у правиль-
ному напрямку. Якщо ним не керувати, то 
легко налетіти на риф або сісти на мілину. 
Та й затишшя нерідко буває перед бурею.

Зате у православних матерів є чіткі і 
непохитні опори в цьому «вічно мінливо-
му», як бісівське марення, світі. Христос 
завжди Один і Той самий. Часто буває до-
статньо лише подумати: а як би Він велів 
нам вчинити у тій чи іншій ситуації? – і 
там, де тільки щойно був туман, одразу 
проясниться.

Зрозуміло, я не закликаю матерів на-
пустити на себе суворість і постійно ти-
цяти дитину носом, що гріх, а що ні. Такі 
«лобові атаки» не можуть бути частими, 
інакше гострота сприйняття притупиться, 
може трапитися девальвація найважливі-
ших понять і слів.

Виховання особистості – процес дуже 
індивідуальний, адже кожна особистість 
неповторна. Тут недоречні шаблони, 
хоча, на перший погляд, це так полегшує 
життя. Із кимось треба посуворіше, з ки-
мось пом’якше. Комусь достатньо зазна-

чити, що мама засмутилася, і вже стане 
соромно, совість заговорить.

Але таких, чуйних від природи, совіс-
них дітей із твердим моральним стерж-
нем, яких і виховувати особливо й не 
треба, тому що вони самі все розуміють із 
напівпогляду, одиниці. Тому без того, що 
мовою інформаційної війни гидливо на-
звано «моралізаторством» і «тиском», не 
обійтися. За умов, коли діти такі дезорієн-
товані, як зараз, їм часто доводиться по-
яснювати навіть дуже, здавалося б, прості 
й очевидні з точки зору моральності речі. 
Адже традиційні цінності вперто намага-
ються звульгаризувати, а цинізм, навпа-
ки, зробити привабливим.

Наприклад, по радіо з посмішкою по-
вторюють новоспечений афоризм: «У 
мене совість чиста: я нею не користую-
ся», а в інтернеті з’являються немислимі 
ще нещодавно оповідки про страшного 
монстра під назвою Совість, який усіх 
гризе і пиляє, і скрегоче. І буває вона тіль-
ки у похмурих і понурих людей, а в самого 
автора, за його власним зізнанням, Сові-
сті немає.

У таких, м’яко кажучи, непростих умо-
вах не моралізаторства, а аморальності 
слід боятися. Потрібно боятися того, що 
у збитої з пантелику дитини взагалі не 
сформуються нормальні уявлення про 
життя, і вона виросте моральним калі-
кою, моральним виродком. 

І не «тиску» на дітей слід зараз боятися, 
а того, що наші законодавці, виконуючи 
вимогу Ради Європи щодо захисту прав 
дитини, заборонять домашні покарання. 
А такий закон означатиме, що дітей не 
можна не тільки ляснути або ставити у ку-
ток, а й викликати у них почуття провини, 
оскільки це – насильство. Тобто, апеля-
ція до совісті також виявиться під забо-
роною. І за розмови про гріх, подібні до 
тих, які я вела із сином та донькою, можна 
буде отримати штраф, а то й загриміти за 
ґрати.

Що допомагає  
пробудити совість?

Але як же все-таки не перетворити 
моральне виховання на палицю, від якої 
діти потім шарахатимуться у різні боки? 
Адже не секрет, що надмірний тиск і за-
йве моралізаторство справді можуть ви-
кликати протест.

Мамі для того, щоби її повчання не 
нав’язли в зубах, необхідно мати з дітьми 
не формальні і не напружені, а справді сі-
мейні, теплі, довірливі стосунки. Потрібно 
знати душу своєї дитини, знати, чим вона 
дихає. Потрібно перекривати доступ 
у її душу різноманітній мерзоті, тому 
що інакше вона дихатиме смородом і 
осквернятиметься. Потрібно давати ди-
тині корисні для душі знання і враження. 
А для цього потрібен час.

Якщо мама бачить дітей уривками – 
вранці, поспішаючи на роботу і поспіхом 
збираючи їх у садок і школу, а ввечері, 
похапцем готуючи вечерю і кваплячись 
заштовхати їх у ліжко, щоби «викраяти 
бодай годинку для себе», – діти змалеч-
ку звикають, що їхнє життя протікає у 
якомусь іншому, позасімейному про-
сторі. Й віддаляються, не встигнувши 
наблизитися.

Дуже важливо діяти, як зараз кажуть, 
«на позитиві»: не лінуватися зазначати 
правильні, сумлінні вчинки дитини і ви-
словлювати з цього приводу своє схва-
лення і радість. Ми ж значно частіше по-
мічаємо, коли щось не так, і починаємо 
«пісочити». Але ж дитина охочіше і швид-
ше сприйме ваші слова, коли вони у неї 
будуть пов’язані з чимось приємним, а не 
зі сльозами й образою.

Тетяна ШИШОВА

Мама пробуджує
СОВІСТЬ
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Д звінок пролунав, коли Андрій Петро-
вич втратив уже надію.

– Доброго дня, я з приводу оголошення. 
Ви даєте уроки літератури?

Андрій Петрович вгледівся в екран віде-
офону. Чоловік близько тридцяти. Строго 
одягнутий – костюм, краватка. Усміхається, 
але очі серйозні. В Андрія Петровича тень-
кнуло під серцем: оголошення він викладав 
у мережу лише за звичкою. За десять років 
було шість дзвінків. Троє помилилися номе-
ром, іще двоє виявилися страховими аген-
тами, що працювали за старими методами, 
а один сплутав літературу з лігатурою.

– Д-даю уроки, – затинаючись від хви-
лювання, сказав Андрій Петрович. – Н-на 
дому. Вас цікавить література?

– Цікавить, – кивнув співрозмовник. – 
Мене звуть Максим. Дозвольте спитати, які 
умови.

«Задарма!» – ледь не вирвалося в Андрія 
Петровича.

– Оплата погодинна, – примусив себе ви-
мовити він. – За домовленістю. Коли б ви 
хотіли почати?

Співрозмовник зам’явся…
– Перше заняття безкоштовне, – поспі-

хом додав Андрій Петрович. 
– Давайте завтра, – рішуче сказав Мак-

сим. – О десятій ранку вас влаштує? До 
дев’ятої я відвожу дітей до школи, а потім 
вільний до другої.

Ц ієї ночі Андрій Петрович не спав: хо-
див по крихітній кімнаті, не знаючи, 

куди подіти руки, що тремтіли від хвилю-
вання. Ось уже дванадцять років він жив на 
злиденну допомогу з безробіття. З того дня, 
як його звільнили.

– Ви занадто вузький фахівець, – сказав 
тоді, ховаючи очі, директор гуманітарного 
ліцею. – Ми цінуємо вас як досвідченого ви-
кладача, але ось ваш предмет, на жаль. Ска-
жіть, ви не хочете перевчитися? Віртуальна 
етика, основи віртуального права, історія 
робототехніки – ви цілком могли б викла-
дати це. Як ви вважаєте?

Андрій Петрович відмовився, про що чи-
мало потім шкодував. Нову роботу знайти 
не вдалося, література залишилася в ліче-
них навчальних закладах. Заощадження 
швидко скінчилися, й Андрієві Петровичу 
довелося затягнути пасок. Потім продати 
старий аеромобіль, антикварний сервіз, 
речі. А потім... – Андрієві Петровичу памо-
рочилося в голові щоразу, коли він при-
гадував це, – потім настала черга книжок. 
Давніх, грубих, паперових. За раритети 
колекціонери давали гарні гроші, тож деякі 
книжки годували цілий місяць.

Врешті-решт в Андрія Петровича зали-
шилося півсотні книжок – найулюбленіших, 
тих, з якими розлучитися не міг: Ремарк, 
Хемінгуей, Маркес, Булгаков, Пастернак... 
Вони стояли на етажерці, займаючи чотири 
полиці.

«Якщо цей хлопчина, Максим, – хаотич-
но думав Андрій Петрович, нервово похо-
джаючи від стіни до стіни, – якщо він... Тоді, 
можливо, вдасться відкупити назад Баль-
монта. Чи Муракамі».

Пусте, зрозумів Андрій Петрович рап-
том. Неважливо, чи вдасться відкупити. Він 
може передати, ось воно, ось що єдине має 
значення. Передати! Передати іншим те, що 
знає, те, що має.

Максим подзвонив у двері рівно о 
десятій.

– Проходьте, – заметушився Андрій Пе-
трович. – Сідайте. Із чого ви б хотіли почати?

Максим обережно всівся на край стільця.
– Із чого ви вважатимете за потрібне. Ро-

зумієте, я профан. Повний. Мене нічого не 
вчили.

– Так-так, звісно, – закивав Андрій Петро-
вич. – Як і всіх решту. В загальноосвітніх 
школах літературу не викладають майже 

сотню років. А зараз вже не викладають і в 
спеціальних.

– Ніде? – запитав Максим тихо.
– Боюся, що вже ніде. Розумієте, напри-

кінці двадцятого століття почалася криза. 
Читати стало ніколи. Спочатку дітям, потім 
діти подорослішали, і читати стало ніколи 
їхнім дітям. Іще більше ніколи, ніж батькам. 
З’явилися інші задоволення – в основному, 
віртуальні. Ігри. Різноманітні тести, квести... 
– Андрій Петрович махнув рукою. – Ну, і 
звісно, техніка. Технічні дисципліни почали 

витісняти гуманітарні. Кібернетика, кванто-
ві механіка й електродинаміка, фізика висо-
ких енергій. А література, історія, географія 
відійшли на задній план. Особливо літера-
тура. Ви вловлюєте, Максиме?

– Так, продовжуйте, будь ласка.
– У двадцять першому столітті перестали 

друкувати книжки, папір замінила електро-
ніка. Але і в електронному варіанті запит на 
літературу спадав – стрімко, у кілька разів 
у кожному новому поколінні порівняно з 
попереднім. Як наслідок, зменшилась кіль-
кість літераторів, потім їх не стало взагалі 
– люди перестали писати. Філологи протри-
малися на сотню років довше – завдяки на-
писаному за двадцять попередніх століть.

Андрій Петрович замовчав, витер рукою 
спітніле раптом чоло.

– Мені нелегко про це говорити, – сказав 
він нарешті. – Я усвідомлюю, що процес за-
кономірний. Література померла тому, що 
не вжилася із прогресом. Але ж діти, ви ро-
зумієте... Діти! Література була тим, що фор-
мувало розум. Особливо поезія. Тим, що 
визначало внутрішній світ людини, її духо-
вність. Діти ростуть бездуховними, ось що 
страшно, ось що жахливо, Максиме!

– Я сам дійшов такого висновку, Андрію 
Петровичу. І саме тому звернувся до вас. 
Андрію Петровичу, мені потрібні лише ази. 
Я знайду літературу в мережі, читатиму. Ви 
навчите мене?

– Так, – сказав Андрій Петрович твердо. 
– Навчу.

Він підвівся, схрестив на грудях руки, 
зосередився.

– Пастернак, – сказав він урочисто. – 
Мело, мело по всій землі, мело, сніжило. Сві-
ча горіла на столі, свіча горіла...

– Ви прийдете завтра, Максиме? – нама-
гаючись вгамувати тремтіння в голосі, запи-
тав Андрій Петрович.

– Неодмінно. Тільки от... Знаєте, я працюю 
управителем у заможної сімейної пари. У 
мене невисока зарплатня. Але я можу при-
носити продукти. Якісь речі, можливо, по-
бутову техніку. Вас влаштує?

Андрій Петрович мимоволі почервонів. 
Його би влаштувало і задарма.

– Звісно, Максиме, – сказав він. – Дякую. 
Чекаю вас завтра.

День ішов за днем. Андрій Петрович 
збадьорився, заохотився до життя, 

в якому несподівано з’явився смисл. На 
зміну поезії прийшла проза, Максим ви-
явився вдячним учнем. Миттєво все влов-
лював. Андрій Петрович не переставав 
дивуватися, як Максим, спершу глухий 
до слова, не відчуваючи вкладену в мову 
гармонію, з кожним днем осягав її краще, 
глибше.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоєвський, 
Купрін.

Булгаков, Хемінгвей, Бабель, Ремарк, 
Маркес, Набоков.

Вісімнадцяте століття, дев’ятнадцяте, 
двадцяте.

Класика, белетристика, фантастика, 
детектив.

Якось, у середу, Максим не прийшов. 
Андрій Петрович увесь ранок мучився в 
очікуванні, вмовляючи себе, що той міг за-
хворіти. Не міг, шепотів внутрішній голос. 
Скрупульозний і педантичний Максим не 
міг. Він жодного разу за півтора року ані на 
хвилину не спізнився. А тут навіть не зате-
лефонував. Під вечір Андрій Петрович уже 
не знав, куди себе подіти, а вночі так і не за-
плющив очей. Вранці побрів до відеофону.

– Номер відключено від обслуговування, 
– повідав механічний голос.

Наступні кілька днів проминули, як один 
жахливий сон. Навіть улюблені книжки не 
рятували від гострої туги і відчуття власної 
нікчемності, що знову виринуло.

Андрій Петрович вибрався з дому, коли 
вже нестерпно було знаходитися у чоти-
рьох стінах.

– А, Петрович! – вітав старий Нефедів, 
сусід знизу. – Давно не бачилися. А чого не 

виходиш, соромишся, чи що? Тож ти наче ні 
до чого.

– Тобто соромлюся? – отетерів Андрій 
Петрович.

– Ну, що цього, твого, – Нефедів провів 
ребром долоні по горлу. – Який до тебе хо-
див. Я все гадав, чого Петрович на старості 
років з цією публікою зв’язався.

– Ви про що? – в Андрія Петровича похо-
лоло всередині. – З якою публікою? Про що 
ви взагалі говорите?

– Ти що ж, справді не знаєш? – сполохався 
Нефедів. – Новини подивися, про це всюди 
гудять.

Андрій Петрович не пам’ятав, як дістався 
до ліфта. Піднявся на чотирнадцятий, трем-
тячими руками намацав у кишені ключ. З 
п’ятої спроби відчинив, дошкандибав до 
комп’ютера, прогортав стрічку новин. Сер-
це раптом зайшлося від болю. З фотографії 
дивився Максим, рядки курсиву під знім-
ком розпливалися перед очима.

«Викритий господарями, – ледве сфоку-
сувавши зір, зчитував з екрана Андрій Пе-
трович, – у розкраданні продуктів харчу-
вання, одягу і побутової техніки. Домашній 
робот-гувернер, серія ДРГ-439К. Дефект 
керуючої програми. Заявив, що самостій-
но дійшов висновку про бездуховність 
дітей, з якою вирішив боротися. Самовіль-
но навчав дітей предметів позашкільної 
програми. Від господарів свою діяльність 
приховував. Вилучений з обігу... За фактом 
утилізований.... Громадськість занепоко-
єна виявом... Фірма-виробник готова від-
шкодувати... Спеціально створений комі-
тет постановив...»

Андрій Петрович підвівся. На заціпені-
лих ногах прокрокував до кухні. Відчинив 
буфет, на нижній полиці стояла принесена 
Максимом почата пляшка коньяку. Андрій 
Петрович зірвав корок, почав озиратися, 
шукаючи склянку. Не знайшов і хильнув 
з горла. Закашлявся, випустивши пляшку, 
відхитнувся до стіни. Коліна підломили-
ся, Андрій Петрович тяжко опустився на 
підлогу.

«Котові під хвіст, – прийшла гірка думка. – 
Все котові під хвіст».

Увесь цей час він навчав робота. Бездуш-
ну залізяку. Вклав у неї все, що є. Все, заради 
чого тільки варто жити.

Дзвінок у двері.
Андрій Петрович, стиснувши зуби, ру-

шив відчиняти. На порозі стояли двоє дітей. 
Хлопчик років десяти. І дівчинка на рік-два 
молодша.

– Ви даєте уроки літератури? – дивлячись 
із-під чубчика, що спадав на очі, запитала 
дівчинка.

– Що? – Андрій Петрович отетерів. – Ви 
хто?

– Я Павлик, – зробив крок уперед хлоп-
чик. – Це Гануся, моя сестра. Ми від Макса.

– Від... Від кого?!
– Від Макса, – вперто повторив хлопчик. 

– Він наказав передати. Перед тим, як він... 
як його...

– Мело, мело по всій землі, мело, сніжи-
ло! – дзвінко викрикнула раптом дівчинка.

Андрій Петрович схопився за серце, ков-
таючи судомно, запихнув, заштовхав його 
назад у грудну клітку.

– Ти жартуєш? – тихо, ледь чутно вимовив 
він.

– Свіча горіла на столі, свіча горіла, – 
твердо вимовив хлопчик. – Це він казав пе-
редати, Макс. Ви будете нас вчити?

Андрій Петрович, чіпляючись за одвірок, 
зробив крок назад.

– Боже мій, – сказав він. – Заходьте. За-
ходьте, діти.

Майк ГЕЛПРІН
Нью-Йорк

Мал. Ю. Кондратьєва
Переклад вірша Б. Пастернака 

«Зимова ніч» Л. Талалая.

„Свіча горіла 
    на столі,
  свіча горіла…”
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ДОМІВКА. Школа щасливої сіМ’ї
Часто буває, що на початку сімейного 

життя молоді люди ставляться один до 
одного з трепетною любов’ю. Супутники 
ретельно добирають слова, в поведінці 
чемні, уважні й тактовні. Однак, чого грі-
ха таїти, згодом сіра рутина вносить свої 
корективи. Ритм прискорюється і про-
хання про допомогу стають 
коротшими і відривчастими. 
Лицар кохання стає грубим 
і мовчазним, а дама при-
мхливою і дратівливою. Що 
відбувається? Куди діваєть-
ся романтика? А повернути 
прекрасні стосунки – за-
вдання олімпійської склад-
ності, скажете ви.

Пропонуємо відповіді на 
ці запитання побачити у се-
кретах лінгвістики, а точні-
ше – у тонкощах такої части-
ни мови, як дієслово.

Перша форма вживання 
дієслів – інфінітив. Це те 
мовлення, яке нагадує служ-
бу в армії. Зі строгою інтона-
цією можна почути команди: 
«Принести відро!»; «Не спа-
ти!»; «Винести сміття!»; 
«Приготувати вареники!»; 
«Купити порошок!».

 Сім’ї, де панують стосунки 
«командир – солдат», ззовні 
є взірцевими за порядком, 
усе гаразд із дисципліною 
дітей. Команди там викону-
ються все швидше і майже 
миттєво.

 Водночас, дорогі друзі, 
не поспішайте симпатизу-
вати подібним дієсловам 
у рідних домівках. Адже 
солдату строгої і сурової сімейної 
служби колись-таки дуже закортить 
демобілізуватись.

Друга форма дієслів – це імператив. 
Звучить уже не так різко і жорстко, як в 
інфінітиві, але все ж таки це повеління, 
бо обмежує волю. Дана форма дієслів 

може стати цілком прийнятною у сімей-
них відносинах, особливо з дітьми, за 
умови пом’якшення інтонації і додаван-
ня слів ввічливості. Це перетворить ви-
могу на прохання. Приміром, «не забудь, 
люба, зашити кишені», «будь ласкавий, 
купи сьогодні пральний порошок».

Третя форма дієслів – це умовний 
час. Як багато взаємних образ і непо-
розумінь могли б зникнути з наших до-
мівок, якби замість армійських чи вчи-
тельських наказів використовувались 
прохання про допомогу дієсловами 
умовного часу: «Ти не могла б мені пода-

ти чаю?», «Може, ти відремонтував би 
кран?», «Я б не проти з’їсти вареників із 
сиром». 

Зауважте, любі друзі, ми всього лише 
додаємо частку «би», але як вона багато 
змінює! Ця маленька хитринка у речен-
ні залишає свободу прийняття рішення 

за тим, до кого звертаються. Такою фор-
мою ми виявляємо глибоку повагу до 
співрозмовника і не діємо тиском. На 
подіб ні прохання важко відповісти від-
мовою. Цей підхід може стати першим 
кроком до відновлення зруйнованих 
стосунків.

Четверта форма вживання дієслів – 
майбутній час. У такий спосіб у повсяк-
денному житті підтримується доброзич-
лива атмосфера. Адже завжди приємно 
почути «я буду рада, якщо ти допомо-
жеш з покупками», «буде дуже добре, коли 
ми це зробимо разом», «буде краще, якщо 

зробити це так».
На додачу до вищесказа-

ного варто переглянути осо-
бливості правильного вико-
ристання займенників «Ти» і 
«Я». Так, так, саме з цієї теми 
життя частенько виводить 
нам круглі двійки. Тож, увага! 
Маленьке правило: аби ви-
словити якесь невдоволен-
ня чи зробити зауваження, 
замість образливого «Ти» у 
реченні вартує вжити повідо-
млення з «Я», яке виражатиме 
ваше ставлення, а не звинува-
чення опонента. До прикладу, 
замість обурливого «ти ніко-
ли зі мною не радишся» краще 
сказати «я почуваюся недобре, 
коли зі мною не радяться або 
нехтують». Щоб не звучало 
категорично і однобоко, за-
мість репліки «ти постійно 
мене виправляєш» краще ви-
словитись так: «Мені прикро, 
коли я чую від тебе на свою 
адресу зауваження, особливо 
при сторонніх». 

І справді, сім’ї, котрі у спіл-
куванні застосовують за-
міну «Ти»-повідомлень на 
«Я»-повідомлення, а дієслова 
наказових форм перетворю-
ють на умовний та майбутній 
час, пожинають солодкі пло-

ди міцних та мирних взаємин. Словом, 
граматика сімейного щастя працює на 
славу!

 Воістину повні мудрості і глибини Со-
ломонові слова: «Золоті яблука на сріб-
ній тарелі – це слово, сказане до ладу».

Анжела ПОЛІЩУК

Колись мудре-
ці запитали Ци-
церона: «Якщо 
б ти став ім-
ператором, то 
який перший 
закон запропо-
нував би при-
йняти Сенату?». 
Цицерон відпо-
вів: «Це був би 
закон про від-
повідальність за 
сказані слова».

Смерть і життя –  
у владі язика,

 або
Граматика спілкування

1. Квартира смертельно небезпечна!
Усі предмети, які лежать нижче рівня твого по-

ясу, будуть або знищені, або використані для за-
вдання тілесних ушкоджень. 90% твоїх справ з 
«виховання» дитяти – це спроби врятувати його 
від травми.

2. У тебе неприємний характер.
Ти впізнаєш себе в його капризах, у його впер-

тості, у його вередуванні. Схоже на маленьке кри-
ве дзеркало. Заразом зрозумієш, скільки ти голо-
ву морочив своїм предкам.

3. Зате ти станеш ідеалом для дочки.
Саме ти сформуєш її смак щодо чоловіків. На-

магайся поводитись відповідно, якщо хочеш, 
щоби в тебе з часом з’явився порядний зять.

4. Не все залежить від тебе.
Коли ти вперше впустиш дитину головою на 

підлогу (не «якщо», а саме «коли»!), ти молити-
мешся, щоб усе закінчилося добре. Навіть якщо не 
знаєш жодної молитви й ніколи ні в кого не вірив.

5. Ти – «поганий слідчий».
До двох років дитина навчиться маніпулю-

вати твоєю жінкою, як циган сонцем. Якщо не 
хочеш жити з маленьким диктатором, тобі са-

мому доведеться командувати, карати і 50 разів 
на день говорити слово «ні». Неприємна роль, 
але хтось повинен це робити.

6. Вільний час – коли він спить.
Малюк – роботодавець, який не знає трудово-

го кодексу. Вихідних для нього не існує.
7. Гарний мультфільм можна переглянути 

50 разів.
8. Ти міг би вести перемовини з терористами.
«Він не хоче надвір. Ні, він хоче надвір. Ні, ці ру-

кавички не підходять. Ні, він не просуватиме ручку 
в рукавчик. Ні, він усе-таки не хоче надвір...» Усі 
перемовини – м’яким голосом, з усмішкою та зі 
зменшувально-пестливими суфіксами.

9. Щастя є.
Малюк не тільки сам щиро переживає все, що 

відбувається, а й тебе примушує відчувати дуже 
гостро радість, ніжність, замилування. Хоч яким ти 
будеш циніком, від багатьох його вчинків і фраз 

тобі доведеться витирати сльози замилування. І 
немає тут чого соромитися.

10. Ти – конячка, і-го-го!

  

10 відкриттів, які зробить 
чоловік, ставши батьком

«...Син 
на

родився 
вагою 

3650 г. І коли 

нас чекали на 

виписці, 
перед 

нами виноси

ли малюків 

вагою 2500. 

І чоловік си

дів і дум
ав: які в

они 

крихітні, от нашого зараз 

принесуть – богатир! Більшим буде! 

Винесли на
 вигляд т

очно такого ж, і 

перші слова чо
ловіка бул

и: „А де ще 

кілограм?!!”».
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Щоби перегляд телевізійної реклами 
згубно не відбився на розвитку дитини, 
слід прищеплювати їй певні психологіч-
ні якості. А зробити це буде не так і про-
сто – адже по той бік екрана проти вас 
працює ціла команда професіоналів, до 
якої входять досвідчені режисери, та-
лановиті психологи та інші фахівці, чия 
мета – привернути увагу споживача.

Яскраві сюжети, підвищена гучність, 
картинка, яка стрімко змінюється, – те, 
що часто дратує величезну кількість до-
рослих, водночас захоплює юного гля-
дача з незміцнілою психікою.

Сьогодні психологи хором стверджу-
ють, що реклама робить дітей занад-
то агресивними, легкозбуджувани-
ми, а також прищеплює хибні життєві 
цінності.

Провели експеримент: 10 рекламних 
роликів, об’єднаних в один блок, пока-
зали групі дітей різного віку під час пе-
регляду художнього фільму. Результати 
виявилися несподівані навіть для самих 
психологів.

2 з 10 роликів були адресовані, та й ці-
каві, виключно дітям. Однак після неве-
ликого опитування виявилося, що окрім 
них діти звертали увагу ще, як мінімум, 
на 3 ролики, цільова аудиторія яких 
була вже далеко не дитячою.

Так, молодші школярі виявили підви-
щений інтерес до реклами, де дорослі 
потрапляють у ситуації, в яких присутня 
велика кількість яскравих і насичених 
кольорів. Старші школярі зацікавили-
ся рекламою, яка містить небезпечні 
трюки, нібито «наукові експерименти», 
симпатичні представники протилежної 
до дитини статі. Підсумок: з 10 роликів 
об’єктом інтересу стали цілі 8, замість 
двох прогнозованих.

На користь фахівців з реклами пра-
цює і гіпертрофована дитяча уява, що 
робить ефект перегляду в рази сильні-
шим. Все це разом притягує дитину, як 
магніт, вона почувається причетною до 
того, що відбувається на екрані, їй не 
набридає дивитися один і той самий ре-
кламний ролик десятки разів.

Близько половини всіх глядачів ре-
клами відносяться до вікового діапа-
зону від 4 до 6 років. Варто зазначити, 
що існує зворотна пропорція віку 
дитини до часу перегляду реклами. 

У підлітків час, проведений у спостері-
ганні за рекламними героями, знижу-
ється вдвічі. Отже, цілком імовірно, що 
рекламники цілеспрямовано намага-
ються впливати на найменших гляда-
чів. Так, саме так!

Одразу ж постає запитання, а який 
смисл орієнтувати дорогу рекламу на 
таку недієздатну публіку? А смисл є.

Мабуть, найпоширеніший з ефектів 
реклами – ефект пилки. «Мамо! Купи!» 
— до болю знайома дитяча фраза, яку 
можна почути, зайшовши чи не в кожен 
магазин. Та й не всі батьки можуть від-

мовити своїм чадам. 
Часом це призводить 
до геть безглуздих по-
купок, не потрібних ні 
дитині, ані дорослим.

Однак «ефект пил-
ки» – не найзгубніший 
за своїми наслідками.

Реклама, яку люди-
на дивилася в глибокому дитинстві, у 
віці 4-6 років, дуже сильно впливає на 
її подальший вибір. «Запавши в душу», 
бренд стає невід’ємною частиною життя 
людини, до нього виробляється особли-
ва довіра, яка може довго не зникати 
навіть після низки розчарувань.

Людина, сформована під дією теле-
візійної реклами, зіткнувшись із якось 
проблемою, надає перевагу не праці 
над нею, а виправленню стану справ по-
дитячому – купивши смачну шоколадку 
давно знайомого бренда. Та й просто 
зголоднівши, не почне розігрівати собі 
домашній борщ, а відвідає вкрай шкід-
ливий ресторан дешевого харчування, 
куди в дитинстві його так вабили яскра-
ві іграшки.

Підсумок: велика кількість реклами 
на телебаченні й відсутність контро-
лю в її «споживанні» вирощують з 
людини справжнісіньку споживаць-
ку машину, яка повинна купувати 
завжди й за будь-яких обставин. Чи 
може такий споживач вести адекватне 
соціальне життя – питання відкрите. 
Життя таких людей орієнтоване на спо-
живання. Заволодіння тією чи іншою 
річчю – ось їхній критерій успішності. 
Виробники буквально підсаджують на-
селення на голку споживання, створю-
ючи культ своєї продукції, підігріваючи 
інтерес до неї дедалі новими її зразками.

Психологи з усього світу вже б’ють на 
сполох. Останнім часом кількість їхніх 
клієнтів зростає у геометричній прогре-
сії. Усе це – результати неправильних 
життєвих цінностей.

Люди рухаються по життю до певних 
цілей, досягнувши які, розуміють, що 
витратили значну частину свого життя 

марно, отримавши лише барвисту об-
гортку з екрана телевізора. Ба більше, 
ці хибні орієнтири породжують цілу 
гору комплексів, адже хтось завжди ма-
тиме в рази більше. Вже сьогодні мож-
на говорити про підірване психічне 
здоров’я цілих націй у країнах, де тех-
нології реклами застосовують не одне 
десятиліття.

Яких же вжити заходів, аби ваша ди-
тина не стала черговою людиною-спо-
живачем? Можливо, варто позбутися 
набридливого телебачення, просто ви-
кинувши з дому телевізор? Однак мало-

ймовірно, що це сприятиме досягненню 
мети. Тим паче, що вплив піар-компаній 
не обмежується лише телебаченням.

Найнадійніший спосіб не допустити 
підміни життєвих орієнтирів – прово-
дити з дитиною профілактичні бесі-
ди, розкладаючи життєві пріоритети 
самостійно.

Чудовим рішенням стане проведення 
рольових ігор, де дитина виступатиме в 
ролі продавця, а ви – покупця. Це допо-
може сформувати в дитини правильне 
уявлення про методи і цілі реклами.

З підлітками – трохи важче. Особли-
вість такого віку – пубертатний період 
з усіма його наслідками. Саме по цьому 
слабкому місцю і б’ють рекламники.

Сексуальний підтекст реклами навіює 
дівчатам-підлітками спотворені уявлен-
ня про мораль. Дитина концентрується 
на фізіології та символіці сексу, що за-
гальмовує розвиток особистості, а це, 
відповідно, призводить до куди серйоз-
ніших наслідків.

Невміння мислити критично – ось 
основна проблема більшості підліт-
ків, і саме цього їх необхідно навчити 
насамперед.

http://anvictory.org

Нова операційна 
система від компанії 
Microsoft Windows 10, 
яку встановили вже 
понад 14 млн осіб, 
за замовчуванням 

налаштована стежити за 
користувачами

Журналісти переважно із захо-
пленням відгукуються про нову 
ОС від Microsoft. Вони вживають 
такі епітети, як «дивовижна», «ча-
рівна» і «фантастична». Новинку 
описують як систему зі зручнішим 
інтерфейсом, яка працює швидше 
і плавніше, ніж попередні версії 
Windows.

Однак зазначають, що заводські 
налаштування Windows 10 перед-
бачають високий ступінь втручан-
ня в особисті дані користувача. 
Так, ОС здатна читати електро-
нну пошту, отримувати доступ до 
контактів та заміток календаря. 
Новий вбудований браузер Edge, 
що прийшов на зміну Internet 
Explorer, добирає рекламу на 
основі зібраної про користувача 
інформації. Крім того, повідомля-
ють, що персональний помічник 
Cortana «вільно грає з особисти-
ми даними».

«Я дуже здивувався, довіда-
вшись про такий ступінь втручан-
ня і збору даних. І ще більше мене 
вразило те, що ці налаштування 
Microsoft виставив за замовчу-
ванням. Я певен, що більшість 
користувачів приймуть їх, не по-
цікавившись деталями, і навіть не 
уявлятимуть, скільки персональ-
ної інформації вони віддають», – 
розповів веб-розробник Джона-
тан Порта.

За його словами, ОС завжди 
хоче знати місце перебування 
користувача, а також про те, де 
він уже побував. Причому цю ін-
формацію Windows 10 може пере-
давати не тільки в Microsoft, а й 
«довіреним партнерам». «А хто ці 
«довірені партнери»? Хто їм дові-
ряє? Я, наприклад, не належу до 
тих людей, які зараз комусь дові-
ряють», – сказав він.

У 45-сторінковій ліцензійній уго-
ді Windows 10 є пункт, у якому 
вказано, що Microsoft отримає 
доступ і зберігатиме дані, зокре-
ма конфіденційну інформацію 
користувачів, коли вважатиме за 
потрібне.

Windows 10 
шпигує за 

користувачами

Зір і слух – саме їх використовує реклама для того, 
щоби донести інформацію. Варто зазначити, що це осно-
вні інформаційні канали всього людства, а отже, їх важ-
ливість не можна недооцінювати. Тим паче, що діти, не 
маючи життєвого досвіду, часто виявляються вразливи-
ми перед потоком рекламних роликів і перевантажені 
інформацією, не завжди, до речі, корисною.

Реклама-руйнівник:
БЕРЕЖІТЬ ДІТЕЙ!

Можна запропонувати декіль-
ка простих правил, дотримуючись 
яких, ви зможете протистояти 
згубному впливу реклами на вашу 
дитину.
 Не варто дивитися рекламу ра-

зом із дитиною. Слід або відволікти 
її на перерву, або перемкнути теле-
візор на інший канал.
 Залучіть дитину до віршів, не-

хай замість рекламних слоганів у 
її голові лунають твори дитячих 
класиків.
 Розвійте мрії про виграш за 

допомогою «заповітної» кришечки. 
Спробуйте запропонувати витягну-
ти одну правильну зі ста, розкажіть 
про імовірність такого виграшу.
 Піддайте тези з реклами не-

щадній критиці, нехай дитина по-
бачить марність рекламних ілюзій.
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Якось у квартирі молодої жінки роз-
цвів кактус. До цього він 4 роки стир-

чав на підвіконні, схожий на похмурого 
й неголеного двірника, і раптом такий 
сюрприз. «Дивно, що мене вважають зліс-
ним бездушним стервом, – подумала жін-
ка. – Це все неправда, у бездушних і злих 
кактуси не цвітуть».

У приємних думах про заквітчаний 
кактус вона випадково стала на ногу по-
хмурому чоловікові в метро. На його 
зауваження вона не закричала, як за-
звичай, із обуреним виглядом: «Ах, якщо 
вже ви такий пан, то їздіть на таксі!», – а 
всміхнулася:

– Не сердьтеся на мене, будь ласка, мені 
немає за що триматися, якщо хочете – 
станьте мені також на ногу і будемо квити.

Похмурий чоловік проковтнув те, що 
збирався озвучити їй. Потім вийшов на 
своїй станції і, купуючи газету, замість 
того щоби нахамити продавчині, яка за-
плуталася, підраховуючи решту, і обізва-
ти її тупою коровою, сказав їй:

– Нічого страшного, перерахуйте 
ще раз, я також зрання не сильний в 
математиці.

Продавчиня, не чекаючи на таку відпо-
відь, розчулилася й віддала безплатно два 
старі журнали і цілу купу старих газет пенсі-
онерові – постійному покупцеві, який дуже 
любив читати пресу, але купував щодня 
лише одну, чи не найдешевшу газету. Звіс-
но, нерозпроданий товар належало спису-
вати, але будь-які правила можна обійти.

Задоволений старий пішов додому з 
оберемком газет і журналів. Зустрівши 
сусідку з верхнього поверху, він не вла-

штував їй щоденний скандал на тему: 
«ваша дитина наче слон гупає по квартирі 
і заважає відпочивати, виховувати треба 
краще», а поглянув і здивувався:

– Як дочка ваша виросла! Ніяк не за-
тямлю, на кого схожа більше, на вас чи 
на батька, але напевно красунею буде, у 
мене око пильне.

Сусідка відвела дитину в садок, при-
йшла на роботу в реєстратуру і не почала 
кричати на нетямущу бабцю, яка записа-
лася на прийом до лікаря на вчора, проте 
прийшла сьогодні, а мовила:

– Та нічого, не засмучуйтеся, я теж іноді 
забуваю свої справи. Ви посидьте хвиль-
ку, а я уточню в лікаря, раптом він зможе 
вас прийняти.

Бабця, потрапивши на прийом, не по-
чала вимагати виписати їй дуже дієві, але 
недорогі ліки, які можуть миттєво допо-
могти вилікувати хворобу, погрожуючи 
в разі відмови написати скарги в усі ін-
станції аж до Страсбурзького суду з прав 
людини, а зітхнула і сказала: «Я ж іще не 
цілком глузд втратила, розумію, що ста-
рість невиліковна, але ви мене, лікарю, 
пробачте, що шкандибаю до вас постійно, 
як на роботу».

А лікар, прямуючи ввечері додому, рап-
том згадав бабцю і пожалів її. Він подумав, 
що життя в його звичній метушні летить 
мимо, і, піддавшись раптовому поклико-

ві, зупинився біля найближчого магази-
ну, купив букет квітів, торт із кремовими 
трояндочками і поїхав геть в інший бік. 
Під’їхав до будинку, піднявся на третій по-
верх і постукав у двері.

– Я тут подумав, ну навіщо ми все ді-
лимо, ніби діти, що граються у пісочни-
ці. Я ось тобі торт купив, тільки от я на 
нього випадково поклав свій портфель, 
і він прим’явся. Але це не страшно, на 

смакові якості це ж не вплинуло. Я ще 
купив тобі квіти, тільки вони теж трохи 
прим’ялися цим самим портфелем. Але, 
може, відійдуть?

– Неодмінно відійдуть, – відповіла жін-
ка, – ми їх реанімуємо. А в мене новина. 
Тільки уяви, я сьогодні прокинулася, див-
люся на віконце, а в мене кактус розцвів. 
Бачиш?

Наталія ВОЛНИСТА

Проста історія про те,
що добрі вчинки неодмінно повернуться

П’ятирічна дочка – мамі, яка 
приміряє нову шубу:

– Матусю! Яка ти в цій шубі 
гарна!

– Правда?.. – зраділа мама.
– Правда. Ти в ній на вівчарку 

схожа!
***

У маршрутці чоловік поступився 
місцем жінці. А в мене відбувся та-
кий діалог із трирічною дочкою:

– Мамо, чому дядько поступив-
ся місцем?

– Тому що він чоловік.
– А інші дядьки стомилися бути 

чоловіками?
Треба було бачити горде облич-

чя ЧОЛОВІКА!
***

Сьогодні син (6 років) підійшов і 
говорить:

– Життя не має сенсу.
Запитую:
– Чому?
Відповідь:
– Зуби випали... Кому я такий те-

пер потрібен?
***

Катрусі було 2 роки – славний 
період власності, коли все «моє»: 
мій горщик, мій тато, мої іграшки 
тощо. Гуляє з татом надворі. Тато 
її дражнить:

– Моє дерево!
– Ні-і-і, це моє дерево!
– Моя лавка!
– Ні-і-і, це моя лавка!
– Моя гідроелектростанція! – і 

чекає, як доня відреагує на склад-
не і незнайоме слово.

Катя подумала-подумала, й зне-
важливо так відповідає:

– А мені його й не треба!

Вустами 
дитини 

Ваша дитина погано їсть? Ви вже не знаєте, чим її годувати? Спробуйте 
надати незвичайного, казкового вигляду знайомим стравам, може, тоді 
апетит вашого малюка покращиться. І головне – можна пофантазувати 

та й приготувати нескладну страву разом із дитиною. А створена власноруч 
апетитна і весела їжа неодмінно виявиться смачнішою!
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