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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ! - (українською) – 68790, (російською) – 68789
БУДЬТЕ З НАМИ!
Запрошуємо до участі у по
ширенні газети у своїх регіо
нах. При замовленні від 10
штук і більше газета надається
за редакційною ціною.
Нагадуємо, що здійснити пе
редплату можна з будь-якого
місяця.
Вартість на 9 міс. – 29 грн.

Школа
без комп'ютерів

Плутон –
теж планета
Колись мій син писатиме роман...
Або мемуари. Або автобіографію
художню.
І там він напише: «Коли мені було
сім років, я упродовж тижня пла-

кав через те, що Плутон оголосили
не-планетою...»
Коли я розповідала Сенькові про
долю Плутона, в його очах заблищали справжні сльози. Досі щове-

11.

стор

У той час коли школи в усьому
світі квапляться оснащувати свої
класи комп’ютерами, а багато по
літиків заявляють, що не робити
цього просто нерозумно, у самому
епіцентрі високотехнологічної еко
номіки ви не знайдете у школі жод
ного комп'ютера.

Нетерпимість...
в ім'я терпимості?
стор.
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чора перед сном він зітхає і говорить трагічним голосом:
– І все ж, навіщо вони так із Плутоном вчинили? Я ніяк не можу цього
пережити!

3.

стор

Доктор Гудрун Куглер наочно де
монструє, яким чином загально
європейська законодавча система
може обійти громадську думку в
певній країні, де люди і парламен
тарі двічі висловлювали незгоду
із впровадженням антидискримі
наційних законів про рівність, що
порушують права і свободу совісті
громадян...

Словаччина – за сім'ю!
7 лютого у Словаччині відбулася визначна подія – національний референдум на захист сім’ї і
шлюбу. Ініціатори референдуму виступили проти
одностатевих «шлюбів», усиновлення дітей гомосексуальними парами й обов’язкової «сексуальної
просвіти» у школах. Це вже викликало різкі випади
міжнародної спільноти прибічників «сексуальних
меншин».

Результати голосування: 94 відсотки тих, хто голосував, висловилися на підтримку традиційних
сімейних цінностей. Незважаючи на те що за законом Словаччини референдум не набрав кворуму, його політичне значення важко переоцінити:
стала відома думка громадськості, відтак
подальше протискування антисімейної постор.
літики буде нелегітимним...

2

Дитинаманіпулятор

Лист батька
до дочки

Колискова
пісня

Територія
відповідальності

Мабуть, нікому не подобають
ся розпещені діти. Розпещеність
насамперед означає бажання
досягати свого за будь-яку ціну.
А це призводить до вміння ма
ніпулювати оточенням. Чи не в
кожного з батьків рано чи пізно
настає момент, коли вони ви
являють, що їхня ди
тина – просто майстер
маніпуляцій...
стор.

Цей зворушливий лист на
писав своїй чотирирічній дочці
психолог і письменник Келлі
М. Фланаган. За його слова
ми, коли-небудь він їй про
читає своє послання. Але він
також написав цей лист для
всіх жінок, яким необ
хідно почути батьків
ські слова любові, під
стор.
тримки і втіхи...

Зупиніться на хвилинку і спро
буйте відтворити свої найраніші
дитячі спогади. Для багатьох із
нас саме такими приємними ост
рівками дитячого щастя стають
колискові, які перед сном співала
мама. За вікном уже темно, а по
ряд із дитячим ліжечком
вона тихо наспівує про
стенькі пісеньки...
стор.

У питанні сім'ї, вступі до шлю
бу тема дорослості набуває ве
личезної ваги. Річ у тому, що
діти можуть бавитися у дорос
лі стосунки, але збудувати такі
стосунки по-справжньому не
можуть. Тому, перш ніж створю
вати сім'ю, молода пара мала
б пересвідчитися, чи
здатна вона на такий
відповідальний крок.
стор
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стор.

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

СТРІЧКА НОВИН

Підтримайте
міжнародну петицію!
ЗВЕРНЕННЯ
до Організації Об’єднаних Націй
Про визнання «батьківського відчуження»
насиллям і жорстоким поводженням з дітьми
Фахівці у різних галузях визначили й описали так званий «синдром батьківського відчуження» як поширену практику одного з
батьків, спрямовану на руйнування взаємин при розлученні і насадження недоброзичливого ставлення дитини до другого з батьків.
Як правило, таку технологію застосовують з метою отримання фінансової вигоди в рамках судового процесу.
З 1990 року – року прийняття Конвенції про права дитини – більш
руйнівна форма батьківського відчуження почала проникати у сім’ї
в усьому світі.
Для того, щоби відповідати щорічній резолюції, запропонованій
так званими неурядовими організаціями в Комітет з прав дитини,
держави та їхні уряди створили, розвинули і підтримують систему
переслідування батьків з метою відокремити їх від власних дітей. Ці
резолюції було прийнято без заперечень і вони ніколи не підлягали
перегляду.
Служби захисту дітей створені як у державному, так і приватному
секторах і користуються державною фінансовою підтримкою. Вони
жорстоко і безсердечно вилучають дітей із їхніх сімей, від батьків,
дідусів і бабусь під приводом огидних, надуманих причин для передачі їх у прийомні сім’ї і служби з усиновлення.
Необхідно зупинити цю абсурдну жорстокість і насилля!
Підписати петицію можна тут:
https://www.change.org/p/un-recognize-parental-alienation-asviolence-and-abuse-againstchildren

Зупинімо вилучення дітей
з наших сімей!
У багатьох країнах поширена практика раптових вилучень
дітей за найменшої підозри, навіть за неперевіреною інформацією, після чого здійснюється розслідування дій або бездіяльності батьків, і лише тоді виноситься рішення про повернення
дитини додому або, навпаки, справу передають до суду і батьків позбавляють прав на дитину.
Одним із реальних кроків,
які змогли б суттєво допомогти
сім’ям з дітьми в усьому світі, є
визнання на рівні ООН акту відчуження дитини від батьків насильством, а також зловживанням
правами дітей.
Відомо, що вилучення дитини з
сім’ї для здійснення необґрунтованих розслідувань під приводом
її «захисту» наносить дуже глибоку психологічну травму дитині і
батькам.
Запропонована ініціатива може
покласти край цій практиці. Бать-

ки і діти повинні бути захищені
від необґрунтованих або неочікуваних дій з боку чиновників, а чиновники – нести відповідальність
за вилучення дітей.
Ця ініціатива актуальна, якщо
взяти до уваги те, що національні законодавства у галузі захисту
дітей уніфікуються у напрямі звуження прав батьків, і Україна тут
– не виняток. Сім’ю починають
сприймати як основне джерело
загроз для дитини, тому підтримка цього звернення сприятиме
збереженню цілісності сімей.

7 лютого у Словаччині відбулася визначна подія – національний референдум на захист сім’ї і шлюбу. Ініціатор цього голосування – громадська
організація «Альянс за сім’ю» (Aliancia Za Rodinu). Це найбільший у Словаччині громадський рух, створений у 2013 р. з метою захисту природної
сім’ї і шлюбу.
В умовах жорсткого тиску на сім’ю і сімейні цінності батьківська громадськість вимушена боротися за свої права як батьків. Організатори референдуму виступили проти
одностатевих «шлюбів», усиновлення дітей
гомосексуальними парами й обов’язкової
«сексуальної просвіти» у школах. Це вже
викликало різкі випади міжнародного
співтовариства прибічників «сексуальних
меншин».

У СЛОВАЧЧИНІ ЗА СІМ’Ю –
94 відсотки тих, хто проголосував!
У червні 2014 року Словаччина включила
у свою Конституцію положення про те, що
шлюб – це виключно союз чоловіка і жінки (у
відповідь почалася різка критика з боку таких організацій, як «Міжнародна Амністія»).
Але, оскільки на країну здійснюють серйозний тиск, щоби примусити її відмовитися
від традиційних цінностей на користь легалізації одностатевих партнерств, усиновлення дітей одностатевими парами й уроків
«сексуальної просвіти» в школах, «Альянс за
сім’ю» вирішив, що цього замало і почав підготовку до референдуму.
Щоби його провести, організатори зібрали
підписи 10% усіх громадян Словаччини, які
мають право брати участь у виборах, – близько 408 000 підписів! На сайті http://www.
citizengo.org/en/16935-support-slovakianfamily-referendum було зібрано понад 100
000 підписів громадян з багатьох країн світу
з підтримкою словацької ініціативи.
На референдум винесли три запитання:
 Чи згодні ви, що жодна форма співмешкання, крім союзу одного чоловіка й однієї
жінки, не може називатися шлюбом?
 Чи згодні ви, що ні одностатевим парам,
ані групам не повинно бути дозволено всиновлювати дітей і потім їх виховувати?
 Чи згодні ви, що школи не можуть вимагати участі дітей в уроках, присвячених
сексуальній поведінці або евтаназії, якщо
батьки або самі діти не згодні зі змістом цих
уроків?
Результати голосування: 94,50% тих, хто
голосував, висловилися проти одностатевих шлюбів; 92,43% – проти всиновлення
дітей одностатевими парами; 90,32% –
проти секспросвіти дітей.
Підготовка до референдуму проходила в
умовах інформаційної ізоляції – в результаті політичного пресингу всі ЗМІ відмовилися подавати інформацію про референдум
навіть за комерційну плату. Тому, на жаль,
результати референдуму офіційно визнані

не будуть, оскільки лише 21 відсоток дорослого населення взяв участь у голосуванні.
Нагадаємо, що в Хорватії в референдумі
про конституційну заборону одностатевих
шлюбів (успішному) явка була близько 37%.
Якби у Словаччині закон про референдум
був, як у Хорватії, його визнали б таким, що
відбувся.
Цей результат можна порівняти з результатом останніх виборів уряду, коли прийшло лише 30% електорату, незважаючи на
широку інформаційну кампанію за участю
всіх ЗМІ. З цієї ж причини з семи проведених
референдумів у Словаччині офіційно визнано результати лише одного.
Зате політичне значення цього референдуму важко переоцінити: громадськість дізналася про думку громадян, а отже, все
просування антисімейної політики проходить із грубим порушенням принципів демократії. Результати референдуму матимуть
вплив не лише на Словаччину, а й на інші європейські країни – саме тому зараз так незадоволені ті, хто виступає проти природної
сім’ї і традиційних сімейних цінностей.
На сайті «Альянсу за сім’ю» організатори
референдуму звернулися до всіх громадян,
які брали участь у голосуванні:
«Майже мільйон громадян віддали голос
за честь Батьківщини, цінність сім’ї, дітей.
Ця небачена громадянська згуртованість
довела, що суспільство чекає від держави і
політиків просімейної політики, а не переінакшування самого поняття «сім’я». Результати голосування свідчать самі за себе. Дякуємо тисячам добровольців, сотням тисяч
громадян, які брали участь у голосуванні.
Хотілося б подякувати кожному окремо.
Продовжуватимемо…»
Ми від щирого серця підтримуємо ініціаторів референдуму і бажаємо народові Словаччини успішно захистити сім’ю, дітей і свої
цінності! Мужності тобі, Словаччино!

Батьківський комітет України

Торжество «толерантності»
ГАМБУРГ. Протестувальники проти уроків сексуального виховання
зазнали нападу. Постраждала дитина.
Нещодавно батьківська громадськість Гамбурга і
небайдужі громадяни сім'ями вийшли на мирну демонстрацію проти уроків сексуального виховання в
системі освіти Німеччини. Організатором акції був
Союз «Занепокоєні батьки», який виступає проти
«ранньої сексуалізації» дітей у садочках і початкових школах і «обмеження батьківської дієздатності»
у вихованні власних дітей. «Просвіта (сексуальна –
ред.) дітей у сім років – це вже занадто», – було
написано на одному з транспарантів.

Однак близько 600 осіб, які мають іншу точку зору, завадили проведенню батьківської акції.
Вони кидали в демонстрантів петарди, пляшки та
інші предмети. В результаті 15-річна дівчинка отримала поранення голови.
За словами поліції, нападники раніше проводили свій санкціонований мітинг на площі Ганзаплятц в районі Св. Георг, організований Союзом
«Різноманіття замість одноманіття» і підтриманий
парламентськими фракціями лівих і зелених. А по-

тім значна маса людей з цього мітингу рушила до
Головного вокзалу з метою завадити батьківській
демонстрації.
http://www.ln-online.de
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Рівність стала одним із основоположних принципів сучасного політичного
і правового мислення. При цьому досягнута століттями праці захисників
свободи рівність усіх перед законом
перетворилася на рівність будь-яких
рішень у царині моралі (особливо тих,
що зачіпають питання сексуальної поведінки і сім’ї), гендерну рівність і рівне поводження з усіма. Такі тлумачення вельми серйозно відхиляються від
первинного змісту концепції рівності
перед законом, причому всі вони мають
безпосередній стосунок до сімейного
життя. Право бізнесмена-християнина
не надавати послуги, що суперечать
його вірі, право церкви не укладати гомосексуальні «шлюби», право будь-якої
людини вживати слово «шлюб» і «сім’я»
в їхньому первинному (природному)
значенні – усім цим правам загрожує
таке розуміння рівності. Втім, такий
смисловий розвиток поняття «рівності», за великим рахунком, не зустрічає
опору й уже на повну силу процвітає в
агресивних законодавчих ініціативах
з ліквідації дискримінації як на загальноєвропейському рівні, так і в багатьох
країнах Євросоюзу зокрема.
Законопроект такого штибу нещодавно просували і в Австрії, але досягнути
схвалення остаточної редакції, в якій
заборона на нерівне поводження «з
причин віросповідання і релігійних переконань, віку або статевої орієнтації»
поширювалася б і на галузь торгівлі та
послуг, зокрема на послуги з надання
житла, його авторам не вдалося.
Незадовго до цього, 2011 року, австрійські парламентарі вже відхиляли
подібну пропозицію, але рік потому,
навіть не дочекавшись нового парламентського скликання, той самий законопроект знову винесли на розгляд.
Однак під тиском підприємців, чиїм
інтересам загрожував цей законопроект, а також зважаючи на активні протести громадських організацій, очевидний осуд Католицькою Церквою і
протидію деяких ліберально налаштованих політиків, законопроект врештірешт провалився. Натепер в Австрії цю
тему вважають закритою. Однак цей
законопроект майже дослівно повторює вже практично прийняту 2008 року
– без жодних серйозних заперечень з
боку Австрії, – але ще не схвалену Директиву Євросоюзу. Її автори очікують,
поки зміниться уряд Німеччини, який
сьогодні не бажає погоджуватися на такий утиск особистих свобод і блокує цю
Директиву. Пропозиція ця не здобула
остаточного схвалення з цілком зрозумілої причини: така законодавча ініціатива матиме вельми серйозні наслідки.
Урядові Австрії саме час відкликати свій
підпис під цим документом.

Свобода підприємництва –
вже не норма, а виняток?
Як і тимчасово відсторонений австрійський законопроект, пропонована
п’ята Директива Євросоюзу про рівне
поводження є банальним, але від того
не менш неприйнятним вторгненням у
царину приватних свобод. З її прийняттям свобода підприємництва, особливо
в малому бізнесі, перетвориться з норми на виняток.
Головним каменем спотикання цього
документа є заборона на нерівне поводження у галузі торгівлі і надання
послуг з причин віросповідання і релігійних переконань, віку або статевої
орієнтації
Автори законів про рівне поводження і протидію дискримінації зазвичай

АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Доктор Гудрун Куглер наочно демонструє, яким чином загальноєвропейська законодавча система може обійти громадську думку в певній країні,
де люди і парламентарі двічі висловлювали незгоду із впровадженням антидискримінаційних законів про рівність, що порушують права і свободу совісті
громадян...
Повний текст статті опубліковано в журналі «The Family in America» - http://
familyinamerica.org/journals/summer-2013/zero-tolerance-name-tolerance-nondiscrimination-legislation-shift-equality-privilege/

НЕТЕРПИМІСТЬ...
В ІМ’Я

ТЕРПИМОСТІ?
Наше розуміння свободи, а також закони, що визначають наше
ставлення до питань сім’ї і сімейного життя, змінилися до невпізнан
ня. Те, що ще недавно здавалося нечуваним, сьогодні перетворилося
на норму. Але все-таки, хоча люди тепер і можуть робити все, що
їм заманеться, в Європі досі вважають, що якщо хтось відмовляється
робити дещо з етичних міркувань, примушувати його робити це не
можна. Однак нині ця остання опора свободи переконань стоїть на
тонкій кризі. Дуже скоро в усіх галузях, від сімейної політики дер
жави до приватних рішень її громадян, усе, що не вкладається в
шаблон того чи іншого життєвого вибору або стилю, виявиться не
прийнятним.

формулюють їх так, начебто до всіх груп
населення вони ставляться неупере
джено. Але на практиці часто виявляється, що в суд за цими законами подають саме на християн. Наприклад, в
Іспанії власник ресторану був вимушений за рішенням суду сплатити адміністративний штраф 12000 євро за те, що
не хотів надавати його для святкування
одностатевого «весілля»; в Британії чоловік і дружина, власники приватного
готелю, були вимушені заплатити 4000
євро компенсації за те, що відмовилися
здавати номер з двоспальним ліжком
одностатевій парі; в США бюро знайомств примусили додати на веб-сайті
опцію «чоловік шукає партнера-чоловіка». Зверніть увагу, що в усіх цих випадках причиною конфлікту були гомосексуальні стосунки і в усіх них удар було
спрямовано проти природного уявлення про шлюб і сім’ю.

Або бізнес, або віра
Таким чином, закони про рівне поводження ставлять християн у становище нерозв’язного конфлікту з
їхніми переконанням, примушують
їх обирати між вірою і роботою. В
деяких країнах недотримання вимог
нових законів загрожує адміністратив-

ним покаранням, подекуди – виплатою
компенсацій.
Досвід показує, що закони про рівне
поводження також провокують стратегічно мотивовані судові позови. У Великобританії, наприклад, групи, що лобіюють радикальні соціальні переконання,
часто навмисно вишукують компанії,
чиє керівництво знане несумісними з
новими законами переконаннями – наприклад практикуючих християн, – і
подають на них до суду. В цьому їм із
готовністю допомагають асоціації юристів, що спеціалізуються на відповідному
типі позовів, адже вони отримують відсоток від компенсації, яку присуджують.

Пауза в Брюсселі
Повернімося до замороженого проекту п’ятої Директиви ЄС щодо рівного
поводження: те, що одного разу не вдалося провести на рівні всього Євросоюзу, сьогодні намагаються проштовхнути
на рівні окремих держав-членів. Лобісти тепер зосередили свої зусилля на так
званому «впливі знизу»: для початку перенести ще не прийняту ЄС Директиву
на рівень місцевого законодавства. Політики, які не заглиблюються в усі нюанси, побачать у такому законопроекті
лише розпливчасту, але вже звичну для
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них формулу «в Брюсселі хочуть, щоби
ми це прийняли».
Що ж очікує п’яту Директиву про рівне поводження? Чи поставить під нею
свій підпис Австрія? Проблема ця зачіпає саму суть демократії, і національний
консенсус з питання про запровадження такого закону відсутній. Незважаючи
на це, представники Австрії в Брюсселі,
судячи з усього, готові дати свою згоду на запровадження нової директиви,
яка для всього Євросоюзу матиме силу
закону. Відповідальність за це рішення цілком лежить на плечах невеликої
групи посадовців, які займаються цим
питанням.
Ось так і виходить, що державні
службовці, переслідуючи власні політичні інтереси, можуть приймати
рішення неабиякого значення і тим
самим стають могутнішими, ніж демократично обрані члени місцевих
парламентів. Проблема ця не набуває жодного суспільного обговорення. Єдине, що нам залишається,
– це звертатися до їхнього здорового глузду, умовляти їх не приймати
в Брюсселі те, що не прийняли у них
на батьківщині, в Австрії. Жодних
інших важелів впливу на ситуацію в
австрійських громадян немає, і така
безпорадність нас дуже непокоїть.
У парламентських дебатах довкола
повторно, як зазначено вище, представленого австрійського законопроекту про рівне поводження лунали аргументи про те, що його «рекомендовано
ООН». Однак вони не витримують критики. Йшлося насамперед про висновки
регулярного всезагального огляду прав
людини, який проводила Рада ООН з
прав людини, у складі якої представники 47 країн-членів. Цей орган постійно
генерує десятки рекомендацій щодо
вживання тих чи інших заходів, але виходять вони не від «ООН загалом», а від
представників окремих країн-членів.
Розширити ділянку застосування австрійського законодавства про заборону дискримінації рекомендувала лише
невелика група країн: Гондурас, Канада,
Великобританія, Норвегія та Ісламська
Республіка Іран.
Таким чином, славнозвісна «рекомендація ООН» фактично виявляється аж
ніяк не одностайною думкою міжнародного співтовариства, а пропозицією деяких представників окремих країн, що
ні до чого не зобов’язує. Вони жодним
чином не мають юридичної сили ані
диктувати австрійським законодавцям,
як їм виконувати свої обов’язки, ані заступати своїми рішеннями демократичні механізми інших країн. Закономірно
постає запитання: чи порушує Рада ООН
з прав людини рамки своїх повноважень свідомо і навмисно, чи через непорозуміння? Хай який з варіантів виявиться правильним, жоден із них не
робить Раді честі.
Надмірні закони про рівне поводження скидаються на ліки, що самі й викликають хворобу, від якої покликані
допомагати, і побічні ефекти від їхнього
застосування за тяжкістю переважають
самі первинні симптоми. Вже самого
цього факту достатньо, щоби відкинути
таке лікування.
Не сумнівайтеся: прибічники нових
законів про заборону дискримінації вигадуватимуть усе нові і нові «жертви»,
принагідно розмиваючи наші свободи,
поки від них не залишиться й сліду. Свободи ці завойовувалися століттями. Тож
не відмовляймося від них так легко.

Доктор
Гудрун КУГЛЕР

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ШКОЛА

ОДИН РАЗ НА ВСЕ ЖИТТЯ
БЕСІДИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРО ШЛЮБ, СІМ’Ю І ДІТЕЙ
Для створення сім’ї, на мою думку,
наречена і наречений повинні володіти певними необхідними якостями.
Сьогодні мені хочеться поговорити про
якість, спільну для чоловіків і жінок.
Люди, які беруть шлюб, повинні бути
дорослими, або зрілими. Усім зрозуміло, що у 10 років ніхто створити сім’ю
не може. Десятилітня людина ще дитина. Навіть якщо це буде дуже добре
вихований хлопчик і в майбутньому добрий сім’янин, у 10 років він не здатний
створити сім’ю. Сім’ю може створювати
лише доросла людина.
Ви зараз перебуваєте у перехідному
віці, тобто у віці, коли переходять з дитячого стану у дорослий. І фізіологічна
зрілість тут ще не є показником. Наприклад, князь Олександр Невський уже в
15 років правив у Новгороді, у цій величезній північній столиці Русі, а в 19 років він став Невським, оскільки здобув
перемогу у битві на Неві, яка принесла
йому неабияку славу. А сучасний 15-річний юнак, як правило, ще не здатен відповідати навіть за себе, не те що за інших людей. За моїми спостереженнями,
дорослішання нині настає у сучасних
хлопців у 22-25 років, а у дівчат – років
у 18-20. Це дуже пізно, адже у минулі
століття дівчині було дозволено брати
шлюб з 14 років, а юнакам – з 16 років.
До цього віку молоді були вже цілком
зрілими людьми.
Сьогодні я спробую пояснити, що
означає бути дорослим. У питанні про
сім’ю, про шлюб тема дорослості має
неабияке значення. Річ у тім, що закохуватися може і дитина, але кохати – лише
дорослий. Діти можуть гратися у дорослі стосунки, але будувати ці стосунки
по-справжньому не можуть. Тому, перш
ніж створювати сім’ю, молодій парі було
б непогано переконатися, чи здатні
вони до такого відповідального кроку.
У дорослій людині я виокремив би дві
дуже важливі риси:
– самостійність (свобода, незалеж
 ність);
– відповідальність за інших людей.
Певен, що для більшості з вас дорослість асоціюється зі свободою. Дитина
– це, мовляв, бідолашне створіння, яке
не має своєї волі; за неї все вирішують
батьки, вона повинна слухатися вчителів тощо. Дорослий – це геть інша
справа, він може робити те, що йому
захочеться. Це дитину всі виховують, а
дорослого – спробуй виховай! Тому темою сьогоднішньої бесіди буде людська
свобода як ознака дорослої людини.
Прошу вас, милі дітки, ви переходите
у дорослий стан, тому скажіть, хто найбільше заважає вашій свободі. Я
слухаю і записую на дошці ваші
вислови: «Батьки, вчителі, старші
брати і сестри, міліція тощо».
Ну, я думаю, ви можете ще довго продовжувати цей перелік. Але
мені здається, що ви забули ще
дещо дуже важливе. Ви забули
Бога. Як віруюча людина можу сказати, що найбільше заважає нашій
свободі Бог! Чого лише варті заповіді Божі? Того не можна, цього не
роби – одні заборони. Від батьків
можна втекти або хоча б зачинитися від них, від учителів можна

Я – дорослий!
Перехідний вік
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сховатися, навіть від міліції можна втекти, а от від Бога нікуди не подінешся.
Ось, виявляється, хто найбільше може
заважати нашій свободі!
Але є й інший погляд на взаємовідносини Бога і свободи. Як священик я
повинен заявити, що Бог не завада нашій свободі, навпаки, Бог – єдине джерело нашої свободи. Чому? Спробую
пояснити.
Бог створив людину і дав їй свободу.
Свобода людська – це одна з найважливіших властивостей людської природи. І що дивовижно, Сам Бог не може
забрати свободу у людини. Бог, наприклад, не може примусити людину полюбити Його. Бог не може примусити
людину стати доброю. Щоби примусити
полюбити, потрібно насамперед забрати свободу, а без свободи людина стає
твариною. Життя тварини регулюють
інстинкти і рефлекси, тут немає свободи. Багатьох тварин можна примусити
полюбити. Кидай собаці щодня шматок
м’яса, диви, він незабаром і полюбить
тебе за це. А людина – не собака, її не
примусиш полюбити.
Спробуймо чітко розмежувати два
різновиди свободи. Свобода буває зовнішня, і свобода буває внутрішня. Це
геть різні речі, незалежні між собою.
Внутрішню свободу ніхто не може забрати! Ні батьки, ні вчителі, ні міліція, ні

ДАІ, ні Бог! Ось чому на землі існують війни. «А чому ваш добрий Бог не може
заборонити всі війни?». Заборонити
може, але що з тієї заборони? Почалася
війна – всі гармати зламалися, люди візьмуться за кулемети, кулемети зламаються, люди візьмуться за автомати, ті
зламаються, візьмуться за ножі, потім
дійде до рукопашного бою. Ненависть,
заздрість, ворожнечу у людському серці
Бог насильно, без волі людини, не може
знищити.
Наведу ще один приклад, що показує
відмінність свободи зовнішньої від внутрішньої. Малюю на дошці двох чоловічків. Відомо, що один із них може йти,
куди хоче, а другий не може йти, куди
хоче. Запитання: хто з них більш вільний? Усім зрозуміло, що перший – він
іде, куди хоче, він вільний. Але трохи
уточнімо ситуацію. Виявляється, ці двоє
чоловічків стоять на даху висотного будинку. У першого зав’язані очі, і він не
знає, де він знаходиться, а у другого
вони розплющені, і він уже чудово бачить. Хто тепер здається більш вільним?
Другий? Але дивіться: перший може
йти, куди хоче, оскільки не бачить, яка
небезпека стоїть перед ним. Він може
спокійно йти поряд із прірвою і не боятися, адже він не бачить її. А другий?
Погляньте на його дії. Він рухається повільно, боїться спіткнутися. Він не наближається до краю даху, він акуратно
обходить усі слизькі місця. Він дуже
обмежений у своїх діях. Сюди не можна, тут небезпечно, там ненадійно. Він
дуже навіть не вільний у виборі шляхів
пересування.
Але тим не менше усім зрозуміло
– він більш вільний. Чому? Перший
із зав’язаними очима може рухатися,
куди хоче, але ця зовнішня свобода
через дві хвилини призводить до незграбного руху, він підковзується і летить донизу. Навіть якщо виживе, буде
весь у гіпсі, і від його свободи нічого не
залишиться.

Запам’ятаймо це. Зовнішня свобода
(за принципом «Що хочу, те й роблю»)
дуже скоро призводить до втрати будьякої свободи. «Я доросла людина, – заявляє 15-річний юнак, – я вже можу
пити і курити, ніхто не може мені заборонити!». Але до 18-ти років він спивається. Де його свобода? «Я вільна людина, хочу – і п’ю, а не хочу – і не п’ю». Все
правильно, але тільки він тепер завжди
хоче. Не хотіти він уже не може. Людина втратила свободу – вона не може не
хотіти! Невже наркоман – вільна людина? Та ні, звісно. Тільки він зв’язаний не
веригами, і руки в нього не в наручниках, але душа його скута гріховною пристрастю. Всі бажання спрямовані в один
бік – уколотися. І ця неволя – гірше від
будь-якої в’язниці.
Наприклад, молодик запитує: «А що
мені заважає мати з моєї дівчиною інтимну близькість? Ми вільні люди!». А
заважає те, що після цієї близькості ви
вже не будете вільні. Ваші почуття, воля,
розум зміняться, і спрямовані вони будуть геть не на внутрішній світ одне одного, а на тілесні втіхи.
До речі, я сказав би, що Церква взагалі нічого не забороняє і не може заборонити. Церква лише попереджає.
Адже є елементарні закони нашого життя, які не варто порушувати. Не пийте
отруту – отруєтеся, не вистрибуйте з вікна – розіб’єтеся. Так само і Церква попереджає: «Не пали – потім не зможеш
покинути, не пий – зіп’єшся, не блуди
– не зможеш потім покохати і створити справжню сім’ю, не кради – втратиш
доброту і милосердя, поважай батька і
матір – інакше тебе не любитимуть твої
ж діти» тощо.

Істинна свобода полягає у свободі від
пристрастей. Саме пристрасті позбавляють людину внутрішньої свободи.
Пристрасті позбавляють людину того,
що навіть Бог не може забрати. Хоче чоловік любити свою жінку, не дратуватися, не гніватися на неї, але пристрасть
гніву долає його. Він і радий був би зупинитися під час скандалу, але не може,
і вогонь взаємної неприязні ще більше
розгоряється. Хоче людина схуднути, не
об’їдатися, менше їсти солодощів і смаколиків, але пристрасть до об’їдання
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долає її. І після кожного застілля людина
знову і знову набирає вагу.
Щоби не втратити цю свободу, потрібна постійна праця. У Церкві існує
чимало постів. Пісних днів, коли не дозволено споживати певні продукти, у
середньому 180-200, тобто половина
всіх днів у році. Здавалося б, для сучасної невіруючої людини це жахливо – половину всіх днів на рік постити. Але для
душі людини – це неабияка користь.
Людина не прив’язана до їжі. Вона може
у будь-яку мить з легкістю відмовитися
від чогось. Людина привчається легко
від чогось відмовлятися. Як воїн, якщо
він звик до зручностей у мирний час,
буде ненадійним під час війни, так само
і людина, яка звикла до комфорту, легко
втрачає душевну рівновагу за різноманітних спокус.
До речі, слід зазначити, що завдяки
посту людина може не лише подолати
своє бажання, наприклад бажання поїсти ковбаси, а й може керувати своїми
почуттями і не хотіти її взагалі. П’яниця
не може не хотіти випити. Він своїми
почуттями не володіє. Він раб свого бажання. А піст допомагає керувати своїми бажаннями.
Наприклад, піст передбачає не лише
утримання від їжі, а й утримання в подружній близькості напередодні пісного дня. Для більшості людей це – дикість. «Отакої! Церква втручатиметься в
моє інтимне життя й вказуватиме, коли
мені спати з дружиною, а коли не спати». Але віруючі люди у своєму сімейному житті завдяки посту привчаються
керувати своїми почуттями. «Завтра пісний день, і ми відкладемо свої бажання
цієї ночі». І справді, подружжя не матиме цього бажання. Чому це важливо у
подружньому житті? Дружина захворіла
або завагітніла і не може мати подружньої близькості. У нормальній сім’ї це
не спричинює жодної трагедії. Чоловік
може будь-якої миті керувати своїми почуттями і бажаннями. Так здобувається
істинна свобода.
Сучасна психотерапія, просякнута
фройдистськими ідеями, не раз стверджуватиме з газетних і журнальних
шпальт, що утримання небезпечне для
психіки. Незадоволені бажання, мовляв, накопичуються у підсвідомості, і це
може призвести до психічних розладів.
Але ж жили на Русі споконвіків, і жодних
розладів не було. Просто міцних, правильних сімей ідеї Фройда не стосуються. В таких сім’ях подружжя вміє керувати своїми бажаннями. Психічний розлад
з’являється у людини, яка переглядає
розпусні фільми, читає порнографічні або еротичні видання, тобто всіляко
збуджує в собі блудне бажання, але не
може його вдовольнити. Ось тут людина незабаром буде на межі божевілля.

Але винним буде не вимушене утримання, а розгнузданість почуттів. А
коли людина може керувати своїми
бажаннями, то немає жодних невдоволених потягів, і ніякої руйнівної
психічної енергії у підсвідомості не накопичується. Дуже
легко набути виразки шлунка,
якщо під час посту ходити по
магазинах і роздивлятися різноманітні делікатеси і принюхуватися
до запаху копченої ковбаски. Дуже
скоро від таких дій потече слина,
почнеться виділення шлункового соку. Від незадоволеного бажання почнуть
розвиватися
і психічні захворювання,
і виразка шлунка. Але причиною
хвороби буде не піст, а нерозумна
поведінка людини.
Навчитися керувати своїми
почуттями в принципі не так
складно. Хитрощів тут майже жодних немає. Головний
секрет полягає лише в тому,
що потрібно боротися зі своїми
почуттями, поки вони ще невеликі і ти можеш із ними
впоратися. Не дозволяй
собі вільно спілкуватися з представниками
протилежної статі – і
контролюватимеш себе.
Щойно юнак дозволив собі
торкнутися дівчини, то здатність керувати собою вже трохи
втрачається. Другий принцип:
уникай випадків, що призводять до загострення своїх
бажань.
Хочеш зберегти
чисті стосунки з
дівчиною – бережи свої почуття: не варто
залишатися
з
нею наодинці у квартирі пізньої
години. Тут як із постом. Хочеш
постувати – дуже просто, тільки
не ходи туди, де пахне смаженою
курочкою, пельменями і шоколадними цукерками.
Віруючі чоловік і дружина,
що вміють постити, завжди
бажані одне для одного. Перенасичення у почуттях не настає. Після тривалих постів радість взаємної близькості
буде новим медовим місяцем. Часто
саме перенасичення і штовхає людей
на зраду для отримання нових вражень
із новим партнером. Навіть одноденні пости вносять порядок в інтимне
життя. Взаємне очікування близькості
дуже відрізняє благочестиву сім’ю від

ШКОЛА
пар, де близькість відбувається
хаотично і часто все залежить від
настрою і бажання лише одного з
подружжя.
Але повернімося до малюнка з
двома чоловічками. Дивлячись на
нього, можна дати ще одне визначення істинної свободи. Якщо
свобода зовнішня – це
життя за принципом
«що хочу, те й роблю»,
то свобода внутрішня – це бачення. Це визначення я навіть
запишу на дошці.
Свобода – це бачення.
Справді, людина,
яка бачить, куди
ступає своєю ногою і до чого це
може призвести,
значно вільніша, ніж людина сліпа.
Істинна свобода полягає у здатності
бачити наслідки своїх вчинків. Віруючий
чоловік не дивитиметься
розпусні картини і не задивлятиметься на напівголих
дівчат, що йдуть вулицею.
«Йому не можна дивитися,
отже, він не вільний», – можна подумати про такого. Але
насправді він тим самим захищає
свою свободу. «Я хочу кохати свою
жінку і тільки її», – ось що думає про
себе цей чоловік. І він її справді кохає. Він боїться втратити кохання
і не хоче зраджувати дружину
навіть подумки. В Євангелії
Господь говорить, що кожен,
хто дивиться на жінку з хіттю,
вже вчинив перелюб із нею у
серці своїм (Мт. 5, 28). Зрада
справжня завжди починається
з вільної поведінки, зі зради
подумки, у погляді. Після
ж справжньої зради чоловік уже не
може кохати
свою
дружину чисто,
навіть якщо захоче. Він втратив свою
здатність кохати.
Якщо людина зламає ногу, вона не
може танцювати, вона втрачає цю здатність. Якщо людина ламає руку, то
вона не може грати на скрипці. Те
саме відбувається в душі людини.
Після зради чоловік не може кохати
жінку, як кохав її раніше, не може любити дітей, як любив раніше. Людина, яка
вчинила крадіжку, не може більше бути
милосердною. У її душі щось уже надламалося, серце скам’яніло, і якась здатність душі втратилась.
Вільна людина – це та, яка може сказати: «Я не хочу споглядати це видовище, тому що я знаю про те, яку шкоду я
від цього отримаю». Чи не кожен знає
притягальну силу телебачення. Яскраво відзнятий відеокліп буквально не
дає можливості відірвати від нього погляду.
Людина зачарована і
втрачає свою свободу.
Спокійно вимкнути телевізор у момент, коли
там показують яскраве,
але шкідливе видовище
– це справжня свобода.
Але повернімося до
того, з чого ми почали
бесіди. Ви перебуваєте
у перехідному віці. До
15-16 років він повинен
уже завершитися, але
у наш час дитинство і
вихід із нього можуть
затягуватися дуже на-
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довго. Ще недавно поняття «молодь»
поширювалося на вік від 14 до 28 років. Зараз рамки розсунуто і молоддю
називають людей до 30 років. Можна
сказати, що офіційно визнано факт ще
більшої затримки людей у перехідному
віці – аж до 30 років. Перехідний період завершується для вас тоді, коли ви
почнете турбуватися не про зовнішню
свободу (тобто: як би позбутися впливу
дорослих?), а перейматиметеся свободою внутрішньою. Тоді ви будете здатні
створити міцну сім’ю.
Якщо молода людина під свободою
поки що розуміє лише зовнішню свободу і лише її прагне, то що для неї
сім’я? Це тягар! Це хомут! Пригадуємо,
що сім’я – ніби пара коней, запряжена
у віз, який тягнеться по бездоріжжю.
Справжня сім’я починається там, де людина говорить: «Все! Тепер для мене на
першому місці сім’я, а потім уже всі мої
особисті бажання». Тобто починає діяти
принцип: «Не що я хочу, а що корисно
для моєї сім’ї, те я і робитиму». Здавалося б, яка ж тут свобода?
Любов – це відповідальність. Відповідальність – отже, ти зв’язаний по руках
і ногах: ти повинен займатися з дітьми
спортом, ти повинен робити з ними уроки, ти повинен.., ти повинен.., ти повинен... Але, втративши зовнішню свободу,
точніше, добровільно відмовившись від
неї в ім’я свободи істинної, людина отримує дещо надзвичайне – свободу любити, любити легко і чисто! І радість від
цієї свободи перекриває всі негаразди і
втрати, тому що людина здобуває щастя.
Насамкінець зазначу, що серед ознак
дорослої людини на початку бесіди я ще
виокремлював здатність нести відповідальність ще й за інших людей. Це також
дуже важлива риса дорослої людини.
Якщо самостійність і свобода стосуються насамперед самої людини, здатності
керувати своїми почуттями, то відповідальність – це вже продовження цієї
здатності, це здатність відповідати не
лише за себе, а й за інших. Чоловік повинен уміти відповідати за жінку, а жінка – за дітей. Ми вже не раз говорили,
що любов – це відповідальність. Але
все починається зі здатності керувати
собою і своїми почуттями, зі здобуттям
істинної внутрішньої свободи – свободи
від пристрастей.

Священик Ілія ШУГАЄВ

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

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

Мистецтво бути батьками

Мабуть, нікому не подобаються розпещені діти. Розпещеність насамперед означає бажання досягати свого за будь-яку ціну і не приймати ні від кого, особливо від рідних і близьких, жодних відмов. А
це призводить до вміння маніпулювати оточенням. Чи не в кожного з
батьків рано чи пізно настає момент, коли у них ніби розплющуються
очі і вони виявляють, що їхня дитина – просто майстер маніпуляцій,
який знає, як отримати від мами або тата все, що забажає.

Як і у випадку з капризами, дитина знає,
що одного разу така тактика вже принесла свої плоди. Щоби попередити такий
тип поведінки, не відповідайте відмовою
на будь-яке прохання малюка лише тому,
що вам зараз ніколи або не хочеться щось
робити, або з якихось інших, не дуже важливих причин. Краще запропонуйте разом знайти вирішення трохи пізніше або

Дитина-маніпулятор
На деяких батьків осяяння сходить доволі рано, коли їхні малюки ще тільки починають ходити. А інші можуть не бачити
у поведінці дитини нічого поганого доволі довго, іноді до самої школи, і навіть
пізніше. Часом вам може здаватися, що ви
впоралися з цією проблемою і залишили
її позаду разом зі штанями на лямках, але
тільки доти, доки не виявите, що ваше
чадо просто вигадало нові, поліпшені і
більш витончені методи шантажу і маніпуляцій, за допомогою яких і користується
вашою добротою і потуранням.
Як же вчасно помітити, що ваша дитина
перетворюється на маніпулятора?
Вона часто капризує та впадає в істерику. Вважають, що капризи припустимі і
навіть цілком нормальні приблизно років
до трьох, але у багатьох дітей капризи тривають ще довго після цього віку, а у деяких
– і все життя. Батькам варто насторожитися
і тоді, коли капризи й істерики виникають
постійно. Мета капризів та істерик – навіть
не стільки отримати бажане, скільки покарати вас і примусити відчувати провину через вашу відмову. Якщо ваша дитина
часто капризує та впадає в істерику, то це
означає, що маніпуляція досі вдавалася, і

«У нас із чоловіком різні погляди на
виховання, через що ми часто сваримося. Кажу, наприклад, дочці: «Ти чому
уроки досі не зробила?», а він: «Дай
дитині спокійно поїсти». І так чи не в
усьому: що я забороняю, то він дозволяє. Виходить, що я для дитина як злий
поліцейський, а він – добрий. Переконувала, що батьки повинні бути заодно
– марно», – скаржиться мама.
Втім, буває і навпаки. «Сердитим поліцейським» у сім’ї стає тато, а мама завжди готова дитя втішати і пробачати.
В обох випадках результат один: з
«доброго поліцейського» дитина буде
мички микати, уникати «поганого». І засвоївши слабинки кожного, навчиться
маніпулювати. І тим, і тим.

Що робити?
Насамперед – розібратися, що спричиняє розбіжності.
Зазвичай називають такі причини:
різний життєвий досвід, інфантильність
одного з подружжя, характери різні.
Але скільки на світі сімей, де така різниця не заважає знайти спільну мову!
Думаю, основна причина – напружені
стосунки між подружжям. Звідки вони
випливають? Зрозуміти допоможе цей
маленький тест.
Слід зазначити, що «поліцейським»
(неважливо – добрим чи сердитим)
чоловік може стати з подачі дружини.
(Втім, як і дружина – з подачі чоловіка)

Як тато
стає «поліцейським»?
Мами, перевірте себе! Ви часто…
– схвалюєте вчинки чоловіка?
– радитеся з чоловіком?

дитина зрозуміла, що якщо
капризуватиме достатньо
довго і тривало, то досягне
свого. Тому важливо присікати капризи на самому початку твердою відмовою.
Як часто ви говорите «ні»? Знайти «золоту
середи
ну» між постійними
відмовами і повним потуранням – одне з головних
завдань добрих батьків.
Якщо ви говорите «ні» у відповідь на будь-яке екстравагантне чи не дуже прохання,
то дитина просто вимушена
винаходити способи маніпулювати вами. Зазвичай це
виливається у те, що дитина
починає нити і випрошувати. І якщо капризи й істерики зазвичай викликають у
батьків почуття провини, то
ниття, як правило, виснажує
і злить. Дитина намагається
довести вас до такої межі,
щоби ви неминуче погодилися на бажане.

Тато

потім вислухати вагомі докази «за». Але
якщо вже ви говорите «ні», то це повинно
бути тверде й остаточне «ні», яке не підлягає перегляду.
Виховуючи адвоката. Якщо вам колись спадало на думку, що з вашої дитини вийде чудовий юрист, то, можливо,
це тому, що, маніпулюючи вами, дитина
схильна використовувати логіку і зважати на здоровий глузд.
«Варто купити дорогу машинку, тому
що дешева швидко зламається, і доведеться знову купувати нову». Вмовляючи
вас зробити те, що вам не хочеться або
що, по-вашому, не має сенсу, такі діти детально цікавляться причинами вашої відмови і на кожну знаходять вагомий доказ
переглянути ваше рішення. Нехай з першого погляду такий підхід і має розумний
вигляд, але це все ж маніпуляція, яку потрібно намагатися зупиняти. Особливо,
коли така «тяганина» затягується надовго і виснажує не гірше, ніж неприховане
ниття.
«Тато тобі ЦЕ дозволив!?». Ще один
ефективний спосіб маніпуляції – налаштувати одне проти одного батьків, які
мислять по-різному. Дитина, яка опанувала цей метод, одразу після вашої відмови женеться до тата по альтернативне
рішення. Якщо ви часто чуєте, як з іншої
кімнати долинає щось на кшталт: «Що-що
сказала мама?», отже, час зізнатися собі,
що з вашого сина або доньки вийшов
першокласний маніпулятор.
На щастя, у більшості випадків припинити маніпуляцію легко, значно складніше її помітити й визнати сам факт її існування у вашому янголяті. Але що раніше
це зробити, то з меншими втратами обом
сторонам вдасться вийти із ситуації, що
склалася.

Марина АЛЬ-РАБАКІ
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Детективи стали такими популярними, що термін «злий і добрий
поліцейські» з книжок та з екрана перекочував у сімейне життя. Чи
варто дотримуватися цієї схеми у вихованні дітей?
– його поправляєте («потрібно так»,
«дай, покажу»)?
– робите йому зауваження при
дитині?
– втручаєтеся, коли тато грається з
дітьми?
–
говорите
«повинен»,
«зобов’язаний», «не має рації»?
– даєте поради, як потрібно робити
правильно?
– схильні узагальнювати при обговоренні
суперечливих
питань?
(«ти завжди…», «щоразу…», «я тобі
казала…»)?
Якщо на перше і друге запитання ви
відповіли «ні» і «так» на всі інші – на
жаль, стати «поліцейським» змушуєте
чоловіка ви. А самі ви – ні, навіть не поліцейський, а слідчий або суддя.
Простіше сказати, один із подружжя
прагне бути недоторканним авторитетом, а інший – з усіх сил намагається до-

вести свою батьківську спроможність. І
тому – то завзято протирічить, то пускає все на самоплив.

Єдиним фронтом –
не завжди добре
Здавалося б, добре, коли батьки дотримуються єдиних поглядів на виховання. Але… тільки уявіть, що відчуває
дитина, яку обоє батьків хором відчитують за якусь провину, обоє суворі тощо.
Якщо таке трапляється часто, дитина
вважатиме, що всі проти неї! Всі – не
люблять!
Якщо ж сварить/карає один із батьків
(а інший дотримується нейтралітету),
після отриманої прочуханки син/дочка
зможе звернутися до другого, й той…
ні, не схвалить, і штрафні санкції не відмінить, але (!) щиро поспівчуває – тобто
розділить його почуття: «Я розумію, як
тобі погано (соромно, гірко, неприємно)

зараз, але що вдієш, який «добридень»,
таке й «доброго здоров’я». І таким співчутливим розумінням покаже, що так,
вчинок поганий, але сама дитина – хороша, і всі, як і раніше, люблять її. І тим
підтримати те краще, що є в людині.
Саме співчутливому з батьків («доброму поліцейському») простіше викликати дитину на відвертість, а також
допомогти розібратися, у чому суть помилки і як її виправити.

Як бути, коли мама і тато
мають різні погляди
на виховання?

Домовлятися. Ми ж доволі легко домовляємося щодо багатьох питань
(які купити шпалери до ремонту, куди
поїхати у відпустку), десь ідемо на поступки, у чомусь шукаємо і знаходимо
компромісне рішення. Так і тут…
– перше, про що варто домовитися, –
не з’ясовувати стосунки при дітях;
– розділіть обов’язки та відповідальність. І в тих ситуаціях, за які один із
батьків узяв відповідальність на себе,
інший не втручається і не нав’язує свою
думку;
– коли один із подружжя вчиняє не
так, як ви вважаєте правильним, – не
робіть зауваження, а запишіть його,
щоби потім обговорити;
– раз на тиждень влаштовуйте «круглий стіл для мирних перемовин», діліться думками, обговорюйте різноманітні ситуації;
– поступайтеся одне одному, намагайтеся знайти компроміс;
– підтримуйте і схвалюйте. Кожен має
право на власну думку, з нею можна не
погоджуватися, але поважати треба.
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– Про те, що я хочу співати колискові, Але їй необхідно вирватися з цього по- вих вилітають з голови? Чи можна їх час позайматися із синами і чоловічими
хатніми справами, і спортом якимось.
я задумалася, ще чекаючи дитину. Інтуї- спіху, переключитися, встановити свій якось вигадувати на ходу?
– Звісно. Взагалі, у народній традиції І це люди дуже зайняті, це бізнесметивно, підсвідомо. Я співачка за першою спокійний ритм – і дихання, і думок. Відосвітою, але давно не практикувала спів. кинути всі турботи і хвилювання, зали- як раніше колискові складали? Не пое- ни. Але, однак, вони чудово розуміють,
Так склалася доля, що я займалася іншою шити їх за кадром. І коли вона починає ти ж, звісно, їх творили і не композито- що це їхнє життя, і якщо вони цьому не
справою – дизайном, але вочевидь по- співати, то насамперед гармонізується ри писали музику. Вигадували у сім’ях приділять сьогодні часу, то що ж їм потреба такого співу почала прориватися. сама. І будучи вже в цьому стані, вона мами, або старша сестра, яка заколису- вернеться завтра, що вони зможуть пеВже чекаючи дитину, я почала добирати може передати дитині захист і спокій. вала малюків, або бабуся. Співає собі й редати своїм дітям крім матеріального
репертуар, слухати, запам’ятовувати ме- Тому що колискова – це така чарівна повторює, перелічує все, що оточує ди- забезпечення?
Ось у таких речах і допомагали ралодії і слова. Хоча до того тема колиско- пісня, яку неможливо ні прокричати, ані тину: побут, устрій, навколишній світ.
ніше колискові. Слова також
вих мене майже не цікавила.
могли мати напучування в
Знала декілька дорослих кожитті дитини, материнське
лискових, які я в основному
Зупиніться на хвилинку і спробуйте відтворити свої найраніші дитячі споблагословення.
використовувала як красивий
гади. Для багатьох із нас саме такими приємними острівками дитячого щастя
– Розкажіть про свою дожанр зізнання у ніжних почутстають колискові, які перед сном співали мама або бабуся. За вікном уже темно,
чку. Як Ви гадаєте, чи вплинутях. І, на диво, пам’ять почала
за стінкою стукає годинник-ходик, решта домочадців щось тихо обговорюють
ли на неї колискові?
видавати цікаві фрагменти з
на кухні, а поряд із дитячим ліжечком сидить вона, найдорожча жінка, і тихо
– Я співала їй десь до двох з
минулого, я почала пригадуванаспівує простенькі пісеньки про цвіркуна за пічкою, про ніч, що надходить, заполовиною – трьох років, безти інтонації і пісні, які співала
втрашній день і доросле життя. Тихий, монотонний, заспокійливий спів, який
перервно. Коли вона вже свідомені мама.
запам’ятовується на все життя.
мо змогла нормального говоКоли народилася моя дочка,
Чому ці прості слова і мелодії такі важливі для маленької дитини? В чому
рити, вона мені сказала якось:
першого ж дня, коли мені її
секрет цих простих пісень? Про ці та інші питання ми говоримо з Наталею Фа«Мамо, не співай більше». Тобпринесли в пологовому будинустовою.
то, межу вона мені встановила
ку, вона спала…
сама. Я послухалась, тому що
І ось вона спить, а я в перші
знаю на цю тему гарний анексекунди не розумію, що мені з
дот. Естонська мама колихає
нею робити. Бажання було – не
довго в люльці немовля, годину
будити, а заспівати їй найдоспіває йому пісню, дві співає,
брішу пісню про нашу любов. Я
три, потім дитина відкриває
так і вчинила, а наступного дня
рота і каже: «Мамо, Ви дуже
у відділенні розійшлася чутка:
гарно співаєте, але так спати
хто це в нас так гарно заколисухочеться…» І я подумала: тільвав усіх дітей? Ось так усе і поки б не переборщити.
чалося. З того дня мій перший
Звісно, припинилися колисдосвід з колисковими перетвокові, але їх замінили книжки
рився на щоденну традицію. Я
на ніч, у будь-якому випадку
вже просто не уявляла собі, як
традиція нашого відходу до
дитину вкладати спати без досну продовжилась у тій самій
брої пісні. Потім це стало навіть
інтимній обстановці, при тому,
і лікувальним засобом.
що я завжди була мамою, яка
Коли вночі, наприклад, та
працює. Проте, цей вечірній час
й не обов’язково вночі, були
перед сном був нашим, святим.
періоди, пов’язані і зі змінами
Колискові замінило читання, а
погоди, і з якимись іншими хвипотім раптом вона знову прилюваннями, і я як недосвідчена
пала, коли вже трохи старшою
матір ще не могла розібратися,
була: «Мамо, я так сумую за
що відбувається, що у дитини
твоїми колисковими, заспівай
болить, що її тривожить, – я
мені…» Словом, це потім перепросто брала її, прикладала до
йшло не в основну функцію, а
грудей, співала колискову, часу спомин, у бажання повернуто поєднувала це з молитвами.
тися в те дитинство, скупатися
І я знала… Точніше, не знала, а
в тих емоціях, у тих образах. І
вірила в те, що це повинно донавіть досі, коли вона чимось
помогти. І допомагало. Звісно,
засмучена або просто піддаєтьмама є мама, що казати. Але
ся напливові ніжності, ми обивсе-таки, коли я додавала ще
раємо її улюблену колискову, і
пісню від серця і зі змістом,
я співаю їй як втішання, як підрезультат виявлявся воістину
твердження любові, якої забадивовижним.
гато не буває.
– Як впливає такий спів коЗараз я зрозуміла, що полискових на стосунки матері
трібно, щоби дитина змалечку
з новонародженими?
привчалася не до змагання, не
– По-моєму, в обидва боки
У кожній сім’ї в традиціях усе було до прагнення досягнути одразу якихось
– прекрасно. По-перше, це і для мами пропищати. Її можна або дуже спокій«бальзам на душу»: цієї миті у неї самої но проспівати, або прошепотіти, хто не дуже зрозуміло і просто. У кожного була висот, а поки просто отримувала задоповністю знімаються усілякі стреси – і дуже впевнений у своїх вокальних да- своя роль у житті. Й підміна цих ролей і волення, шукала й обирала те, що буде
призводить у сучасному світі, як прави- більше до душі. Тому що найголовніше –
післяпологові, і стреси вагітності. Вчені них або соромиться.
Батькам, які переживають, що їм «вед- ло, до всіляких дисбалансів і душевних любити те, що ти робиш.
довели, що під час виконання колискоЯ намагаюся виховувати дочку у добрі,
вої у матерів-годувальниць підвищуєть- мідь на вухо наступив», і тому вони розладів.
А коли кожен знає свою роль змалеч- любові, спрямовуючи її в майбутньому
ся лактація і встановлюється сильний своїм дітям колискові співати ні за що
емоційний зв’язок з дитиною, який вже не будуть, можу сказати, що не обов’яз- ку, то не виникає запитання: а чому я? насамперед у центр сім’ї, в основі якої
практично неможливо зруйнувати. Ві- ково вокалізувати добре поставленим А чому так: я хочу гуляти, а мене вже буде любов між чоловіком і жінкою і щасдомі навіть такі випадки – матерям, які голосом, дитина – не прийомна комісія примушують дрова рубати або сіно ко- ливе материнство. Щоби вона знайшла
хотіли залишити дітей у пологовому бу- в консерваторію. Колискові можна не сити, або тісто замішувати? А чому? – Та свої покликання і реалізувалася на своєдинку, все-таки давали можливість при- тільки співати, їх можна шепотіти про- тому, що так усі робили споконвіків, так му місці повною мірою. Решта – додастькласти дитину до грудей, і в поєднанні з тяжно, плавно, на видиху. Найголовніше робить твоя старша сестра, так робить ся… Таке моє материнське бажання, яке
музикою, з колисковою у них уже більше тут – не вокальні дані, а сама близькість, твоя мама, так робить твоя бабуся, так я транслювала і через колискові. Що вине залишалося таких думок, щоби відмо- передача цього ритму, почуттів і слів ди- робили прабабусі. І не виникало запи- йде – побачимо. Це наша спільна праця і
витися від дитини. Так пробуджувалося тині. Ось що туди, в цю пісню, вкладаєш, тань, не виникало конфліктів, яких зараз досвід, який ми проходимо. Їй поки лише
– як і в молитву, – настільки ти й отриму- – безліч: а хто сміття виноситиме, а чому десять років. Втім, їй УЖЕ десять років. А
їхнє материнське почуття.
колискові нам уже дуже допомогли – у
я посуд мити?
Взагалі, якщо описати сам процес ви- єш відповідь, результат.
А хлопчики? Як їх мужньо виховувати? нас сильний зв’язок і дуже довірливі стоВикористовувати професійні записи
конання колискової, то виходить, що
спочатку повинна налаштуватися мама. також раджу, тому що це збагачення Їх же зараз, на мій погляд, виховують, як сунки, через які завжди можна достукаНезважаючи на жодні ритми, цейтноти, свого репертуару, це орієнтири і на му- дівчат. Матусі вкладають у них всю свою тися до юного палкого серця.
Бесіду вела
працює вона чи не працює, – байдуже. зику, і на слова. Але в жодному разі не ніжність, а татусі не часто обдаровують
їх своїм мужнім прикладом… Я знаю, на
Якщо вона не працює, у неї було не мен- замінювати ними свій спів.
Лідія СИДЕЛЬОВА
– А що робити, якщо слова колиско- щастя, зразкових татусів, які знаходять
Мал. С. Іванової
ше справ, турбот і круговерті за день.

Колискова –
це материнське
благословення

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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ила собі колись принцеса,
яка не хотіла бавитися. Її звали Ліза-Лотта. Як чи не у всіх
принцес, у неї було світле волосся і блакитні очі. А ще у неї була ціла кімната
іграшок. Там стояли пречудові маленькі
іграшкові меблі і кухонні плити зі справжніми каструльками і кавничками, там
були різноманітні іграшкові звірі: м’які
котики і кудлаті песики, ящики з будівельним матеріалом для іграшкових будиночків, коробки з каркасами і навіть
справжній іграшковий магазин з ящиками, повними карамельок, родзинок,
цукру, мигдалю. І все-таки принцеса не
хотіла гратися.
Її мама, королева, дуже засмучувалась, коли бачила, як Ліза-Лотта з кислим обличчям сидить у цій чудовій ігровій кімнаті.
– Лізо-Лотто, – говорила королева, –
хіба ти не хочеш погратися?
– Ні, це геть нецікаво, – відповідала
Ліза-Лотта.
– Можливо, ти хочеш нову ляльку? –
припустила королева.
– Ні-ні, – відповідала Ліза-Лотта, – я
геть не люблю ляльок.
Тоді королева вирішила, що Ліза-Лотта хвора, і зателефонувала особистому
лікареві принцеси. Лікар одразу ж прийшов і дав принцесі нові ліки. «Тепер
вона напевно стане веселою і життєрадісною», – думав лікар.
Але, на жаль, і це не допомогло. ЛізаЛотта, звісно, намагалась догодити мамі.
Вона взяла ляльку в блакитній сукні і
переодягнула її у червону. На маленьких-премаленьких вішалочках висіло
безліч гарненьких лялькових платтячок
– тільки обирай! Але коли Ліза-Лотта переодягнула ляльку, то поглянула на неї
і сказала:
– Ти як була бридка, так і залишилась.
Вона закинула ляльку в куток і
заплакала.
ринцеса жила в дуже красивому замку разом із татомкоролем, мамою-королевою,
сотнею придворних дам і такою ж кількістю придворних кавалерів. Вона була
єдиною дитиною у замку, тому що братів
і сестер у неї не було, а королева вважала, що маленьким принцесам можна
гратися тільки з принцами і принцесами, а не зі звичайними дітьми. Й оскільки Ліза-Лотта ніколи не бачила дітей,
вона вважала, що всі на світі люди – дорослі і лише вона одна – дитина. Іноді
хто-небудь із придворних дам намагався гратися з Лізою-Лоттою, але принцесі
здавалося, що вони поводяться геть поідіотськи, тому вона всідалася на стілець
і мовчала.
Замок стояв у величезному саду, який
був обгороджений високою кам’яною
стіною, суцільно зарослою трояндами
з гострими шипами. У стіні, звісно, були
великі прекрасні ворота з високими
ґратчастими стулками, які щоразу відчинялися і зачинялися за королем, коли
він виїжджав у золотій кареті, запряженій шісткою білих коней. А біля воріт завжди стояли на сторожі королівські солдати, і Ліза-Лотта не ходила туди, тому
що соромилася.
Але у найдальшому куточку садка
принцеса помітила у стіні крихітну ґратчасту хвіртку. Вартових солдат там
не було, тому що хвіртка була зачинена, а ключ акуратно висів поряд на гачку. Принцеса часто-густо стояла біля цієї маленької
хвіртки і дивилася назовні.
Й одного разу трапилося дещо дивовижне. Коли

принцеса підійшла до хвіртки, вона побачила, що ззовні стоїть людина, яка
була ні на крапельку не більша, ніж вона
сама. По той бік хвіртки стояла проста
маленька дівчинка, така ж маленька, як
сама принцеса, тільки не у шовковій сукні, як Ліза-Лотта, а у картатій бавовняній.
Ліза-Лотта була вражена.
– Чому ти така маленька? – запитала
вона у незнайомки.
– Ну, не менша, ніж ти, – відповіла дівчинка, яку звали Майя.
– Звісно, не менша, – сказала ЛізаЛотта, – але я думала, що я одна така
маленька.

– Гаразд, – погодилась Ліза-Лотта.
І вони почали гратися. Спочатку не все
йшло гладенько, тому що Ліза-Лотта не
знала, що повинні робити служниці і як
потрібно бавити маленьких дітей. Але
вона швидко навчилася.
«Як усе-таки весело гратися!» – подумала принцеса.
Через певний час «мама» вирушила у
місто закуповувати провізію.
– А ти, Лотто, підметеш підлогу! – рішуче розпорядилася вона. – І не забудь
о дванадцятій годині нагодувати Тільду
молочним супом, а якщо вона обмочиться, переодягни її у сухе.

яка не хотіла бавитися

– А по-моєму, ми з тобою великі, – заперечила Майя. – От якби ти бачила мого
братика там, вдома, то він отакесенький.
Майя злегка розвела руки, щоби показати, який маленький у неї братик.
Ліза-Лотта страшенно зраділа. Це ж
треба, виявляється, існують такі ж маленькі, як вона сама. І навіть іще менші.
– Відчини мені хвіртку, тоді ми зможемо погратися, – попросила Майя.
– Ну, ні, – сказала Ліза-Лотта. – Що
може бути гірше гри?! А ти хіба граєшся?
– Звісно! Я так граю, так граю, я та-а-аак граю! – вигукнула Майя. – Ось із цією
моєю лялькою.
І вона простягнула принцесі якусь
дерев’яшку, обмотану ганчірками. Це
була лялька, виточена з дерева. Колись
у неї, мабуть, було обличчя, але зараз ніс
був відламаний, а очі Майя намалювала
сама.
Ліза-Лотта ніколи не бачила такої
ляльки.
– Її зовуть Тільда, – повідомила Майя.
– І вона така мила!
«А може, з Тільдою краще грати, ніж з
іншими ляльками, – подумала Ліза-Лотта. – В усякому разі це так цікаво бути
з кимось, хто не більший за тебе саму».
Ліза-Лотта потягнулася по ключ і відчинила Майї хвіртку.
У цій частині саду росли великі кущі
бузку, утворюючи таку собі альтанку, де
дівчат ніхто не міг побачити.
– Як добре! – захоплено зауважила
Майя. – Давай бавитися, ніби ми тут живемо. Я – мама, ти – служниця, а Тільда
– маленька дитина.

– Це я можу, – сказала Ліза-Лотта.
– Ні, так не можна говорити, – пояснила Майя. – Ти повинна відповісти: «Добре, пані».
– Добре, пані, – виправилась
Ліза-Лотта.
І пані пішла, а Лотта підмела підлогу віником з гілок, які вона наламала
з куща, а потім стала няньчити Тільду і
годувати її молочним супом. Незабаром
пані повернулася додому із цукровим
піском, шпинатом і чудовою телятиною.
Ліза-Лотта, звісно, прекрасно бачила,
що цукровий пісок був звичайним піском, шпинатом виявилося листя бузку, а
шматком телятини – проста деревинка.
Але гратися було так цікаво! І так весело! Принцесині щоки розчервонілися, а
очі засяяли.
Потім пані зі служницею робили домашній сир: вони нарвали малини, склали її у принцесин вишуканий носовичок
і прямо через нього видавили з малини
сік, яким залило всю рожеву шовкову
сукню, але принцеса ніколи ще не була
такою задоволеною.
в замку в цей час було велике сум’яття і переполох. Куди
поділася принцеса? Придворні
дами і кавалери бігали всюди і шукали
її, а королева плакала і також шукала
дочку, поки нарешті не знайшла її у най
віддаленішому кутку саду, в кущах бузку.
– Миле дитя! – вигукнула королева, незадоволена раптовим знайомством дочки з якоюсь простою дівчинкою. – Дорога Лізо-Лотто, так чинити не годиться!

Але Ліза-Лотта заплакала.
– О, мамо, йди, будь ласка,
адже ми граємося! – закричала вона.
І тоді королева роззирнулася і
побачила сир, і шпинат, і телятину, і Тільду, і все інше. І королева
зрозуміла, що це Майя навчила Лізу-Лотту гратися і що саме тому принцеса так оживилася і порожевіла. Королева
була розумною жінкою і миттю вирішила, що віднині Майя щодня приходитиме
до них у замок і гратиметься з принцесою. Уявляєте, як зраділи дівчатка?! Вони
взялися за руки і почали танцювати.
– Мамо, а чому ти ніколи не давала
мені такої ляльки, як Тільда, з якою можна гратися? – запитала Ліза-Лотта.
На це королева могла відповісти лише,
що ніколи не бачила таких ляльок у тих
розкішних магазинах, де вона зазвичай
купувала іграшки для принцеси. А Лізі-Лотті страшенно хотілося таку ляльку,
як Тільда, і тому королева поцікавилася,
чи не хоче Майя поміняти свою ляльку
на одну з ляльок Лізи-Лотти. Але Майя
і чути про це не хотіла. Проте королева вмовила її принаймні піти з ними
до замку і самій поглянути на ляльок
Лізи-Лотти.
Очі у Майї стали круглими, як два
блюдця, коли вона увійшла до гральної
кімнати принцеси, така вона була вражена. Вона ніколи не бачила так багато
іграшок одразу і тому спершу подумала,
що потрапила у магазин.
– Мила, добра Майо, візьми собі будьяку із них, яку хочеш, тільки віддай мені
Тільду, – попросила принцеса.
Майя поглянула на Тільду, а потім на
всіх цих прекрасних ляльок із очима,
які можуть заплющуватися. У Майї ніколи не було жодної ляльки з очима, що
заплющуються.
– Хм... – сказала вона, – але ж я повинна подумати і про Тільдин добробут теж.
Вдома їй не буде так добре, як тут. Там
вона спить у старій коробці з-під взуття.
Візьми її, хай так!
– Дякую тобі, мила, дорога Майо! – засяяла від щастя Ліза-Лотта. – Ти ж приходитимеш сюди і бачитимешся із нею
щодня.
– Звісно, – відповіла Майя.
Тепер вона дивилася не на Тільду, а на
велику ляльку з кучерявим каштановим
волоссям, у блакитній шовковій сукні.
– Можна мені взяти її? – прошепотіла
вона.
Звісно, можна. Коли Майя взяла ляльку за живіт, та сказала «мама».
– Мені потрібно піти додому, показати її мамі, – поквапилася Майя і помчала
вниз палацовими сходами, через замкові ворота, міцно притиснувши до себе
ляльку. Вона була така рада, що навіть
забула попрощатися.
– Приходь завтра! – закричала їй навздогін Ліза-Лотта.
– Неодмінно! – крикнула Майя і зникла.
– Ах ти, моя маленька, моя красуня,
моя розумниця, – сказала Ліза-Лотта
своїй Тільді. – А тепер час спати.
У Лізи-Лотти було багато чудових
іграшкових колясок, але одна з них була
найгарніша. У ній вже лежала лялька,
але Ліза-Лотта витрусила її прямо на підлогу і поклала до коляски Тільду.
Тільда лежала на рожевому шовковому простираделку, розшитому квітами,
під світло-зеленою ковдрою. Тільда з
відбитим носом лежала у пречудовій колясочці і дивилася у стелю широко розплющеними намальованими очима, ніби
не могла повірити, що все це правда!

Астрід ЛІНДГРЕН
Мал. Ю. КОНДРАТЬЄВА
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Ч

ому я читаю Сенькові перед сном,
хоч він уже й сам уміє читати?
Не лише тому, що мудрий Пеннак (у книзі «Як роман») радить читати дітям, навіть
коли вони напевно читають самі. І не лише
тому, що Сенько приїжджає додому о восьмій вечора, і мені хочеться просто побути
з ним наодинці. І не лише тому, що мені хочеться з власних рук нагодувати його улюбленими книжками, сміятися разом із ним,
озвучити сторінки своїм голосом...
А ще й тому, що з коментарів і запитань, які він робить під час читання, я виявляю несподівані речі – і про сина, і про
книжку...
Ми читаємо «Карлсона» – і ще не дійшли
до розділу з днем народження, де, як я
пам’ятаю, сім’я Малюка переконалася, що
Карлсон існує. Поки суцільні провали – то
фрикаделька на вежі, то Карлсон у шафі
сховався, і тато сердиться, що Малюк перекладає провину на когось вигаданого, і
мама м’яко зазначає, що, звісно ж, Малюк
усе вигадав...
На цих сценах двічі чи тричі Сенько завмирав, зупинявся, очі його наповнювали
сльози. І він казав мені з серцем і певним
роздратуванням й ображено:
– Ну чому? Чому йому ніхто не вірить?
Адже він говорить правду!
...Іноді, кілька разів, коли я сумнівалась
і перепитувала щось у розмові з ним, він
давав таку саму різку реакцію: «Чому ти
мені не віриш?! Ніхто мені не вірить!..»
Особливо стежу за тим, щоби він отримував постійні підтвердження того, що ми
йому віримо...
А знаєте, як він радів, коли Крістер і Гунілла отетеріли і втратили дар мови, побачивши Карлсона, який лежав на полиці
шафи? Малюк у книжці заходився від сміху – і мій Сенько також сміявся і стрибав
на ліжку – у захваті! «Ось! Нарешті!».

К

***

олись мій син писатиме роман...
Або мемуари. Або автобіографію художню. І там він напише: «Коли
мені було сім років, я упродовж тижня
плакав через те, що Плутон оголосили
не-планетою»...
Коли я розповідала Сенькові про долю
Плутона, в його очах заблищали справжні
сльози. Досі щовечора перед сном він зітхає і говорить трагічним голосом:
– І все ж навіщо вони так із Плутоном
вчинили? Я ніяк не можу цього пережити!

Д

***

ім повен книжок з картинками, казок, енциклопедій про природу,
про історію, словом – гуманітарщина.
Але тестостерон тихо відвойовує собі
плацдарм, відкушуючи маленькі шматочки від мого солодкого гуманітарного
пирога.
Вигадували ми з Сеньком казку. Речення
він – речення я.
У процесі мені здавалося, що я по кризі
повертаю страшенно неповороткого та
важкого воза, а його весь час несе не туди:
– Потрібно вам розбити чари, полетіти
до чарівника і взяти в нього...
– Запасні патрони до лазерної гармати!
Така гармата – три стволи, і стріляє чергами! І тоді цією гарматою ви розженете
хмари!
Очі палають, в кожному – по гарматі. Намагаюсь позбутися жахливої стрілянини.
– Ні, нам не потрібні гармати, у нас є
дракон! Нам потрібно інше!
– Так, нам потрібен еліксир чарівний,
– важко відмовляється від мілітаризму
Сенько.
– І ось хлопчик і кульгавий дракон зібралися летіти до замку чарівника. Сіли
вони на килим-літак...

ванню. А старший просто був в
екстазі. Він притягнув енциклопедію, розгорнув її на підлозі
перед Артемчиком, який лежав
у мене на колінах і грів пузо,
і тридцять хвилин показував
братові картинки коментуючи.
«Артемко» голосом П’ятачка запитував про все, лякався, радів... Я дорослим голосом іноді
відповідала на запитання. Сенько звертався до нього прямо:
«Артемчику, поглянь, ти боїшся
крокодилів?». І було видно, що
він цілковито занурився у гру,
сприймаючи малого як повноцінного співрозмовника і «не чуючи», що його озвучую я.
Елементарно, але додумалася
до цього лише вчора…
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на мене і показав усім своїм єством, що він
понесе рибу сам.
Що ж... Я віддала. І непохитно пояснила,
чому «ииибу» не можна їсти прямо на вулиці.
Сенько притиснув мішечок до грудей
і кинувся поперед мене – додому. Йому
дуже кортіло. Він ледве дочекався, поки я
доколупаюся ключем у замку і, не знімаючи чобітків, прямо пішов до своєї спальні. Звідти почулося бурмотіння. Потім він
вийшов, задоволений і спокійний.
Коли я зайшла до спальні, то побачила
таке.
У Сеньчиному ліжку, головою на подушці, акуратно вкритий ковдрою лежав оселедець. Сенько знову підійшов до ліжка,
погладив оселедця по голові. Потім, відкинувши ковдрочку, відкусив від оселедчиного боку шматочок. Потім знову вкрив
його і ніжно сказав:

І навіщо вони так
із Плутоном вчинили?

Зі щоденника матері
– А всі свої гармати й автомати склали
на причіп. Килим-літак був вантажний, з
причепом...
– І прилетіли до замку. Бачать, а навколо
замку...
– Винищувачі в’ються, бомбардувальники, і лазер – піу! піу! З вікон стріляє!
Вискакує, починає стріляти. Тут у мене
терпець уривається:
– І тут хлопчик дістав фотографію своєї
мами і сказав: «Моя мама терпіти не може
всілякі лазери і винищувачі». У усі винищувачі розтанули у повітрі.
– І вони перемогли, – сухо погоджується
Сенько.

Р

***

озповідаю Сенькові вчергове про
кризу пубертата.
– ...І дітям здається, що всі дурні, особливо батьки, а вони одні найрозумніші. І діти
горланять: мовляв, відчепіться, телепні, – і
грюкають дверима і грубіянять...
Сенько витріщається:
– Я постараюся себе побороти! Це десь
три роки таке божевільство буде?

Д

***

ля мене весь цей час було проблемою – як спілкуватися одразу з
двома дітьми?
Якщо фокус уваги – на одного, то одразу ж на емоційну периферію випадає
другий. Зовні все триває цілком мило, але
ж я знаю, що в одного я включена, а другому проговорюю текст і роблю щось на
автоматі.
І мені було гірко за кожного з них.
Але як порадіти одразу обом – і порадувати спілкуванням обох, якщо старшому
п’ять років, а молодшому Артемчикові два
місяці?
Старший мій дуже любить розмовляти
із зайцем. Іграшковий заєць відповідає
йому моїм голосом, бесіди затягуються,
закінчується усе тим, що я схоплююся й
відволікаюсь на молодшого.
Але вчора до мене, дурненької, раптом дійшло – а чому саме заєць? І я почала «озвучувати» Артемка. Принагідно
махати його лапками, жестикулюючи на
доповнення до слів.
Артемчик зрадів і гімнастиці, і спілку-

І діалог під завісу.
Сенько: «Артемчику, поглянь,
яка червона змія. Ух...»
«Артемко»: «Ой!! боюся! А
як її звати?».
Сенько: «Не знаю...»
«Артемко»: «А нехай ма
ма прочитає».
Я: «Анаконда».
Сенько:
«Артемчику, Артемчику, поглянь! Конда вона,
виявляється!».

К

***

оли мені було
дванадцять років, я взяла циркуль –
козячу ніжку (пам’ятаєте, були
такі?) і вкрила довгими подряпинами бік
у холодильника. Фарба звивалась з-під
голки зі смачним вологим хрускотом,
тонкими кучерями. Було так кінестетично
приємно, що я не змогла зупинитися.
Мама, коли побачила подряпини, остовпіла і спробувала витягти з мене якесь
раціональне пояснення усього цього...
…Коли мій старший син раптом робить
щось малологічне, не за віком, я його навіть не сварю. Я пригадую холодильник.
– Тобі було приємно вазькати синьою
восковою крейдою на світлих пухирчатих
шпалерах, так?
Мовчить, сопе, прораховує, за яку відповідь він не отримає по лобі.

Б

***

уло Сенькові трохи більше двох років. І якось трапилася в його житті
велика любов.
Ні. Не так.
Велика Любов.
Якось йому довелося з’їсти маленький
шматочок копченого оселедця. І відтоді
серце його було розбито.
Й ось якось дорогою з дитячого садка
ми зайшли до продуктового магазину. У
вітрині він побачив її.
– Мамо... – сказав він. – Мамо! Иииба!
Я купила оселедця. Його загорнули в
шматок сіруватого паперу й запакували у
прозорий мішечок.
Сенько ніжно і сором’язливо поглянув

– Бай-бай, ииибо!
І пішов займатися своїми справами... І
так він спілкувався з оселедцем цілий вечір. Забігав, відкушував шматочок, вкривав рибку і бажав їй бай-бай...
Потім я все-таки вмовила його перекласти оселедця до холодильника.

В

***

іднедавна я перестала гарчати на
старшого сина, коли він по-дурному робить у зошиті вп’яте помилку, забуває у школі папку з англійської, лізе, куди
не просили, і це «куди» ламається...
І знаєте чому? Тому, що ми пишемо одне
одному листи – точніше, переписка у нас
така – на одному аркуші – про те, про се.
І от я пишу йому в черговій записці: «Напиши три свої бажання».
Досі розмова в листах була про школу,
про ігри. І я чекаю чогось на зразок «Леґо,
нову гру і...»
А він пише мені:
«Я хочу шоб ти жела дуже довго. шоби
ти ніколи нехворіла. шоби ти завзди була
така кумедна і весела».
Я ношу цей лист із собою у сумочці.
Мені з цим, серйозно, легше жити. Яка там
орфографія, яка англійська... Як я можу
кричати на людину, яка так мене любить?
Може, на даний момент – як ніхто.

Діна САБІТОВА
Мал. Ю. КОНДРАТЬЄВА

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ДОЗВІЛЛЯ

Світ дитячої фантазії надзвичайно різноманітний. З таких мрійників виростають скульптори, художники, дизайнери,
письменники, композитори. Якби не було
фантазій, не розвивалася б наука, і нашою долею був би кам’яний вік. Людина,
яка побачила у звичайному камені палицю-копалку, напевно була фантазером. А
наші казки? Летючий корабель, чарівний
кінь… Ну, чим не космічний корабель
і автомобіль? Не маючи уяви, нинішній
школяр не засвоїв би жодного предмета,
адже не зміг би оперувати абстрактними
поняттями. Однак у світі дитячої фантазії
не все безхмарно. Є у неї і «темний» бік.
Це – брехня, фантазії, що ростуть з агресії, дитячих страхів. У світлій голівоньці
дошкільнят живе багато того, що здатне
сильно здивувати батьків. Йдеться про дві
сторони фантазії та межі, що їх розділяють.

Світлий бік
Фантазія починає розвиватися ще у
дошкільному віці, як правило, після 2,5
років. А до цього триває інтенсивна підготовка. Наскільки у малюка розвинута уява,
залежить від періоду
життя від року до трьох.
Це період опановування предметів та вивчення їхніх властивостей.
Допомогти у пізнанні
предметного світу повинні близькі малюка. У
цьому віці дитина пізнає
світ через мамині руки:
адже саме вона показує,
як гратися лялькою або
машинкою, збирати пірамідку. Щоби розвивалась уява, необхідно:
– читати дитині різноманітні книжки: оповідання, вірші, казки. До
двох років вона повинна
знати, хто такі Курочка
Ряба і Колобок. Казкові
образи слугують «цеглинками» фундаменту фантазії;
– грати з предметами-замісниками. Нехай стільці стануть машиною, кришка від
каструлі – кермом, ковдра – гаражем, а
дитяча шкарпеточка – танцюючою людинкою. Виявіть власну фантазію і дайте
старт розвитку дитячої уяви.
– пропонуйте образи-замісники. Нехай
малюк буде собачкою або кицею. Імітуйте
їхні рухи, кажіть «гав-гав» чи «няв-няв».
Вибір величезний: конячки, курочки,
жабки. Це чудово розвиває уяву і впливає
на розвиток моторики.

Фантазують усі діти. Зазвичай це засмучує їхніх батьків, оскільки
іноді відрізнити фантазію від реальності дуже складно. Що ж таке
фантазії? Чи потрібно їх заохочувати? Забороняти? Як визначити, де
брехня, а де вигадка?

Вигадка і брехня:
дитячі фантазії
Маленькі фантазери
3-7 років. Наступний етап розвитку
фантазії. Головує тут Гра. У грі в дітей розвиваються увага, сприйняття, пам’ять, інтелект, уява. Тут важливі сюжетно-рольові ігри: «шофер», «дочки-матері». У грі діти
послуговуються двома реальностями –
справжньою, де вони діти, і вигаданою,
фантазійною, де вони поліцейські, індіан-

заважає розвитку фантазії. Практично
справжні мечі, пістолети, чайнички уяву
не стимулюють, оскільки довигадувати
тут нічого, адже чайник він і є чайник.
Діти швидко втрачають інтерес до таких
іграшок. Зате б’ються палками, роблять
ляльок з трави і «їздять» камінцями. Ці
предмети дають простір для фантазії.
Адже простий камінчик може стати машиною, потягом, літаком, стільцем, а палка – мечем, рушницею і посохом. Не сваріться
за принесене додому і таке
важливе для дитини сміття.
Нехай вона складає його у
коробку. Зробіть іграшки
власноруч. Виріжте з картону або зшийте з тканини. Малюкові сподобається.

Темний бік

ці, вчителі чи ковбої. Здорові діти здатні
відрізнити вигадку і реальність. Однак
що молодша дитина, то важче це зробити. Тому трирічні малюки, захоплені театральною виставою або грою, здатні серйозно злякатися, наприклад, Діда Мороза
чи Баби-Яги. Те, що малюк став фантазувати і навчився відрізняти вигадку від реальності, можна зрозуміти з появи в його
мові слів «ніби» і «не по-справжньому».

Іграшки
Вони необхідні для ігор. На жаль, максимальна реалістичність сучасних іграшок

Іноді плоди дитячих фантазій лякають дорослих,
оскільки у них очевидні
агресія, дитячі страхи, суперництво,
відторгнення
батьків, нелюбов до сестер
і братів. І дуже часто батьки не можуть визначити,
чи це фантазія, чи дитина їх
обманює.
За статистикою, кожна
друга дитина від трьох до п’яти років
боїться раптових звуків, казкових персонажів. Кожна третя – води, транспорту,
замкненого простору, самотності. Потім
з’являється страх смерті. Діти бояться
чудовиськ під ліжком, темряви, величезних монстрів у шафі. Це не «хвора» уява.
Такі фантазії навіть корисні. Всі діти проходять через такі страхи. Ба більше, вони
необхідні: «перероблені» психікою, вони
допомагають розвинути обережність, завбачливість, інстинкт самозбереження.
Зі страхами можна і потрібно боротися
тоді, коли вони набувають певної форми.

Як бавитись і чим бавитись?
Ситуація на ринку сучасних іграшок доволі складна: з одного боку їх величезна кількість, а з іншого боку обрати добру іграшку дуже непросто. Гарною можна назвати ту іграшку,
якою зручно бавитися, яка розвиває у дитини гральну діяльність, а, як відомо, гра — це найважливіший і найкорисніший
вид діяльності дитини.

Щоби бавитися іграшкою, вона не повинна бути наділена власною активністю. Вона не повинна кричати, співати,

махати руками. А сучасна
іграшкова промисловість
рухається якраз у бік технологізації. Ці іграшки для
гри не мають сенсу. Вони
зводять гру до примітивного натискання кнопок,
до сприйняття активності
самої іграшки.
Батьки часто цінують яскравість,
барвистість іграшки, а потім дуже розчаровані, коли вона валяється, і дити-

на випрошує нову. Вся справа у нудьзі.
Засилля інтерактивних іграшок – вкрай
некорисна річ. Інтерактивні іграшки,
які розмовляють, по-перше, заступають дитині уяву, у той час коли вона
може сама наділити ляльку або звіра
певним тоном, інтонацією, словами.
По-друге, вони витісняють і підмінюють справжнє спілкування.
На жаль, зараз іграшка перестала
бути елементом гри, а стала свідченням
достоїнства й елементом власності. У

В цьому можуть допомогти малюнки. Нехай малюк додасть страшному монстрові
бантика, і це позбавить його страхітливої
сили. Нехай зліпить його з пластиліну і
додасть смішних деталей. Зробіть чарівну паличку або всемогутній меч. Заведіть
кицьку і переконайте малюка, що там, де
вона живе, монстрів немає.

Брехня чи фантазія?
Брехня є навмисним викривленням
фактів для власної вигоди, тоді як фантазія – вільний політ уяви, причому нешкідливий. Обман починає процвітати з
3,5 років. Зазвичай він входить у звичку,
однак поняття «брехні» і «правди» приходить пізніше, у шкільному віці. Часто
брехня є засобом самооборони.

Які основні причини брехні?
Страх покарання. Дитина, яку за випадково розбиту чашку можуть позбавити
прогулянки, намагатиметься приховати
те, що сталося. Можливо, ви занадто суворі? Подумайте. Якщо малюк знатиме,
що за розбиту чашку потрібно лише попросити пробачення й прибрати уламки, то необхідність у брехні навряд чи
з’явиться.
Безліч заборон. «Тістечко дала бабуся»,
«Ґудзики розсипала пташка, яка залетіла
у вікно»… Подумайте, можливо, ви зловживаєте заборонами. Правильніше,
якщо дитина знатиме, що з ґудзиками
можна погратися у маминій присутності,
а тістечко з’їсти після обіду.
Бажання здаватися кращим, ніж насправді. Це означає невдоволення малюка
своїм положенням. Для цього примножуються успіхи та перебільшуються заслуги.
Це повинно вас занепокоїти. Мабуть, дитині бракує визнання, підтримки, тепла.
Для самовиправдання. «Вона(він) першою почала(в)!». Таку брехню викорінити
найважче. Це брехня, що піднімає самооцінку, і використовується також у дорослому житті (мене не звільняли, я сама
пішла, а шеф – дурень). Дайте дитині зрозуміти, що ви любите її, навіть якщо вона
у чомусь винна. Обговоріть ситуацію в
спокійному, дружньому тоні, й обману
поменшає.
Отже, пам’ятайте: фантазії – друзі дітей.
У них під кріслом живуть чудові гномики,
малюки літають на диво-паровозах і користуються чарівними паличками, танцюють з феями і рятують від біди лисичок.
Радійте: у малюка чудова уява! Якщо ж дитина збрехала – не лякайтеся. Усе можна
вирішити, головне підійти до цього розважливо і з розумом.

Ольга ВАСИЛЬЄВА, психолог

дитини дедалі більше іграшок, якими
вона не бавиться, які просто лежать
у її кімнаті, а використовує вона у грі
близько 5-6% від того добра, що у неї є.
Діти погано грають у готових будиночках, оскільки цей простір незмінний і не передбачає підлаштування під
різні ігри. Запропонуйте дитині різноманітні предмети для конструювання
«свого» простору. Це можуть бути ширми, дошки, подушки, ковдри.
Щоб у дитини розвивалася уява,
краще, щоби в неї було мало іграшок,
але для багатьох варіацій гри. Якщо
у дитини є улюблені іграшки, то їх їй
достатньо.
Але допомога дорослих не закінчується наданням правильних іграшок.
Важливо дати іграшці життя, тобто
ввести її до гри, тоді дитина із задоволенням підхопить це.

Олена СМІРНОВА, психолог
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Школа без комп’ютерів
Діти працівників Кремнієвої долини
навчаються без планшетів і ноутбуків

Технічний директор eBay відправив своїх дітей до школи без комп’ютерів.
Так само вчинили співробітники й інших гігантів: Google, Apple, Yahoo,
Hewlett-Packard.
Школа має дуже простий старомодний вигляд – дошки з кольоровою крейдою, книжкові полиці з енциклопедіями,
дерев’яні парти із зошитами й олівцями.
Для навчання у ній використовують звичні, не пов’язані з найновішими технологіями інструменти: ручки, олівці, швейні
голки тощо. І жодного комп’ютера. Жодного екрана. Їхнє використання заборонено у класах і не заохочують вдома.
У 5 класі діти в’язали на спицях невеликі зразки з вовни, відновлюючи навички в’язання, здобуті в молодших класах.
Цей вид діяльності, як стверджують місцеві педагоги, допомагає розвивати здібності до вирішення складних завдань,
структурування інформації, лічби, а також розвиває координацію.
І це в той час, коли школи в усьому
світі квапляться оснащувати свої класи
комп’ютерами, а багато політиків заявляють, що не робити це просто нерозумно.
Цікаво, що протилежна точка зору здобула широке поширення у самому епі-

центрі високотехнологічної економіки,
де деякі батьки і педагоги дають зрозуміти: школа і комп’ютери – несумісні.
Прихильники навчання без IT певні, що комп’ютери пригнічують творче
мислення, рухливість, людські стосунки
й уважність. Такі батьки вважають, що
коли буде справді потрібно ознайомити
своїх дітей з останніми технологіями, у
них завжди знайдуться потрібні для цього навички і необхідні можливості у себе
вдома.
Пол Томас, колишній учитель і професор Університету Фурмана, який написав 12 книжок про навчальні методики
в державних установах, стверджує, що
для навчального процесу краще, якщо
комп’ютери використовують якомога
менше. «Навчання – це насамперед людське переживання, здобуття досвіду, –
говорить Пол Томас. – Технологія лише
відволікає, коли потрібні грамотність,
уміння рахувати і здатність критично
мислити».

Медуза Turritopsis Nutricula –
єдина на Землі
безсмертна істота
Як з’ясували вчені, на Землі живуть безсмертні тварини – це медузи
виду Turritopsis Nutricula. Ці загадкові мешканці морів ніколи не вмирають своєю смертю!

Генетики і фахівці з біології моря
активно вивчають медузу, щоби зрозуміти, як їй вдається повертати назад
процес старіння.
Медузи цього виду порівняно невеликі: лише 4-5 мм в діаметрі. І на відміну від більшості медуз, які після участі
в репродуктивному циклі помирають,
Turritopsis Nutricula
після парування повертаються до ювенільної стадії.
У цього виду медуз,
чиєю батьківщиною є
Карибський басейн,
є дві стадії розвитку: поліпи і власне
медуза, в якості якої
вона існує від кількох
годин до кількох місяців. Однак старіючи, цей багатоклітинний організм не
вмирає, а повертається назад у стадію
поліпа, повторюючи цикл безкінечну
кількість разів.
Відкриття, як це доволі часто трапляється, відбулося випадково. Якось
італійський вчений Фернандо Боеро
для власних дослідів посадив в акваріум «на збереження» кількох медуз
виду Turritopsis Nutricula. З кількох

причин заплановані досліди довелося
відкласти, і дослідник, з притаманною
всім ученим неуважністю, забув про
нещасні медузи. Акваріум висох і всі
його мешканці, здавалося, загинули.
Виявивши цей печальний факт, Боеро порозводив руками й заходився
було чистити акваріум, щоби заповнити його іншими «піддослідними».
Але Боеро не був би справжнім натуралістом, якби не спробував вивчити
рештки висохлих до розмірів сірникової голівки медуз, перш ніж викинути
їх на смітник.
Яким же було його здивування, коли
з’ясувалося, що медузи не загинули, а
лише відкинули свої щупальці і знову
перетворилися на
личинок.
Боеро
вирішив
продовжити спонтанно
виниклий
дослід і, нічого
не чіпаючи, знову
наповнив
акваріум водою. За певний час відбулося
справжнє диво: напівзасохлі личинки перетворилися на
поліпи, від яких пізніше відбрунькувалися нові медузи.
Так виявилося, що непримітні, примітивні маленькі медузи можуть здійснювати неможливе: керувати власними генами, щоб у разі небезпеки
«рухатися назад», повертатися до «дитячої» стадії розвитку і починати своє
життя наново.

http://thekievtimes.ua

Коли прибічники оснащення класів
комп’ютерами
заявляють,
що
комп’ютерна грамотність необхідна,
щоби протистояти викликам сучасності,
батьки, які вважають, що комп’ютери не
потрібні, дивуються: навіщо поспішати,
якщо все це так легко опанувати? «Це суперлегко! Це приблизно так само, як навчитися чистити зуби, – говорить містер
Ігл, співробітник Кремнієвої долини. – В
Google і подібних місцях ми робимо технології настільки простими, наскільки
це можливо. Не бачу причини, з якої дитина не зможе опанувати їх, коли стане
старшою».
Самі ж учні не вважають себе обділе-

ними високими технологіями. Вони час
від часу переглядають фільми, грають у
комп’ютерні ігри. Діти говорять, що навіть розчаровуються, коли бачать своїх
батьків або родичів, обплутаних різними
пристроями.
Орад Камкар, 11 років, розповів, що
нещодавно їздив у гості до двоюрідних
братів і сестер й опинився в оточенні
п’ятьох людей, які гралися зі своїми ґаджетами, не звертаючи на нього й одне
одного жодної уваги. Йому довелося
смикати кожного з них за руку зі словами: «Агов, друзі, я тут!».

http://maxpark.com/community/5625/
content/3032621

Чотирилапий свідок
Тяжкі будні британської прокуратури: прокурори примусили собаку
дати письмові свідчення

Представники
прокуратури
в Великобританії були настільки наполегливі, що примусили
поліцейського собаку виступити свідком в одному із судових
процесів, повідомляє газета Sun.
До чотирилапого поліцейського констебля на прізвисько
Персик (PC Peach) представники прокуратури зверталися кілька разів з проханням письмово
повідомити про деталі арешту, у
якому він брав участь. Спроби
власника вівчарки пояснити, що
його підо
пічний ніколи не вмів
писати і навряд чи колись навчиться, не мали успіху.
Терпець господаря Персика урвався, і він вирішив дати свідчення сам. На
спеціально призначеному для цього бланку винахідливий поліцейський дитячим почерком написав: «Я женуся за ним. Кусаю його. Поганий чоловік.
Він смачний. Персик – гарний хлопчик». У графі «Вік» господар собаки вказав, що свідкові чотири роки, а замість підпису намалював відбиток правої
передньої собачої лапи.
«Шедевр» швидко розійшовся по сторінках співробітників британської
поліції в соціальних мережах. Про реакцію прокурорських працівників – зокрема про те, чи визнали вони свідчення Персика переконливими, – газета
не повідомляє.

Зустріч із китом

Іноді ви спостерігаєте за
китом, а іноді кит спостерігає за вами. Спостерігачі за
китами в Аргентині нещодавно довідалися, що під
час їхніх спостережень кит
сховався під їхнім човном.
Фотограф Джастін Хофман
був у цей час у воді, і йому вдалося зафіксувати неймовірний
момент. Під човном знаходився
50-тонний кит, та й не один, а
разом із дитинчам.

http://www.1sale.com

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

Цей зворушливий лист написав своїй чотирирічній дочці психолог і письменник Келлі
М. Фланаган. За його словами,
коли-небудь він їй прочитає своє
послання. Але він також написав
цей лист для всіх жінок, яким необхідно почути батьківські слова
любові, підтримки і втіхи. Фланаган пише: «Дорогі жінки! Ні
хто, крім вас, не може визначити
вашу красу. Але багато хто намагатиметься це зробити!».

Лист о дочки,
батька дий
н а п и с а н к о с м е ти к и
у в і дд і л і
Дорога крихітко!

Я пишу тобі цього листа, сидячи у відділі косметики нашого місцевого супермаркету. Нещодавно товариш надіслав
мені SMS з іншого схожого відділу і сказав, що це одне з найгнітючіших місць
на світі. Я хотів зрозуміти, що він мав на
увазі. Й от зараз я сиджу тут і, здається,
починаю з ним погоджуватися. Слова
мають величезну силу, а слова у вітринах
цього відділу – тим паче. Слова і фрази,
як, наприклад, ось ці:
«Неперевершено за доступною ціною!»
«Непогрішно!»
«Бездоганний фініш!»
«Блискуча сила»
«Кидати виклик вікові»
«Обери свою мрію!»
«Природна краса»
Коли у тебе росте дочка, ти розумієш,
що вона така ж сильна, як і всі інші вдома
– це стихія, з якою потрібно рахуватися,
це палка душа, наділена тим самим життям, тими самими дарами і пристрастю,
як і душа будь-якої людини. Але сидячи
у цьому відділі, ти також починаєш усвідомлювати, що більшість людей не бачитимуть її такою. Для них вона буде просто
симпатичним личком і тілом, яким можна
насолодитися. І вони їй говоритимуть, що

вона повинна мати певний вигляд, щоби
мати бодай якусь цінність і вплив.
Але в словах усе-таки є сила, і, можливо, слова батька зможуть протистояти
словам цього світу. Може, батьківські
слова зможуть звільнити дочку від цього
сорому, який уже став нормою, і принести їй глибоке і непохитне почуття власної цінності і краси.
Слова батька – це не якісь особливі
слова, просто у них інше значення:
– БЛИСКУЧА СИЛА. Нехай твоя сила буде
не у твоїх нігтях, а у твоїй душі. Люба дитино, спробуй зрозуміти, хто ти є, і жити у
світі з цим знанням – нехай і з трепетом,
але наполегливо;
– ЗНАЙДИ СВОЮ МРІЮ. Але тільки не
на полиці супермаркету! Знайди місце
умиротворення і спокою всередині себе.
Саме там росте справжня мрія. Зрозумій,
що ти хочеш робити у цьому світі. І коли
ти вже обрала, слідуй за цим – віддано,
чесно і не втрачаючи надії;
– НЕПОГРІШНО. Завжди вір у те, що непогрішності не існує. Це ілюзія, створена людьми, яким цікавий твій гаманець.
Якщо ти вирішиш шукати бездоганність,
то нехай це буде непогрішне милосердя
– до себе і до людей навколо тебе;

– КИДАТИ ВИКЛИК ВІКОВІ. Твоя шкіра
вкриється зморшками, твоя юність закінчиться, але у твоєї душі немає віку. Вона
завжди знатиме, що означає гратися, насолоджуватися і радіти. Будь ласка, краще кидай виклик старінню своєї душі;
– БЕЗДОГАННИЙ ФІНІШ. Твій «фініш» не
має нічого спільного з тим, який вигляд
сьогодні має твоє обличчя. Твій «фініш»
– це про те, який вигляд має твоє життя
в останній день. Нехай роки твого життя
стануть підготовкою до цього дня. Нехай тебе зістарить діяльне милосердя,
зростай у мудрості, і нехай твоя любов
виявиться такою величезною, що нею
можна буде обійняти всіх людей. Нехай
твій «бездоганний фініш» буде мирним
прийняттям кінця і того, що прийде після
нього, і нехай він стане даром усім тим,
хто тебе любить.
Крихітко, ти любиш усе рожеве і в мереживі, і я, звісно ж, зрозумію, якщо колись для тебе стане важливим макіяж.
Але я молюся про те, що значно важливішими для тебе будуть три слова – три
останні слова, які ти щодня промовляєш перед сном, коли я у тебе запитую:
«Що у тебе найкрасивіше?» – «ТЕ, ЩО
ВСЕРЕДИНІ».
Ці слова такі яскраві, що жоден тональний крем їх не приховає.
Від мого серця до твого,
				 Тато.

Переклад
Дарини Прохорової
блог Dr. Kelly Flanagan
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Якось один чоловік повернувся
пізно додому з роботи, як завжди,
стомлений і засмиканий, і побачив,
що у дверях його чекає п’ятирічний
син.
– Тату, можна в тебе щось запитати?
– Звісно, що трапилося?
– Тату, а скільки ти заробляєш?
– Це не твоя справа! – обурився
батько. – І потім, навіщо це тобі?
– Просто хочу знати. Будь ласка,
ну скажи, скільки ти отримуєш за
годину?
– Ну, взагалі-то, 80. А що?
– Тату, – син поглянув на нього знизу вгору дуже серйозним поглядом.
– Тату, ти можеш мені позичити 50?
– Ти запитував лише для того,
щоби я тобі дав гроші на якусь дурнувату іграшку? – закричав той. – Негайно марш до себе у кімнату і лягай
спати!.. Не можна ж бути таким егоїстом! Я працюю цілий день, страшенно втомлююся, а ти так по-дурному
поводишся.
Малюк тихо пішов до себе у кімнату і зачинив за собою двері. А його
батько продовжував стояти у дверях
і гніватися на прохання сина. Та як
він сміє запитувати мене про зарплатню, щоби потім попросити гроші?
Але через певний час він заспокоївся і почав міркувати тверезо:
«Може, йому справді щось дуже
важливе потрібно купити? Ну, Бог з
ними, з п’ятьма десятками, адже він
іще взагалі жодного разу у мене не
просив грошей!».
Коли він зайшов до дитячої, його
син уже був у ліжку.
– Ти не спиш, синку? – запитав він.
– Ні, тату. Просто лежу, – відповів
хлопчик.
– Я, здається, занадто грубо тобі
відповів, – сказав батько. – У мене
був важкий день, і я просто зірвався.
Пробач мені. Ось, тримай гроші, які
ти просив.
Хлопчик сів у ліжку й усміхнувся.
– Ой, татку, дякую! – радісно вигукнув він.
Потім він заліз під подушку і дістав ще кілька зім’ятих банкнот. Його
батько, побачивши, що у дитини вже
є гроші, знову розгнівався. А малюк
склав усі гроші разом і ретельно перерахував купюри, а потім знову поглянув на батька.
– Навіщо ти просив гроші, якщо
вони в тебе вже є? – пробурмотів
той.
– Тому що в мене було недостатньо. Але тепер мені якраз вистачить,
– відповів малюк. – Тату, тут рівно
вісімдесят. Можна я куплю одну годину твого часу? Будь ласка, прийди
завтра з роботи раніше, я хочу, щоби
ти повечеряв разом із нами!

