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ПРИНЦИПИ ПІДЛІТКОВОЇ ГРУПИ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович 

 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми висвітлимо важливу тему:  

соціальне виховання. Як правильно побудувати дитячу 

групу? Як почати разом з дітьми формувати її так, щоб 

через кілька років вона перетворилася у виправлене 

суспільство? Адже діти – це наше наступне покоління. 

Якщо ми правильно виховаємо одне покоління, то 

виправимо все суспільство. Ми розглянемо кілька 

принципових моментів виховання і спробуємо разом 

зрозуміти, як реалізувати ці принципи в дитячому колективі, 

щоб спрямувати його на побудову правильного суспільства. 
  

І. Якович: Давайте почнемо з питання, що таке 

«виправлене суспільство»? 

  

М. Лайтман: Виправлене суспільство діє відповідно до 

закону любові. 
  

І. Якович: Закону любові? 

  

М. Лайтман: Так. Участь, солідарність, поступка, 

взаєморозуміння. З цього складається поняття «любов»: я 

відчуваю іншого більше, ніж себе. 
 

І. Якович: Мені здається це дуже важким. 
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М. Лайтман: Але це називається любов'ю відповідно до 

того, що ми вчимося у природи. Це загальний закон 

природи, з яким ми добрим шляхом або з примусу повинні 

досягти рівноваги, рівності. 
  

І. Якович: Тобто людина повинна прийти до рівноваги з 

природою, і для цього вона повинна навчитися любити? 

  

М. Лайтман: Так, оскільки загальний закон природи - це 

закон любові. 
  

І. Якович: Ви можете пояснити значення закону любові в 

природі детальніше? 

  

М. Лайтман: Всі частини природи пов'язані між собою в 

єдиний організм. А якщо ми бачимо в природі щось інше, 

коли один вид поїдає інший, то це тому, що ми самі так 

себе поводимо, і тому так бачимо природу: «Кожен 

засуджує в міру своїх недоліків». Ці речі дуже непрості, 

відносяться до сприйняття реальності - явища по-

справжньому революційного. 

 Світ не такий, яким ми його бачимо; поступово вчені теж 

починають це виявляти, зокрема, у квантовій фізиці. Він 

знаходиться в нас, на нашому внутрішньому екрані, а не 

поза нами. Все, що нам уявляється поза нами, знаходиться 

всередині. Тому, якщо ми себе змінимо у відповідності з 

тим, як світ діє поза нами, відповідно до закону любові і 

взаємних зв'язків, що ґрунтуються на цьому законі, то 

побачимо справжній світ. Замість того, що ми бачимо зараз, 

уявляючи це своїм світом, ми раптом відчуємо істинний 
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досконалий світ, який перебуває в гармонії, любові й 

інтегральному зв'язку між усіма своїми частинами. 
 

І. Якович: Отже, є одна правда? Із сучасних 

психологічних методик я знаю, що правда залежить від 

мого сприйняття реальності. Ви теж це говорите. І якщо моє 

сприйняття реальності може кардинально змінитися, то 

немає однієї правди? 

  

М. Лайтман: Правильно. У кожного своя правда. Але ми 

говоримо не про людей, у кожного з яких своє бачення, 

своя правда, свій егоїзм, який все визначає. Ми говоримо 

про світ, що управляється особливою силою. У ньому є 

загальний закон, в який включені всі знайомі нам з природи 

закони. Цей загальний закон, загальна сила, керуюча всією 

реальністю – і тим, що ми знаємо, і тим, чого не знаємо, – 

це закон любові, закон об'єднання. Інакше світ би не діяв, 

не мав би права на існування. Чим більше ми вивчаємо 

природу, тим ясніше бачимо, що солідарність, врахування 

інтересів інших і зв'язок є законами її існування. Ми бачимо 

це на прикладі нашого розвитку. Якщо раніше ми 

розвивалися, прагнучи до розкриття особистої 

індивідуальності кожного і отримання власної вигоди, то 

зараз стикаємося з іншою проблемою, яку нам ставить 

природа. Вона говорить: «Я інтегральна». 
 

І. Якович: Як природа це робить? 

  

М. Лайтман: Дуже просто. Ми бачимо, що всі її частини 

взаємно пов'язані, що ми залежимо один від одного. У 
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природі неживе, рослинне, тварина і людина включені в 

одну систему, і якщо в одному місці ми робимо щось 

погане, то в іншому місці отримуємо негативну реакцію – 

хочемо ми цього чи ні. Ми також бачимо прояв однакових 

думок і дій в різних місцях. 
  

І. Якович: Ви бачите глобальну систему? 

  

М. Лайтман: Так. «Глобальна» – означає пов'язана на 

різних рівнях і різними способами без будь-яких обмежень. І 

це говорить про те, що у нас немає вибору: ми повинні 

таким же чином бачити себе теж. Ми не перебуваємо над 

природою, ми – її частини, її результат, причому не дуже 

хороший. Щоб привести себе в добрий стан, ми повинні 

вивчити цей закон і дотримуватися його. У будь-якому місці, 

де б ми не знаходилися, якщо ми можемо привести в 

рівновагу себе і природу, досягти стану гомеостазу, то 

живемо спокійно, в доброму відчутті. Ми бачимо, що 

природа теж прагне до рівноваги тисків, температур і так 

далі. І ми повинні знайти свою загальну рівновагу. Нашу 

спільну рівновагу з природою описано давно: людське 

суспільство має бути збалансованим через любов,  

поступки, взаємність, готовність правильно зв'язатися один 

з одним. Адже ми вже відчуваємо себе нещасними, 

жалюгідними, ізольованими один від одного. Кожен 

страждає і гризе себе, тому що егоїзм в ньому палає, а ми 

не знаємо, як від нього позбавитися. 
 

І. Якович: Виходить, шлях людини – досягти рівноваги з 

природою, створивши виправлене збалансоване 
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суспільство, в якому панує закон любові згідно з Вашим 

описом, а не тієї любові, яку ми маємо на увазі. 
  

М. Лайтман: Звичайно. Любов – це взаємність, зв'язок і 

поступка. 
  

І. Якович: Без поступок неможливо? 

  

М. Лайтман: Ми егоїсти! Нам ясно, що ми не здатні 

зв'язатися один з одним. Кожен сидить у своєму кутку і 

боїться з нього вийти. А якщо виходить, то обов'язково зі 

зброєю, яка дозволяє використовувати і експлуатувати 

інших. 
  

І. Якович: Поступка сьогодні вважається слабкістю. Коли 

я намагаюся говорити з дітьми про поступку, то чую 

заперечення: «Якщо я поступлюся, то звідки отримаю?» 

Такий  вплив світу дорослих: хто сьогодні поступається і в 

чому? 

  

М. Лайтман: Ніхто і ні в чому. І навіть світові лідери 

показують нам приклад, наскільки кожен наполягає на 

своєму. 
  

І. Якович: Це видно не тільки в політиці, але і в інших 

галузях. 
 

А. Ульянов: Між іншим, саме таке виховання отримує 

дитина: вона бачить це навколо. В школах проводять 

вибори, в яких беруть участь діти, і їх вчать, що така 

поведінка прийнята  у світі. 
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М. Лайтман: Ми бачимо це скрізь. Подивіться, що 

робить Голівуд  у фільмах для дітей: хто перший, хто герой, 

хто запрошує мене на бал?! Щось жахливе! 

Мета розвитку людини, яку ми поки що не можемо 

зрозуміти і прийняти, полягає в тому, щоб стати 

універсальною людиною, бути дійсно вище природи. Це 

означає, що в людині включені всі закони природи. Вона 

виконує їх природно і може бути такою, як пануюча в 

природі сила любові. 

Людина повинна досягти такого розвитку усвідомлено, в 

розумінні і злагоді, в знанні, що це найкращий для неї стан, 

в якому вона повинна бути. Тому в процесі довгого шляху 

самопізнання ми вивчаємо на собі міру своєї 

протилежності, щоб з нього пізнати універсальний, 

найвищий закон і захотіти йому уподібнитися. 

Цей шлях непростий для нас - тих, які його прокладають. 

Але ми хочемо, щоб для наших дітей і всіх, хто 

приєднається в майбутньому, він був коротким, добрим, 

зручним, щоб вони не переживали ті удари, через які 

пройшли ми. 
  

А. Ульянов: Які шляхи досягнення мети? 

  

М. Лайтман: Необхідно займатися наукою про 

виховання: як виховати людину, щоб вона була великою, 

універсальною, інтегральною, глобальною, об'єктивною. Як 

перевернути нашу егоїстичну природу? Адже ми не хочемо 

і не здатні ні з ким рахуватися, поїдаємо себе, але нічого не 

можемо з собою зробити. 
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А. Ульянов: Слід говорити дитині, що ми зараз разом з 

нею працюємо над тим, щоб вибудувати з неї  людину, чи 

це відбувається в самому процесі? 

  

М. Лайтман: Ні, це повинно відбутися в природному 

процесі. 
  

І. Якович: У чому, на вашу думку, виражається 

«природний процес» – у тому, щоб себе змінити? Як можна 

змінити себе природно, якщо це – революція? 

  

М. Лайтман: Ми добиваємося цього за допомогою 

оточення: будуємо навколо дитини особливу суспільну 

оболонку, щоб у неї не було вибору... 
  

І. Якович: ...як тільки змінитися? 

  

М. Лайтман: Так, змінитися. І вона сама цього захоче. 

Оточення дасть їй відповідні приклади і зобов'яже 

змінитися  – як зараз зобов'язує бути егоїстом... 
  

І. Якович: ...щоб вижити і добитися сьогодні успіху. 
  

М. Лайтман: Правильно. Оточення покаже, що для 

виживання і досягнення успіху в новому суспільстві вона 

зобов'язана змінитися, і вона зробить це з радістю. Адже у 

людини немає більшої мети, аніж бути відповідною 

суспільству, його нормам: вона хоче підходити суспільству, 

бути ним прийнятою. 
  

І. Якович: Ми соціальні творіння, це зрозуміло. 
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М. Лайтман: У дітей це відчувається особливо сильно. 

Оточення для них – все! Думка оточення – закон! 
  

І. Якович: Те ж саме відбувається і з дорослими. Є різні 

способи існування поодинці, але жоден не працює. 

Дослідження показують, що у людини, яка живе ізольовано, 

тривалість життя менша, і його якість гірша. 
  

А. Ульянов: Дослідження також говорять про те, що чим 

більше твої друзі щасливі – якщо вони у тебе взагалі є, – 

тим  більше щасливий і ти, і довше живеш. 
  

І. Якович: Це стосується також одруження, хоча багато 

хто вважає, що воно приносить багато проблем. Одружені 

люди живуть довше, і їхнє здоров'я краще. Тобто життя в 

суспільстві для нас природне. Але що поганого в нашій 

природі? Як це пояснити дитині? 

  

М. Лайтман: Це природа не справжня: в нас 

знаходиться якась вада, яку необхідно викорінити. І вона 

існує в нас навмисно. 
 

І. Якович: Але це єдине, що я знаю в своєму житті, адже 

я таким народжуюся! 
  

М. Лайтман: Правильно. Тому суспільство ззовні 

повинно показати тобі те, що знаходиться у тебе всередині: 

щось чуже, стороннє, що з тобою грає, роблячи з тебе 

«злого звіра». Постався до нього з боку, ніби до чужої 

істоти, яка буквально тебе пожирає. Спробуй схопити його 

за хвіст і витягнути з себе! 
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І. Якович: Подібно до того, як діти іноді кажуть: «У мене 

вселився поганий хлопчик?» 

  

М. Лайтман: Так. 
  

А. Ульянов: Щоб кожен думав, що його мета - вийти з 

любові до себе і прийняти іншу природу. Адже любов до 

ближнього протилежна його природі. 
  

І. Якович: Значить, зла природа – це любов до себе? 

  

М. Лайтман: Так, такий маленький чортик: злови його за 

хвіст і викинь! 
  

І. Якович: Він не такий вже маленький! 
 

А. Ульянов: Ти думаєш, що там п'ять грамів, а 

виявляєш тонну. 
  

М. Лайтман: І він розтягується і стає все важчим. 
  

А. Ульянов: І коли витягаєш його, то виходить 

чудовисько і поглинає тебе! 
  

І. Якович: Ніби щось витягуєш з чарівного капелюха, а 

воно не закінчується. Але ж дитина, як і доросла людина, 

знає  тільки цю любов до себе?! 
 

М. Лайтман: Правильно, але все суспільство буде цим 

займатися! Воно буде пишатися тим, скільки кожен може 

витягнути цього зла із себе. Це є метою, і про це всі 

говорять, оцінюючи людину згідно з тим, наскільки вона 
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може себе подолати і піднятися наперекір егоїзму. Вона 

кожну секунду здійснює героїчний вчинок. 
  

І. Якович: Подоланням егоїзму? Подоланням себе? 

  

М. Лайтман: Так, усі це бачать і цінують. Суспільство 

роздає подарунки, нагороджує медалями, шле вітання. 
  

І. Якович: За любов до ближнього? 

  

М. Лайтман: Так. Дитина побачить, як інші діти на неї 

дивляться, і буде собою пишатися. Але нехай пишається 

тим, що долає себе. 
  

І. Якович: Отже, необхідно змінити всі цінності і в 

суспільстві дорослих. Ми говоримо про те, щоб побудувати 

виправлене суспільство для дітей. Але й суспільство 

навколо має бути виправленим? 

  

М. Лайтман: Звичайно, саме про це йдеться. Ми 

говоримо про дитяче суспільство, в якому дитина 

перебуває, скажімо, до закінчення школи. Ви питаєте, як 

вона потім впорається, зіткнувшись із зовнішнім 

оточенням? 

  

І. Якович: Так, адже вона звикла до любові? 

  

М. Лайтман: Я думаю, що ті батьки, які займатимуться з 

дітьми, теж захочуть, щоб їхні діти були хорошими... 
  

І. Якович: ...які будуть дотримуватися цих цінностей... 
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М. Лайтман: ...виховаються теж. І тоді у нас зміниться 

значна частина суспільства. Якщо ми попрямуємо до однієї 

мети – зробити добро нашим дітям, забезпечити їм гарне 

життя, - то ті батьки, які захочуть це зробити навіть штучно, 

самі знайдуть ці цінності. 
  

І. Якович: Будуть змушені змінитися самі? 

  

М. Лайтман: Так, самі. 
  

І. Якович: Насправді? 

  

М. Лайтман: Чого тільки не роблять заради дітей! 
  

І. Якович: Правильно, але візьмемо, наприклад, питання 

харчування. Ми дуже хочемо, щоб діти їли здорову їжу, а 

наскільки дотримуємося цього самі? 

  

М. Лайтман: Хвилиночку! Немає жодної проблеми: якщо 

буде досягнута загальна згода суспільства, то і батькам 

буде легше. Адже батьки – це ті ж діти, тільки постарілі, і не 

більше. 
  

І. Якович: Правильно. 
  

М. Лайтман: Тому ми повинні поставитися до них таким 

же чином. Крім того, відповідальність і любов до дітей 

зобов'яже їх і додасть сили – у цьому немає сумнівів. По 

суті, ми все життя в це вкладаємо, хочемо ми того чи ні. 
  

А. Ульянов: Я бачу, як змінилася моя дружина з 

народженням дитини. З'явилася дитина, і вона знає, що 
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потрібно показувати їй приклад. Вона постійно думає, чи 

будуть її дії прикладом для дитини – думки змінились. 

Тепер не просто живуть двоє: я і вона. Є хтось третій, 

відносно кого необхідно зростати. Тому говориться, що 

дитина робить з пари сім'ю. 
  

І. Якович: Так, але ви поки що не повинні міняти своєї 

природи. 
 

 А. Ульянов: Чому? Я просто зобов'язаний. 
  

І. Якович: Як само собою зрозуміле? 

  

А. Ульянов: Звичайно. У цьому процесі ти не хочеш, 

щоб те, що шкідливо тобі, перейшло до дитини. 
  

М. Лайтман: Коли суспільство зобов'яже, буде набагато 

легше. Ми бачимо, що люди все роблять заради дітей. 
  

А. Ульянов: Людина, яка перебуває в такому 

суспільстві, повинна дивитися не на виправлення 

товариша, а виправлятися сама. Така повинна бути мета? 

  

І. Якович: Як це важко! 
  

М. Лайтман: Це не важко. Вся справа в тому, що це не 

буде важко, а приємно, зручно і захоплююче. 
  

І. Якович: Але зазвичай ми спеціалізуємося на 

виправленні інших. 
  

М. Лайтман: Ні. Якщо Ви бачите, що цим знаходите 



 

17 

 

когось, хто любить Вас, а Ви любите його, – Ваших дітей, то 

з легкістю зробите для цього все необхідне. Чому Ви так 

опираєтесь?! Якщо у Вас є можливість дати дитині щось 

добре – саме те, що Ви вважаєте для неї добрим, – 

наскільки Ви раді своїй здатності це зробити і принести їй? 

  

І. Якович: Правильно, це дає багато сил. 
  

М. Лайтман: Правильно? «Я зараз досягаю чогось і 

приношу їй, думаючи, як вона це прийме...» – Скільки у Вас 

з'являється сил для виконання досить важких речей, про які 

необхідно постійно думати і дбати! Ви ж їх не залишаєте? 

  

І. Якович: Ні. 
  

М. Лайтман: Чому ж тоді не зробити цього? 

  

І. Якович: Тому що це пов'язано з виправленням себе, а 

я... 
  

М. Лайтман: Ні, це те, що Ви даєте їй! 
 

І. Якович: Тобто? 

  

М. Лайтман: Виправлення себе... 
  

І. Якович: ...це робота. 
  

М. Лайтман: Ні, це не робота, а віддача: ви даєте це їй, 

показуєте, що здатні це зробити! Припустимо, ваша дитина 

на 30-40 кг повніша за норму свого віку, а ви повинні 

показати їй приклад. Хіба Ви цього не зробите? 
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І. Якович: Зроблю. 
  

М. Лайтман: Хіба не будете постійно думати про це, 

піклуватися? 

 

І. Якович: Ви хочете сказати, що таким способом 

дорослі захочуть змінитися? 

  

М. Лайтман: Це називається «повернути серця синів до 

батьків». 
  

І. Якович: Добре! Вони виховають себе і тим самим 

просунуться вперед.  
 

М. Лайтман: Тоді батьки і діти, а це значна частина 

населення, разом прагнутимуть діяти у правильному 

напрямку. Але почали ми з дітей: просто хочемо для них 

доброго виховання. А батьки з цим згодні. Хіба вони не 

хочуть бачити свою дитину щасливою, вихованою, 

успішною?  
 

І. Якович: Звичайно.  
 

М. Лайтман: Ми почали з дітей – і раптом батьки 

зобов'язані приєднатися. Вони роблять це в результаті 

розуміння, що тим самим змінюють своїх дітей на краще. 

Це стає гарним прикладом – батьки і діти – для всього світу, 

і нам майже нікого переконувати, адже приклади постачає 

саме життя. 
  

І. Якович: Тут багато прикладної, практичної роботи, 

хоча ми говоримо про щось духовне. 
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М. Лайтман: Тільки дати любов – не більше. 
 

І. Якович: Тільки?! 
  

М. Лайтман: Усі думають, що духовне – це щось 

містичне. 
  

І. Якович: А це суто практична, виховна наука. 
  

М. Лайтман: За рахунок нашого об'єднання з усіх наших 

іскор виникне одне велике полум'я. Ми один одного 

запалюємо, показуємо приклади і бачимо, який резонанс 

викликають наші дії в оточуючих. Вибору немає – це стає 

сигналом суспільства, суспільною  ідеєю. Інакше 

суспільство руйнується. Подивіться, що відбувається 

сьогодні в світі. 
  

І. Якович: Виходить, що кожен протистоїть кожному, і це 

«запалює»? 

  

М. Лайтман: Це означає, що люди бачать приклади, 

факти. Варто лише побачити, як кожен піднімається над 

своїм злом і витягує з себе маленького чортика! Наскільки 

ці приклади працюють, формують людину, дають їй  

усвідомлення, розуміння і, головне, критику! 
  

І. Якович: Ви маєте на увазі здатність критикувати себе? 

  

М. Лайтман: Так, з'ясовувати. Якщо людина правильно 

працює стосовно всього суспільства, то це дає їй силу 

всього суспільства. Іншими словами, якщо я зі своєю 
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особистою невеликою силою працюю відносно інших, то 

отримую силу всього суспільства. Це не просто множення 

сил: в єднанні розкривається щось більш високе – 

додаткова сила. 
  

І. Якович: Не зовсім зрозуміло, про що Ви говорите. 
  

М. Лайтман: Я поясню. Якщо я вчуся від оточення, то не 

від когось одного, а ніби від загальної сили. У цієї сили, що 

знаходиться поза мною, є більш високий ступінь –  

загальний, пов'язаний. Цей зв'язок дає мені особливу силу 

подолати свою природу. Беручи приклад з якоїсь людини, 

я, як максимум, зможу бути на неї схожим,... 
 

І. Якович: Це наслідування. 
  

М. Лайтман: ...але не піднятися над своєю природою. У 

людей, пов'язаних разом, це розвиваюче доповнення, яке є  

духовним. Їхній дух є наслідком зв'язку, а зв'язок 

утворюється в результаті поступки, роботи між ними. Це 

щось, що приходить як інтеграл між ними, загальна сума, 

доповнення. 
  

І. Якович: Немає зв'язку без поступки? 

  

М. Лайтман: Ні, це їхня сукупність, і вона впливає на 

мене. 
  

А. Ульянов: Зв'язок народжує щось таке, що вище за 

всіх. 
  

М. Лайтман: І це називається ступенем «Людина» –  



 

21 

 

стан, що приходить в результаті соціального зв'язку. 
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ПРОБЛЕМИ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович 

та Ілля Винокур 

 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми торкнемося дуже гострої теми, 

яка виникає безпосередньо в ході роботи з групою: як 

боротися з проблемами, що виникають в підлітковому 

середовищі? Ми знаємо, що це природне і поширене 

явище. Його причиною є зміни, які переживають підлітки. 
  

І. Якович: Ми спостерігаємо, що поведінка підлітків у 

групі часто носить характер ланцюгової реакції. Все може 

статися за лічені секунди –  раптом хтось нахабно повівся з 

вихователем або проявив насильство над товаришем по 

групі, і атмосфера моментально вибухає: підлітки 

починають ображати один одного, вступають у словесні 

перепалки... Це дуже поширене явище. На попередніх 

зустрічах Ви говорили, що вихователі, які перебувають з 

дітьми постійно, повинні підлаштовуватися під рівень групи. 

Якою мірою вихователь може дозволити собі грубі слова і 

подібну агресивну поведінку? І що робити, коли виникає 

небезпека заподіяння серйозної шкоди? Що робити за 

секунду до і через секунду після? Адже підліткам дуже 

легко образити один одного. 
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М. Лайтман: Все залежить від оточення. Якщо ми 

поміщаємо людину в певне соціальне середовище, то у неї 

немає вибору –  вона знаходиться під впливом свого 

оточення. Припустимо, людина потрапляє в нічний клуб: 

розгнузданий стиль поведінки, експресивність, кожен 

зображає з себе мачо, голосно кричить, робить якісь 

безглузді дурниці, і все заради того, щоб звернути на себе 

увагу. Або ж людина заходить в затишне кафе, які є в 

Парижі, Москві, Нью-Йорку... 
  

І. Якович: Там ти миттєво підлаштуєшся під обстановку. 
  

М. Лайтман: Так. Ти бачиш вихованих людей –  чужа 

публіка туди просто не заходить. Всі дуже благопристойні: в 

основному інтелігенція, музиканти. 
  

І. Якович: Я думаю, що є контроль при вході, і не 

кожному дозволять увійти. 
  

М. Лайтман: Не знаю, не звертав уваги. Мені, у будь- 

якому випадку, дозволили б увійти. (Сміх). Атмосфера 

закладу впливає на тебе, і ти сидиш в іншій позі, говориш 

іншими словами, тримаєшся по-іншому. Щось впливає на 

тебе, і це залежить від тієї обстановки, в якій ти опинився. 

Це може бути в Китаї, в Гонолулу або в Парижі –  не 

важливо де: ти завжди будеш відчувати себе відповідно до 

того, де ти зараз. Я дуже люблю відвідувати різні нові 

незнайомі місця і спостерігати за тим, як я змінююся: як 

тримаю чашку кави, як розмовляю, сиджу, встаю, вішаю 

пальто. 
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І. Якович: Враження дійсно сильні. Але справа в тому, 

що середовище підлітків –  це грубе, дуже неспокійне 

середовище. 
  

М. Лайтман: Хвилиночку! Тому я й кажу, що все 

залежить від оточення. Ви праві. Давайте подивимося, в 

якому середовищі кожен з них знаходиться. 
  

І. Якович: Ви маєте на увазі поза групою? 

  

М. Лайтман: Так. Якщо ми хочемо зробити з них 

злочинний клан, лиходіїв, то вони будуть переймати один 

від одного стандарти поведінки, і це затягне їх, як 

коловорот. Інша справа, якщо ми помістимо їх у 

середовище, яке буде демонструвати їм, що стриманість і 

вміння володіти собою –  це добре, пристойно, похвально. 

Тоді вони будуть іншими. Середовище визначає все. Я 

думаю, що підліткам треба показати усі сторони дійсності. 

Разом з тим, необхідно поступово привести їх до того, щоб 

їхнє безпосереднє оточення прищеплювало їм правильні 

зразки поведінки. Все залежить тільки від цінностей.  

Якщо ми самих закоренілих злочинців помістимо в 

пристойне суспільство, вони зміняться. Вони не зможуть 

собі дозволити іншого: спрацюють гордість, заздрість, 

бажання пошани –  егоїзм, притаманний кожній людині. 

Коли людина в злочинному середовищі поводить себе 

зухвало, вона робить це все з тією ж метою –  показати 

себе значущою у своєму злочинному світі. Потрапивши в 

інше середовище, вона захоче бути значущою в ньому. Все 

залежить від цінностей, які сповідує те чи інше товариство. 
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То ж давайте організуємо нашим підліткам таке оточення, в 

якому вони захочуть бути хорошими, значущими і 

видатними. Я відчуваю вплив оточення на собі самому, я 

викликаю цю дію спеціально. Всім очевидно, що вдома і в 

громадському місці ми поводимося по-різному. 
  

І. Якович: Питання в тому, наскільки важлива роль 

домашнього середовища. Крім того, я бувала в подібних 

респектабельних місцях, і завжди знаходився хтось, хто вів 

себе врозріз з нормами. Виходить, що на когось оточення 

не впливає належним чином. 
  

М. Лайтман: Так, але такі випадки поодинокі. Можливо, 

людина думає, що саме так вона заслужить схвалення 

оточуючих. Нікуди не подінешся –  всі ми егоїсти. Ніхто з 

нас не хоче відчувати себе ураженим. Кожен з нас готовий 

піти на все, лише б зберегти почуття самоповаги. І ми 

можемо використовувати дану властивість. 
  

І. Винокур: Пропоную подивитися невеличкий сюжет, а 

потім продовжити обговорення. 
 

 

Кліп 1 

 «Ведучий: З кожним траплялося, коли хтось його 

образив, скривдив, принизив. Що ми відчуваємо в подібні 

моменти? Чого бажаємо своєму кривдникові? Які думки в 

нас з`являються? 

–  Хочеться переламати йому кістки. (Сміх.) 

 Ведучий: Чому? Всі сміються, бо чудово розуміють, 

про що ти говориш. Чому хочеться побити кривдника? 
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 - Щоб він отримав для себе урок. 

 Ведучий: Тебе справді турбує, чи отримає він для 

себе урок? Або важливо щось інше? 

 –  Якщо він отримає урок, мені це вигідно в 

довгостроковій перспективі. Він не буде зазіхати на мою 

честь та гідність. 

 Ведучий: Зрозуміло, він зазіхнув на твою гідність. 

 –  У моєму класі навчається дівчинка, яка мене дратує. 

З одного боку, вона привітна з усіма, але разом з тим, 

вона постійно говорить людям дуже неприємні речі. 

Одного разу вона образила мене, і в той момент у своїх 

думках я уявила, що розріжу її на шматки. Але насправді я 

не можу відповісти їй, бо втрачу повагу в класі: «Рита 

б'ється!» Хоча я здатна на це, адже не тільки хлопчики 

можуть битися. 

Ведучий: Що саме було ущемлено в тобі такою мірою? 

 –  Мій егоїзм. Вона образила мене. 

 –  Коли мене ображають, у мене в серці немов 

розтягується якась пружина, і вона не повернеться на 

місце, поки я не поставлю кривдника на місце. Я просто 

зобов'язаний не тільки повернути цю пружину, але й 

підняти її у десять разів вище попереднього стану. Якщо 

хтось зачепив мене на 10 відсотків, я повинен зачепити 

його на всі 100. 

 Ведучий: А якщо не виходить «повернути» пружину 

на місце? Припустимо, тебе образили, і ти нічого не 

можеш зробити. 

 –  Пружина залишиться внизу до тих пір, поки я не 

поквитаюся з кривдником. 



 

27 

 

 Ведучий: І яке відчуття? 

 –  Мене це гризе цілими днями безперервно, зводить з 

розуму. Були люди, які мали необережність вивести мене 

з себе. 

 Ведучий: Тільки б не розтяглася пружина!» 

  
  

І. Винокур: Ми переглянули уривок з бесіди про честь і 

гідність, а також про супутні почуття: злості, образи. Я хочу 

більш конкретно запитати: яка роль вихователів групи у 

формуванні цінностей, форм мислення та способів реакції 

підлітків на образу, приниження гідності? 

  

М. Лайтман: Тут нічого не зробиш. Сказано: «Заздрість, 

пристрасть до насолод і пошани виводять людину з цього 

світу». Це чудові засоби, за допомогою яких ми можемо 

змінитися. Закипаючи від образи й приниження, я повинен 

знати, що нічого в людині не створено просто так, без мети. 

Як же я можу використовувати це, щоб підняти себе? 

Можливо, це чудовий стимул для мого оточення, і я можу 

«потягнути» оточення в правильному напрямку?  

Тобто все залежить тільки від цінностей. Припустимо, 

хтось ображає мене, принижуючи мою роль в якійсь 

хорошій справі. Що ж означає «поставити його на місце»? 

Показати йому, що він менший від мене? Ні, зробити 

інакше: показати, що я більший! Це просуне мене до 

великих досягнень. Це рушійна сила, без якої немає 

людини. Що є в людині вище тваринних потреб, крім 

заздрості, пристрасті до насолод і пошани? 
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І. Винокур: А що робити, якщо в групі підлітків всіляко 

підтримується та схвалюється вміння принизити і висміяти 

супротивника у відповідь на образу? Саме такі дії 

вважаються прийнятними, група очікує їх від людини. Як 

провести зміну цінностей в такій групі? Адже необхідно 

створити нове середовище. 
  

М. Лайтман: Потрібно підняти цю тему, і нехай кожен 

опише всі випадки, коли його хтось образив: як саме, в 

чому полягала образа, які викликала почуття. І потім 

обговорити, як можна відповісти кривдникові. І не просто 

відповісти, а так, щоб відчути себе в сто разів вище і краще, 

ніж до образи - буквально «розмазати» кривдника по стінці. 

Як це зробити? Припустимо, хтось сказав мені, що я дурний 

і нічого не розумію. Як я можу показати всім, що я в кілька 

разів розумніший за нього? 

  

І. Якович: Аналіз випадку? 

  

М. Лайтман: Так. Щоб підліток подумав, заради чого 

варто старатися: заради того, щоб поставити кривдника на 

місце, чи заради того, щоб досягти більших результатів? Чи 

можна досягти тих же результатів без попередньої образи? 

Або подібний стимул необхідний, і без заздрості до інших я 

не зрушу з місця? Правильно? 

  

І. Винокур: Безумовно. 
  

М. Лайтман: Поступово людина усвідомлює, що 

заздрість, пристрасть до насолод і пошани їй життєво 

необхідні. А якщо так, то вона думає, як їй досягти таких 
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заздрощів і так глибоко образитися, щоб досягти найвищої 

мети? Давайте це заплануємо! 
 

І. Винокур: Отже, коли між підлітками виникають гострі 

емоційні ситуації, потрібно просто виносити їх на 

обговорення групи? 

  

М. Лайтман: Можна і так. Тим самим людина вчиться 

взаємодіяти з силою, що знаходиться вище неї. 
  

А. Ульянов: Можна зробити це у вигляді завдання: 

нехай кожен напише в блокноті, що він відчуває. 
  

М. Лайтман: Так, звичайно! Подібні завдання - це 

сходинка до справжніх духовних вправ. 
  

І. Якович: Завдання повинні бути словесні? 

  

М. Лайтман: І словесні теж – ми вивчаємо природу 

людини. 
  

І. Якович: Ви неодноразово говорили про те, що 

потрібно розігрувати ситуації. Я думаю, що гра –  жвавіша, 

ніж просто мова. У той момент, коли група проживає і 

відчуває ситуацію, говорити про неї стає набагато легше. 
  

А. Ульянов: Але коли я пишу, я можу бути по-

справжньому щирим і сказати те, чого не сказав би перед 

групою. 
  

І. Якович: Правильно, це один з прикладів. 
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І. Винокур: Як вихователю себе поводити, коли в групі 

виникає небезпека фізичного або словесного насильства? 

  

М. Лайтман: Я би зняв це на відео, адже в такий момент 

нічого більше не зробиш. Можливо вдасться трохи 

заспокоїти пристрасті, вибравши при цьому дуже спокійну, 

дуже нейтральну і відсторонену лінію поведінки. «Хочете 

побитися? Давайте, вставайте зі своїх місць, а ми на вас 

подивимося. Ну, хто перший? Спочатку один, а потім 

другий. Давай, ще!» Дати їм «викластися» за повною 

програмою, зняти на відео, а потім переглянути всією 

групою. Іншої можливості немає, адже людина змінюється: 

вона дивиться на себе, а сама вже інша –  тільки так вона 

може вчитися. Але всі інші бачать її колишню. Поступово це 

дозволить їй побачити, що подібні «крайнощі» у поведінці 

призначені для того, щоб привести її до такого 

усвідомлення зла, коли їй захочеться попросити зміни. 

Підіймаючись  ступенями матеріального і духовного 

розвитку, людина неминуче виявляє, наскільки вона не 

владна над собою. Таке усвідомлення означає завершення 

розвитку на кожному окремому ступені, в кожному 

окремому стані. Я розумію, що не керую собою і не можу 

залишатися більше в такому стані: він з'їдає мене і 

заподіює жахливі страждання. Як мені хоч чимось утримати 

себе? Я абсолютно не можу контролювати себе ні в чому! 

Що мені робити? І тоді людина просить зміни своєї 

природи, отримує бажане і починає новий ступінь. На 

новому ступені її егоїзм знову зростає, і людина знову 

приходить до усвідомлення зла. Так вона просувається 
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вперед. 
  

І. Винокур: Підліток повинен проходити весь цей процес 

свідомо? Ми хочемо, щоб він розумів, що з ним 

відбувається? 

  

М. Лайтман: Ти повинен показати йому, що таким чином 

в ньому розвивається і росте Людина. Це можна зрозуміти 

тільки через різні ситуації та їх подальший аналіз: 

обговорення, перегляд відео... 
 

 А. Ульянов: Припустимо, ми зняли на відео сварку. Як 

нам потім правильно проаналізувати ситуацію, щоб не 

вийшла даремна розмова про те, хто, кого і як сильно 

вдарив, хто сильніший і крутіший? 

  

М. Лайтман: Коли ви потім дивитеся запис, то бачите 

просто двох тварин, кожна з яких виходить з себе лише 

тому, що зачепили її гордість. Тоді кожен вже не сприймає, 

що образили його – це вже не він. 
  

А. Ульянов: Він уже змінився. 
  

М. Лайтман: Так, він уже інший. Він спостерігає за 

людиною, яка гарячкує незрозуміло через що і не знаходить 

нічого спільного між нею і собою. Він вже бачить двох 

дурнів, які виходять із себе через дрібниці. Так підліток 

починає розуміти всю дурість і зло подібних речей. Він 

спостерігає за ситуацією з боку, усвідомлюючи її повну 

марність – після таких сварок залишається лише почуття 

сорому. Як позбутися сорому, адже егоїзм ставить йому 
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підніжку? Через таке усвідомлення він спочатку починає 

себе гризти – і це позитивний результат, – а потім 

приходить до розуміння, що повинен змінитися. 
 

 І. Винокур: Я намагаюся уявити собі компанію підлітків, 

які, регочучи, дивляться відеозапис сварки. Багато 

залежить від того, як суспільство сприймає ці події. 

Припустимо, я і Елі побилися, і ось ми сидимо не серед 

підлітків, а серед освічених культурних людей. Ми не 

будемо знати, куди подітися від сорому, адже на нас 

дивляться такі люди! Інша справа, якщо ми знаходимося в 

групі підлітків. Група дивиться на нашу бійку –  всі сміються, 

всі задоволені. 
  

М. Лайтман: Ні-ні, вони починають дивитися на явище 

відносно: вчора це було серйозно, а сьогодні – дурість. 

Якщо в моєму вчорашньому ставленні до чогось з'явилася 

зміна, то воно виглядає неважливим, дурним. А я хочу 

завжди бути правим і сильним. 
 

І. Якович: Сказане нагадує тему рефлексії. Ви говорили 

про здатність подивитися на себе з боку. Коли ми робимо 

це після закінчення певного періоду наша поведінка вже не 

завжди здається нам логічною або прийнятною. Зараз Ви 

говорите про те ж? 

  

М. Лайтман: Так. Десятки років нашого життя йдуть на 

те, щоб зрозуміти це. Чому б нам не засвоїти це зараз і не 

прискорити процес? 

  

І. Якович: Але у віці, коли відбувається гормональний 
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сплеск, дуже складно рефлексувати. Я думаю, саме це має 

на увазі Ілля: можливість тихо і спокійно спостерігати за 

собою, коли всередині все кипить, дуже мала. Складно 

досягти внутрішнього спокою. 
 

А. Ульянов: Переживаючи ситуацію знов, я знову 

«заводжуся»... 
  

І. Якович: І можу як і раніше виправдовувати себе, 

незважаючи на те, що минуло багато часу. 
  

М. Лайтман: Ми повинні показати підліткам, окрім 

іншого, що далеко не кожен вважає героєм того, хто 

кричить голосніше за всіх. Можливо, варто переглянути 

відеозапис з іншими людьми. Незважаючи на те, що це 

може призвести до сильного відчуття сорому і приниження, 

нехай підліток трошки відчує, що в очах інших він виглядає 

несерйозним, слабким. Це дуже стримує. 
 

А. Ульянов: Це потрібно зробити з іншою групою або 

просто запросити кількох старших підлітків? 

  

М. Лайтман: Важливо не те, щоб вони були старші, а 

щоб їхні цінності були іншими – більш стійкими, високими. 

Спробуйте. Головне, щоб результатом був сором від 

учорашніх дій. Людина повинна відчути, що не змогла з 

собою впоратися, оскільки діяла під впливом свого егоїзму і 

слабкості. Але це їй треба показати: одна сильна людина 

думає, що якщо їй хочеться, то можна вийти із себе і всіх 

побити, а інша сильна людина розуміє, що якщо їй раптом 

захотілося шаленіти і вона дозволила собі це, то тим самим 
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показала свою слабкість. Обидва способи сприйняття того, 

що відбувається, мають бути зрозумілі людині. 
  

А. Ульянов: А що робити, коли ми стикаємося з 

«пружиною», як у переглянутому уривку: пружина 

розтягується - і нічого не поробиш? 

 

М. Лайтман: Така людина повинна вчитися на минулому 

досвіді. 
  

А. Ульянов: Але наступного разу пружина знову 

розтягнеться. Як я переводжу дитину зі стану, в якому вона 

відчуває сором, до стану, коли вона просить виправлення? 

Адже між цими двома станами є багато проміжних етапів, 

які вона повинна пройти. 
 

М. Лайтман: Ні, вона побачить, що не керує собою, – і 

це вже усвідомлення зла. 
 

А. Ульянов: Ви хочете сказати, що якщо раз за разом 

вона буде зазнавати невдачі в спробі самоконтролю, то це, 

врешті-решт, приведе її до розчарування в своїх силах? 

  

М. Лайтман: Є гарний приклад: людина ходить на 

весілля, і кожен раз п'яніє до безпам'ятства. Настає 

момент, коли вона розуміє, що більше так не може 

продовжуватися: потрібно або припинити ходити на 

весілля, або щось з цим робити. 
  

А. Ульянов: У даному прикладі це відбувається під 

впливом оточення: людині соромно перед іншими. 
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М. Лайтман: Тут відбувається те ж саме. 
  

А. Ульянов: Виходить, що суспільна реакція повинна 

бути достатньо сильною? 

  

М. Лайтман: Або людина сама бачить, що змінилася 

стосовно свого вчорашнього стану. І тут вона сама для 

себе є «суспільством»: сьогоднішня людина дивиться на 

себе вчорашню. Обидві людини знаходяться в ній – 

значить, суспільство теж всередині неї самої. 
  

І. Винокур: Я хотів би поговорити про почуття підлітків 

щодо вихователя. Підлітки переживають різні емоційні 

стани: можуть бунтувати або демонструвати зневагу. 

Зазвичай кажуть, що підліток безперервно відчуває 

вихователя, намагаючись визначити для себе межі 

поведінки, за які не можна переступати. Як ставитися до 

подібних ситуацій? 

 

М. Лайтман: До яких саме? 

  

І. Винокур: Коли підлітки «бунтують», поводяться 

зневажливо або навіть нахабно, випробовуючи вихователя. 
  

М. Лайтман: Я думаю, що потрібно демонструвати 

стриманість, що межує з байдужістю. Аж до повної 

байдужості. Будь-яка інша реакція вихователя буде 

витлумачена підлітками так, як їм цього забажається. 

Вихователь повинен показати, що він розуміє слабкості 

підліткового віку, їхню природу. Він уже заздалегідь 

погоджується з поведінкою підлітків і знає, що вона буде 
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саме такою. Навіть коли підлітки кричать на вихователя або 

висловлюють свою зневагу, він розуміє що це вікове явище. 

  

І. Винокур: В роботі з деякими підлітками я звернув 

увагу, що вони насправді випробовують мене, намагаються 

придушити, розсердити, перевіряють межі мого терпіння. 

Чому вони це роблять? Чого вони шукають? Що їм 

потрібно? Я хочу знати це, щоб зрозуміти їх! 
  

М. Лайтман: Без цього вони тебе не відчувають. І ми, 

дорослі, іноді робимо те ж саме, особливо в родині. Хочемо 

розлютити один одного, вступаємо в суперечки. Нам не 

вистачає відповідних реакцій, відчуттів. Коли я кричу, а у 

відповідь кричать на мене, то виникає якесь тертя, і через 

нього ми сильніше відчуваємо близькість. Іноді нам 

хочеться такого спалаху, що, незважаючи на доводи 

психології, вони не стільки намагаються вивести мене із 

себе, скільки побачити в мені якийсь приклад: вони хочуть 

знати, якою є моя реакція на їхню поведінку. Це правильно? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Винокур: В ситуаціях, коли підліток поводиться 

зневажливо, злиться, протидіє, я повинен демонструвати 

свою байдужість йому особисто чи показати цей стан всій 

групі? 

  

М. Лайтман: Покажи йому, що ти приймаєш його таким, 

який він є. 
  

І. Винокур: Тобто ми не виносимо це на обговорення 
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групи, а залишаємо між вихователем і підлітком? 

  

М. Лайтман: Це не обговорюється. Ти як вихователь 

даєш підліткові зрозуміти: я розумію, що з тобою 

відбувається, і я знаю, що так ти і повинен поводитися 

згідно із своєю природою, адже це вона пробуджує в тобі 

таку поведінку, я приймаю тебе таким. І все. Ти побачиш, 

наскільки шанобливо підлітки поставляться до такої реакції. 
  

А. Ульянов: А є ймовірність, що група налаштується 

проти вихователя, який дивиться на них ніби згори? Чи  

зросте повага до нього? 

  

М. Лайтман: Звичайно, він дивиться на них згори –  з 

висоти свого віку і досвіду він спостерігає за явищами в 

групі, за поведінкою підлітків. 
 

А. Ульянов: Наша бесіда добігає кінця. Ми говорили про 

значення оточення для підлітків і про те, як важливо відчути 

заздрість, зневагу, ненависть, злість. Можна навіть 

записати це, а потім проаналізувати, наскільки ці 

властивості можуть допомогти в розвитку, якщо будуть 

використані правильно. 
  

М. Лайтман: Навіть якщо мені здається, що я хочу 

когось спопелити, вбити, повісити чи роздерти на частини, я 

це запишу у всіх подробицях, а завтра-післязавтра 

перечитаю і подивлюся, чи дійсно я всього цього хочу. 
  

А. Ульянов: Я перечитаю і побачу, наскільки був 

дріб'язковий і дурний, коли писав все це. 
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М. Лайтман: Так. Але ці переживання позитивні. 
 

А. Ульянов: Замість запису на папір можна все 

зафіксувати на відео. Потім я переглядаю запис і бачу себе 

колишнього, після того, як я вже змінився. Я дивлюся на 

себе збоку і можу сказати, якою нерозумною була моя 

поведінка. В результаті я розвиваюся і росту. З приводу 

вихователя, ми сказали, що у випадках, коли він відчуває 

зневагу з боку підлітків, як доросла людина він не повинен 

піддаватися на провокації, а зобов'язаний демонструвати 

увагу, стриманість і участь. Тоді підліток відчує, що 

вихователь розуміє його. 
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РОБОТА З КОНФЛІКТАМИ В ГРУПІ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

  
 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми спробуємо з'ясувати проблеми 

поведінки, зрозуміти, що за нею стоїть, і наведемо кілька 

прикладів, спробуємо знайти засоби, які підходять кожному 

з нас для роботи з молоддю. 
 

Давайте почнемо з прикладу. 
  

І. Винокур: Якось молодь вирішила зібратися в лісі 

смажити шашлики. Зустріч виявилася вдалою, і всі вийшли 

з чудовим почуттям єдності. Нам було дуже добре разом, і 

це стало найкращою зустріччю з усіх, що коли-небудь 

відбувалися раніше. 

Крім того, весь поточний тиждень хлопці виконували 

спільні дії і планували спільні акції. У нас, інструкторів, вже 

було таке відчуття, що, врешті-решт, щось хороше починає 

зароджуватися, і ми вирішили знову зустрітися з підлітками. 

    Але на цій зустрічі вони були такими збудженими й 
розсердженими, що потім справа дійшла до бійки. І в той 
момент, коли хлопець, який почав бійку, дізнався, що той, 
кого він побив, розповів про це інструкторам, він грубо 
схопив його та обізвав стукачем. Весь цей конфлікт 
виглядав дуже непривабливо. 

Коротше кажучи, ми відчули, що після такого успіху, 
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після вдалої дії з метою об'єднання все, чого нам вдалося 

досягти, раптом кудись зникло. Я хочу зрозуміти, чому це 

сталося? 

  

М. Лайтман: Сказано: «Я створив злий початок». 

Природа кожного дня оновлює дію творіння. Що таке «дія 

творіння»? Створення злого початку - бажання отримувати 

заради себе, не рахуючись з іншими. І потім природа весь 

час оновлює його в нас - оновлює не добрий дух, а злий. 

Ми бачимо, як з кожним днем людина хоче все більше і 

більше, і її бажанням вже немає меж. 

Тому після хороших дій з метою об'єднання протилежні 

дії цілком природні, і ми повинні розглядати їх як трамплін 

для підйому на наступний ступінь. 

Вам же хотілося заспокоїтися і, будучи хорошими дітьми, 

залишитися на даному етапі, але вас хочуть підняти ще 

вище. Однак для цього потрібна причина, інакше над чим 

же ви будете підніматися? 

  

А. Ульянов: Ще вище досягнутого об'єднання? 

  

М. Лайтман: Об'єднатися на більш високому ступені 

можна лише над все більше і більше зростаючим злом. 
 

І. Якович: Значить, нам слід очікувати, що якщо ми в 

чомусь досягли успіху, то за цим піде протилежний стан. 
  

А. Ульянов: І готуватися до цього заздалегідь, беручи 
до уваги, що на наступній зустрічі все може розсипатися. 

  

І. Якович: Тому що сила підйому дорівнює силі падіння? 
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М. Лайтман: Правильно. 
 

І. Винокур: Питання в тому, хто повинен до цього 

заздалегідь готуватися? Скажімо, ми, інструктори, трохи 

знайомі з ситуацією... 
  

М. Лайтман: Інструкторам необхідно знати, що 

незабаром це станеться. 
  

І. Винокур: А як бути з підлітками? Їх потрібно 

інформувати про цей процес, про те, що повинно відбутися 

падіння? 

  

М. Лайтман: Зрозуміло, про це потрібно знати кожному. 

Зазвичай це забувається, але потім ми вчимося на 

пройденому досвіді і вже знаємо. Як сказано: «Немає 

людини більш мудрої, ніж досвідчена». 
  

І. Винокур: Що потрібно пояснювати підліткам? Як це їм 

піднести? 

  

М. Лайтман: Пояснювати їм теоретично, що ми 

знаходимося в егоїстичному бажанні, яке весь час зростає і 

посилюється, навіть якщо нам здається, що воно спокійне і 

тихе. Але в будь-який момент воно може прорватися, а 

коли цей момент настане, нам невідомо. Але це 

обов'язково відбудеться. 

І коли це станеться, ти знову їх збереш і поясниш, що це 

сталося, і скажеш, які дії необхідно зробити. Завдяки такій 

школі, ти разом з ними набираєшся досвіду, і група набуває 

знання. 
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Це і називається «життєвим досвідом», і їм вже є з чим 

просуватися далі. Кожен раз це буде відбуватися інакше, 

оскільки вони будуть накопичувати все більше досвіду, їхні 

сили і бажання стануть більшими, і їм буде легше 

протистояти падінню. 
 

І. Якович: То, може, вже наприкінці радісної події варто 

їх попередити про те, що незабаром все може змінитися? 

Або це все зіпсує? 

  

М. Лайтман: Ні, це нічого не зіпсує. Завжди добре, коли 

відчуття урівноважене з розумом. Радість - це не тільки 

захоплюючий стан і прекрасні відчуття. Їм необхідно 

зрозуміти, що зараз вони виходять боротися самі з собою. 
  

І. Винокур: Я хотів би повернутися до тієї зустрічі, про 

яку почав розповідати. Ми вирішили розглянути конфлікт 

між підлітками на загальних зборах групи. Розмова була 

короткою, тому що всі знали, про що йде мова. Ми 

попросили їх висловити свою думку про випадок 

застосування насильства, що стався в групі. І це було дуже 

цікаво. 
 

І. Якович: Всі бачили, як це сталося? Всі знали про це? 

  

І. Винокур: Так, знали про це всі. Але що цікаво: частина 

підлітків мовчала. Ми відчували, що вони побоюються 

говорити в присутності хлопця, який вчинив акт насильства. 

Частина близьких йому товаришів підтримали його: мовляв, 

якщо той хлопчина починав першим, затіваючи сварку, то, 

звичайно, він змушений був відповісти. 
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Були й такі, хто сказав, що це - випадок насильства, і 

потрібно виключити його з групи. 

Ми побачили, що не було нікого, хто б виявив 

далекоглядність і розглянув би ситуацію, що складалася з 

точки зору «ми - це група». Хотілося би зрозуміти, що 

робити у випадку, якщо група ще не згуртувалася і не 

набула правильного бачення, що ми - єдина група? 

Тоді ми, інструктори, взяли кермо правління в свої руки і 

сказали їм так: «Хлопці, якщо всією групою ви приховуєте, 

покриваєте і захищаєте того, хто проявляє насильство 

стосовно товариша, то вам краще розійтися». 

Чи правильно вчинили інструктори, взявши на себе 

прийняття рішення, чи потрібно було залишити це на 

розгляд групи, щоб вона з'ясувала це самостійно? 

  

М. Лайтман: Ні, якщо вони стануть з'ясовувати це 

самостійно, то буде, як в житті, і з цього нічого не вийде. Ми 

ж бачимо, що бувають різні групи, наприклад, уряди різних 

країн. І в результаті вони займаються тим, що міряються 

силами. Один діє по-своєму, а інший – по-своєму, і обидва 

називають це «дипломатією». Задираються один перед 

одним, як два півні. Але ми розуміємо, що вони далекі від 

правильного шляху. 
  

І. Якович: Те ж саме ми спостерігаємо і в молодіжних 

групах. 
  

М. Лайтман: Правильним рішенням у такому випадку є 

обговорення. Але слід зрозуміти, що якщо нерозвинені 

люди, якісь народи, молодь або окремі люди з вулиці 
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починають мірятися силами, задіюючи армії, то вони не 

діють з  розумом, а йдуть на поводі у почуттів і сили. Вони 

навіть не розуміють, які біди тягнуть за собою, і хто від 

цього виграє в підсумку. 

Так що, само собою зрозуміло, такого підходу нам 

потрібно уникати. Але вигнати їх і розпустити групу - це теж 

не вихід. Чому я зараз даю такі паралельні приклади, як 

армія, народи світу, політики? Тому що так поводиться весь 

світ. І нам необхідно показати всьому світові, як потрібно 

просуватися до суті справи без насильства, тому що іншим 

шляхом ми не вирішимо проблем. 

Що ми виграємо від того, що знищимо половину 

людства? Тій половині, яка залишиться на землі, від цього 

буде краще? А хто виграє від усієї цієї політики? Скільки 

коштів ми розтрачуємо на зброю, і нікому це не приносить 

задоволення! 

Нам потрібно пред'явити методику, більш дорослу і 

більш мудру, ніж та, яку обирає весь світ. Те, як вони 

воюють один з одним, рівнозначно поведінці тієї ж молоді, 

якій все ще не вистачає розуму і яка не здатна знайти 

істинний людський образ.  

Тому в наших групах ми хочемо розвинути правильне 
ставлення до життя, до стосунків між нами, саме над 
внутрішніми спонуканнями до насильства, агресії, 
заздрощів, жадання насолод, пошани і влади.  

У цьому, по суті, і полягає наше головне завдання. Тоді 

на своєму прикладі ми покажемо світові, як слід правильно 

просуватися до об'єднання. 

Об'єднання - це мета природи, тому що вона - єдина, і 

людство зобов'язане стати єдиним. І немає у нас іншого 
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виходу, ніж просування. З доброї волі чи з примусу, але нам 

доведеться об'єднатися і прийти до рівноваги з природою. І 

тому ми бачимо, як вона додає нам все більше проблем, 

стражданнями і ударами примушуючи нас до об'єднання. 

Ось чому свою роботу з молоддю нам потрібно 

розглядати як лабораторію для розвитку глобальної 

методики, необхідної всьому людству. Тому такий інцидент 

не повинен закінчитися просто так: мовляв, що поробиш - 

не вдалося. Адже на нас лежить відповідальність  набагато 

більша - за виправлення всього світу. 
  

І. Винокур: Що можуть зробити інструктори при такому 

обговоренні, коли група ще не прийшла до групового 

мислення? Наприклад, поговорити з кількома підлітками, які 

задають тон у групі, і підготувати їх до того, щоб вони на 

наступній зустрічі виступили проти насильства? 

  

М. Лайтман: Ні, я б це залишив так, як є. У них є багато 

підгруп і розбіжностей між собою. Вони самі готові зараз 

битися і бити один одного. І може бути, якщо ти збереш їх 

для з'ясувань, то замість бійки виникне словесна сварка.         

Нам необхідно витягти їх з цього. У тому місці, де 

почуття затьмарюють розум, - нічого не поробиш.  

Нам потрібно підняти їх на наступний рівень. До чого ми 

повинні прийти? До єдності. У цьому полягає Мета творіння. 

Бажаємо ми того чи ні, ми зобов'язані це зробити. І якщо ми 

не зробимо цього самі, природа зобов'яже нас до цього, 

підганяючи ударами. І тут ми безсилі: ми не можемо втекти 

від них або відповісти природі тим же ж. 

Людство - це дуже маленька і слабка група людей, яка, 
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немов маленька дитина, стоїть і плаче, не знаючи, що 

відбувається і що її ще чекає? Ось чому єдність для нас 

обов'язкова. 

Давайте уявимо ситуацію по-іншому. Неважливо, хто ми, 

що ми, хто з нас сьогодні правий, - зараз нам необхідно 

об'єднатися. Наскільки і в чому кожному з нас доведеться 

змінитися, щоб приєднатися до об'єднання? Інакше кажучи, 

що в мені, в ньому і в кожному з нас знадобиться збільшити 

або зменшити, щоб прийти до точки рівноваги, в якій всі ми 

об'єднаємося разом в наших думках і бажаннях? 

Чому? Тому що в цьому єднанні ми розкриємо більш 

високий стан, вищий рівень розвитку. Але навіть якщо нам 

поки що не вдасться розкрити вищий рівень, ми зобов'язані 

розкрити єдність, інакше сама природа зобов'яже нас до 

цього. І ми - це та група, яка бажає пройти цей шлях і 

показати всьому людству, що це і є обов'язок, який 

покладено на всіх. 
 

І. Винокур: Треба додати їм трохи гордості за те, що 

вони прокладають шлях. 
  

М. Лайтман: Так, саме так. 
  

І. Якович: Це чудово, але в молодіжних групах завжди є 

один або два лідери, які закривають рота іншим. 
  

М. Лайтман: Це дуже добре. Потрібно дати вести 

обговорення саме тим лідерам і тим, хто проявляє 

насильство. Сказати їм: «Ви вважаєте, що можете 

підкорити собі всіх через силу, будь ласка, ведіть 
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обговорення! Нам потрібно прийти до об'єднання. Ти хотів 

прийти до цього за допомогою ударів, щоб той підліток 

об'єднався з тобою і погодився з твоєю думкою... » 

  

І. Якович: ...або щоб він замовк. 
  

М. Лайтман: Ні, закрити йому рота - означає, що я 

затикаю його, підпорядковую його собі. А дати йому 

висловитися - також свого роду об'єднання. 
  

І. Якович: У цьому полягає весь сенс такої дії. 
  

М. Лайтман: Ти говориш такому лідеру: «Зараз ти будеш 

вести обговорення на тему: «Чого нам не вистачає, щоб 

прийти до єдності». І підводиш їх до того, що у нас немає 

виходу, і ми, група, зобов'язані до цього прийти. То ж 

давайте з'ясуємо, як можна це зробити? 

  

І. Винокур: Мені також потрібно пояснити їм принцип, 

згідно з яким об'єднанням вважається навіть такий стан, 

коли хтось повністю панує над кимось іншим, 

перетворюючи його в ніщо. Але потрібно привести їх обох 

до рівноваги. Я можу їм це пояснити? 

  

М. Лайтман: Ми бачимо, що в світі це не пройде, і 

природа з цим не згодна. Вона не погодиться з тим, що ми 

знищимо когось або знищимо щось. Природа буде згодна 

лише з тим, щоб всі наші сили і властивості розкривалися. І 

не важливо, чи будуть це значущі або несуттєві 

властивості, погані чи добрі, - всьому є своє місце. 

Якщо я, будучи людиною владною, брехливою і 
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ледачою, з усіма своїми якостями прагну до єдності, то даю 

кожному з них (навіть найгіршому і найнижчому) прийти до 

рівноваги у правильній формі самовираження. І це диво! 

Адже в кожному з нас є бажання до насильства, 

вбивства і доносів. Лише іноді ми усвідомлюємо це, але 

зазвичай ми навіть не бажаємо про це думати, - і це 

зрозуміло. А нам потрібно насправді побачити, що, 

прямуючи до єдності, ми приходимо до рівноваги, щоб у 

кожного такого прояву було якесь задоволення. Зараз нам 

важко уявити, як таке може бути, але це так. 
 

І. Винокур: А якщо, припустимо, до групи приєднався 

хлопець з проблемами в поведінці, і він вирішує свої 

труднощі і неприємності силою. Як на нього може вплинути 

група? 

  

М. Лайтман: Признач його інструктором. Адже він бажає 

стати інструктором - тільки за допомогою сили. Притягни 

його і зроби своїм товаришем, щоб він тобі допомагав. Тоді 

у нього з'явиться гордість, що він знаходиться поруч з 

тобою, але за цей стан йому доведеться заплатити тим, що 

він перестане виявляти насильство. 
  

І. Винокур: Це перегукується з психологією і 

називається сублімацією, вірно? 

  

І. Якович: Так. Потрібно спрямувати цю енергію в інше 

русло. 
  

М. Лайтман: Кажуть, що якщо у дитини є схильність до 

насильства або вбивства, зроби її м'ясником. 
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І. Якович: Правильно. 
  

І. Винокур: Бувають такі випадки, що група судить 

когось із товаришів і приходить до рішення (якщо таке 

можливо) відсторонити його від спільних зустрічей, скажімо, 

на тиждень. Таке допустимо? 

  

М. Лайтман: Це потрібно обговорювати. Я не вважаю, 

що це правильне рішення. Нам невідомо, де він 

проводитиме час, як він знайде без товаришів виправдання 

групі. Він почне їх звинувачувати, злитися на них, не захоче 

повертатися, оскільки його гординя зросте. Але все-таки 

були притулки, як нам передають мудреці: не в'язниці, а 

міста-притулки, в яких здійснювалася велика робота з 

виправлення людей. Але це, справді, були проблемні групи 

людей, в яких вони працювали, а потім виходили з них. Ми 

бачимо, що ізоляція від суспільства - це не виправлення, 

так як виправлення можливе тільки за допомогою 

середовища. 
  

І. Винокур: А як навчити підлітка вивільнити свій гнів 

якимось іншим чином? Інструктори роблять це в рамках 

групи, але можливо, йому потрібен психолог? 

  

М. Лайтман: Я б рекомендував більше фізичних дій. 
  

І. Якович: Спорт. 
  

М. Лайтман: Правильно, це зазвичай радять психологи. 

Можна створити рок-групу, щоб вони грали на музичних 



 

50 

 

інструментах «важкий рок», «метал» і отримували розрядку. 

Також дуже допомагає писати про цю свою схильність. 
  

А. Ульянов: Це має бути щось на зразок особистого 

щоденника: що з ним трапилося, що він відчував, і потім 

підвести щоденний підсумок. 
  

М. Лайтман: Але записи повинні відноситися виключно 

до його схильності до запальності, насильства і 

нестриманості. 
  

А. Ульянов: Йому потрібно щодня перевіряти, що 

відбувається з цією властивістю, чи достатньо один раз 

висловити свою думку? 

  

М. Лайтман: Щоденник повинен містити своєрідний 

самоаналіз. 
  

І. Винокур: Група зазвичай сприймає такого підлітка, як 

схильного до насильства. Я часто відчуваю, що якби група 

ставилася до нього по-іншому, дала б йому інше 

доручення... 
  

М. Лайтман: Поговори з групою, щоб вони стали раптом 

звертатися до нього як до інструктора, радилися б із ним. І 

він почне сходити з розуму, що замість того, щоб 

побоюватися його сили, до нього підходять і говорять з ним 

зовсім про інші речі. Для нього це буде повною 

несподіванкою. Це виводить людину з себе, тому що вона 

не розуміє, що відбувається. 
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І. Винокур: Отже, потрібно провести міні-обговорення в 

його відсутності, або можна це зробити при ньому? 

  

М. Лайтман: Ні, він не повинен бути при цьому 

присутнім. Потрібно сказати підліткам, щоб поступово 

почали ставитися до нього інакше. Скажімо, звертатися по-

іншому: «Міша, скажи, будь ласка...». Раптом замість 

звичного для нього окрику «Ей!» Він чує: «Будь ласка, 

Міша!» 

  

І. Якович: Можна це вважати спробою використовувати 

силу групи: подивіться, на що здатна сила групи? 

  

М. Лайтман: Так, тому що цей підліток хоче створити 

собі певний імідж, а товариші нібито бачать його інакше і 

накладають на нього зовсім інший образ. Тоді він 

заплутується між цими двома образами. Виходить, те, як 

він хотів би виглядати, вони не приймають і ліплять його 

новий образ. 
  

І. Якович: Але в чому полягає їхній інтерес? Адже вони 

страждають від нього, він їх б'є, нервує. 
  

М. Лайтман: Тепер вони можуть отримувати 

задоволення від спілкування з ним. Він може їх захистити і 

зробити багато інших речей. Чому б і ні? А якщо він ще 

відчує, що вони його поважають... Це також їх об'єднає. 
  

І. Якович: Давайте подивимося, як ви можете вплинути 

на прояв у ньому зовсім інших властивостей! Це буде для 

них дуже корисним прикладом. 
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А. Ульянов: Тепер на власному досвіді вони 

переконаються, що сила групи здатна навіть змінити 

людину. 
  

М. Лайтман: Група взагалі повинна робити розрахунки: 

як вона впливає на кожного товариша, як всі ми ставимося 

до тебе і до кожного з нас. Давайте спробуємо ставитися до 

товариша по-іншому і перевіримо, як, завдяки цьому, 

людина змінюється, тому що ми змінюємося всі разом і 

кожен окремо. Давайте за допомогою сили групи почнемо 

міняти кожного за допомогою того, що змінимо до нього 

ставлення. 
  

І. Якович: Давайте подивимося, що реально 

відбувається. 
 

М. Лайтман: Це починає давати результати в ту ж 

хвилину. 
  

І. Якович: Потрібно їм запропонувати перевірити, чи є 

від цього якась користь і скільки часу мине, поки ми 

отримаємо результат. 
  

М. Лайтман: Правильно, тому що це - єдиний засіб, який 

у нас є, щоб змінити світ. 
  

І. Якович: І тоді вони дійсно вчаться, як встановити 

груповий зв'язок, щоб мати можливість впливати. 
  

М. Лайтман: Їм потрібен зв'язок в групі, щоб впливати на 

кожного з товаришів, і домовленість, як ставитися до 
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кожного з них і яку реакцію вони хотіли б отримати у 

відповідь. 

    Наприклад, ми хотіли б, щоб товариш припинив 

здійснювати якісь вчинки, а почав би діяти іншим чином. 

Так що ж нам для цього потрібно зробити? Давайте 

подумаємо, яким чином почати впливати на нього так, щоб 

змінити в ньому якісь моделі поведінки. 
  

І. Якович: І тим самим змінити його сприйняття. 
  

М. Лайтман: Таким чином ми вчимо їх, як група може 

змінити реальність. 
  

А. Ульянов: Як правильно вчинити в тому випадку, якщо 

через якийсь час після події хлопець, схильний до 

насильства, заспокоїться і буде поводитися добре. 

Потрібно знову зібрати хлопців і провести обговорення і 

аналіз, що ми робили і що сталося? 

  

М. Лайтман: Можна зробити, але це не важливо. 

Основне, щоб кожен з них показував усім, і всі показували 

кожному товаришеві, якою мірою оточення змінює нас від 

однієї крайності до іншої і здатне повністю панувати над 

нами. 
  

А. Ульянов: Не потрібно говорити з ними про це. Просто 

вони самі раптом почнуть розуміти, що хтось із них 

змінився. 
  

М. Лайтман: Але тобі необхідно дати їм засоби для того, 

щоб вони об'єдналися заради іншої мети. За допомогою 
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цього ми хочемо спрямувати кожного з них до чогось 

хорошого. Що нам потрібно зробити? Яку якість в цьому 

товаришеві ми визначаємо як погану? Давайте вирішимо 

всі разом як група. 
  

І. Якович: У присутності цього ж товариша? 

  

А. Ульянов: Навіть при цій людині? 

  

М. Лайтман: Я вважаю, що це можливо, тому що він сам 

зацікавлений змінитися. 
  

А. Ульянов: Це не можна сказати з цілковитою 

упевненістю. 
  

М. Лайтман: Я пам'ятаю, як мій син скаржився на те, що 

він і хотів би щось змінити в собі, але не знає, як це 

зробити. А якби він був у групі, йому було б зрозуміло, як 

вчинити. 
  

А. Ульянов: То може в ході обговорення якось можна 

переконати підлітка, що його стан проблематичний, і тут же 

звернутися до групи: як нам, товаришам, йому допомогти? 

  

М. Лайтман: Цей прийом можна застосувати в будь-

якому випадку. Я пам'ятаю, як одна з моїх дочок не хотіла 

їсти якусь овочеву страву, і раптом прийшли її подруги і 

захотіли покуштувати цю їжу. І як тільки моя дружина 

почастувала їх, вона відразу почала їсти з таким апетитом, 

як ніколи. Все це - відомі речі. 
  

І. Винокур: Виходить, що частина зустрічі може бути 
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присвячена зміні себе, і підлітки можуть підійти самі. У 

кожного з них є статут, і знаючи свої недоліки, вони можуть 

прийти і сказати, що бажають змінити в собі якісь якості. 
  

А. Ульянов: Кожен день буде наступати черга когось із 

тих, хто побажає змінитися. 
  

М. Лайтман: Головне - взяти це в свої руки, щоб кожен з 

них знав, що за допомогою групи може змінити будь-кого, 

включаючи самого себе. І тоді цей засіб буде в нашій владі. 

А у групи, яка вміє правильно ним скористатися, буде 

можливість необмеженого розвитку. 
  

І. Якович: У кожного з них буде сила. 
  

А. Ульянов: Ну що ж, маючи в руках такий засіб, ми 

завершимо нашу розмову з таким висновком: група може 

прийняти людину з тими чи іншими властивостями і 

повернути їх на користь суспільства і їй самій. 
  

М. Лайтман: Я вважаю, що це найголовніше в нашій 

роботі з групою, і потрібно дати їм цей засіб у руки. І 

наскільки більш самостійними вони будуть і зможуть 

ефективно його використовувати, цим буде оцінюватися 

висота і сила групи. 
  

А. Ульянов: Як я розумію з Ваших слів, це саме те, чого 

сьогодні не вистачає світу. Вирішення проблем групи 

підлітків - це практичне рішення для маленької групи. Але 

якщо розглядати картину в цілому, то це може слугувати 

вирішенню всіх проблем у світі, рішенням щодо виходу з 
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кризи. 
  

М. Лайтман: Судіть самі: якщо б сьогодні такі країни, як 

Росія і Америка, виробили єдине рішення, взяли кермо 

влади в свої руки і захотіли приборкати, скажімо, Іран, то 

вони з успіхом могли б це зробити. 
  

А. Ульянов: Ось так все і з'єднується.  
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА 

І ЄДНІСТЬ У ГРУПІ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми хочемо обговорити дуже 

специфічну і актуальну тему, яка стосується всіх, хто 

стикається з підлітками. Це проблема відома, і з року в рік 

вона тільки посилюється. Мова йде про насильство. 
  

І. Якович: Ми вже кілька разів говорили про те, що 

насильство і жорстокість серед молоді постійно зростають. 

Це стосується ставлення підлітків один до одного, їхнього 

ставлення до дорослих, до майна, - взагалі до системи, в 

якій вони знаходяться. На тлі безперервного зростання 

егоїзму чи слід нам очікувати, що ця тенденція буде 

посилюватися? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Егоїзм у всьому світі 

посилюється, люди втрачають над собою контроль, 

створюють терористичні організації, влаштовують масові 

заворушення. Сьогодні людині нічого не варто відкрити 

вогонь і вбити іншого, здійснити насильство щодо тварин, 

природи, ростуть випадки вандалізму. Люди не знають, що 

робити зі своїм егоїзмом, він змушує їх поводитися 

неадекватно, і я можу їх зрозуміти, я їх відчуваю! Молоді 

люди виходять увечері на вулицю, п'ють всілякі тонізуючі 
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напої, палять... Ці засоби збуджують їх, і вони починають 

бешкетувати. 
  

Проблема існує - і ця проблема зростає. Вчителі бояться 
увійти в клас, але і у молоді теж немає вибору. Егоїстичне 
бажання, яке постійно посилюється, не дає їм спокою, і 
вони шукають, у який спосіб вони можуть дати вихід своїм 
почуттям. Їм це необхідно, інакше вони просто вибухнуть, а 
їх тримають в класі, де вони повинні сидіти і не рухатись. 
Ми не розуміємо, як важко це долати, і які зусилля вони 
повинні робити, щоб взагалі ходити в школу. У них 
накопичується така напруга, якій потім доводиться давати 
розрядку вдома, на вулиці і так далі. 

  

І. Якович: Що ж робити з випадками насильства? 

  

М. Лайтман: Змінити школу. Перш за все, школа 

повинна відповідати сучасній людині. Вона не може 

залишатися такою ж, як п'ятдесят років тому... 
  

А. Ульянов: Сто п'ятдесят років. 
  

М. Лайтман: Правильно, сто п'ятдесят. 
  

І. Винокур: Ми говоримо про групу молоді. Як група 

може сприяти зменшенню насильства? Вона може змінити 

щось у самому підлітку, схильному до насильства? Що 

може зробити група? 

  

М. Лайтман: Ми повинні сприймати групу як керівника, 

вчителя, інструктора. Кожен, хто перебуває в групі, як би він 

не хотів виділитися з неї і бути вище за інших, постійно 

озирається, наскільки група його цінує, поважає і бажає 
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бути з ним поруч. 

    Тому ми повинні впровадити в групу своїх «агентів», 

але так, щоб вона не відчувала, що ми будуємо її 

зсередини. За допомогою всіляких дій, ігор, обговорень, 

підкидаючи їм різні ідеї, ти керуєш групою таким чином, що 

вона кожен раз приймає бажану форму. І тоді кожен, хто 

захоче виділитися з групи, буде змушений постійно 

перевіряти, чи відповідає він її загальній формі. Іншого 

виходу немає. 
  

А. Ульянов: Ви вважаєте, що це слід робити в школах? 

  

М. Лайтман: Це не просто, але ми бачимо, що тільки 

суспільство може змінити людину. Все залежить від того, в 

якому суспільстві вона знаходиться. Людину має оточувати 

динамічне, здатне змінюватися суспільство, яке може її 

«форматувати», оновлювати, «ліпити» так, щоб вона 

правильно розвивалася. Немає іншої сили для формування 

людини, крім такого суспільства, яке є творчою 

лабораторією для її розвитку. Я б організовував подібні 

товариства і організації і відкривав би в них різноманітні 

клуби, які приваблювали б молодь. Потрапляючи в таке 

суспільство, молода людина, не підозрюючи про це, 

опиниться в такому оточенні, яке може її змінити. 
  

І. Винокур: Мене цікавить питання з приводу 

«форматування» - формування людини. Припустимо, в 

групу потрапляє молода людина, схильна до насильства. 

Якщо вона вийде з цього середовища, то такі властивості, 

як агресивність і схильність до насильства, повернуться, 



 

60 

 

або ж суспільство здатне повністю переробити, змінити її 

зсередини? 

  

М. Лайтман: Все залежить від того, наскільки людина 

цінує це суспільство стосовно будь-якого іншого, в якому 

вона знаходиться. Цілком очевидно, що погане суспільство 

- це зовсім не обов'язково суспільство, схильне до 

насильства. Іноді я дивлюся передачі про молодь, про те, 

як вони вчаться, вступають до університетів, починають 

працювати в банках та інших організаціях. Вони настільки 

егоїстичні, обмежені, їх нічого не цікавить, крім можливості 

досягти успіху, заробити, виграти на біржі... 

  З моєї точки зору, вони нічим не кращі за тих молодих 
людей, які виходять на вулицю і завдають фізичної шкоди 
оточуючим і їхньому майну. Це все той же егоїзм, який 
природно виражається в одних в такій формі, а в інших - в 
іншій. І ті, й інші антисуспільні і однаково шкідливі і навіть 
більше, оскільки ті з них, які йдуть працювати в банк і 
стають адвокатами, теж крадуть у суспільства і руйнують 
його. Просто вони роблять це в такій формі, що ти не 
можеш їх викрити, і тому в тебе немає можливості 
звернутися до них і якимось чином виправити. 

 Що стосується підлітків з неадекватною поведінкою, у 

них більше шансів швидше досягти виправлення. Тому я б 

оцінював усіх людей з точки зору їхнього ставлення до 

суспільства,  діють вони на благо чи на шкоду суспільству, а 

все інше стосується характеру людини. Один виражає себе 

таким чином, а інший - іншим. Злодій не кращий за бандита, 

а злодій-банкір або злодій-адвокат нітрохи не кращий за 

звичайного злодія. Всім необхідне виховання. 
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І. Винокур: Мене цікавить більш конкретне запитання. 

За Вашою порадою ми провели в групі кілька заходів, в 

тому числі вечір на природі, який організували самі підлітки. 

Це був дуже вдалий захід, найвдаліший з усіх, які ми 

проводили досі. Але разом з тим, на цій вечірці сталося 

зіткнення двох підлітків. Один з них демонстративно 

вимкнув мобільний телефон іншого, і той його вдарив. Ми 

бачили тільки частину цього інциденту. Як ми, інструктори, 

повинні реагувати на такі події? Чи повинні ми негайно 

вжити заходів або нам слід відкласти це на потім? Що ми 

повинні робити? 

  

М. Лайтман: Через кілька хвилин, коли пристрасті 

затихнуть, ми повинні зібрати всіх товаришів, щоб вони 

категорично засудили вчинок як одного, так і іншого. 

Коли між нами виникає конфлікт, перш за все, ми повинні 

промовчати і розійтися. Кожен повинен піти в свою 

компанію, вилити там весь свій гнів і все невдоволення, а 

обидві групи повинні вислухати і винести справу на 

обговорення. Тільки таким чином ми повинні підходити до 

вирішення проблеми, і від цього всі тільки виграють. 
  

І. Винокур: Обговорення повинно відбуватися відразу? 

  

М. Лайтман: Після того як я розповів про тебе, а ти 

розповів про мене, і ми висловили своє обурення, 

розпалена молодь із двох груп зустрічається, але не для 

того, щоб з'ясувати стосунки у бійці, а щоб обговорити 

ситуацію. І тут уже можна кричати і обурюватися, але, 

врешті-решт, треба піднятися над усіма емоціями і тверезо 
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прийти до розуміння того, в чому правий чи не правий 

кожен. Так відбувається в суді, тільки на відміну від суду у 

нас інші закони. 
  

І. Якович: Інакше кажучи, тут є два етапи... 
  

М. Лайтман: Спочатку я виливаю своє обурення, але не 

на конкретну людину. Я приходжу в свою «банду» і кажу: 

«Мене побили», - я накручую і підігріваю їх, і вони йдуть за 

мене мстити, тільки тут вони йдуть не битися, а 

обговорювати, з'ясовувати. 
  

І. Якович: Тобто Ви очікуєте від них певної стриманості у 

випадку фізичного насильства. Ви кажете: «Іди і висловлюй 

своє обурення серед своїх друзів, а не бий іншого». 

Значить, на першому етапі треба навчити молоду людину у 

відповідь на насильство дати вихід своєму роздратуванню в 

іншому місці. 
  

М. Лайтман: Це все одно приносить мені полегшення, 

оскільки я все-таки даю собі розрядку. 
  

А. Ульянов: Але ж це удар по самолюбству. 
  

М. Лайтман: Тому я хочу, щоб мої друзі теж зненавиділи 

мого кривдника. До речі, дівчаткам це вдається легше 

всього, і зазвичай вони так і роблять. 
  

І. Якович: Абсолютно правильно! Саме так вони і 

чинять, і вся компанія негайно дізнається, що сталося... 
  

А. Ульянов: ...згідно з версією цієї дівчинки. 
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М. Лайтман: Це не важливо, версії ми потім порівняємо. 
  

І. Якович: Ви даєте людині можливість перевірити себе 

в групі, в якій вона відчуває себе впевнено, і тоді одна група 

виступає проти іншої. 
  

М. Лайтман: Усередині своєї групи людина може 

обурюватися і сердитися. В кожній групі є люди спокійні, а є 

ще більш запальні, ніж вона сама. 
  

І. Якович: Ви не боїтеся, що це викличе зайве 

загострення пристрастей? 

  

М. Лайтман: Нехай викличе, а потім почнеться 

обговорення. На обговоренні теж спочатку хай кричать; 

треба дати їм можливість виговоритися. 
  

І. Винокур: А хто повинен говорити, «адвокати 

потерпілого» чи він сам? 

  

М. Лайтман: Спочатку треба просто посадити дві групи 

одну проти іншої і дати їм волю. 
  

І. Винокур: Тобто, Ви радите максимально 
гіперболізувати ситуацію і «випустити пару». 

  

І. Якович: З умовою, що вони не застосовують фізичне 

насильство, а тільки розмовляють. 
  

М. Лайтман: Це теж може сильно зачепити, але це 

неважливо! Ми готові до цього, це необхідно! Людина 

повинна дати вихід своїм почуттям! 
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І. Якович: Ви ж розумієте, що там будуть словесні 

образи. 
  

М. Лайтман: У нас є відчуття і розум. Коли емоції 

переважають над розумом, їм треба дати можливість 

заспокоїтися. Яким чином? За допомогою гарячих 

суперечок і гучних обговорень. Зрештою, людина - це 

машина, яка втомлюється. Тому треба дати людям 

виговоритися. А коли розум і почуття прийдуть до 

рівноваги, можна почати розмовляти. 
  

І. Винокур: Один із принципів нашої роботи, про який ми 

весь час говоримо, полягає в тому, що інструктор повинен 

запропонувати форму для вираження будь-якого прояву 

егоїзму або неправильної взаємодії між людьми. У такому 

випадку ніяке явище не перетвориться на бійку і не вийде з-

під контролю. Це може бути організовано у вигляді гри або 

в іншій формі. 
  

М. Лайтман: Все треба проводити через групу. Це 

принцип, який ми ніколи не порушуємо. Що б не 

відбувалося між нами, ми повинні залучити до цього всіх 

інших. Ми вчимо, що все, що ми робимо, ми робимо в 

рамках групи, ми ніколи не звертаємося до самої людини. 
  

І. Якович: Але ж може виявитися, що група отримує 

задоволення від самого скандалу? Ми повинні зупинитися і 

провести обговорення, але група в цьому не зацікавлена. 
  

І. Винокур: Я продовжу історію минулого інциденту. Це 
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сталося в лісі, ми смажили м'ясо на вогні, і нам не хотілося 

псувати всім вечір через якихось двох хлопців. 
  

М. Лайтман: Тоді зробіть це потім. Якщо обговорення 

можна відкласти, це навіть краще! 
  

А. Ульянов: Щоб вони охололи. 
  

М. Лайтман: Але бажано все-таки сісти і обговорити 

подію, тому що на наступний день вони вже все забудуть. 
  

І. Винокур: Ми звернули увагу на цікаве явище і не 

знали, як до нього ставитися. Коли ми побачили, що один з 

хлопців плаче, і запитали всіх, що сталося, частина з них 

сказали, що нічого не сталося. Вони не хотіли загострювати 

на цьому увагу, хотіли це приховати. Ми не знали, як це 

сприймати. З одного боку, вони покривають один одного, і в 

цьому проявляється товариство. З іншого боку, це шкодить 

духу групи і єдності. Як до цього треба ставитися? 

  

М. Лайтман: Якщо справа доходить до бійки, це 

абсолютно неприйнятно. Я не знаю, хто з них правий, а хто 

винен, але якщо ти вирішуєш питання за допомогою бійки, 

ти не повинен знаходитися в групі. 
  

І. Якович: А якби ми не бачили фізичного насильства, 

але один дуже сильно образив би іншого словами? 

  

М. Лайтман: Це вже інша справа, але це теж треба 

обговорити. 
  

А. Ульянов: Але ж людина закривається в собі, вона 
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сердита і ображена! (Я ставлю себе на її місце.) 

  

М. Лайтман: Дуже добре, нехай розповість про це. Все 

це повинно бути з'ясовано, як і сам вчинок. 
  

А. Ульянов: Щоб залишилося сильне враження. 
  

І. Винокур: З одного боку, хлопці сказали, що нічого не 

сталося, вони хотіли згладити те, що сталося. З іншого 

боку, ми бачили, що взаєминам у групі завдано шкоди. До 

якого висновку ми повинні підвести групу? 

  

М. Лайтман: Показати, наскільки це зашкодило всім. Ми 

хотіли провести особливий захід, а вони зіпсували наші 

плани. Вони завдали шкоди і собі, і групі. Обговорення 

необхідне! А після обговорення ти зобов'язуєш їх, 

буквально зобов'язуєш, написати вдома про все, що 

сталося: «Ми приїхали в ліс, щоб провести вечір, і в процесі 

його проведення відбулося те-то і те-то. Потім було 

проведено обговорення...» Нехай напишуть про все 

детально, треба дати їм домашнє завдання. 
  

І. Винокур: Це повинні зробити всі, чи тільки ті, хто 

безпосередньо брав участь у інциденті? 

  

М. Лайтман: В основному ті, хто брав участь, але в кінці 

обговорення кожен має зробити свій висновок. 
  

І. Якович: Щоб висловити те, що він зрозумів. 
  

А. Ульянов: Це повинні зробити всі або тільки ті двоє? 
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М. Лайтман: Всі. 
  

А. Ульянов: Є ще одне явище, про яке ми хотіли 

поговорити. Деякі з хлопців хотіли розповісти про те, що 

сталося, але вони боялися, що група поставиться до них як 

до донощиків і ябед. То ж навіть ті, хто розуміють, що 

сталося щось недобре, побоюються висловити свою думку 

під тиском групи або кількох найбільш сильних її членів. 
  

І. Якович: Це буває дуже часто. 
  

М. Лайтман: Я їх розумію. Вся справа в тому, в якій групі 

ти знаходишся. Якщо метою групи є духовний підйом, і ми 

постійно наголошуємо на величі мети, яка досягається за 

допомогою з'ясування всіх станів, які проходить група, то це 

не донос. Це стає засобом для просування до мети. Тому, 

якщо я щось приховую, то обкрадаю всю групу. 

    Мені неважливо, нехай мене звинувачують. Головне, 

щоб ми отримали урок, завдяки якому наша група 

підніметься на більш високий рівень, і всі ми піднімемося. 

Все залежить від того, наскільки ми цінуємо нашу загальну 

мету, яка досягається у виправленому суспільстві. 
  

І. Винокур: Те, що Ви говорите, дуже важливо. Наша 

молодіжна група знаходиться на етапі єднання. У ній 

існують різні компанії, частина з них підтримує одних, 

частина - інших. Щоб привести її до правильного стану, хто 

повинен давати їм велич мети - інструктори? 

  

М. Лайтман: Інструктори та ті, хто їх оточує. Головне - це 

єдність! Той, хто заподіює шкоду об'єднанню, хто порушує 
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його, той найбільший злочинець! 
  

І. Винокур: На початку нашої розмови Ви говорили про 

«прихованих інструкторів», присутність яких дуже важлива. 

Що повинні робити «приховані інструктори» в такій ситуації, 

у разі подібного інциденту? 

  

М. Лайтман: Навіть якщо це «прихований інструктор», 

всі знають, що він інструктор. Просто зазвичай він не 

виділяється. 
  

І. Винокур: Хлопці вже досить близькі зі своїми 

інструкторами, вони дзвонять їм по телефону, запрошують 

на свої зустрічі. Що могли зробити інструктори? Вони якось 

розгубилися і спостерігали з боку. 
  

М. Лайтман: У критичних випадках інструктори повинні 

діяти силою. Поняття «прихований інструктор» має на увазі, 

що він зазвичай не виділяється, а трохи спрямовує події. 
  

А. Ульянов: Як мав вчинити інструктор, який випадково 

опинився б свідком такого випадку? З одного боку, він 

близький до хлопців, він буквально один із них, а з іншого 

боку, у нього є повноваження інструктора, і вони про це 

знають. Як правильно відреагувати, якщо зараз, при ньому 

вони починають бійку? 

  

М. Лайтман: Він повинен запобігти фізичному 

насильству. 
  

А. Ульянов: А хто повинен запропонувати провести 
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обговорення? Інструктор повинен сказати: «Хлопці, давайте 

поговоримо про це». 
  

М. Лайтман: Якщо немає виходу, інструктор відкрито 

береться за справу. 
  

І. Винокур: А якщо в процесі обговорення виникають 

питання, не пов'язані з об'єднанням, починається 

з'ясування того, хто правий, хто винний. Чи повинні 

інструктори сказати: «Хлопці, ми зібралися на вечір 

групового об'єднання, і те, що відбулося, шкодить нашому 

єднанню», - або ж група повинна дійти цього висновку 

самостійно в процесі обговорення? 

  

М. Лайтман: Бажано провести якомога ширше 

обговорення, щоб негайно перевести його від емоційного 

обговорення до раціонального. Коли ти залучаєш до 

обговорення людей, почуття яких не зачеплені, вони 

починають міркувати, роздумувати. Включається розум, 

який розбавляє емоції, і обговорення стає більш 

упорядкованим, організованим, придатним до аналізу. 
  

І. Винокур: Якщо я правильно зрозумів, після такої події 

спочатку має відбутися охолодження емоцій. Людям треба 

дати можливість розрядитися, а потім перейти до 

поміркованого обговорення. 
  

І. Якович: Після того як людина дає вихід своїм емоціям, 

вона здатна перейти від осуду до іншого погляду на події. А 

Вам не здається, що насправді це дуже важко зробити? 
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М. Лайтман: Я не думаю. Якщо ми залучимо до цього 

обговорення хоча б одну-дві особи, крім тих, хто був 

безпосередньо замішаний в сварці, це відразу буде 

виглядати інакше. 
  

А. Ульянов: Наша бесіда добігла кінця. Ми говорили на 

болючу тему, яка називається «Насильство», про причину 

насильства - розвиток егоїзму в людстві - і про те, як 

практично справлятися з насильством в групі дітей і 

підлітків. Кожен випадок прояву насильства треба винести 

на загальне обговорення. Треба дати вихід емоціям, щоб 

потім дозволити розуму взяти гору над почуттями, і після 

цього треба дати дітям можливість підбити підсумки і 

написати про це. І найголовніший висновок полягає в тому, 

що всі ці проблеми і сплески егоїзму тільки просувають нас 

до мети, яка більша за всіх нас, і це - об'єднання між нами. 
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ВИХОВАТЕЛЬ ПІДЛІТКОВОЇ 

ГРУПИ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми обговоримо дуже важливу для 

побудови молодіжної групи тему: образ вихователя 

підліткової групи. 
  

І. Якович: В процесі розвитку у підлітків часто 

проявляється стан порожнечі. Вони вже не згодні в усьому 

йти за батьками, але ще нічого не зробили для свого 

внутрішнього самовизначення. Тому вони шукають різні  

образи для наслідування, намагаються їх наслідувати, 

деколи просто їх переймаючи. Чи потрібно, щоб на цьому 

фоні у них був вихователь або група вихователів? 

  

М. Лайтман: Про який вік Ви говорите? 

  

І. Якович: З 12-13 років і далі, тобто середні і старші 

класи. Що для них добре? 

  

М. Лайтман: Я думаю, що в житті людини немає такого 

періоду - навіть у похилому віці, - коли у неї немає 

вихователя-інструктора. Назвіть її духовним учителем, 

вищим провідником, ангелом - не важливо. Так випливає з 
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будови духовної системи. Рухаючись сходинками ступенів, 

я завжди повинен на когось покладатися, на когось 

спиратися, з кимось бути пов'язаним. А він пов'язаний теж - 

і так всі. 
  

І. Якович: Інакше кажучи, існує система, і я себе не 

створюю? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Відчувати себе самотнім у 

порожньому просторі, безумовно, погано. Ми ще відчуємо 

негативні наслідки того, що дозволяємо нашим підліткам 

залишатися без позитивного впливу, без інструктора, без 

посоха, який веде їх уперед. 
  

І. Якович: Це завдає шкоди. 
  

М. Лайтман: Так. Тому інструкторів та вихователів в 
людському суспільстві має бути дуже багато. Причому не 
обов'язково в школі: у кожному районі, кварталі, на кожному 
дитячому майданчику повинен бути хтось відповідальний, 
вихователь. Варто платити цим людям зарплату, щоб вони 
професійно займалися організацією дітей, вміли повести їх 
за собою і вберегти - якась загальна постійна няня. Така 
низка вихователів повинна бути з дітьми постійно, як 
сказано: «Охоронців і суддів постав собі в кожних воротах». 
Вони несуть варту, організовують, виховують і спрямовують 
усіх, починаючи з наймолодших і закінчуючи дорослими. 
Таких людей необхідно розіслати в різні місця, і вони 
повинні буквально охороняти людське суспільство. 

  

І. Винокур: Яким повинен бути інструктор? Ви можете 

описати його образ? 
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М. Лайтман: Він має бути освіченим: психолог, що знає 

свою справу, вивчає специфіку внутрішнього зв'язку між 

людьми, вплив оточення. Він повинен знати основи 

педагогіки, особливості поведінки різного віку, розуміти 

людську природу і в різних життєвих ситуаціях 

організовувати заходи для дітей, пенсіонерів і т.д. Такі 

люди впорядковують людське суспільство, вони подібні до 

виховательки в дитячому садку. Але вони працюють з усім 

населенням і повинні бути у всіх громадських місцях - 

замість поліції та інших служб, які від імені держави нібито 

повинні охороняти порядок. Однак потрібно виховувати - 

охороняти нічого. Я б в першу чергу потурбувався про це. І 

тоді б ми отримали інше суспільство, інше покоління. Ми не 

усвідомлюємо, наскільки наші різнобічні добрі стосунки 

позитивно вплинули б на економіку, здоров'я, клімат, 

технологічний розвиток - речі, начебто безпосередньо не 

пов'язані з поведінкою людини. Тим не менше, ми досягли б 

успіху у всіх сферах. 
  

І. Винокур: А яка роль вихователя підліткової групи? Що 

він з ними робить? 

  

М. Лайтман: Вихователь підлітків - найпроблемніша 

професія, ми це знаємо. 
  

І. Якович: Це дуже не схоже на дитячого вихователя. 
  

М. Лайтман: Не схоже ні на вихователя дітей, ні на 

організатора літнього населення, яке з тобою згодне, готове 

на все і за все дякує. А підлітки розвиваються, шукають 
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свободи, хочуть себе проявити, перевернути світ згідно зі 

своїм розумінням, прогнути всіх на свій лад. І інструктор 

повинен бути з ними - до такої міри, що очолить цю зграю! 

Хитромудрими прийомами він повинен переконати їх 

змінити напрямок, щоб вони цього навіть не помітили. А 

якщо і помітять, то відчують для себе користь від цих змін. 

У процесі таких вправ вони поступово будуть дізнаватися, 

що з ними відбувається, до чого вони направляються. У 

кінцевому рахунку, інструктор веде їх у потрібному 

напрямку. Це повинна бути дуже сильна людина, що 

привертає до себе увагу, розумна, успішна, блискуча, 

гарна, не набагато старша за них. Таким прихованим чином 

інструктор серед них працює. 
  

І. Якович: Чи потрібно, щоб він працював один? 

  

М. Лайтман: Ні, звичайно такі люди працюють в парі. 
  

І. Якович: Два хлопці на кожну групу? 

  

М. Лайтман: Два хлопці або хлопець і дівчина. Поки це 

загальні рекомендації, з якими потрібно працювати. Але без 

такої людини, яка перебуває в середовищі підлітків, у нас 

немає над ними ніякої влади. Влада може бути ще в тому, 

що ми організуємо місця, де вони збираються. Але це 

мають бути клуби в їхньому стилі, а не просто ще одна 

школа. Потрібно давати їм те, що вони хочуть, і поступово 

формувати з них сильну команду, внутрішні конфлікти в якій 

будуть поступово згладжуватися, і формувати у цієї групи 

правильні життєві орієнтири. 
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І. Винокур: Отже, ми отримали практичну пораду 

«виховувати отрока за шляхом його», буквально 

спустившись на його рівень. 
  

М. Лайтман: Ми повинні зрозуміти, що є період, який 
називається усвідомленням зла, в який потрібно 
зануритися: ввібрати розчарування, відчути удари, пройти 
через неприємні ситуації: крадіжки, зіткнення, зоряну 
хворобу і т. д. Це повинен випробувати кожен - таке наше 
життя. І ми бачимо також на прикладі тварин, що вони 
дозволяють своєму потомству помилитися і отримати 
покарання. Без цього неможливо навчитися правильній 
поведінці. 

  

А. Ульянов: Інструктор створює такі ситуації? 

  

М. Лайтман: При певній охороні і здалеку. Ми вже 

говорили в попередніх бесідах, що можемо зняти різні 

ситуації на відео, а потім вивчити те, що відбувається. Тим 

самим ми прискорюємо ці періоди, але діти зобов'язані їх 

пройти: не можна нічого у них забирати, щоб потім чогось 

не вистачало. 
  

І. Якович: Цей період характерний тим, що в основному 

підлітки «зламують» межі. 
  

М. Лайтман: Правильно. Але вони повинні ці межі 

відчути, а без прориву це не вийде. 
  

І. Якович: Значить, цього не уникнути. Але чи повинні 

вони дійти до крадіжок та інших відхилень? 
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М. Лайтман: Так. Дитина повинна відчути, що означає 

вкрасти. А як же вона довідається, що цього робити не 

можна, не варто, що це погано, негарно? «У мене вкрали», 

«я вкрав» - потрібно навіть привести її до цього, але 

правильно, у вигляді навчання. А як інакше? 

  

А. Ульянов: Спровокувати падіння, щоб з нього 

навчитися новій поведінці. 
  

М. Лайтман: «Розум приходить з досвідом» - це ясно. 
  

А. Ульянов: Але ми говорили, що за допомогою впливу 

оточення можна попередити погані вчинки. 
  

М. Лайтман: Ні. Попередити можна, тільки коли ти 

знаєш, що саме попереджаєш. Адже що означає «бути собі 

суддею»? Це означає, що я і злочинець, і злодій, і зломщик, 

але також і суддя собі! А якщо я не вчинив цих порушень, 

що ж я буду судити?! 
  

І. Винокур: Давайте повернемося до початку. 

Припустимо, збирається група підлітків. Що повинен 

зробити інструктор, щоб вони його прийняли, як свого? 

Наприклад, мене вони вважають дорослим, позитивним, 

поряд з яким потрібно вести себе добре. 
  

М. Лайтман: Я не думаю, що це залежить від віку. Адже 

якщо ти подібний їм по духу, то вони не особливо бачать 

вік. Вони бачать, що ти у всіх справах дієш разом з ними. І 

тут ти з великим розумом повинен підлаштувати їм різні 

заборонені речі, щоб вони їх торкнулися. 
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І. Винокур: Що, наприклад? 

  

М. Лайтман: Клуб, трохи випивки, зіткнення. 
  

І. Якович: Прогулянки? 

  

М. Лайтман: Прогулянки - це щось спокійне. Ви відразу 

тягнете нас до чогось доброго, а я зараз говорю про 

усвідомлення зла: як ми проводимо їх через пізнання зла. 
  

І. Якович: Що означає «пізнати зло»? 

  

М. Лайтман: Ти хочеш гуляти вночі містом і відвідувати 

розважальні заклади? - Ми їх тобі тут влаштуємо! 
  

І. Якович: Але якщо це влаштовують дорослі... 
  

М. Лайтман: Ні-ні! Зрозуміло, що це буде не так. Ми 

влаштуємо це в такій формі, що вони відчують все, що 

захочуть відчути. Але це буде потроху. Потім можна 

показати у збільшенні ті невеликі задоволення, які вони 

спробували, і обговорити, зробити розрахунок: правильно 

це чи ні, добре чи ні? Що про тебе думали, як ти зараз до 

цього ставишся і т. д. Це не просто. Але коли я вранці йду 

на море і бачу молодь, яка встає після нічних кальянів в 

жахливому вигляді, то думаю: з яким результатом вони 

встають? Така ніч цілком може бути, але що далі? Їх тягне 

до продовження? Вони встають з важким відчуттям, розбиті 

повертаються додому. Звичайно, впливає думка 

суспільства: всі так роблять - і ми теж. Але немає нікого, хто 

б тут же привернув їхню увагу і непомітно затягнув до 
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чогось іншого. Це велика проблема. Ми повинні розуміти 

пориви молодого покоління і показати, що їх можна 

реалізувати правильно. Але реалізувати! Неможливо тільки 

обмежувати людину - ми бачимо, що з цього нічого не 

виходить. 
  

І. Винокур: Тут виникають два важливих питання. З 

одного боку, є небезпека поклоніння, якщо підлітки будуть 

шанувати інструктора і дивитися на нього як на божество. 
  

М. Лайтман: Він повинен бути як товариш. 
  

І. Винокур: З іншого боку, інструктор повинен подавати 

особистий позитивний приклад, адже на нього дивляться. 
  

М. Лайтман: Зовсім ні. Ти робиш все, що роблять вони, 

але поступово, приховано і вміло починаєш проявляти 

відразу до цих речей, показуючи, що їх можна реалізувати в 

набагато кращій, безпечній і шанованій формі. «Шанована 

форма» означає, що хоча «заборонений плід солодкий», 

тобі не буде соромно. 
  

І. Винокур: У інструктора є кілька оточень: працюючи з 

підлітками, він знаходиться в їхньому товаристві, на їхньому 

рівні, разом з ними. Але у нього є також оточення дорослих, 

зокрема, його товариші. Як це поєднується? Кожного разу 

при молоді він негайно спускається на їхній рівень або все-

таки поводиться як людина, в якої є важлива мета в житті? 

Як розділити ці два світи? 

  

М. Лайтман: Проблема взаємодії зі світом актуальна 
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для нас усіх. Звертаючись до нього, ми включаємося в його 

біди та проблеми - як молодого покоління, так і всього 

страждаючого людства, яке стоїть перед вічними 

питаннями і не в змозі на них відповісти. Не усвідомлено ці 

ж питання задає молодь. Вони запитують про глибокі речі, 

навіть якщо не вміють, соромляться або бояться їх 

висловити. Але ці питання у них є, і їх дуже приваблюють 

серйозні роздуми про життя, про сенс існування, виражені в 

піснях і віршах. 

Навіть їхні пошуки в різних нічних розвагах спрямовані 

на те, щоб знайти головне в житті. Молодий чоловік шукає 

саме це: чому, навіщо, що є всередині кожного явища? І 

якщо ми щоразу, ніби між іншим, будемо про це говорити - 

за допомогою пісень під гітару, сидячи в колі на березі 

моря, - то зможемо багато досягти. Після такої ночі вони 

можуть повернутися з зовсім іншим ставленням до життя. І 

це залежить від того, наскільки ти намагаєшся торкнутися 

серця підлітка. Він дуже чутливий в цьому віці, і його 

істинний пошук набагато глибший того, що він у своїй групі 

хоче показати. Саме тут виявляється мистецтво 

інструктора. 
  

І. Винокур: Чи повинна молодь розуміти, що хоча 

інструктор бере участь з ними в усіх їхніх справах, він 

серйозна людина, для нього важливий сенс життя, на нього 

можна покластися? Чи вони дивляться на нього просто як 

на товариша? 

  

М. Лайтман: Ні. Вони все-таки повинні відчувати його як 

товариша, біля якого можна бути самим собою, нічого не 
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соромлячись. Адже завтра він не буде сидіти з їхніми 

батьками, а їх виставлять за двері. 
  

І. Якович: Саме про це я думаю. Він повинен бути саме 

тією особистістю, якій все розповідають? Чи не забагато 

навантаження на одну людину? 

  

М. Лайтман: Їх може бути декілька. Але, звичайно, це 

мають бути молоді люди. Ти можеш бути загальним 

керівником, а ті, які працюють з ними практично, повинні 

бути старші від них не більше, ніж на 3-4 роки. 
  

А. Ульянов: Вони повинні діяти поряд з керівником чи 

самостійно? Він повинен приходити разом з ними? 

  

М. Лайтман: Ні-ні, він для них, як справжній «динозавр». 
  

І. Винокур: І все-таки у молоді є тенденція до поваги. Ви 

говорили, що інструктор - особистість яскрава, приваблива. 
  

М. Лайтман: Ні, в такому випадку це не так. Тут він 

інструктор таємний: йде разом з ними на будь-яку справу. 
  

А. Ульянов: Тобто поряд з інструктором повинна бути 

особлива група товаришів у віці 18-19 років... 
  

М. Лайтман: ...які, власне, діють. Саме вони йдуть з 

підлітками на берег моря, в клуб, на вечірку. 
  

А. Ульянов: Купують пиво, возять. 
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М. Лайтман: Грають роль бувалого чоловіка, мачо: у 
мене є машина, пиво в багажнику і т. д. Тим самим він їх 
підкуповує і може потягнути в правильному напрямку. Це 
цілий процес, який необхідно спланувати і навіть зняти 
прихованою камерою. (Сміх.) 

  

І. Винокур: Згідно зі сценарієм це зробити не важко. 
  

М. Лайтман: Відкрита зйомка їх обмежить, а зняти 

потайки дуже заманливо. Потім вирішимо, як це 

використовувати. 
  

І. Винокур: У мене є ще запитання. До цих пір ми 

говорили про хлопчиків, про те, що вони люблять робити, а 

як йдуть справи з дівчатками? 

  

М. Лайтман: Хіба дівчатка в цьому участі не беруть? 

  

І. Винокур: Саме про це я запитую: це змішана група? 

  

М. Лайтман: Дійте, як зазвичай. Ми змішуємося з ними, 

як сказано мудрецями: ти зобов'язаний спуститися до 

людини туди, де вона знаходиться, буквально на її рівень, 

там з нею обійнятися і потім підняти її наверх. Так рятують 

тонучого в морі: потрібно дістатися до нього, схопити його й 

витягти на берег. 
  

І. Якович: А якщо він не хоче обніматися з дівчатками в 

змішаній групі? 

  

М. Лайтман: Інструктор повинен бути для всіх і скрізь. 
  

І. Винокур: А коли влаштовуємо обговорення і хочемо 
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запалити якусь духовну іскру... 
  

М. Лайтман: Візьми гітару, і почни говорити про пісню. 

Вони з легкістю включаються в такі дискусії, люблять їх. 
  

І. Винокур: Значить, не проблема, якщо під час 

обговорення відбувається зіткнення між дівчатками і 

хлопчиками, одні звинувачують інших? 

  

М. Лайтман: В цьому вся чарівність! 
  

І. Винокур: Але де ж мета обговорення, якщо вони 

зайняті собою? 

  

М. Лайтман: У процесі обговорення вони забувають про 

дівчаток і хлопчиків під враженням серйозності самої теми. 

Ви торкаєтеся таких точок, що їх уже не хвилює протилежна 

стать. Їм можна показати межу: спочатку йде мова про 

рівень, де кожен все ще налаштований на гру статей, а 

потім всі раптом піднімаються туди, де панують почуття, 

важливість, сенс життя. 
  

І. Якович: Де всі просто люди - не важливо, хлопчики чи 

дівчатка. 
  

І. Винокур: Але ж група повинна зростати. Чи керує 

інструктор цим зростанням, поступово додаючи 

серйозності? 

  

М. Лайтман: Яка серйозність? Ні! Просто співаємо під 

гітару. І не один інструктор, а декілька чоловік на групу - 

ціла мережа. Людству і так нічого робити - ми штучно 
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створюємо робочі місця. Тому нехай всі вчаться тому, щоб 

бути вихователями для себе, а найбільш здібні повинні 

працювати на цьому терені постійно. Це важке завдання, а 

не просто робота. 
  

А. Ульянов: Підведемо підсумок. Перш за все, ми 

сказали, що є два типи вихователів-інструкторів: один 

відповідальний за організацію середовища, в якому 

розвивається молоде покоління, а інші - у віці 18-19 років - 

практично працюють з підлітками 14-16 років. 
  

М. Лайтман: Тобто різниця у віці невелика. 
  

А. Ульянов: Організатор теж молодий чоловік. 
  

М. Лайтман: Він сидить в офісі. (Сміються.) 

  

А. Ульянов: Але він повинен cпрямовувати своїх 

молодих колег. 
  

М. Лайтман: Система інструктажу повинна бути дуже 

чіткою - як справжній університет. Без створення такої 

мережі ми не оздоровимо людство, і це найбільша 

проблема - проблема виховання. Здоров'я, клімат, 

технології - все, чим ми займаємося в цьому світі, залежить 

від ставлення людей один до одного. Ми з цим неодмінно 

зіткнемося і будемо змушені цією проблемою зайнятися. 
  

А. Ульянов: Ви також сказали, що цьому вікові властива 

внутрішня схильність до пошуку більш глибокого сенсу 

явищ, тільки потрібно допомогти їм це виявити. 
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М. Лайтман: Особам будь-якого віку притаманна ця 

схильність. Питання тільки в тому, як її міцніше схопити - 

тоді вона тут же проявляється. 
  

А. Ульянов: Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. 
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ВЗАЄМОДІЯ ВИХОВАТЕЛЯ 

З ПІДЛІТКАМИ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

  

 

А. Ульянов: Сьогодні ми обговоримо, які рамки 

спілкування потрібно встановити між керівником і групою 

підлітків. 
  

І. Якович: Як правильно вибудувати форму спілкування 

з підлітками? Чи повинен керівник завжди тримати 

дистанцію, або ж допустимі дружні cтосунки між ним та 

учнями? Адже група підлітків дуже сильно відрізняється від 

групи дітей молодшого віку. Підлітки налаштовані більш 

войовничо, їхня поведінка часто виходить за рамки 

загальноприйнятого. Як може вчитель впоратися з цими 

проблемами найкращим чином? Коли він повинен бути до 

них вимогливим, а коли - ніби стати одним з них? 

  

М. Лайтман: Він повинен бути одним з них, тільки більш 

обережним. Тобто він повинен їх застерігати від 

необдуманих вчинків: «Може, нам не варто цього робити. 

Дивіться, до чого це може призвести». Тільки так. 
  

А. Ульянов: Тобто він буде всіх дратувати... 
  

М. Лайтман: Ні, він не повинен їх залякувати, а просто 
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бути завбачливим. 
  

І. Винокур: Я хочу взяти для прикладу конкретний 

випадок. Ми працюємо з групою підлітків, і ось що 

відбувається. Багато хто постійно спізнюється на наші 

зустрічі хвилин на 15-20. Є досить велика кількість хлопців, 

які заважають на заняттях, і це викликає певні складнощі. 

Скажімо, неможливо провести якесь обговорення. Так от, 

чи варто нам, ведучим цих занять, ніби «плисти за течією» 

разом з ними і намагатися часом щось обговорювати. Або ж 

ми повинні строго сказати: «Зараз буде обговорення. Будь 

ласка, поводьтеся тихо». Тоді, з одного боку, нам вдається 

провести це обговорення, а з іншого боку, обговорення 

проходить мляво, підлітки ніяк себе не виражають. Мені 

здається, що це призведе до того, що вони перестануть 

приходити на ці зустрічі. Як встановити найбільш підходящі 

рамки спілкування з ними? 

  

М. Лайтман: Питання зовсім не в цьому. А з якою метою 

вони приходять на ці зустрічі, і чи є вона у них взагалі? Чи 

знають вони, що в результаті обговорення повинні дійти 

якихось висновків? Чи важлива їм сама мета цієї зустрічі? 

Чи можеш ти вже показати їм, що той, хто спізнюється або 

заважає, не досягне цієї мети, що він щось втрачає? 

  

І. Винокур: Поки ще немає. Вся справа в тому, що вони 

тільки зараз починають ставати групою, і той, хто заважає, 

викликає в них свого роду захоплення. А якщо хтось 

спізнюється, - вони не бачать в цьому нічого особливого. 

Вони поки що не відчувають, що втрачають щось. Так от, 
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моє питання про перші етапи їхнього становлення як 

групи... 
  

М. Лайтман: Тоді зроби інакше. Як тільки вони прийдуть, 

займи їх чимось цікавим, щоб тим, хто запізнився, стало 

шкода, що вони щось пропустили. Але тільки, щоб їм дійсно 

було шкода! 
  

І. Якович: Щоб до цього неможливо було повернутися. 
  

М. Лайтман: Так. Якщо не зможеш нічого придумати, 

дай їм подивитися якийсь кліп, причому, тільки присутнім. А 

тому, хто запізнився, скажи: «Ми вже закінчили дивитися, 

тепер ми перейшли до обговорення». 
  

А. Ульянов: А чи не відключить це від групи того, хто 

запізнився? 

  

М. Лайтман: І хай відчує себе відірваним від групи! 
  

І. Якович: Це ж саме те, чого ми хочемо досягти. 
  

А. Ульянов: Це ясно. Але потім виходить, що я не дав 

йому можливості брати участь в обговоренні... 
  

М. Лайтман: Ти не дав йому можливості? Гаразд. 

Наступного разу він його не пропустить. А який у тебе є 

вихід? Хіба можна вчинити якось по-іншому? 

  

І. Винокур: Я бачив, як молодші діти, віку 6, 9, 10 років із 

задоволенням беруть участь у таких обговореннях. Просто 

приємно спостерігати за ними. Вони сидять разом зі своїм 
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керівником, піднімають руки, бажаючи висловити свою 

думку. Там панує дуже приємна атмосфера. І на противагу 

цьому - підлітки, які заважають, сміються... 
  

М. Лайтман: Тому що кожен хоче показати себе. 
  

І. Винокур: Правильно. Кожну секунду викидають якісь 

фокуси. І якщо мені, незважаючи ні на що, все-таки 

вдається щось з ними обговорити, то я просто вдячний їм 

за те, що вони взагалі прийшли. І я кажу це абсолютно 

серйозно. Тому я знову-таки запитую про те, як вчинити - 

сказати їм: «Давайте проведемо обговорення так, як це 

належить». Або ж я йду у них на поводі, і якщо вдасться 

обговорити одне-два питання, то це вже добре. А може 

бути, просто має пройти час, поки вони не навчаться 

створювати атмосферу, яка підходить для обговорень? Як 

поводитися з ними? 

  

М. Лайтман: Я думаю, що бажано з самого початку 

вирішити з ними, для чого ми проводимо ці зустрічі, чого ми 

хочемо досягти. І якщо у всіх нас є спільна мета, то давайте 

зробимо так, щоб кожен намагався зробити все від нього 

залежне, щоб усі ми досягли цієї мети. 
  

І. Якович: Можливо, варто кожної зустрічі нагадувати 

про мету? 

  

М. Лайтман: Обов'язково! Адже вони не знають, навіщо 

приходять, і тому кожен хоче «висунутися», показати себе 

мачо. А якщо є мета, і всі про неї думають, прагнуть 

з'ясувати якісь питання, щось обговорити і в кінці цього 
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обговорення дійти якихось цікавих висновків або щось 

побачити, чи навіть отримати якесь частування, тоді кожен 

буде відчувати відповідальність, щоб своєю поведінкою 

цьому не перешкодити. Ти повинен їм це показати, але без 

тиску. 
  

А. Ульянов: Або хай вся група відчує, що він заважає... 
  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Винокур: Питання в тому, як же все-таки вчинити: 

намагатися бути терплячим і дати їм можливість звикнути 

протягом декількох зустрічей або ж з самого початку 

встановити для них певні рамки поведінки? Ми поставили 

їм це питання, і вони відповіли, що хочуть стати сильною 

групою, тільки зробити це по-своєму. «Нехай хтось 

заважає, сміється, розповідає анекдоти, - але ми хочемо 

так». 
  

М. Лайтман: Мені зовсім не заважає, що між заняттями 

хтось розповість анекдот. Але чи просуває  їх цей анекдот 

до чогось? Нехай розповідають анекдоти, які пов'язані з 

обговорюваною темою... Я готовий слухати анекдоти. 

Тепер нехай кожен розповість анекдот, - це обов'язково! 

Але тільки у зв'язку з обговорюваним матеріалом. 
  

І. Винокур: Значить, ми завжди повинні йти їхнім 

шляхом, але рухаючись до мети. 
  

М. Лайтман: Так. Як говориться, розумна дружина йде з 

чоловіком туди, куди він її веде, але завжди зуміє привести 
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його туди, куди їй потрібно. У цьому і полягає мудрість. Ви 

хочете анекдоти? - Будь ласка. Ви хочете галасувати, 

співати, стрибати, - неважливо, що робити. Це приведе нас 

до мети? - Тоді - скільки завгодно. 
  

А. Ульянов: А хто буде вирішувати, просуває це до мети 

чи ні? 

  

М. Лайтман: Ми разом з ними. До цього потрібно прийти 

в підсумку обговорення або в кінці зустрічі. Будь ласка, 

робіть, що хочете. Можете навіть ходити по стелі, якщо це 

просуває до мети. 
  

А. Ульянов: А якщо обговорення не привело до мети? 

  

М. Лайтман: Не важливо. Головне, що ми прагнули її 

досягти різними способами. 
  

А. Ульянов: А якщо, скажімо, ми визначили разом з 

ними мету, але в процесі обговорення забули. Ми 

жартували, сміялися. Нам було приємно. І мета вже не була 

такою важливою - всі просто отримали задоволення від 

спілкування... 
  

М. Лайтман: Це теж може бути добре. Тому що всі 

з'єдналися разом в приємній атмосфері. Але все-таки, якщо 

ти не привчаєш людину бачити мету, всі просто будуть 

«пливти за течією». Ти не зможеш ні з кого нічого вимагати. 

А так - ти їм скажеш: «Ми разом вирішили. Ви це 

вирішили». 
  



 

91 

 

І. Винокур: Як найкраще пояснити їм цю мету? Чи 

потрібно кожен раз загострювати на цьому увагу, 

з'ясовувати разом з ними? Сам керівник повинен їм це 

пояснювати? 

  

А. Ульянов: І в чому, на Вашу думку, повинна полягати 

мета такої зустрічі підлітків? 

  

М. Лайтман: Неважливо, що ви вирішите. Нехай ця мета 

буде найдурнішою, але вона повинна дати тобі можливість 

змусити кожного з них притримуватися її. А інакше вони 

будуть приходити, щоб просто провести час. 
  

І. Винокур: А якщо в групі перебувають підлітки, які 

постійно заважають, і всі інші це теж відчувають? 

  

М. Лайтман: Серед публіки завжди є 20% людей, які 

заважають. «Так, де тут у групі ці 20%? - Міша, Саша, Юра? 

- Чудово. Продовжуйте заважати, але тільки в рамках 

нашого обговорення. Підберіть нам відповідні анекдоти, ще 

якісь підходящі вам речі - будь ласка. Але тільки щоб це 

було пов'язано з метою. Подивимося, на що ви здатні». 
  

І. Винокур: Це повинен сказати їм керівник? 

  

М. Лайтман: Ні-ні! Як спочатку вони самі вибрали мету, 

так і потім повинні керувати всім цим процесом. 
  

І. Винокур: Я чув, як у декількох програмах Ви 

розповідаєте про різні способи вирішити всі ці ситуації, коли 

хтось із дітей заважає. Або знімати їх на відео, а потім 
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показувати їм знятий уривок про те, як вони поводилися. 

Або дати можливість групі обговорити їхню поведінку, або, 

як Ви кажете зараз, керівник повинен встановити їм якісь 

рамки. Який із способів найкращий? 

 

М. Лайтман: Керівник не повинен цього робити, це не 

годиться. Він просто ніби спостерігає з боку. Нехай це 

вирішують самі підлітки. 
  

А. Ульянов: Іншими словами, керівник повинен м'яко 

підвести їх до тієї мети, яку він вибрав. 
  

М. Лайтман: Адже ми завжди говорили про те, що він 

перебуває там, всередині. 
  

А. Ульянов: Він - один із них. 
  

І. Винокур: У групі підлітків, яка тільки починає своє 

становлення, завжди є кілька хлопців - «ватажків». Вони 

хочуть влаштовувати вечірки, зустрічатися з дівчатами і т.д. 

І я бачу, що інші члени групи (особливо ті, хто молодший) 

хочуть дати їм задоволення, думати, як вони, робити те, що 

вони говорять. Мені здається, що це заважає їм бути 

самими собою. Як повинен керівник ставитися до такого 

явища? 

  

М. Лайтман: Ти не можеш їх обмежувати і не можеш 

нічого змінити. Є діти-мовчуни, а є ті, хто любить шуміти, 

стрибати, і є лідери. Це властиво будь-якому товариству. 

Ми спостерігаємо це і серед дорослих. І дитяче товариство, 

як і товариство дорослих людей, теж починає розділятися 
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на різні типи людей. У нас немає ніякої можливості тиснути 

на них, щоб привести їх до одного рівня. Навпаки, нам 

потрібно тільки правильно скористатися їхніми 

схильностями. Скажімо, навчити молодших дітей 

аналізувати, за що вони можуть поважати старших дітей. А 

старші повинні задуматися про те, яку шкалу цінностей 

вони несуть усім, чи гідно це, і так далі. 
  

А. Ульянов: Є така методика, коли саме тих, хто є 

лідерами в групі, призначають лідерами, тільки заздалегідь 

визначають для них напрямок. Скажімо, інструктор проведе 

зустріч з 3-4 такими хлопцями, а потім буде спільна зустріч 

з усіма. При цьому ті троє-четверо вже отримали ту увагу, 

яку їм, в принципі, і потрібно, і тепер вони відчувають, що 

ведуть всіх уперед. 
  

М. Лайтман: Так, це як би переманювати їх на свій бік. 
  

І. Винокур: Ми помітили, що кілька особистих 

попередніх зустрічей з ними буквально змінюють характер 

зустрічі з усією групою. 
  

М. Лайтман: Звичайно. Адже ти надаєш їм важливості у 

власних очах, покладаєш на них якісь функції. 
  

І. Винокур: Приміром, керівник приходить на зустріч з 

групою підлітків і бачить, що один з них - харизматична 

особистість, і він природним чином стає лідером в групі. Як 

повинен до цього ставитися керівник? 

  

М. Лайтман: Як кращий довірений друг. 
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І. Якович: Цього підлітка? 

 

М. Лайтман: Ні, цей підліток повинен стати довіреною 

людиною іншого керівника, вони ніби повинні разом 

працювати. Керівник повинен проводити з ним особисті 

зустрічі, ставитися до нього з повагою, показуючи, що через 

нього він вирішує якісь питання з групою. Якщо у хлопця 

дійсно є схильності до лідерства, так чому ж не виховати з 

нього справжнього лідера? 

  

І. Якович: А хіба це не викличе заздрість інших, причому 

дуже швидко? Можливо, варто розвивати ці якості у кількох 

хлопців, щоб вони працювали разом? 

  

М. Лайтман: Так, це ясно, але це вони вже вміють 
робити. Я б запропонував зробити щось протилежне. У наш 
час ми є свідками того, як весь світ перевертається. Я б 
запропонував зробити «заколот» у групі - поставити 
«тихих», невпевнених над лідерами. Зіграти в таку гру: 
«каліф на годину». І навіть дещо принизити цих лідерів. А 
тихоні, навпаки, стануть лідерами. Давай, проведи з ними 
таку гру. 

  

І. Винокур: І мені здається, що якраз через таку гру вони 

приймуть всі ці умови. 
  

М. Лайтман: Нехай вони відчують, що таке заколот. 

Адже він відбувається в різних країнах, навіть в різних 

прошарках суспільства, і на роботі, і в парламенті. Це може 

трапитися усюди: лідери «падають», а на їхнє місце 

приходять інші. Ось нехай і побачать, що це таке. 



 

95 

 

  

А. Ульянов: А оскільки це гра, то лідери її приймуть. 
 

М. Лайтман: Так-так. «Ти був царем? А тепер тебе 

скинули. Давай подивимося, що це означає». 
  

А. Ульянов: Але як створити мотивацію у «тихих»? 

Адже в кожній групі, крім лідерів, є такі хлопці, які непомітні, 

вони ніби знаходяться позаду... 
  

М. Лайтман: Ти повинен їх «запалити», пробудити в них  

руйнівну силу. Вона є у кожного, тільки людина її придушує. 

  

А. Ульянов: Але як це зробити? Я пам'ятаю, намагався 

поговорити з одним з таких дітей, і він відповів, що не хоче 

розмовляти, висловлюватися, він відчуває себе більш 

комфортно, коли мовчить. 
  

М. Лайтман: Спробуй з'єднати їх між собою. 
  

А. Ульянов: Тих, хто не хоче говорити? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

А. Ульянов: Правильно, вони зазвичай тягнуться один 

до одного. 
  

М. Лайтман: Ми знаємо це із звичайного життя. Адже як 

відбуваються революції, заколоти? Хто їх робить - прості 

люди, які нічого не знають? Така людина не може бути 

лідером. Зазвичай ними крутять, як хочуть. 
  

І. Якович: Але вони знають, чого хочуть. 
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М. Лайтман: Їм просто взагалі погано, і все. 
  

І. Якович: Вони хочуть, щоб їм стало краще. Але Ви 

даєте молодим якусь навичку, яка не всім зрозуміла. І іноді 

це не працює. 
  

І. Винокур: Це об'єднання між «тихими» потрібно робити 

в присутності всієї групи? Або якось осторонь? 

  

М. Лайтман: Спробуй, пограй. Я не знаю. Я тільки 
пропоную показати їм, що можуть бути й інші ситуації, крім 
тих, до яких вони звикли, або тих, коли когось просто 
придушили, «загнали в куток», і він, «нещасний», так і 
сидить там. Крім того, потрібен індивідуальний підхід. Адже 
один може виявитися не надто сильним, інший - не дуже 
розумним, третій - не таким вже хитрим, а четвертий не 
зовсім вміє контактувати з іншими. Але кожен з них в 
чомусь перевершує інших. 

Іншими словами, лідерство полягає в тому, щоб зуміти 

зорганізувати всіх. Але розумними, якраз, можуть 

виявитися «тихі». Тому дай їм можливість показати цю 

свою перевагу в групі. Нехай кожен покаже, на що він 

здатний. Скажімо, ось він вміє щось робити своїми руками, і 

ніхто інший цього не може, і т. д. 
  

І. Винокур: Тобто навіть організувати якісь особливі 

заходи?.. 
  

М. Лайтман: Тоді ти зможеш дати кожному можливість 

виділитися. 
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І. Винокур: Що робити, коли виникають конфлікти між 

лідером групи і керівником? Наприклад, один із хлопців 

захотів організувати якийсь захід для всіх. Ми, керівники, 

лише порадили йому запитати у всіх, чи хочуть вони в 

цьому брати участь, тому що він збирався кудись всіх 

відвезти. Він запитав групу - і не знайшлося охочих. Тоді він 

сказав, що все одно це зробить. Так що ж робити, коли 

інтереси не збігаються? 

  

М. Лайтман: Ви повинні йому показати, що 

дотримуєтеся думки групи і не можете нічого зробити проти 

її бажання. Зробіть такі загальні збори в групі, на яких кожен 

учасник буде говорити про кожного іншого учасника, що він 

найкращий з усіх. Припустимо, в нашій групі 10 дітей, 

давайте почнемо говорити про кожного, який він хороший. 

Зробимо таку вправу, навіть складемо список його добрих 

якостей. 

    Тоді, після таких з'ясувань, кожному дається оцінка, 

бажає він цього, чи ні. І всі починають зростати один у 

одного в очах. І ніхто вже не зможе сказати ні про кого, що, 

мовляв, цей - гідний, а всі інші - ніщо, просто пил під 

ногами. І тобі, як керівникові, вже буде легше впоратися з 

тим, хто, незважаючи ні на що, хоче зробити в групі по-

своєму. 
  

А. Ульянов: Тобто вся група вже зрозуміла, що 

важливим є кожен учасник, і тому значущість індивідуума 

зрівнялася, його особисті претензії і амбіції понизилися... 
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М. Лайтман: Вся група. І навіть якщо він сам не надто 
був вражений ними, всі решта отримали враження один від 
одного. І тепер всі вони вже становлять більшу, в порівнянні 
з ним, силу. І це врівноважує його з ними. 

  

А. Ульянов: У мене є досвід таких обговорень, і там 

складаються дуже смішні ситуації. Коли говорять менш 

успішні хлопці або хлопці з дивними схильностями, вони ще 

більше показують свої дивацтва. 
  

М. Лайтман: Неважливо. Треба по-доброму сміятися 

над цим. «Всі гріхи покриє любов». Незважаючи на якісь 

його недоліки, я все одно його люблю. Іншими словами, 

кожен повинен побачити в іншому щось особливе. І це 

непросто. Це привчає дитину намагатися щось зробити... 
  

А. Ульянов: Але я не розумію, як можна заборонити 

дитині сказати щось, що може розсмішити всіх інших? 

  

М. Лайтман: Нехай розсмішить, це не має значення. Але 

ми хочемо говорити про його добрі якості, про те, що йому 

вдається. 
  

І. Якович: А якщо хтось буде його критикувати? 

  

М. Лайтман: Ні, в даний момент критика не 

дозволяється. 
  

І. Якович: Не дозволяти критику? 

  

М. Лайтман: Ні. Дозволяється говорити тільки хороше. 
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І. Якович: Отже, просто припинити критику, але ж вона 

виникне? 

  

А. Ульянов: А якщо хтось висловлює критичні 

зауваження? 

  

М. Лайтман: Ні, ми спочатку вирішили, що говоримо 

тільки про хороші якості. Ніякої критики. 
  

І. Якович: Тобто зупинити тих, хто критикує. 
  

М. Лайтман: Так, адже ми не ставимо одного проти 

іншого, щоб проаналізувати вчинки кожного з них. 
  

А. Ульянов: Отже, ми всі разом ставимо це собі за 

мету? 

  

М. Лайтман: Так, саме так. Припустимо, у когось 

сьогодні день народження, і всі інші повинні говорити про 

нього тільки приємні речі, підкреслюючи його хороші якості. 
  

А. Ульянов: Це непросто. 
  

М. Лайтман: Правильно, непросто. Але завдяки цьому 
людина раптом відкриває, що можливо так говорити, що 
можна таким чином бачити іншого. А це неприродно. 

  

І. Якович: Правильно. 
  

А. Ульянов: Так, це свого роду відкриття. Адже людина, 

яка займається такими внутрішніми з'ясуваннями, та й ці 

діти, які проходять увесь цей процес, дійсно, стають все 

більшими психологами. Вони починають розуміти, як їм 
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складно так вчиняти, і можливо починають усвідомлювати, 

що їм заважає. Можна пізніше про це з ними поговорити. 
  

М. Лайтман: Так, адже людина взагалі не бачить нічого 

доброго! Скільки зусиль їй потрібно докласти! 
 

А. Ульянов: То ж варто з нею потім поговорити про її 

спроби побачити хороше в іншому? 

  

М. Лайтман: «Дивись, як швидко ти помічаєш погане, а 

для хорошого в тебе не знаходиться слів», - це потрібно їм 

пояснити, щоб вони відчули. 
  

А. Ульянов: І обговорити з ними, чому вони так 

відчувають? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Але наскільки це, насправді, змінює їхні 

відчуття? 

  

І. Винокур: Так, це чудова річ. Потрібно відразу ж 

спробувати провести таку зустріч. А що для них повинно 

бути важливіше: рішення групи чи думка керівника? 

  

М. Лайтман: Рішення групи - більшості. Цьому ми вчимо. 

Недарма сказано: «У безлічі народу - велич Царя». Завжди 

- відповідно до більшості. 
  

І. Винокур: І навіть коли рішення групи помилкове? 

  

А. Ульянов: Нехай зроблять цю помилку разом? 
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М. Лайтман: Але ж вони повинні помилитися, щоб 

зрозуміти, що це була помилка! 
  

І. Винокур: І керівник повинен йти з ними до кінця? 

  

М. Лайтман: До кінця! Разом! Ти робиш все, що вони 

хочуть, - зрозуміло, якщо це не загрожує нічийому життю. А 

то раптом їм заманеться вискочити на швидкісне шосе... 
  

І. Винокур: А як група дізнається, що зробила помилку? 

Або ж їй взагалі не потрібно цього знати? 

  

М. Лайтман: Вона не знає, і нехай дізнається тільки з 

довершеної дії. Це дуже добре. 
  

І. Винокур: А якщо такої дії не було? Просто вирішили 

зробити щось приємне... 
  

М. Лайтман: Ти йдеш разом з ними, хоча заздалегідь 

знаєш, що цей шлях ні до чого не приведе. «Ви цього 

хочете? Ви вважаєте, що це правильно? - Я йду з вами». 
  

А. Ульянов: А чи можна застерегти їх? Чи може керівник 

їм сказати: «Це ні до чого не приведе, але я - з вами»? 

  

М. Лайтман: Мені здається, - ні. Але можна змусити їх 

сумніватися, ставлячи навідні питання: «На підставі чого ви 

так вирішили? Як ви перевірили? Тільки тому, що серед вас 

є ті, хто з упевненістю говорять «так»? На чому заснована 

їхня впевненість? Але якщо ви вирішили, ми йдемо разом». 

І після отриманого  результату, ти не повинен їм 

показувати своєї правоти. Ти разом з ними вирішуєш, як 
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повернутися, як вийти з того неприємного становища, в яке 

всі потрапили. Ти прийняв рішення разом з ними? І тепер 

нічим не показуєш, що думав інакше. 
  

І. Якович: А коли робити висновки? 

  

М. Лайтман: Це вони повинні зробити самі. 
  

І. Якович: Потрібно організувати обговорення? 

  

М. Лайтман: Так, тільки там ти повинен мовчати. Ти не 

святкуєш свою перемогу, лаючи їх. 
  

І. Винокур: А як взагалі приймаються рішення? Скажімо, 

потрібно запланувати наступний захід в групі. Це повинна 

вирішувати група або керівник? 

  

М. Лайтман: Кожного разу вирішує група, а керівник 

повинен тільки надати їм можливості. Так ти вчиш їх бути 

самостійними. 
  

І. Винокур: Яких серйозних помилок повинен уникати 

керівник групи? Які великі, «класичні» помилки можуть 

трапитися при роботі з групою? 

  

М. Лайтман: Я думаю, що мета керівника - знайти довіру 

групи, стати їхнім другом, з'єднатися з ними. Вони повинні 

бачити в тобі якусь позитивну силу - людину, яка завжди 

зможе їх зрозуміти і підтримати. Якими б поганими вони не 

були, які б помилки не здійснювали, - ти завжди з ними! І 

навіть якщо ти з ними не згоден, ти прийдеш їм на 

допомогу. Це те, що вони повинні відчувати. 
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А. Ульянов: Отже, сьогодні ми говорили про те, що 
призначаючи обговорення в групі, потрібно разом з нею 
вирішити, яка мета цього обговорення. І все, що 
відбувається під час обговорення, всі перешкоди - все 
повинно вести до цієї мети. Це відчуття постійно повинно 
бути присутнім у групі. 

Ми також обговорили питання, як правильно 

використовувати домінантні особистості в групі, як разом з 

ними вести групу до досягнення поставленої мети, і щоб 

при цьому керівник групи був з цими лідерами в 

товариських стосунках, щоб ніколи між ними не виникало 

конфліктів. 

Крім того, ми говорили про те, що потрібно вчитися 

бачити добре в кожному, зробити таку вправу - спробувати 

розгледіти ті хороші якості, які є в кожному. І тоді всі 

зможуть оцінити важливість всієї групи, а не окремих 

«вискочок». 

І в кінці ми зробили, напевно, найважливіший висновок, 

що стосується керівника групи: він повинен викликати в 

дитині довіру і відчуття того, що на нього завжди можна 

покластися. 
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ЗАВДАННЯ ТА РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ 

В ГРУПІ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми обговоримо процес правильної 

взаємодії між керівником групи і підлітками: у чому керівник 

може їм допомогти, де йому потрібно втрутитися. 
  

І. Винокур: Мова йде про перші етапи становлення 

групи підлітків від 12 до 16, іноді до 18 років. 
  

М. Лайтман: І це одна група, чи вона поділяється за 

віком? 

  

І. Винокур: У деяких випадках такий розподіл існує, але 

у нас це все ще одна група. Так от, питання в тому, як бути 

нам, керівникам, якщо ця група підлітків поки ще не 

згуртована: керувати ними, направляти їх і встановлювати 

певні рамки спілкування, або ж перебувати «за 

лаштунками», бути їхніми друзями, рівними їм. І крім того, 

на якому етапі керівник повинен дати групі можливість 

повного самоврядування? 

  

М. Лайтман: Ми ніколи не повинні залишати групу без 

нагляду, ніколи не давати їй самій керувати собою. Такого 
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не може бути. «Не існує столиці без Правителя». Ми 

зобов'язані весь час перебувати з підлітками, поки вони не 

стануть виправленими. А до того часу за ними потрібно 

наглядати. І вік тут зовсім не має значення, будь то 12-

річний підліток або 30-40-річний чоловік. Адже в процесі 

духовного розвитку, прямуючи до з'єднання між собою, що 

диктує нам глобальна природа, а не наш внутрішній поклик, 

- ми йдемо наперекір своєму его, тобто просуваємося 

вперед через відсутність вибору. 

Тому ми весь час повинні себе перевіряти, чи правильно 

ми розвиваємося, чи не крутить  нами зсередини наше его, 

граючи з нами так, що нам здається, ніби ми праві. А 

насправді це неправильний напрямок, не відповідний 

програмі природи, і ми від цього тільки програємо і будемо 

отримувати удари, як це відбувається з усім людством. 

Ось чому в наших групах нам завжди потрібні керівники 

та ті, хто зовні буде спостерігати за процесом розвитку 

групи, визначаючи критерії, за допомогою яких можна себе 

оцінити. Це обов'язково. 
  

І. Винокур: Проблема не в тому, перебувати з ними 

разом чи ні, а в тому, щоб здійснювати правильну 

інтеракцію з групою. У деяких ситуаціях ми бачимо, що 

група ще недостатньо згуртована, і там ми повинні 

встановити певні рамки. А іноді нам здається, що краще 

відсторонитися і дати хлопцям можливість самим керувати 

групою. Ось і незрозуміло, коли більше важлива роль самої 

групи, і коли більш важливо, щоб керівник брав участь в її 

побудові, визначав рамки поведінки? 
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І. Якович: Як і чим це можна виміряти? У відповідності з 

їхніми стосунками між собою? Часом, який вони приділяють 

роботі в групі? Проблемами в поведінці? 

 

М. Лайтман: Дуже важко встановити якусь ознаку, згідно 

з якою з цього моменту і далі, або в якихось певних 

ситуаціях можна залишити групу один на один і дещо 

віддалитися. Це повинен відчути сам керівник. Адже 

відбувається так багато різних подій, падінь, підйомів, 

ситуація весь час змінюється, і тому тут неможливо нічого 

передбачити. Я не можу тобі гарантувати, що якщо ти 

будеш перебувати з ними разом всі проблеми будуть 

вирішені, і ти зможеш віддалитися, коли вони досягнуть 12-

14 років. Адже ми знаємо, що це не так. Сказано: «кожен, 

хто більший за свого товариша, має й більший егоїзм». 

Тому, можливо, за ними, якраз, ще більше потрібно 

наглядати. 
  

І. Винокур: А коли керівникові потрібно їх 

спрямовувати? Ви сказали, що вони повинні розвиватися 

згідно з програмою природи. Значить, керівник весь час 

повинен «тримати руку на пульсі», перевіряючи, що саме 

так вони просуваються. І якщо раптом розбурхається їхнє 

его, тоді йому слід втрутитися і направити їх? 

 

М. Лайтман: Я думаю, що вони не повинні сприймати 

його як керівника. Їм потрібно відчувати його як ще одну 

силу, ще один голос у групі. Адже ми завжди говоримо про 

те, що в групі, скажімо, з 10 підлітків повинні бути ще двоє - 

керівники, але їм потрібно бути такими, як усі. Але все-таки 
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їхній голос, поради та рекомендації повинні звучати трохи 

сильніше. Адже група зацікавлена в тому, щоб перевірити, 

чи правильно вона просувається. 
  

І. Винокур: Але як би ми, керівники, не намагалися 

«перебувати в тіні», підлітки сприймали б нас як щось 

домінуюче. У моєму випадку вони кажуть: «Так сказав 

Міша». Їм завжди хочеться нас слухатися. А як нам до 

цього ставитися? Бачити в цьому їхню природну потребу на 

даному етапі розвитку? 

  

М. Лайтман: Нехай так і буде. Але поступово вони 

повинні бачити, що ви все більше і більше з ними 

погоджуєтесь. І кожного разу вони будуть накопичувати 

досвід у цих ситуаціях: де ви згодні з ними і де не згодні. 

Так вони будуть вчитися до тих пір, поки не візьмуть кермо 

влади в свої руки. 
  

І. Якович: Але це вимога до керівника - перебувати в тіні 

- ніби суперечить потребам підлітків цього віку... 
  

М. Лайтман: А як ми вчимо малюка ходити? Ми даємо 

йому свободу, а він цього не хоче і не розуміє, чому ми його 

відпускаємо. Адже ми віддаляємося, щоб він самостійно до 

нас ступив. 
  

І. Якович: Значить, це динамічний процес? 

  

М. Лайтман: Таким він зобов'язаний бути. В якісь 

моменти мені потрібно ніби зникнути з групи, і підлітки 

повинні відчути порожнечу і самостійно вирішити, що 
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робити далі, як побудувати себе в цій ситуації, коли 

керівник «ховається». 
  

І. Якович: Іншими словами, «вчити ходити» - можна 

використовувати як метафору? 

  

М. Лайтман: Саме так. 
  

І. Якович: Спочатку я готую для них все, а потім 
поступово «йду в тінь». І якщо вони «падають», то я їх 
«підіймаю». 

 

М. Лайтман: Так. І так - ще і ще, в найрізноманітніших 

ситуаціях. 
  

І. Винокур: Одного разу ми вирішили «піти в тінь», 
залишивши групу в процесі обговорення. Ми їм сказали, що 
вийдемо з класу, а вони повинні самі, як група, вирішити 
проблему, що виникла. Так от, можна сказати, що те, що 
там відбувалося, було дуже оригінальним. 

  

І. Якович: Вони вирішили це фізично. 
  

І. Винокур: Ні-ні, вони впоралися з цим, але поводилися 
оригінально. Це було чудово. Так от, окрім того, як вийти з 
класу, у нас немає інших можливостей залишити їх самих. 
А що ж все-таки означає - «піти в тінь» і дати групі 
можливість самій керувати собою? 

  

М. Лайтман: Я не знаю, в яких ситуаціях ви 

перебуваєте... 
  

І. Винокур: Обговорення, якісь спільні дії, прогулянки. 
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М. Лайтман: Тоді ти просто не повинен подавати голос. 

А якщо вони доходять якихось висновків, які не зовсім 

правильні, то ти повинен мати певну долю хитрості, щоб 

запитати їх або направити до того, щоб вони все ще раз 

перевірили, побачили проблему з іншого боку і виправили 

свою помилку - дійшли правильних висновків. 
  

І. Винокур: Існує ще одна проблема. Справа в тому, що 
у підлітків виробився певний стереотип: вони звикли (і в 
школі теж) більше звертатися за рішенням до вчителів, а не 
до групи. 

  

А. Ульянов: Вони хочуть, щоб учитель знайшов 

вирішення їхньої проблеми, допоміг їм. 
  

І. Винокур: Правильно. Так відбувається і в процесі 

якогось обговорення. Тобто вони не звертаються до групи, і 

нам, керівникам, дуже складно спрямувати їх саме туди. Ми 

сидимо і мовчимо, а вони від нас чогось чекають... 
  

М. Лайтман: Це не добре. 
  

І. Винокур: То як же зробити, щоб на чолі була сама 

група, щоб підлітки відчули, що вони самі, спільно повинні 

вирішувати проблеми? 

  

М. Лайтман: Намагайтеся якомога менше відповідати на 

їхні запитання, розіграйте своє збентеження, зробіть 

вигляд, що ви не знаєте відповіді. Ми повинні дати людині 

відчуття того, що якщо вона йде з групою, тоді вона ніколи 

не помилиться. Група - це вища сила. Це те, що у нас є в 

нашому світі, - адже ми не можемо подзвонити Закону 
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Природи по телефону або послати Йому SMS. Замість 

цього Він нам дав групу. І якщо людина виконує правило 

«полюби ближнього, як самого себе», якщо вона правильно 

себе спрямовує, то в кінці шляху вона розкриє істину. 

  Тому вибору в нас немає: ми зобов'язані побудувати 

групу як образ судді, інспектора, що направляє. Група, по 

суті, повинна робити все, а її керівникам потрібно 

спрямовувати всіх учасників групи до єднання, і тоді, 

згуртувавшись, вони дійсно розкриють приховані закони 

природи. 
  

І. Якович: Але тоді група опиняється в незручному 

становищі... 
  

М. Лайтман: Чудово. 
  

І. Якович: До того ж, якщо я покладаюся на неї, теж 

відчуваю незручність... 
  

М. Лайтман: Нехай вони самі її збудують, - у них немає 

виходу. А у керівника немає відповіді на їхні запитання, він 

не знає, що робити. 
 

І. Якович: Але ж це тільки розсердить їх! 
  

М. Лайтман: Нехай керівник скаже, що і сам не знає. 

Тільки в тій мірі, в якій ми з'єднаємося разом, якомога 

більше підіймаючись над своїм его, і досягнемо між собою 

спільної, правильної згоди, ми знайдемо рішення. Саме це 

рішення ми приймемо, і можна з упевненістю, буквально «із 

закритими очима» сказати, що воно буде правильним. У 
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нашому світі немає ніякого іншого критерію, ніякого іншого 

способу щось оцінити, крім того, як побудувати собі 

оточення і стосовно нього себе перевіряти. Ми немов 

підвішені в повітрі. Нас викинули в наш світ і дали тільки це. 

  

І. Якович: Таким чином, ми даємо їм якийсь 

універсальний засіб? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: І він полягає в тому, щоб побудувати групу? 

  

М. Лайтман: У нашому світі вищий закон - це те, що 
може розкрити і чому може уподібнитися група людей, якщо 
всі вони не пригнічують себе чи інших, а підіймаються над 
собою. 

  

І. Якович: Значить, якщо ми залишаємо їх cамих, а вони 
починають пригнічувати один одного, то нам треба 
втрутитися і показати їм рішення? 

  

М. Лайтман: Так, правильно. Потрібно діяти згідно зі 

статутом. Повинен бути статут інтегрального суспільства, в 

якому всі рівні, в якому всі визнають силу групи, але при 

цьому кожен відчуває себе комфортно і добре. Саме тому, 

що це - рішення групи, я повністю його приймаю, без 

жодного тиску. 
  

І. Винокур: Коли ми опиняємося в таких ситуаціях, вони 

якраз дуже хочуть, щоб ми, керівники, вирішили за них. І 

якщо ми відмовляємося, кажучи, що вирішити повинна 

група, а ми не втручаємося, - це їх розлючує. 
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І. Якович: Так, це дуже їх дратує. 
  

М. Лайтман: Звичайно, адже це найпростіше рішення. 
  

І. Якович: Так вони з дітей стають підлітками. 
  

І. Винокур: Їм завжди хотілося б, щоб все вирішував 

керівник. Але як подати їм цю думку, що в рішенні групи 

проявляється закон природи, що це дуже важливо? 

  

М. Лайтман: З'єднуючись між собою, ми будуємо душу, 

свій духовний, більш високий стан. І якщо ми відчуємо 

загальну силу, яка створюється всередині групи, то через 

неї, як крізь збільшувальне скло, почнемо правильно 

сприймати наш світ, зв'язки, що існують між людьми, своє 

майбутнє, всю реальність. У тому самому місці нашого 

об'єднання одного з одним ми почнемо розкривати 

духовний світ. У нас немає виходу. І керівники в групі 

потрібні не для того, щоб вирішувати її проблеми, а для 

того, щоб спрямувати підлітків до створення собі такого 

оточення. 
  

А. Ульянов: І саме це їм потрібно сказати? 

  

М. Лайтман: Так, зрозуміло! Для цього і потрібен 

керівник. 
  

І. Якович: Це знімає їхнє роздратування, адже вони 

бачать, що ти ухиляєшся... 
  

М. Лайтман: Це не важливо, хай собі сердяться на мене. 
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І. Якович: Вам це байдуже? 

  

М. Лайтман: Так, але ж вони повинні зрозуміти, для чого 

ми існуємо. У нашому світі у нас є можливість, правильно 

з'єднавшись між собою, побудувати духовну реальність. 

Адже при цьому ми створюємо якусь додаткову силу. Наше 

об'єднання - це не існуюча сила в нашому світі. І якщо ми 

породжуємо її своїми зусиллями, піднімаючись над его, в 

ній всі ми відчуваємо інший, більш високий - духовний 

вимір. 
  

А. Ульянов: Але повноваження керівника групи 

зберігаються? Тобто якщо він відчуває, що група прийняла 

невірне рішення... 
  

М. Лайтман: Його повноваження зберігаються тільки в 

тому, щоб спрямувати групу до цього. 
  

А. Ульянов: А як йому зберегти ці повноваження? Адже 

існує думка групи, і вона може заявити йому, що таке її 

рішення - і все. 
  

М. Лайтман: Тобто вони не виконують те, що він 

говорить? 

  

А. Ульянов: Виконують, але зовсім навпаки. Адже так 

вирішила група. 
  

М. Лайтман: Ні, це неправильно. Поки між ними немає 

такого об'єднання, яке може виступати як повноваження, 

вони зобов'язані слухатися керівника. 
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І. Винокур: Значить, керівник повинен спрямовувати їх 

до об'єднання між собою. І якщо він бачить, що таке 

об'єднання є, то він самоусувається. 
  

М. Лайтман: Або є хоча б прагнення до правильного 

об'єднання. Адже керівник повинен весь час їх 

спрямовувати. 

    Так ось, якщо людина правильно спрямована, то 

керівник поступово залишає її. Але якщо вона знову діє не в 

напрямку об'єднання з іншими, керівник відразу ж повинен 

її зорієнтувати. 
  

І. Винокур: Але ж вони можуть прагнути до об'єднання і 

при цьому помилятися. Значить, керівник може дати їм 

можливість помилитися, головне - саме прагнення? 

  

М. Лайтман: Не роблячи помилок, ми не відчуємо, куди 

ми рухаємося, правильно чи неправильно. Тому головне - 

це намір, турбота про те, куди ми весь час наближаємося. 
  

І. Винокур: Підлітки в наших групах, як і всі діти, 

люблять посміятися, подражнити один одного, і головне - 

помірятися силами з керівником... 
  

М. Лайтман: Потрібна якась компенсація: зараз він над 

тобою насміхається - потім він повинен якось це 

компенсувати. Іншими словами, йому потрібно чимось 

покрити цей, можливо, саркастичний, недобрий сміх, адже 

«всі злочини покриє любов». Не залишати це так, мовляв: 

«Нічого страшного - він забуде, і я забуду, і все само собою 
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залагодиться». Ні! Понад тією дією, якою він образив або 

скривдив когось, має відбутися інша дія, яка ніби 

нейтралізує першу, і навіть більше того - виправляє. І те, 

що розкривається таке ставлення, це дуже добре. Адже 

тоді у людини з'являється можливість побудувати над цим 

гарні, теплі стосунки. Не можна цього просто так залишати. 
  

І. Винокур: Так, але тим самим він задовольнив своє 

его, заслужив повагу інших. А що дає йому ця компенсація? 

  

А. Ульянов: Він пожартував над Мішею, всі сміються, 

він задоволений. 
  

М. Лайтман: Але тепер він може піднятися над собою і 

заробити духовне, яке в цьому криється. Він покаже всім, 

який він сильний, великий, - справжній чоловік, здатний 

себе подолати. 
  

І. Якович: А керівник повинен спрямувати його до цього? 

  

М. Лайтман: Зрозуміло. І тут необхідно думка групи. 

Іншими словами, якщо хтось так вчиняє стосовно свого 

товариша, група повинна почекати, поки він це компенсує. І 

тоді все погане викличе сплеск любові. Іншими словами, не 

можна нічого спускати просто так. Ти кажеш, що вони 

люблять дражнити один одного... Добре, а тепер давай 

подивимося, як вони це компенсують. Спочатку це дуже 

неприємно. Але вони будуть знати, що так потрібно 

зробити. 
  

А. Ульянов: Тоді перед кожним обговоренням 
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встановимо закон: кожен раз, коли хтось буде вчиняти так... 
  

М. Лайтман: Ні-ні! Навіщо? Навпаки! Нехай поводяться 

як зазвичай. А ви їх знімаєте на відео. «А тепер 

подивимося, як ти будеш це компенсувати». 
  

І. Винокур: Бувають такі випадки, коли група не 

рахується з думкою одного з керівників. Можливо, він не 

дуже харизматична особистість, і група не сприймає те, що 

він говорить, і навіть ставиться до нього з деякою зневагою. 

Що робити такому керівникові, як йому реагувати на це? 

  

М. Лайтман: Такі речі потрібно приймати в розрахунок. 

Наприклад, я б зробив так: я б повів цю групу на екскурсію, 

скажімо, у сафарі, на завод, в аеропорт, - неважливо куди, 

але в таке місце, де цей керівник може показати себе 

чоловіком, знавцем, провідним керівником, щоб підлітки 

змінили про нього свою думку. 
  

І. Винокур: А чому це, по суті, їх навчить? 

  

М. Лайтман: Вони побачать, як товариш несподівано 

розкривається перед ними. Він був мовчазним, непомітним, 

сором'язливим, і раптом вони розуміють, що він - 

особистість, що раніше вони не бачили в ньому цих 

якостей. Саме так потрібно вчинити. Він повинен знайти 

такі можливості і ситуації, в яких зможе себе проявити. А 

підлітки це відчують: «Ого! А ми й не знали. Ми думали, що 

він так собі, а подивіться, який він насправді!» 

  

І. Винокур: Але ж потім все одно ми повертаємося до 
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повсякденності... 
  

М. Лайтман: Але це враження у них залишається. І, крім 

того, інший керівник у відсутності напарника може щось 

розповісти про нього, щоб підняти його авторитет в їхніх 

очах. 
  

І. Винокур: А що робити в такій ситуації, коли під час 

одного з обговорень (ще до цієї екскурсії, що Ви 

запропонували) цей, який не має авторитету, керівник щось 

розповідає групі, але ніхто його не слухає, йому заважають, 

сперечаються з ним? Як йому реагувати на це? І що робити 

тим керівникам, які в цей момент перебувають поруч з ним? 

  

М. Лайтман: Є план цього обговорення? Вони його 

бачать? 

  

І. Винокур: Ні, він знаходиться у керівників. 
 

М. Лайтман: Чому? Адже я хочу, щоб вони були моїми 

партнерами. Так чому не показати їм цей план? Хіба я 

повинен зберігати його у себе в кишені, щоб показати їм, 

що саме я всім керую? 

  

І. Винокур: У них є роздруківка з «Фейсбуку», де вказані 

теми для обговорення. Але що саме буде обговорюватися і 

точний розклад їм невідомо. 
  

М. Лайтман: Ви повинні їм сказати так: «Хлопці, у нас є 

півгодини - година, ми повинні переглянути ці теми. 

Давайте зробимо це разом і позначимо, що для нас 
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важливо, а що ні. Потрібно, щоб усі в цьому брали участь». 

І нехай цей список весь час буде перед їхніми очима, щоб 

вони галочками позначали потрібні пункти. 
  

А. Ульянов: Вони успішно завершили це обговорення, і 

що далі? 

  

М. Лайтман: Зроби що-небудь, ну, скажімо, купи їм 

морозиво. 
  

І. Винокур: А чи потрібно після цього провести з ними 

бесіду про те, як вони поводилися з цим керівником? Або 

немає необхідності до цього повертатися? 

  

М. Лайтман: Я не знаю. Замість того щоб запитувати 

підлітка про те, що ви обговорювали, про мету, об'єднання 

та згуртування, про пізнання світу, або про те, що він 

побачив і зрозумів, коли ви були на екскурсії, ти весь час 

змушуєш його перевіряти його ставлення до керівника. Хіба 

він повинен писати про нього докторську дисертацію? 

  

І. Якович: Нерідко керівник групи хоче щось розповісти 

підліткам, у нього є план і певні наміри, він підготувався, а 

група не дає йому сказати. 
 

А. Ульянов: Або вони просто нехтують самим 

обговоренням. Це було у нас не раз. Звичайний підліток 

вже через півгодини після початку обговорення говорить, 

що у нього зараз немає на це сил і він бажає займатися 

тим, що йому хочеться, а не тим, що говорить йому 

керівник. І він заважає керівнику та всім. 
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М. Лайтман: Є ті, хто постійно хоче таким чином 

показати свою владу? 

  

А. Ульянов: Так, є такі. 
  

М. Лайтман: Якщо так, то потрібно подумати, як 

закликати їх до порядку. А якщо це відбувається не 

постійно, то, знову-таки, діє все та ж методика: «Ми з тобою 

друзі? - Друзі. Ти зараз нехтував тим, що я говорив? – 

Чудово. А тепер покажи мені свою любов». 
  

І. Винокур: Принаймні, так само сильно.  
 

М. Лайтман: Так. «Давай подивимося, чи зможеш ти 

подолати себе». 
  

І. Винокур: І все це ми робимо через групу. Тобто група 

виступає як суддя. 
  

М. Лайтман: Так. Людина повинна ставитися до свого 

товариша як до найвеличнішого представника свого 

покоління. Так ти і повинен йому сказати: «Зараз я хочу, 

щоб ти розмовляв зі мною, як з найвеличнішим 

представником свого покоління». 
  

І. Винокур: «Я тебе слухаю». 
  

М. Лайтман: І я кажу це серйозно! Це свого роду театр - 

неважливо. Але це не просто. «Говори зі мною такими 

словами, як ніби я найвеличніший. Ну, давай подивимося, 

як ти будеш ставитися до мене і говорити. Знайди 



 

120 

 

відповідні слова. Відшукай у мені відповідні якості, адже в 

кожному є і добре і погане. Ти бачив тільки мої погані 

властивості і тому нехтував мною? Давай пошукаємо гарні - 

такі, щоб ти міг мене полюбити». 
  

І. Якович: Сам керівник повинен це сказати? 

  

М. Лайтман: Так, в цьому немає жодної проблеми і 

ніякого сорому. Цим ми будуємо людину. І справа зараз не 

в керівникові. Просто цей підліток повинен побачити себе з 

боку. 
  

А. Ульянов: Але це і зміна у світосприйнятті керівника. 
Адже він, природно, весь час думає про те, щоб не 
втратити свою гідність...  

 

М. Лайтман: Зовсім ні! Навпаки. Нам це неважливо. 

Головне - досягти мети, і всі повинні бути орієнтовані на це. 
  

А. Ульянов: І неважливо, що я при цьому відчуваю? 

  

М. Лайтман: Ні. Ми всі повинні дивитися на себе ніби з 

боку. Адже ми всього лише маленькі тварини, яким 

потрібно стати людьми. «Ми зібралися тут для того, щоб 

піднятися на ступінь людини». Тому нам нічого 

приховувати. А тоді покажи мені, що ти мене любиш. 

Знайди в мені такі якості, які ти любиш. І якщо ти говориш, 

що любиш їх, то це так і є. 
  

І. Якович: Переконай мене в цьому. 
  

М. Лайтман: Так. Ти повинен бачити світ і мене не крізь 
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своє его. Адже про що я тебе прошу? Дивись на світ не 

через призму свого его, а через призму любові. Це вправи, 

які ми повинні пройти. 
  

І. Якович: Можливо, варто зробити театральні вистави 

на цю тему? 

  

М. Лайтман: Ні, не варто зводити це на рівень театру. 

Це більш серйозні речі. 
  

А. Ульянов: Отже, підводячи підсумки нашої бесіди, 

потрібно сказати, що ми повинні навчитися дивитися на світ 

через призму любові, а не через призму его. Крім того, 

керівник групи не повинен домінувати. Його мета - 

спрямувати підлітків до прийняття рішень всією групою, 

спрямувати їх до об'єднання, і коли це прагнення стане 

відчутним - «піти в тінь». А якщо воно згасає, знову «вийти 

на сцену», зорієнтувати групу до єднання і дати їй 

можливість розвиватися самостійно. 
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ОБГОВОРЕННЯ І САМОАНАЛІЗ 

У ГРУПІ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов та Ірина Якович 

 

 

 

 

А. Ульянов: Ми намагаємося з'ясувати, як виховати 

молоде покоління «згідно з його шляхом», і сьогодні 

поговоримо про такий засіб, як обговорення і самоаналіз, 

рефлексія, коли процес будь-якого обговорення знімається 

на відео, а потім дитині дається можливість подивитися цей 

фільм і прореагувати на те, що відбувається. 
  

І. Якович: Чому такою важливою для виховання дітей є 

їхня участь в обговореннях? 

  

М. Лайтман: Сьогодні ми будемо розглядати дві теми: 

обговорення та рефлексію, коли дитина бачить себе з боку і 

знову проживає якусь ситуацію, але вже перебуваючи в 

іншому стані. Причому вона може побачити її кілька разів, 

подивитися на себе і решту дітей і оцінити, наскільки 

змінилася вона сама, її судження, наскільки інакше в її очах 

виглядають інші. І, звичайно, це має дуже велике значення. 

   До того ж, сьогодні, коли в  кожній оселі є вся сучасна 

техніка: відеокамера і навіть мобільний телефон, що 

дозволяє знімати фільми, - це доступно будь-якій сім'ї. Тому 

кожній матері варто було б вивчити цю просту технологію і 
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показати своїй дитині, як вона поводиться, чому саме так, 

чи правильна така поведінка, чи повторюється вона, і т.д. 

Це найкращий засіб навчання. 
  

І. Якович: Але справа тут не тільки в тому, щоб записати 

дії на відео. Адже я можу дивитися цей фільм, оцінюючи, чи 

маю я гарний вигляд, чи вимовляю якісь розумні слова. А 

Ви говорите зовсім про інше, - про те, щоб навчити і батьків, 

і дітей побачити ситуацію зсередини. 
  

М. Лайтман: Я бачу себе. А коли я безпосередньо 

перебуваю в якійсь ситуації, такої можливості у мене немає. 
  

І. Якович: Скажімо, через деякий час... 
  

М. Лайтман: Так, і тоді я розумію, що міг би поводитися 

інакше. Але хто знає, чи об'єктивний я і зараз, коли 

дивлюся на цю ситуацію з боку? Можливо, коли я 

подивлюся цей фільм втретє, то знову якось зміню свою 

думку... Ось і виходить, що дитина бачить, що немає нічого 

абсолютного. Все відносно. 
  

І. Якович: Цього ми й домагаємося? 

  

М. Лайтман: Так. Все відносно, і тому сьогодні, завтра і 

післязавтра я можу мати іншу думку. Це вже будуть три 

різні людини. 
 

І. Якович: А чому так важливо зрозуміти, що все 

відносно? Що це дає дитині? 

  

М. Лайтман: Вона не буде, як упертий осел, наполягати 
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на своєму. 
  

І. Якович: На своїй думці? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Вона звикне щось змінювати, 

чути інших й розуміти, що, можливо, вони мають рацію. І 

якщо сьогодні поки ще не чує, то, можливо, почує завтра. 
  

І. Якович: Іншими словами, дитина перестає бути 

впертою і починає дослухатися до інших? 

  

М. Лайтман: Вона стає розумнішою, м'якшою, тямущою. 

Опановує себе в різних аспектах... 
  

І. Якович: Що значить «опановує»? 

  

М. Лайтман: Оволодіває своїми власними 

властивостями і властивостями інших. 
  

І. Якович: Тобто стає готовою включити в себе ще якісь 

властивості? 

  

М. Лайтман: Так, і це дуже важливо. Ніхто інший ні в 

чому не зуміє її переконати, тільки її власний погляд з боку. 

Просто вражає, як вони реагують, вперше себе побачивши. 
  

А. Ульянов: Це не стане для них звичним? 

  

М. Лайтман: Можливо, і стане. Вони звикнуть бачити 

себе з боку. Скажімо, зараз я розмовляю з Вами і вже 

втішаюсь,  як через місяць побачу цю програму по 

телевізору. Це завжди змушує людину стати більш гнучкою, 
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рахуватися з іншими, не бути занадто самовпевненою. І 

тоді вона зможе щось обговорити з іншими. Адже якщо я 

самовпевнений, то для мене не існує інших думок, я не 

бажаю нікого слухати, всіх обриваю...  
 

І. Якович: Саме так все і відбувається. Обговорення 

завершується тої ж хвилини, як я висловив свою думку. 

Сьогодні це особливо проявляється і серед  дорослих, і 

серед  дітей. 
  

А. Ульянов: І починається знову, коли їм знову треба 

щось сказати. 
  

І. Якович: Так, точнісінько так. Все нав'язується силою. 

Але з іншого боку, якщо дитина буде проявляти надмірну 

гнучкість, чи не призведе це до того, що у неї не буде 

власної думки? Якщо вона знає, що післязавтра вона все 

одно змінить свою думку, то, можливо, ця думка і зовсім не 

має сенсу? 

  

М. Лайтман: Чому людині повинно заважати, що її думки 

такі мінливі? У чому тут проблема? Адже це краще, ніж 

коли я впевнений, що правий, але вже через хвилину 

починаю сумніватися. 
  

І. Якович: Ні, навпаки. Це може виробити в дитині 

постійний сумнів. Вона буде весь час вважати, що, 

можливо, вона не права. Цього Ви хочете домогтися? 

  

М. Лайтман: Це саме те, що повинно бути. Тому що тоді 

людина буде прагнути пізнавати все більш глибокі речі. 
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Вона дізнається, що в природі немає нічого абсолютного, 

все змінюється. 
  

А. Ульянов: А чи не викличе це в дитині бажання 

побавитися, пограти перед камерою? Адже вона знає, що її 

знімають, і може навмисно дуріти. 
  

М. Лайтман: Нехай собі грає! Тільки нам потрібно 

зрозуміти, чи дійсно це закладено в ній від природи. 

Альтернатива така: або переді мною будуть 30-40 

упертюхів, кожен з яких стоїть на своєму, або ж це будуть 

діти, які готові обговорювати якісь речі. І навіть якщо це 

обговорення не приведе ні до чого суттєвого, все-таки вони 

будуть обмінюватися думками, і в результаті кожен з них 

вбере, скажімо, думки 19 інших дітей, і за рахунок цього 

його внутрішній світ стане багатшим. 
  

І. Якович: Тобто Ви хочете сказати, що це виробляє у 

дитини здатність почути, але внутрішньо? 

  

М. Лайтман: Таким чином, вона буде розвиватися. Адже 

все наше багатство - це наш внутрішній світ. 
  

І. Якович: Іншими словами, дитина не просто слухає 

іншого, а готова сприйняти його думку, яку вона вважає не 

менш важливою, ніж свою? 

  

М. Лайтман: Якщо я знаю, що змінююся, то хочу саме 

зараз побачити свої зміни за допомогою інших. А інакше що 

мені допоможе завтра стати іншим? Тільки моє оточення. 

Іншими словами, якщо протягом півгодинного 
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обговорення я вберу в себе думки всіх оточуючих, то мені 

не доведеться чекати місяць-два, або, можливо, рік-два, 

поки в мені відбудуться якісь зміни. Можливо, за ці 

півгодини я набуду того, чого інакше не зміг би отримати і 

за кілька років! Це дасть мені поштовх до розвитку! Адже 

завдяки чому ми змінюємося? Тільки завдяки оточенню. 
  

І. Якович: Значить, зміни - це просування, розвиток, і 

вони легітимні? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Вони необхідні і закладені в самій природі 

людини? 

  

М. Лайтман: В кінцевому підсумку, я тільки прискорюю 

свій розвиток, не більше. Тому що я, сьогоднішній, завтра 

стаю іншим під впливом того самого оточення. Тому, якщо я 

зараз в такому концентрованому вигляді, ніби під тиском, 

вберу в себе всі ці різні судження оточення, то це просто 

заощадить мені час мого розвитку. 
  

А. Ульянов: А як дитина може дійти такого висновку? 

Адже, по суті, Ви кажете, що дитина може навчитися 

отримувати сили від усіх інших... 
  

М. Лайтман: Ці пояснення не зрозуміють ні діти, ні 

дорослі. Все приходить з досвідом. 
  

А. Ульянов: Це буде результатом усього процесу... 
 

І. Якович: Але в кінці, коли завершиться обмін думками, 
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чи не повинна дитина скласти свою власну думку? 

  

М. Лайтман: Вона вбере в себе думки всіх, і тоді буде 

знати, як прийняти рішення. Але навіть якщо і не знає, то, 

скажімо, подібно вченому або лікарю, буде сумніватися. І 

зовсім неважливо, що сьогодні вона не знає, як прийняти 

рішення; скажімо, їй ще не зрозумілий «діагноз». Але в її 

розпорядженні буде безліч даних, і тому вона не 

помилиться. І якщо у неї є якась власна думка, але вона не 

дослухається думки 20 інших «фахівців», то може зробити 

фатальну помилку. 
  

І. Якович: Тобто можна показати дитині, що її судження 

поки що неповноцінні. Але ж відчуття заплутаності, 

безнадійності дуже неприємні дитині, і вона не захоче 

залишатися з ними. Та й дорослому це дуже важко. 
  

М. Лайтман: Діти повинні отримувати задоволення від 

того, що вони вбирають в себе думки один одного. 
  

І. Якович: Від того, що вони обмінюються думками... 
  

М. Лайтман: Так. Коли ми сидимо разом і щось 

обговорюємо, і кожен вбирає щось від інших, то це дуже 

гарний процес сам по собі. Це мене розвиває. Адже 

почувши думку кожного з оточуючих, дізнавшись, як він 

думає, як приймає рішення, я отримую від них знання, їхню 

систему мислення. Вона складається в мені з усіх їхніх 

систем, і тоді я дійсно стаю в кілька разів внутрішньо 

багатшим. 
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І. Якович: Фактично, це вчить дітей думати? Виробляє в 

них гнучке мислення? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

А. Ульянов: І все-таки, як впоратися з бажанням дитини 

подуріти перед камерою, щоб потім, коли всі побачать 

фільм, розсмішити їх своєю поведінкою? Це ж природно, 

таке відбувається з дітьми, і ми це вже знаємо з досвіду. 

Адже коли дитину знімають на відео, вона не завжди може 

залишатися серйозною, їй хочеться корчити смішні пики, 

гратись... А потім усі побачать і будуть сміятися, і дитині це 

приносить задоволення. 
  

І. Якович: Або як зробити обговорення грою? 

  

А. Ульянов: Як всі ці дурощі перетворити в засіб для 

розвитку дітей? 

  

І. Якович: Як використовувати бажання дитини грати? 

  

М. Лайтман: Я щось не бачив, щоб діти перетворювали 

обговорення в смішну гру... 
  

А. Ульянов: Коли йдуть зйомки для телебачення, цього 

не відбувається. Але коли це роблять вдома чи в якомусь 

гуртку, то там вони дуріють. 
  

М. Лайтман: Тобто коли вони знаходяться без вчителя? 

  

А. Ульянов: Або навіть у його присутності. 
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М. Лайтман: А чому б не перетворити це в смішну гру? 

  

І. Якович: Тому що тоді вони не беруть участі в процесі 

обговорення, просто зривають його. 
  

М. Лайтман: Я цього не бачив... 
  

І. Якович: Вдома це цілком може трапитися. Я думаю, 

все залежить від того, скільки часу займає цей процес. 

Адже часто дитина готова поговорити 5-10 хвилин, чверть 

години і не більше. А дорослий хоче розмовляти з нею 

півгодини, 40 хвилин. Для дітей це дуже довго! Скажімо, мій 

син, якому чотири роки, починає зі мною розмовляти, скаже 

кілька слів, потім піде пограти, потім повернеться, скаже ще 

пару слів і знову піде грати. І так ми розмовляємо. Я 

запам'ятовую, що він сказав, а він до цього повертається, 

коли захоче. Тобто іноді це може відбуватися такими 

«набігами»..  
 

А. Ульянов: Але я питаю саме про ті випадки, коли вони 

просто дуріють, про всі ці дурниці. 
  

М. Лайтман: Я не думаю, що це дурниці. Я вважаю, що 
ми повинні ввести такі обговорення в життя дитини. Дітям 
потрібні серйозні речі, але також їм потрібно дати 
можливість подуріти, пограти. Тільки не треба їх 
обмежувати, мовляв «зараз ми сидимо і обговорюємо». 
Звичайно, і цьому є місце, це теж повинно стати для них 
звичкою: скажімо, 10-15 хвилин в день обговорювати його 
підсумки. Але це повинно стати частиною їхнього 
звичайного життя. 

  



 

131 

 

А. Ульянов: Зрозуміло. Тобто Ви кажете, що якщо 

дитина цілий день перебуває перед камерою, то з часом 

вона до цього звикає і перестає робити дурниці. А якщо це 

відбувається іноді, то у неї виникає бажання подуріти.  
 

М. Лайтман: Сьогодні взагалі немає ніякої проблеми 

організувати такі зйомки: за допомогою комп'ютерів, 

мобільних телефонів та інше. 
  

І. Якович: Тобто ви обидва пропонуєте робити це 

вдома? 

  

М. Лайтман: Я бачу, що це Вас напружує? 

  

І. Якович: Так. 
  

М. Лайтман: Чому? 

  

І. Якович: Ну, по-перше, всі побачать, що відбувається 

насправді. 
  

М. Лайтман: Ну і що з того? До речі кажучи, всіх нас 

знімають у тисячі різних місць, і ми навіть про це не 

підозрюємо. 
  

І. Якович: Можливо, буде приємно зробити такий кліп 

про події за тиждень... 
  

М. Лайтман: Сьогодні камери стежать за нами скрізь і 

всюди, тільки ми про це не знаємо. Яке це має значення? Я 

- людина, така як є. Це ясно. Але ці зйомки відбуваються 

для того, щоб потім проаналізувати ситуацію. Бажано 
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відтворити якісь особливі, приємні моменти, щоб потім до 

них повернутися. 
  

І. Якович: Насправді, багато сімей саме так і чинять. 
  

А. Ульянов: Тільки вони не використовують це як 

методику виховання, не займаються рефлексіями, як це 

робимо тут ми. 
  

М. Лайтман: Спробуйте так зробити, а потім увечері 

всією сім'єю подивіться ці приємні моменти. 
  

А. Ульянов: В кінцевому підсумку може вийти такий 
сімейний вечір, коли діти дивляться не порожні фільми по 
телевізору, а щось таке, що їх розвиває. 

А тепер подивимося один із кліпів, який ми зняли. Діалог 

дітей з викладачем. Там були дуже цікаві реакції. 
  
 

Кліп 2 

Викладач: Отже, хто може підсумувати основи 

закону, який ми включимо до книги законів нашого 

суспільства? 

 Перший хлопчик: Кожен повинен брати відповідно до 

своїх загальних потреб - щось середнє. 

 Викладач: А як ми це визначимо? І як ми дізнаємося, 

що означає «середнє»? А що робити, якщо ми хочемо 

більше? 

 Дівчинка: Потрібно ніби погасити, заспокоїти це 

бажання. Скажімо, тобі дають зарплату 6000 на місяць, а 

тобі потрібно більше. Тоді ти повинен навчитися менше 
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витрачати, щоб у тебе залишалося більше грошей. 

Викладач: Які ще принципи ми внесемо до нашої книги 

законів? 

 Другий хлопчик: Взагалі, принцип - це те, чого хоче 

людина. Хай робить те, що вона бажає. 

 Викладач: Це принцип, який ми внесемо? 

 Другий хлопчик: Так, нехай робить те, що хоче. 

 Викладач: Значить, нехай кожен робить те, що йому 

заманеться, не рахуючись з іншими. Це ти пропонуєш? 

 Іван: А як це стосується інших? Це мої гроші, і що 

захочу, те й буду з ними робити, згідно з існуючими 

законами. Чому я повинен робити те, що мені скажуть? 

 Викладач: Це хороше питання. Але ми бачимо, що в 

природі все знаходиться в рівновазі, і там існують інші 

закони. 

 Іван: Нехай кожен вирішить, чи брати йому за 

потребами або ж стільки, скільки він хоче. 

Викладач: Але тоді він порушить закон рівноваги. 

Іван: У чому це порушення? У тому, що у нього буде 

багато грошей? 

Викладач: Тоді всі почнуть змагатися один з одним, у 

кого більше грошей... 

Іван: Ні, нікого не хвилює, скільки є в іншого. 

 Викладач: Ти думаєш, це нікого не хвилює? Добре. 

Незабаром ми це з'ясуємо в нашій наступній бесіді. Тільки 

запам'ятай те, що ти сказав. Можливо, так воно і є. Але 

можливо, ми виявимо щось інше. 
  

А. Ульянов: Це було обговорення з дітьми теми грошей. 



 

134 

 

Тобто ми намагалися з'ясувати з дітьми, чи потрібні гроші, 

скільки їх потрібно: чи тільки на задоволення насущного чи 

більше. Ми говорили також про рівновагу в природі, 

запитали дітей, чи існує така рівновага у нас в суспільстві. І 

в підсумку цього обговорення попросили зробити висновки - 

сформулювати закони, які ми будемо намагатися 

виконувати. 
  

І. Якович: Це дуже приємно, коли діти в групі думають 

про суспільство, перевіряють, які закони є для нього 

хорошими, і вирішують, до чого приведе той чи інший закон. 

І тут вони кидають виклик викладачеві: давай створимо таку 

рівновагу, за якої кожен робить те, що йому хочеться. І мені 

здається, що кожен з нас відчуває щось подібне, - хіба ні? 

  

А. Ульянов: Але там сталося щось ще більш цікаве: 

група дійшла висновку, що все має бути в рівновазі, що 

потрібно брати за потребами і не більше, як раптом... 
  

І. Якович: Скільки потрібно, а не скільки хочеться... 
  

А. Ульянов: Як раптом встає Іван і каже: «Я не знаю, 

про що ви всі тут говорите. Яке мені діло до всіх інших? Де 

всі і де я? Я беру стільки, скільки мені потрібно, це не має 

значення, тут немає ніякого зв'язку». Назавтра ми вирішили 

показати їм цю бесіду, зняту нами, і запитати, чи змінили  

вони свою думку. 
  

І. Якович: Саме на завтра? 

  

А. Ульянов: На завтра, після бесіди. Давайте 
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подивимося. 
  
  

Кліп 3 (аналіз) 

Викладач: Перш за все, я хочу нагадати, як ми повинні 

ставитися до цього аналізу. 

Дівчинка: Ми не повинні сприймати його особисто, він 

повинен допомогти нам всім. 

Викладач: Ще хто-небудь? 

Хлопчик: Не сприймати особисто, тобто не 

страждати від того, що обрали саме мене, а зрозуміти, 

що це виправлення для всіх. 
   

Дивимося знову кліп 2 

«Викладач: Отже, нехай кожен робить те, що йому 

заманеться, не рахуючись з іншими. Це ти пропонуєш? 

Іван: А яке відношення це має до інших? Це мої гроші, і 

що захочу, те й буду з ними робити, згідно з існуючими 

законами. Чому я повинен робити те, що мені скажуть?» 

*** 

Викладач: Ми з'ясовували одну річ. І як виявилося, не 

всім це було ясно. 

Хлопчик: Те, що сказав Іван, звучить не зовсім 

нормально. Адже в процесі кожного обговорення ми 

говоримо про те, що потрібно думати не тільки про себе, 

а він раптом каже «тільки про себе». 

Викладач: А що ти сам про це думаєш, Іване? 

Іван: Це логічно, що в процесі обговорення кожен 

змінює свою думку. Мабуть, я зрозумів так, що кожен 

може робити те, що йому хочеться. 
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Викладач: Це те, що ти відчував у той момент? 

Іван: Так, це те, що я зазвичай роблю. 

Викладач: А тепер, коли ти це бачиш, тобто на 

наступний день після нашої бесіди, - щось змінилося? Ти 

про це думав? 

Іван: Зараз, коли я дивлюся на себе, мені здається, що 

я виглядав безглуздо. 

Викладач: Чому ти так вважаєш? 

 Іван: Сам не знаю. Мені раптом це здалося не дуже 

логічним. 

Викладач: Чому? 

 Іван: Півгодини мені пояснюють те ж саме, і я раптом 

змінив свою думку. 

Викладач: Але під час тієї нашої бесіди ти цього не 

відчував? 

Іван: Теж відчував, але моя думка весь час змінювалася. 

Поступово я зрозумів те, що не розумів раніше. 

 Викладач: У процесі обговорення? 

 Іван: Так. 
  

І. Якович: Що б Ви сказали Івану? 

  

М. Лайтман: Дуже хороший результат! Іван зміг 

критично поставитися до себе. Він вже внутрішньо, 

буквально всім своїм єством усвідомив, що думка може 

змінюватися, що немає чогось правильного чи 

неправильного; все відносне і залежить від його настрою, 

оточення і т.д. І це дуже глибокий ступінь усвідомлення. Я 

думаю, що дорослим у всьому світі цього не вистачає. От 

би ці пихаті глави урядів прийшли до нас, ми б їх зняли на 
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відео і потім показали їм. 
  

І. Якович: І нагадали б їм те, що вони говорили. 

Повернемося до Івана. Є щось особливе в тому, як він 

говорить. Він немов заглядає в якийсь сад, що знаходиться 

у нього всередині, і бачить, що там росте... 
  

М. Лайтман: Так. Він навіть може сказати, - хай не зараз, 

не з першого разу, - які стани він пройшов, як його думка 

змінювалась і трансформувалась в абсолютно протилежну. 
  

І. Якович: А що таке «стани»? 

  

М. Лайтман: Він чув чиїсь думки, погоджувався з ними, 

не погоджувався через своє его або через те, що думку 

висловив хтось, кого він не любить, або навпаки. Іншими 

словами, що змусило його змінити свою думку? Або його 

готовність піднятися над своїм его, або те, що йому 

подобається його товариш, і тому він готовий прийняти його 

думку. 
 

І. Якович: Отже, по суті, Ви вчите його як побачити 

причини своїх внутрішніх змін? 

  

М. Лайтман: Так. Він повинен побачити, що викликає в 

ньому зміни: «Зрозуміло, я змінююся. Безумовно, я 

змінююся завдяки своєму оточенню. Але чи аналізую я те, 

що відбувається: яке оточення на мене впливає, в який бік 

я змінююся? А може, мені варто цьому опиратися? 

Можливо, мені потрібно змінити оточення? Буквально 

заткнути вуха?» 
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І. Якович: Так це відповідь на питання, яке було задане 

раніше? Тобто не те, що б у дитини не було своєї власної 

думки, а навпаки: ви вчите її простежити процес 

вибудовування своєї думки. 
  

М. Лайтман: Якщо ми просто розповідаємо їй про те, що 

відбувається з її природою, - це нічого не дає, вона не 

доходить ніяких висновків. 
  

І. Якович: Ви вчите її самого процесу. 
  

М. Лайтман: Я не просто навчаю її процесу. Я пояснюю 

їй, що вона може змінитися і сама вирішити, що буде 

викликати ці зміни. У цьому суть! Адже ми вивчаємо, що 

вільний вибір людини полягає лише у виборі оточення. І 

якщо я собі його вибираю, то буду мінятися саме під його 

впливом. Мені тільки залишається перевірити, чи варто 

мені мінятися під впливом цього оточення або вибрати 

інше. 

Зрозуміло, я живу в якомусь оточенні, а не в джунглях. 

Можливо, і в «джунглях», тільки людських. Тому я повинен 

вибрати, під чиїм впливом я буду змінюватися. Іншого 

вибору у мене немає. Я не можу вирішити взагалі не 

змінюватися, мені тільки потрібно вибрати відповідний 

вплив. 
  

І. Якович: Тобто Ви хочете сказати, що це позитивні 

зміни. Ви ніби заспокоюєте людину. 
  

М. Лайтман: Це необхідні зміни! Адже в будь-якому 
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випадку ми змінюємося! Тому ми повинні показати цим 

дітям, та й взагалі всім, що у нас є можливість вибрати, за 

рахунок чого ми будемо змінюватися. Давайте порівняємо, 

як буде людина розвиватися під впливом різного оточення 

за однакових початкових умов, і яким буде кінцевий 

результат. 
  

А. Ульянов: В кожному випадку це буде щось інше. 
  

М. Лайтман: Так. Це цікаво. Для прикладу, давайте 

знімемо на відео такий процес: створимо 4 різних оточення, 

і всі будуть поступово переходити з одного в інше. А потім 

покажемо дітям, що виходить у результаті. Ось тоді людина 

стає більш сприйнятливою до того, що відбувається, більш 

обережною. 
  

І. Якович: Починає більше усвідомлювати. 
  

М. Лайтман: Так, більше усвідомлює, де вона 

знаходиться, що чує і бачить кожну секунду. 
  

І. Якович: Ми говорили про гнучкість мислення, але в 

підсумку прийшли до того, що молода людина завдяки 

такому усвідомленню здатна уникнути небажаного впливу. 

Це саме те, чого б ми хотіли навчити підлітків, щоб вони 

змогли вистояти проти негативних впливів і зробити 

правильний вибір. 
  

М. Лайтман: Тепер, якщо ми повернемося до кліпу: 

викладач там просто присутній, він може взагалі нічого не 

говорити. Дітей вчить життя, вони вчаться завдяки тому, що 
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бачать себе самих - якими вони були вчора і які вони 

сьогодні. 
  

І. Якович: Так, він не висловлює жодних суджень, тобто 

кожен з дітей може сказати саме те, що він хоче. І це 

чудово. 
  

М. Лайтман: Головне, що тут добре, - це те, що дитина 

навчається життю, проходячи через власні життєві ситуації, 

а не на чиємусь чужому досвіді. Просто, таким чином, вона 

змінює свій підхід до життя. Вона сама вирішує, що у неї 

немає виходу, що таке життя, що вона така, якою є, що так 

на неї  впливає її оточення, і т. д. До всіх цих висновків вона 

приходить сама. І це добре! Це закарбовується у неї 

всередині як наслідок її життєвого досвіду. 
  

А. Ульянов: Я б хотів, щоб ми подивилися ще один кліп 

про те, що розповідають інші діти, які зміни відбулися з 

ними після обговорення. 
 

  

Кліп 4 

Викладач: Я хочу нагадати, що в процесі нашого 

обговорення було висловлено дві думки. Одна – про те, що 

у людини повинно бути якомога більше грошей, а друга - 

про те, що грошей потрібно рівно стільки, щоб 

задовольнити свої нагальні потреби, не більше. Чи 

подумали ви над тим, що є для вас конче необхідним? 

Хлопчик: Спочатку я, як і Іван, думав, що кожен може 

робити зі своїми грошима те, що він хоче, - наприклад, 

купити віллу... 
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Викладач: І в процесі обговорення твої думки 

змінилися? 

Перший хлопчик: Так. 

Викладач: І про що ж ти раптом став думати? 

Перший хлопчик: Що, наприклад, якщо у людини 

багато дітей, то їй потрібно і більше грошей. І вона не 

повинна просто так витрачати їх. 

Другий хлопчик: Спочатку я теж думав, як Іван... 

Викладач: Тобто що потрібно мати якомога більше 

грошей? 

Другий хлопчик: А потім раптом стався такий «бум» 

в моїх думках: навіщо мені потрібно багато грошей? І 

взагалі, для чого мені потрібні гроші? Що я з ними буду 

робити? 

Викладач: І це сталося в процесі нашого обговорення? 

Другий хлопчик: Так. Я ніби почав розмовляти з самим 

собою: «Якщо я з'їм занадто багато тістечок, то у мене 

заболить живіт. А якщо з'їм одне тістечко, то мені буде 

приємно». 

Третій хлопчик: На початку нашого обговорення я був 

абсолютно впевнений, що кожен повинен робити зі своїми 

грошима те, що йому хочеться. 

Викладач: Тобто, що потрібно мати якомога більше 

грошей. 

Третій хлопчик: Так, не тільки, щоб просто мати 

необхідне. Але під час обговорення поступово я почав 

змінювати свою думку і вже навіть висловив протилежну 

думку. 

 Четвертий хлопчик: Я хотів спочатку сказати, що 
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думав, що грошей треба стільки, скільки потрібно, а 

зараз я, начебто, хочу якомога більше, щоб купити все 

те, що мені заманеться. 

Викладач: Як змінилася твоя думка? 

Четвертий хлопчик: Адже якщо у мене буде тільки 

найнеобхідніше, то я не зможу купити те, що хочеться 

саме мені, а не іншим. 

Дівчинка: Спочатку я теж думала, що людині потрібно 

мати якомога більше грошей. А потім поступово 

зрозуміла, що це не так, що потрібно стільки, скільки 

необхідно. 

Викладач: Як це сталося? Чому раптом змінилася 

твоя думка? 

Дівчинка: Тому що я подумала: «Що я буду робити з 

усіма цими грошима?». І потім, якщо всі раптом скажуть, 

що чим більше грошей, тим краще, так до чого ж ми 

дійдемо? Адже наша мета прийти до більшого 

порозуміння, до об'єднання одного з одним. 

Викладач: Але яке це має відношення до об'єднання? 

Як ти відчуваєш, що це пов'язано із об'єднанням між нами? 

Дівчинка: Адже всі повинні бути рівні, а не так, що у 

одного - більше, а в іншого - менше. 
  

 А. Ульянов: Скажіть, чого бракує в цьому обговоренні, і 

ми підведемо підсумки. 
  

М. Лайтман: Незважаючи на те, що ми бачили лише 

невеликі уривки, я думаю, зрозуміло, що таким чином ми 

можемо дуже просто, природно виховувати дітей. Вони 

бачать себе і самі доходять різних висновків. Можливо, ці 
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висновки не зовсім правильні. Вони не можуть точно 

відповісти, чому потрібно більше або менше грошей. Це 

заплутує їх, і хлопчик говорить про те, що якщо у нього 

багато грошей, то він зможе з'їсти більше тістечок, але тоді 

у нього заболить живіт. 

Можливо, їм незрозумілі приклади, та й взагалі, чому все 

це обговорення про кількість грошей так важливе людині. У 

чому це її обкрадає? Якщо у мене дуже багато грошей, то 

це може погіршити мені щось інше? Чому в цьому випадку я 

починаю страждати? А тоді навіщо мені стільки грошей? 

Все це поки що не дуже зрозуміло. 
  

Але саме по собі обговорення приводить до того, що 

дитина вчиться, спостерігаючи себе, на прикладі інших, 

бачить, що змінюється і вона, і оточуючі. Вона змінює свою 

думку на протилежну. 
  

А. Ульянов: Так, я спеціально приніс саме цей уривок. 
  

М. Лайтман: «Спочатку я думав, що менше грошей - це 

добре. А тепер - нема, я хочу багато». Це добре, і 

неважливо, в який бік змінюється їхня думка. 
  

І. Якович: Тому що це вчить дитину думати. 
  

М. Лайтман: Так, все відносно, все змінюється. І сам я 

змінююся під впливом оточення. У мене немає своєї думки, 

все залежить від сили оточення. Це дуже важливо. Це дає 

людині здатність оцінити важливість того, де вона 

знаходиться, з ким вона зараз себе пов'язує. 
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ВИДИ ОБГОВОРЕНЬ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов та Ірина Якович 

  
 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми знову поговоримо про 

специфічний прийом, який називається «обговорення», і 

наведемо кілька прикладів різних видів обговорень. Ми 

хочемо з'ясувати, як правильно їх проводити, як до них 

готуватися, якщо це взагалі необхідно, які види обговорень 

варто використовувати в групах дітей, з якими ми 

працюємо, і з дітьми вдома. 
  

І. Якович: Спочатку я хотіла б з'ясувати, в чому полягає 

важливість обговорень. Ви багаторазово підкреслювали, 

що кожна проблема повинна вирішуватися в процесі 

обговорення. Ви також говорили про такі форми, як бесіда, 

урок, з'ясування. Чим вони відрізняються одне від одного? 

  

М. Лайтман: Перш за все, ми повинні визначити, чого 

хочемо від молоді і від самих себе. По суті, ми хочемо 

об'єднання між людьми. Зараз людство виявляє, що воно є  

глобальною системою - природа показує нам, що ми 

пов'язані і взаємозалежні. Ця залежність проявляється все 

більше згідно з тим, що розкривається в реальності. Ми 

пов'язані, залежні, буквально прикріплені один до одного. 

Внаслідок цього розвиваються всілякі засоби комунікації, 
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адже якщо людина чогось потребує, вона ці речі 

винаходить. Так з'являються додаткові форми зв'язку. 

Очевидно, нам необхідний більш глибокий, міцний, тісний 

зв'язок, розуміння один одного. 
  

І. Якович: У цьому причина розвитку засобів комунікації? 

  

М. Лайтман: Так. Сьогодні я без особливих зусиль 

перекладаю інформацію з 40-50 мов, зв'язуюся з людьми, 

що говорять різними мовами, і тут же отримую переклад. А 

вони розуміють мене. 
  

І. Якович: З різних кінців світу? 

  

М. Лайтман: Саме так. Ми бачимо, що заколоти, що 

відбувалися останнім часом, переходили з однієї  країни в 

іншу за рахунок зв'язку. Ніби існує якийсь вірус, що 

проходить всім світом, і ніхто не розуміє, що відбувається! 

Світ тягнеться до об'єднання: якась потужна хвиля залучає 

нас до участі і буквально втягує у вир, так що ми стаємо все 

ближчими. Очевидно, успіх людства полягає в тому, щоб 

зрозуміти один одного, а також мету цього розвитку. Адже 

якщо ми будемо йому чинити опір, то очевидно будемо 

страждати - це видно вже зараз. Ми повинні постаратися 

краще зрозуміти один одного, бути якомога ближче - не 

фізично, а в розумінні і відчутті. Якщо я не розумію сусіда - 

він думає одне, а я інше, - то, можливо, кожен з нас 

звинувачує іншого просто від непорозуміння. 
  

І. Якович: Так зване відчуття відстані: можна жити поряд 

з людиною і бути далеким в думках. 
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М. Лайтман: Ще складніше це проявляється у 

відносинах між державами, а тому мене порадували 

розкриття, зроблені на сайті WikiLeaks. Чи не пора всім 

розкрити карти?! Адже якщо ми один від одного залежимо, 

пов'язані разом і знаходимося в одному закритому світі, то 

замовчування і приховування тільки несуть нам біди. 

Нерозуміння може в майбутньому перерости в небезпеку. 

Скажімо, в родині найкращим є  такий порядок, коли всім 

відомо все і про всіх. 
  

І. Якович: Якомога менше приховувати. 
  

М. Лайтман: Так. Наприклад, коли подружжя приходить 

до психолога, що він робить? Намагається їх зблизити, щоб 

вони почали говорити між собою і один одного розуміти. Від 

цього залежить мир і благополуччя. Тому ми, насамперед, 

повинні вимагати у нашому вихованні, щоб люди були 

відкритими, природними, менше залежали від умов, 

правил, забобонів, ігор. Ставлячи себе в позу або 

приймаючи певний образ, який десь бачила, людина 

породжує непорозуміння, заплутує інших і себе. 
  

І. Якович: Грою? 

  

М. Лайтман: Так. Кожен одягає на себе кілька образів, 

побачених в кіно чи в оточенні, в результаті  чого або 

опиняється в стані депресії  і порожнечі, або до такої міри 

не розуміє інших, що повністю втрачає здатність до 

комунікації. Тому для благополучного майбутнього ми 

повинні навчити дітей зв'язуватися з будь-якою людиною, 



 

148 

 

навіть якщо у неї є упереджена думка про форми поведінки, 

а тому вона заплутана і заплутує інших. Адже ми бачимо, як 

маленькі діти копіюють дорослих. Ми теж повинні зрозуміти 

іншу людину, навіть якщо вона помиляється і лицемірить - 

адже така її природа. Постараємося привести її до 

відкритості, зв'язку, простоти. Вона повинна зрозуміти, що 

ми, в кінцевому рахунку, люди, і нам варто бути відкритими, 

а не діяти «в рукавичках». При зростаючій залежності один 

від одного краще нічого не ховати. Тому бажана мета 

нашого виховання полягає в тому, щоб кожна людина в світі 

вміла вільно і просто розмовляти з іншими, розуміючи себе 

та інших. Тоді з'явиться надія, що світ стане кращим, і наші 

діти будуть відчувати себе в безпеці, тому що розуміють 

інших, розуміють себе, можуть легко взаємодіяти з людьми, 

викликаючи в них природну правильну реакцію. 
  

І. Якович: Це головна мета? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Адже коли до вас приходять 

люди, ви, в першу чергу, хочете їхньої відкритості? 

  

І. Якович: Тісної комунікації. 
  

М. Лайтман: Виходить, необхідно, перш за все, зробити 

з кожного психотерапевта. (Сміються.) Зрозуміло, не 

шкодячи професії! 
 

І. Якович: Їй важко чимось зашкодити. Так в чому ж 

різниця між обговоренням, бесідою і з'ясуванням? 

  

А. Ульянов: Іншими словами, засобами досягнення 
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мети, про яку ми говорили, є обговорення, бесіда і 

з'ясування. 
  

М. Лайтман: Обговорення означає, що ми судимо себе, 

свої стосунки з іншими і міру їх відкритості стосовно третьої 

сторони. Ми беремо якийсь приклад, який нібито стався не 

з нами, а потім кожен переносить це явище на себе. В 

принципі, обговорення - це з'ясування: ми ще не об'єднані, 

кожен знаходиться на своєму місці, але хоче саме зі своєї 

точки зрозуміти іншого. І в зіткненні між нами, в незгоді ми 

з'ясовуємо ці речі. 

Тому в обговоренні повинно бути якомога більше людей 

з різними думками. Зрозуміло, що потрібно не просто брати 

участь в обговоренні, а вміти це робити. Предмет 

з'ясування є загальним для всіх, кожен висловлює свою 

думку, і це нас пов'язує. Однак кожен з'ясовує питання, 

виходячи зі своїх природних властивостей і здібностей, що 

знаходяться в ньому, у притаманному тільки йому 

поєднанні. Поєднуючи ці різні точки, ми з'ясовуємо загальну 

проблему. 
  

І. Якович: У процесі з'ясування людина повинна 

зосередитися на своєму внутрішньому стані? 

  

М. Лайтман: Ми з'ясовуємо щось загальне для всіх, чи 

щось нібито поза нами. 
 

А. Ульянов: Починаючи з'ясування, варто запитати 

дітей, про що вони хочуть говорити, чи прийти із темою, 

заготовленою заздалегідь? 
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М. Лайтман: Ми повинні входити з нашими бажаннями в 

проблеми, які у них існують. 
  

І. Якович: Це називається з'ясуванням? 

  

М. Лайтман: Так. Проблему повинна надати група - те, 

що її цікавить. Я не можу займатися з ними проблемою 

загального світу, яка їх не хвилює. Їм цікаво те, що 

відбувається в класі, стосунки між хлопчиками та 

дівчатками - те, що живе між ними. 
  

А. Ульянов: Подивимося зараз знятий нами приклад. 

Ми прийшли в групу і запитали хлопців, що їх цікавить. 

Відповіді були дуже схожі на ту, що Ви зараз сказали. Потім 

ми провели обговорення. Зараз подивимося перший 

уривок, присвячений підготовці до обговорення. 
  
  

Кліп 5 

Ведучий: Ми зібралися, щоб підготуватися до уроку 

про життя і з'ясувати найважливіші для нас теми. Про 

що б ви хотіли зараз поговорити?  

- Про школу.  

Ведучий: Яку саме шкільну проблему ви хотіли б 

обговорити? 

- Навіщо потрібна школа, якщо можна навчатися 

вдома? Яке оточення є в школі? Оскільки ми ходимо туди 

щодня, то думаємо про це.  

- Чому діти говорять, що їм набридла школа, що вони її 

ненавидять?  

Ведуча: Оскільки ми намагаємося розглянути кожне 
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явище з усіх боків, збалансовано, то давайте подумаємо 

про його використання, а не просто дамо визначення. 

 - Найбільше ми не любимо домашні завдання і 

покарання за їхнє невиконання. Я пропоную робити їх у 

класі, щоб не було приводу на нас кричати. І ще хотілося 

б, щоб була можливість приходити в школу до 9 ранку, а 

не рівно о 8. 

 - Добре б змінити підхід і вчителів, і учнів, а також 

більше уроків присвячувати суспільним темам. Тоді діти 

захочуть приходити в школу. 
  
  

М. Лайтман: Бідні діти! Ніхто не задоволений школою! А 

що ви рекомендуєте вчителям? Якщо ми запитаємо будь-

яку дитину в школі, то 99% - якщо не всі 100% - скажуть, що 

ненавидять учителів, школу, це місце і всіх, хто цим керує. 

Що ж ми робимо з нашими дітьми? Ми їх буквально 

поміщаємо в тюрму! 
  

І. Якович: Так, в школі дуже багато примусу. 

Створюється відчуття, що ми забули, що це діти - в школах 

навіть немає ігор! Їм дійсно там дуже нудно. 
 

М. Лайтман: А яку б школу вони організували для себе 

самі? Припустимо, ми поставимо їм одну умову. 
  

І. Якович: Яку умову? 

  

М. Лайтман: Ви повинні вчитися і в підсумку знати трохи 

математику, фізику, географію, ботаніку, біологію, зоологію. 

Виберіть, яким чином ви дізнаєтеся про ці предмети. Ми 
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даємо вам 5-10 книг, і ви протягом року повинні більш-менш 

дізнатися, що в них написано. Крім того, ми хочемо, щоб ви 

були нормальними дітьми: не билися, не створювали 

проблем, не робили всього того, що самі ненавидите. Адже 

один скаржиться, що його б'ють учні, другий стверджує, що 

на нього гніваються вчителі, і т.д. 
  

І. Якович: Я думаю, це дуже хороша методика - 

запропонувати їм бути відповідальними за те, що вони 

хочуть. Саме обговорення їхніх бажань - вже дієвий метод 

навчання. Безсумнівно, вони хочуть більше ігор, більше 

бути разом, адже на уроці  їм не можна говорити один з 

одним. Вони не можуть спілкуватися між собою - 

вважається, що це перешкода. На мій погляд, такий стан 

нестерпний. Я не думаю, що таке навчання приносить 

задоволення. Діти хочуть вчитися, але найбільше хочуть 

бути разом. 
  

А. Ульянов: Є приклад експериментальної школи, в якій 

відбулися буквально революційні зміни. Ця школа 

знаходиться у важкому районі і стикається з великими 

проблемами. Туди прийшов новий директор і ввів до 

процесу навчання гру: в школі всі грають, включаючи 

вчителів та батьків. В результаті діти дуже змінилися. 

Вчителям і батькам було важко перебудуватися, але вони 

прийняли ці зміни, і життя в школі стало іншим. На уроках 

майже немає перешкод, діти грають на морі, у фойє 

намальовані різні фігури, і за допомогою стрибків вивчають 

математику і т. д. Буквально революція у вихованні в 

проблемному районі. 
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І. Якович: Ви багато разів говорили про необхідність 

вчитися з насолодою, з задоволенням, а не під тиском: 

сиди і отримуй те, що потрібно. Чи відповідають цій вимозі 

обговорення? Наприклад, в уривку, який ми бачили, у дітей 

запитали, про що вони хочуть говорити, і з'ясувалося, що у 

них є важливі теми. 
  

М. Лайтман: Перш за все, вони говорять про те, що 

наболіло: не хочу вставати о 7 ранку - нехай буде о 8; не 

хочу отримувати покарання за запізнення; не хочу 

приходити в школу в очікуванні тиску від вчителів і побоїв 

від дітей; не хочу, щоб задавали так багато домашніх 

завдань, через які і вдома, після школи, я перебуваю під 

тиском. Я сам це пам'ятаю, хоча минуло 50 років. 
  

І. Якович: І сьогодні дуже багато домашніх завдань. 
  

А. Ульянов: Отже, Ви говорите, що підготовка - частина 

методики. Після неї слід відразу ж перейти до бесіди або 

обговорювати наступного разу? Тобто піти додому з 

питаннями, а рішення шукати потім? 

 

М. Лайтман: Якщо ти тільки поговорив, то нічого не 

зробив. Потрібно все-таки реалізувати це практично. 
  

А. Ульянов: Скажімо, ми говорили про школу. Що діти 

зроблять? 

  

М. Лайтман: Поступово, після багатьох розмов ви 

починаєте створювати програму оздоровлення. 
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А. Ульянов: Граємо в це? 

  

М. Лайтман: Так. Вирішуєте, як поводяться діти, як діють 

вчителі, як, врешті-решт, отримати атестат зрілості. Який 

відсоток дітей зараз отримує атестат? А ми за допомогою 

змін, які будемо проводити з року в рік, всі отримаємо 

атестат! Ми повинні довести всьому світові, що маємо 

рацію, тому нам потрібно об'єднатися і показати, що ми 

більше дорослих розуміємо, що з собою робити. 
  

А. Ульянов: Це дуже приваблива ідея і серйозне 

завдання. Але чи не буде розчаруванням для дітей, якщо в 

результаті вони отримають програму і нічого не зроблять 

самі? 

  

М. Лайтман: Чому не зроблять? Робіть разом. 
  

І. Якович: Якщо я правильно розумію, сьогодні вони 

обговорюють, а завтра виконують? 

  

М. Лайтман: Ні, не завтра. Потрібно створити програму, 

включити до неї всі деталі, обговорити між собою 

проблеми, що виникають,  досягти консенсусу. Скажімо, 

один хоче приходити в школу об 11:00, а інший о 10 вже 

хоче повертатися додому. А як бути з домашніми 

завданнями? Зменшити або робити їх в школі? Всі ці речі 

необхідно з'ясувати. 
  

А. Ульянов: Але як це реалізувати? Діти поговорили, 

обговорили, створили програму... 
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М. Лайтман: Перш за все, вони розуміють, чому до них 

так ставляться, чим для них є школа, до чого вони 

спрямовуються. Їм зрозуміла програма навчання, яку вони 

повинні пройти, зрозумілий погляд на школу міністерства 

освіти і всього суспільства. Зрештою, чого від них хочуть? Я 

говорю не про виховання, а про освіту, - хочуть, щоб вони 

володіли певними знаннями. 
  

А. Ульянов: Для продовження навчання в університеті 

вони повинні пройти певний курс. 
  

М. Лайтман: Правильно. Сьогодні дитина йде в школу, 

не особливо розуміючи, навіщо. Її зобов'язують, і вона 

виконує. А ми говоримо їй: ти повинна вирости, здобути 

професію, включитися в життя суспільства. Для цього ти 

повинна вчитися кілька років і протягом цього часу 

дізнатися, як себе вести в своєму оточенні, у світі, на 

заводі, в банку, в університеті. Ти повинна знати, як 

влаштоване суспільство, які знання потрібні для конкретних 

професій, - тобто ми повинні навчити її і на майбутнє: 

привести на робочі місця, показати виробничий процес. 

Скажімо, при вивченні медицини потрібно знати хімію і так 

далі. 
 

А. Ульянов: Це серйозний проект, який може зайняти 

цілий рік. 
  

М. Лайтман: Погано, якщо людина не знає, для чого 

вона щось робить. Я пам'ятаю, що у віці 8-9 років раптом 

відчув, що не розумію, чого від мене хочуть. Мені постійно 
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говорили: «Роби, роби!» А для чого? Якщо це незрозуміло, 

то я не можу вирішувати завдання, щось робити, адже у 

мене немає сил для виконання. Особливо це відчувалося в 

музичній школі, коли на уроці сольфеджіо мені давали 

аркуш із нотами і говорили: «Співай!» А навіщо? Тільки 

потім прийшло розуміння. 

Людина повинна знати, що дане вміння їй знадобиться, 

що вона реалізує його в житті: за допомогою якоїсь 

формули вирішить якесь завдання, зуміє розрахувати, де 

краще посадити дерево, зважити і перевести вантаж, і т.д. 

Потрібно пояснювати їм максимально практично, що 

досліджуване ними необхідне для життя. 
  

А. Ульянов: Буквально професія професій. 
  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Але вони не вивчають речі практично. 
  

М. Лайтман: Чому? Скажімо, вони вчать табличку 

множення та інші основи, які потрібні всім. Але ми не 

показуємо їм використання цих речей у житті. А це має бути 

в першу чергу. Показавши їм кінцеву картину, якими вони 

повинні бути, ми повертаємося в сьогодення і з'ясовуємо, 

що для цього потрібно. Потрібні такі й такі знання: як ми їх 

знаходимо? Ви волієте вчитися вдома через Інтернет або в 

школі через обговорення в групі або читання книг? Є 

можливість вчитися в музеях, через фільми і так далі. 
  

І. Якович: Це дасть їм можливість вибрати. 
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А. Ульянов: Але як діти зроблять вибір, якщо не знають 

світу і існуючих у ньому можливостей? 

  

М. Лайтман: Правильно. Тому дорослі вибирають для 

дітей таку методику навчання, яка відбиває у них бажання 

вчитися. 
  

А. Ульянов: Який же вихід? Як знайти спільну 

платформу між двома позиціями? 

  

М. Лайтман: Обговорити з ними разом і перевірити, що 

для них краще, а що змушує страждати. 
  

А. Ульянов: Запропонувати їм різні варіанти і запитати, 

що для них краще? 

  

М. Лайтман: Так. Вони напевно знаходять в Інтернеті 

досліджуваний матеріал в кращому викладі, ніж отримують 

від вчителя. Адже в класі стільки перешкод, так нудно 

слухати монолог вчителя. (Перепрошую за критику!) Тому 

потрібно разом з ними з'ясувати, що йде їм на користь: 

цьому поколінню абсолютно не підходять методики, які ми 

все ще намагаємося використовувати. 
  

І. Якович: Я думаю, що якщо ми їх запитаємо, і вони 

знайдуть різні варіанти в Інтернеті, то в класі будуть 

представлені різні технології. 
  

М. Лайтман: Ми хочемо на їхньому досвіді перевірити і 

виміряти, що вони сприймають краще. Один і той же 

матеріал потрібно представити в різних формах: аудіо, 
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відео, музей, книга і т. д. У кінцевому рахунку, ми хочемо, 

щоб кожен з них це знав, ввібрав і умів використовувати. 
 

І. Якович: Це може бути темою наукового дослідження - 

перевірити, наскільки засвоюється кожна форма, і чи є 

розбіжність між подачею і результатом. 
  

А. Ульянов: Розмова вийшла дуже цікавою - не про те, 

що ми запланували, однак набагато краще. Ми говорили 

про глобальний світ, який змушує нас зв'язуватися. Живучи 

в ньому, діти повинні розуміти один одного і бачити 

загальну проблему. Обговорення являється  з'ясуванням 

цієї проблеми з індивідуальної позиції кожного. На прикладі 

обговорення питання про школу ми зрозуміли, як правильно 

представити їм тему - показати вимоги і разом знайти 

шляхи і способи їх реалізації. 
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МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ОБГОВОРЕНЬ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов та Ірина Якович 

 

 

 

 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми поговоримо про те, як треба 

розмовляти з дитиною, обговоримо ті методи і засоби, які 

вже застосовуються на практиці. 
  

І. Якович: Я кілька разів чула, як Ви говорили про 

важливість обговорень в групах дітей. Мені здається, Ви 

надаєте цьому особливого значення. 
  

М. Лайтман: Звичайно, адже саме в таких обговореннях 

у дитини є можливість уявити себе на місці інших людей і 

навчитися розуміти саму себе. Питання та відповіді - це 

все, що є в нашому житті і що нас вчить. 
  

І. Якович: Що, на Ваш погляд, є критерієм правильно 

організованого обговорення? 

  

М. Лайтман: Перш за все, самі питання повинні бути 

взяті з життя. Це мають бути серйозні і часто повторювані в 

природі або в нашому житті явища. 
  

І. Якович: Питання повинен задавати вихователь? 
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М. Лайтман: І вихователь, і батьки, і вчителі - не 

важливо. Але це обов'язково має бути якесь явище в житті, 

в природі, в суспільстві, причини якого і ставлення до якого 

незрозумілі для дітей. Щоб зрозуміти суть того, що 

відбувається і виробити правильне ставлення до нього, 

проводиться обговорення. Під час розмови потрібно 

показати всі думки і підходи до проблеми, в тому числі 

психологів, вихователів, батьків та різних державних 

установ. 
  

І. Якович: Представляти їм різні думки? 

  

М. Лайтман: Чому б і ні? Ми знаходимося усередині 
системи, в якій стикаються різні інтереси, і діти можуть бути 
в середині  цього протистояння і страждати від цього. Наше 
завдання - прояснити істину для того, щоб виховати 
успішне покоління. Саме, і лише, в обговоренні можна 
побачити інтереси різних сторін у вирішенні проблеми і 
відокремити їх від суті самої проблеми. 

  

І. Якович: Тобто Ви підкреслюєте, що чим більше думок 

ми наводимо в процесі обговорення, тим краще? 

  

М. Лайтман: Думок, що стосуються даної проблеми, щоб 

прояснити істину. 
  

І. Якович: Чи потрібно і дітей заохочувати висловлювати 

якомога більше різних поглядів на проблему? 

  

М. Лайтман: Так, саме такому підходу ми їх учимо. 
  

І. Якович: Тобто показувати, що будь-яке явище може 
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інтерпретуватися різними людьми по-різному, і тут 

виявляються різні інтереси. Ви наполягаєте, що необхідно 

розкривати питання намірів людей, а не тільки їх видимих 

дій? 

  

М. Лайтман: Все життя і все наше навчання побудовані 

на питаннях, у пошуку відповідей на них, в їх обговоренні. 

  

А. Ульянов: Яким повинен бути результат обговорення? 

  

М. Лайтман: В результаті обговорення має стати 

зрозумілим, як правильно діяти. Але це розуміння 

правильне  лише на даний момент часу. Продовжуючи 

розвиватися, ми стикаємося з новими випадками та 

фактами, ми глибше вдивляємося в дійсність, і знову 

потрібні з'ясування. Такий шлях виховання, вистроювання 

людини. Ми повинні пройти увесь цей шлях, допоки сама 

методика не стане ясною, зрозумілою і застосовуваною в 

житті.  
 

І. Якович: Мені не зовсім ясний зв'язок між 

обговоренням в групі і виправленням себе. Як може 

обговорення вплинути на виправлення кожним себе 

самого? 

  

М. Лайтман: Ми вивчаємо, як людина повинна 

виправляти свої бажання і наміри для того, щоб стало 

можливим існування всіх як «однієї людини з одним 

серцем». При цьому наша здатність до об'єднання 

визначить і нашу можливість розкрити єдиний вищий Закон 

Природи. 
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Цей закон ми можемо розкрити тільки через об'єднання. 

Тому вся наша робота і все наше існування сьогодні  

полягає  тільки в цьому пошуку. Все людство сьогодні 

стоїть на порозі розкриття цього закону, і сама природа 

штовхає нас до цього. Пережиті нами сьогодні катастрофи і 

удари природи - це тиск, який має підштовхнути нас до 

об'єднання і розкриття сили, що поєднує нас. 
  

І. Якович: Ви маєте на увазі, що в процесі обговорення 

різних прикладів з життя діти поступово повинні навчитися 

зв'язувати їх, знаходити закономірності, робити висновки 

про зв'язки між людьми, про взаємини їх самих із зовнішнім 

середовищем, і цей аналіз повинен бути більш чуттєвий? 

  

М. Лайтман: За допомогою логічного аналізу ми 

приходимо до розуміння почуттів. 
  

І. Якович: Тобто діти вчаться вдивлятися в проблему і 

обговорювати її? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Таке обговорення має відбуватися у 

невеликих групах? 

  

М. Лайтман: Чим більше людей, тим краще, але все-

таки варто дотримуватися межі. Зрозуміло, що одна 

людина нічого не може з'ясувати. Це як в судовому 

засіданні, де кожен висловлює свою думку. 
  

І. Якович: Наскільки можливо в такому обговоренні 
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надати кожному можливість вільно висловлювати свою 

думку? 

  

М. Лайтман: Повинні бути відповідальні за порядок, і 
вони повинні стежити за тим, щоб виступ кожного був 
коротким, по суті, не втомлював. 

  

І. Якович: Що означає коротким? 

  

М. Лайтман: Це означає, що можна говорити тільки на 

задану тему. 
  

І. Якович: Але іноді в самому процесі обговорення може 

виникнути ситуація, коли, наприклад, хтось наводить 

приклад, що відводить в сторону, але дуже важливий для 

обговорення. Що робити в такій ситуації? 

  

М. Лайтман: Щоб відповісти на це питання, я думаю, 

нам потрібно спробувати проводити такі зустрічі з батьками, 

і з підлітками. 
  

І. Якович: Може, варто запитати про це самих дітей? 

  

А. Ульянов: Ми зараз пробуємо проводити обговорення 

дещо інакше: робимо первинне обговорення в досить 

великій групі, що складається з 20-30 осіб, а потім ділимо її 

на кілька малих - по 4-5, і вже всередині цих малих груп 

продовжуємо. Спочатку всі разом обговорюють тему в 

цілому, теоретично, а потім в малих групах обговорюються 

практичні питання. Мені хотілося б зараз показати, як 

працює така мала група, а потім в іншому кліпі - до яких 

висновків приходять  уже в спільному обговоренні у великій 
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групі. 
  
 

Кліп 6 

Ведучий: Кожна група протягом 3 хвилин повинна 

обміркувати 3 пропозиції щодо зміцнення зв'язку між 

дітьми в школі. 

Ведуча: 1, 2 ... 3. Почали! 

Обговорення в одній з груп: 

- Ми повинні подумати, як нам покращити відносини 

між нами та іншими учнями в школі. 

- Я думаю, що якщо починається якась сварка, то ми 

повинні зупинитися і подумати, в чому причина, що кожен 

з нас хоче одержати і що отримає насправді, і тоді сварок 

буде менше. 

- Я думаю, що коли сварка вже в самому розпалі, то 

нічого зробити вже не можна. Але до того як я маю намір 

щось комусь зробити, я повинен подумати і зрозуміти, що 

нічого доброго для мене з цієї сварки не вийде. 

- Ну, припустимо, ми зараз сваримося. Що доброго з 

цього вийде? Мені здається, потрібно просто не 

помічати. 

- У мене є пропозиція. Перш ніж ти йдеш битися, 

подумай, що ти сам від цього виграєш. Нічого. Тебе ж і 

звинуватять, і ще отримаєш зауваження в щоденник. І 

все. 

- Коли ми починаємо сваритися, потрібно відразу 

подумати про результат. Якщо ми це зробимо, то, 

швидше за все, прийдемо до висновку, що нікому ця сварка 

не потрібна. 
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Один з дітей записував всі висловлені пропозиції. Він 

зачитує, а діти схвалюють чи ні: 

 1. Перервати сварку - ні. 

2. Перервати сварку і почати обговорювати - так. 

3. Подумати до того, як починаєш сварку - так. 

4. Намалювати плакати, щоб нагадати - ні-ні, постав 

знак питання. 

5. Не звертати увагу - так. 
  

А. Ульянов: Це невеликий приклад, що демонструє 

методику обговорення. 
  

І. Якович: Насправді така методика колись була дуже 

поширена, потім її залишили, але періодично її, в тій чи 

іншій модифікації, таки намагаються застосовувати. 
  

М. Лайтман: Ви думаєте, що, врешті-решт, ця методика 

не приживеться? 

  

І. Якович: Сьогодні це не застосовується, оскільки діти 

дуже шумлять у процесі  такого обговорення і не 

прислухаються один до одного. Але тут я бачу, що вони 

дуже уважно слухають один одного. 
 

М. Лайтман: Мені здається, що якщо ми привчимо їх 
розмовляти й прислухатися один до одного, ми тим самим  
уникнемо багатьох проблем. 

  

І. Якович: Видно з прикладу, як чудово діти слухають. 
  

М. Лайтман: Сам діалог відбивається в них, вони 



 

166 

 

включаються один в одного, а це більше, ніж будь-що інше, 

впливає на поведінку людини. 
  

І. Якович: Що значить «включатися один в одного»? 

  

М. Лайтман: Діти сприймають думки інших, вражаються  

від них, починають розуміти, що в іншої людини є своє 

розуміння ситуації, яке потрібно поважати. Навіть якщо 

вони стикаються з іншою думкою, відмінною від їх власної, 

все одно відчувають, що є можливість діалогу або навіть 

суперечки, тобто вчаться вирішувати конфлікти через 

обговорення, а не через бійку чи агресію в її будь-якій 

формі. Тут є можливість для прояву егоїзму, так як в 

суперечці можна переконати іншу сторону і зробити так, що 

вона прийме мою думку, і цим можна буде пишатися, а це 

велика насолода. 
  

І. Якович: Тобто задовольнити своє его не через 

агресію. 
  

М. Лайтман: Агресія в цей час ніби заспокоюється, 

причому з двох сторін, хоча протилежність не стирається. 

Суперечка вчить нас, що можна прийти до згоди, навіть не 

відчувши своєї поступки. Просто чужа думка якось 

непомітно стає моєю. 
  

А. Ульянов: Це можна, де буде явно видно, як в процесі 

відбуваються зміни думок, показати через відеозйомку 

суперечки. 
  

М. Лайтман: Можна і так, але діти повинні бути готові до 
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цього. Адже дивлячись на себе з боку, вони можуть 

побачити себе наче слабкими, непослідовними, 

поступливими, і це може дати зворотний результат. Тому 

дуже важливо заздалегідь вибудувати в них розуміння, що 

логічний аналіз ситуації, розум ... 
  

І. Якович: Спільне обдумування ... 
  

М. Лайтман: Це краще і правильніше, ніж прояв сили, 

влади, гордині, тобто тих проявів, які людина повинна в собі 

долати. 
  

А. Ульянов: Як виховати таке ставлення? 

  

М. Лайтман: Показувати, що людина не повинна себе 

вести, як осел, який упирається навіть тоді, коли абсолютно 

зрозуміло всім і йому самому, що він неправий. 
  

А. Ульянов: Якщо дитина дійсно себе так веде, можна 

їй показати її саму з боку? 

  

М. Лайтман: Можна, але з обережністю. 
 

А. Ульянов: По-іншому це не спрацює, тільки через 

приклад. 
  

М. Лайтман: Потрібно, щоб вони побачили себе збоку 

кілька разів і переконалися, наскільки їм важко прийняти 

думку іншого. 
  

А. Ульянов: Після закінчення обговорення підвести 

підсумок поведінки кожного? 
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М. Лайтман: Так. Але потрібно донести до них, що ніхто 

не застрахований від такої поведінки, подібні прояви є у 

кожного, і зараз найголовніше - наскільки кожен зможе 

зрозуміти і прийняти думки інших, для того щоб змінитися. 

Потім потрібно повторити подібну ситуацію. 
  

І. Якович: Тобто Ви говорите про виховання в дітях 

поваги до такої якості, як уміння слухати іншого, 

аналізувати і приймати його думку, роблячи своєю. 
  

М. Лайтман: Абсолютно  правильно. 
  

І. Якович: Я думаю, що, з точки зору психології, саме це 

і відбувається під час обговорення. Кожен учасник такого 

діалогу, прислухаючись до думки іншого, звіряє її зі своєю 

думкою і аналізує своє ставлення до неї. І Ви підкреслюєте, 

що саме зміна своєї думки в результаті обговорення – це 

найважливіше. 
  

М. Лайтман: Так. Потрібно зрозуміти, що з самого 

початку у нас немає власної думки. Те, що ми приймаємо як 

свою думку, - всього лише засвоєні з навколишнього 

середовища стереотипи. Щось ми чуємо або читаємо в 

засобах масової інформації, вбираємо звідкись ще. Таку 

суміш ми вважаємо своєю думкою і приносимо її на 

обговорення, щоб з'ясувати щось нейтральне. 
  

А. Ульянов: Це повинен пояснювати або показувати 

інструктор? 
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М. Лайтман: Ні-ні. Це саме те кінцеве розуміння, яке ми 
повинні в дітях сформувати. Людина в такому обговоренні 
повинна бути спочатку нейтральною і готовою прийняти 
будь-який висновок або позицію, які виявляться найбільш 
логічними, цінними для неї. 

  

І. Якович: Можливо, ми повинні навчати того, що кінцева 

думка має ґрунтуватися на якомога більшій кількості фактів, 

і якщо додаються нові, то необхідно врахувати і їх? 

  

М. Лайтман: Так, але в такому випадку залишається 

можливість для незгоди та поділу між думками. Найкраще - 

навчити дітей, що погляди людей насправді сформовані під 

впливом навколишнього середовища і весь час змінюються. 
  

І. Якович: Мені здається, що дуже проблематично вчити 

дитину тому, що насправді у неї немає ніякої  власної 

думки. 
  

М. Лайтман: Чому? 

 

І. Якович: Зрозуміло, що Ви не хочете виховувати 

негнучкість у думках, але, з іншого боку, ми постійно 

приймаємо рішення. 
  

М. Лайтман: І постійно змінюємося. 
  

І. Якович: Так. 
  

М. Лайтман: То ж потрібно показати дитині, що вона 

сама змінюється, щоб вона приймала це з легкістю. 
  

І. Якович: Але це не означає, що у неї немає власної 
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думки, а скоріше, що вона весь час її створює. 
  

М. Лайтман: Потрібно навчити її ставитися до своїх 

поглядів як до чогось швидко минаючого. Тоді вона буде 

ставитися до спільних обговорень як до чогось важливого, 

що допомагає сформувати більш правильну думку. 

А людина, яка постійно змінюється, знаходиться в 

розвитку. 
  

І. Якович: Якщо людина  весь час створює нову думку, 

то це означає, що вона змінюється і розвивається? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Все-таки це не відсутність думки, а її постійна 

зміна. 
  

А. Ульянов: Повернемось до відео кліпу. На наступному 

етапі, після обговорень в малих групах, кожна представила 

свої остаточні висновки перед  усіма, і відбулася загальна 

розмова. 
 

  

Кліп 7 

Ведуча: Зараз представник від кожної групи скаже три 

найосновніших пропозиції його групи, які мають увійти до 

зібрання правил суспільної поведінки. 

Перша група: 1. Не звертати уваги і віддалитися. 2. 

До початку сварки та будь-яких дій уявити себе на місці 

іншого і подумати. 3. Порахувати про себе до п'яти перед 

кожною дією, і подумати, як можна відреагувати без 
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сварки. 

Друга група: 1. Кожному потрібно постаратися краще 

пізнати іншого, щоб випадково не образити його. 2. Якщо 

все-таки трапляється сварка, повинен бути хтось, хто 

їх розведе. 

Ведучий: Що це означає? Це повинні бути постійні 

діти, які під час перерв будуть стежити за порядком? 

- Не обов'язково. Це можуть бути чергові. 

Ведучий: Вони повинні бути з того ж класу чи старші? 

- Мені здається, що вони можуть бути різного віку, це 

не важливо. 

Ведуча: І що ще ви пропонуєте? 

- 3. Якщо хтось з тобою свариться, і ти не розумієш 

причину, то з'ясуй, що він хоче. 

Ведуча: Прямо під час сварки? 

- Ні, до її початку. 

Третя група (читає): 1. Потрібно мати хороших 

друзів, які зможуть захистити тебе в разі сварки з 

іншими дітьми в класі. 2. Потрібно зайняти дітей чимось 

цікавим, щоб запобігти сварки з нудьги. 

Ведуча: Це повинні робити вчителі? 

- І вчителі, і самі діти. 3. Просто вибирати хороше 

середовище, яка буде давати правильні приклади 

поведінки. 
 

 

М. Лайтман: Діти не повинні зачитувати. 
  

І. Якович: Це не добре? 
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М. Лайтман: Ну так, вони спочатку пишуть, а потім не 

можуть точно прочитати. 
  

І. Якович: Але все-таки вони висловили чимало 

пропозицій. 
  

М. Лайтман: Це один з варіантів обговорення. 
  

І. Якович: Мені здається, що обговорення в малих 

групах дозволяє дітям висловлюватися вільніше. 
  

М. Лайтман: Користь від цих обговорень у тому, що вони 

можуть замінити і запобігти численні сварки, непорозуміння 

і з'ясування за допомогою сили. Замість цього, слухаючи 

один одного, включаючись один в одного, переживаючи в 

процесі обговорення різні ситуації, діти можуть протягом 

короткого часу пройти безліч станів і в результаті навчитися 

краще розуміти і відчувати іншу людину, бачити в ній зміни, 

а не ставитися до неї як до бездушної статуї. Тим самим ми 

будуємо людину з абсолютно іншою поведінкою. 
  

А. Ульянов: Але в кінці обговорення краще, щоб діти 

висловили, а не зачитували свої пропозиції. 
  

М. Лайтман: Так, хоча їм важко буде сформулювати. 

Адже вони повинні скласти цілісні пропозиції. А труднощі в 

прочитанні легко пояснюються: адже з моменту, коли вони 

обговорювали і записували, до того, як почали читати, вони 

вже пройшли декілька станів і встигли забути, що писали. 
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І. Якович: На мене справило враження, що в 
пропозиціях дітей вони багато говорили про необхідність 
зрозуміти іншого і про важливість зв'язку між ними. Це дуже 
добре підґрунтя  для побудови правильних взаємин. Діти 
підкреслювали необхідність зрозуміти почуття іншого. 

  

М. Лайтман: Можна для порівняння провести подібне 

обговорення у звичайній школі і просто порахувати кількість 

випадків агресії до і після таких обговорень. Тоді ми 

побачимо, наскільки це позитивно впливає, і, можливо, це 

переконає шкільне керівництво прийняти метод 

обговорення як обов'язковий виховний засіб. 
  

І. Якович: Я б назвала цю методику «цікавим 

обговоренням». Адже обговорення, які проводяться і 

сьогодні, сприймаються як щось надто нудне і 

розпливчасте. А тут були застосовані різні прийоми для 

того, щоб зробити обговорення справді цікавим та 

актуальним. 
  

М. Лайтман: Потрібно зважати на те, що цікавить дітей, 

що відбувається в класі. 
  

А. Ульянов: Підведемо підсумки. Ми сьогодні говорили 

про метод обговорення. Головне правило - тема 

обговорення має бути для дітей актуальною і стосуватись 

подій, що відбуваються в класі і в житті. Хорошим 

результатом обговорення буде безперервний процес: 

з'ясування, зміна думок під його впливом і знову з'ясування. 

Все це повинно ґрунтуватися на логічному аналізі, 

зіставленні, на розумінні того, що наші думки можуть і 
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повинні змінюватися, включаючи в себе думки інших. 

Людина, яка  змінюється, - це людина зростаюча, яка 

розвивається. Ми пропонуємо вийти в школи і там 

застосовувати і розвивати цю методику.  
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РОБОТА З ГРУПАМИ ДІТЕЙ 

РІЗНОГО ВІКУ 

  
Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

  
 

 

А. Ульянов: Сьогодні ми поговоримо конкретно про 

роботу інструкторів з групами дітей і підлітків. 
 

І. Якович: Одна з особливостей роботи з групою 

підлітків... у віці від 12-13 до 18 років, яка впадає в очі, - це 

суттєві відмінності між підлітками різного віку. У результаті 

створюється різниця у розвитку, самовираженні та 

поведінці. Цікаво, що іноді саме молоді люди проявляють 

здатність чітко висловлювати свою позицію, а дорослі 

навіть програють в цьому, виглядають по-дитячому. 
 

М. Лайтман: Тому що діти змінюються. 
 

І. Якович: Так, і темп змін дуже швидкий. 
 

М. Лайтман: Але не завжди вони показують себе 

розумнішими. Бувають періоди плутанини і падінь, а потім 

знову підйом. 
 

І. Якович: Абсолютно правильно. Підліток то виявляє 

самостійність, то знову стає дитиною. Питання в тому, 

наскільки можливо працювати разом чи все-таки варто 
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розділяти їх за віком? 

 

М. Лайтман: Група, в якій перебувають діти різного віку? 

Ні, звичайно, це неправильно. Як 13-річні діти можуть бути 

разом з 16-17 літніми? Це просто як діти разом з 

дорослими. Ні, це неправильно. Йдеться про велику 

різницю між віками 3-6, 6-9, 9-12 і в інтервалі від 13 до 20 

років також є поділ. 
 

І. Якович: Поділ-таки є? 

 

А. Ульянов: Який поділ має бути у віковому періоді від 

13 до 20 років? 

 

М. Лайтман: Потрібно зробити три групи. 
 

І. Якович: Кожні два роки - група? 

 

М. Лайтман: Так, одна група 13-15 років, в залежності 

від рівня дітей. 
 

І. Якович: І від того виховання, яке вони отримали. 
 

М. Лайтман: Так. Потім група  15-17 років. Це підлітки, 

що наближаються до зрілості. І остання група, починаючи з 

18 років, з якими вже можна говорити, як з дорослими. 
 

І. Винокур: Чи завжди потрібно формувати групи 

винятково за віковою ознакою? Наприклад, у нас є діти 12-

13 років, які міркують так, що я можу їм тільки позаздрити. І, 

навпаки, є молоді люди 17-18 років, які менш розвинені. 

Можливо, можна формувати групи за рівнем розвитку, а не 
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тільки за віком? 

 

М. Лайтман: Якщо ти візьмеш групу дітей, скажімо, 12-13 

років, помістиш їх в якісь обмежені рамки і скажеш, що це - 

світ, то діти швидко навчаться в ньому орієнтуватися. Їм 

буде все ясно: там дорослі, тут діти, все впорядковано. 

Вони будуть почувати себе впевнено, обговорювати з 

тобою проблеми і навіть сперечатися. Коли ж їх світ почне 

розширюватися і ускладнюватися, то їм вже буде складніше 

розібратися у всіляких ситуаціях. З'являються нові 

відносини між підлітком і рештою світу, між статями. Цей 

новий світ може лякати, наприклад, службою в армії або 

просто виходом у великий світ без кордонів, без звичних 

рамок. Сама думка про те, що потрібно вийти з-під опіки 

рідного дому, сім'ї та школи лякає, незважаючи навіть на те, 

що всі ці рамки давно набридли, але вони все-таки давали 

впевненість і підтримку. Раптом саме в старшому віці 

підлітки починають відчувати переляк перед великим 

світом, в якому немає обмежень. І тут нам дуже важливо 

допомогти їм зробити цей прорив у великий світ: у армію, 

на заводи, в тривалі подорожі, в лікарні, банки і т. д. Ми 

повинні показати їм життя таким, яким воно є. Вони встають 

вранці і не йдуть до школи, а всією групою їдуть у різні 

місця, туди, де працюють лікарі, інженери, робітники. Вони 

повинні дізнатися про життя, світ. Нехай півдня проведуть в 

автобусі і подивляться на пасажирів - це теж життя, яке 

вони будуть вбирати в себе. 
 

І. Якович: Перетворити невідоме  в знайоме. 
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М. Лайтман: Так, і якомога більше. Це потрібно робити, 

звичайно ж, не в 17 років, а починати набагато раніше і 

поступово. У процесі таких екскурсій діти починають 

бачити, для чого вони навчаються, чому потрібно розуміти 

світ і людей, правильно вибудовувати відносини. Тоді вони 

зрозуміють, що школа готує їх до життя, а тому необхідна. 

Адже сьогодні вони не знають, навіщо вона потрібна: 

«батьки йдуть на роботу, а тому залишають мене в цьому 

місці для нагляду». 
 

І. Винокур: Повернемося до поділу на вікові групи. Ви 

могли б докладніше зупинитися на тому, які теми і які 

акценти повинні бути в роботі вихователів у кожному віці? 

 

М. Лайтман: Я думаю, що в кожному віці потрібно 

говорити про все. Питання тільки в тому, в якій формі це 

передати. Дитині у віці приблизно з 6 років вже потрібно 

пояснювати все. З 2 до 6 років закладаються основи 

загального світогляду, а з 6 років ми починаємо пояснювати 

їм світ більш докладно і повинні пояснювати все. Протягом 

одного року потрібно познайомити дітей з усіма аспектами 

життя людини в суспільстві, і робити це за допомогою 

екскурсій, про які ми говорили. Я ще раз підкреслюю, що 

половину шкільного часу дитина повинна знаходитися за 

стінами школи. 
 

А. Ульянов: У шкільному автобусі? 

 

М. Лайтман: Так. А після цього провести роботу в класі, 

обговорюючи побачене: що люди роблять, для чого 
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потрібний продукт, який вони випускають, де вони цьому 

вчаться і т. д. Потрібно звертати їх увагу не тільки на об'єкт 

екскурсії, але і на людей, тварин, механізми, які там діють. 

Так дитина пізнає життя. У підсумку, чого ми вимагаємо від 

школи? Підготувати людину до життя. 
 

І. Якович: Обговорення після такої екскурсії дійсно дуже 

важливе. По суті, вони отримують матеріал, відчуття, які 

потім необхідно обговорити. 
 

А. Ульянов: І все ж, чи є відмінність у з'ясуванні між 

групами дітей 13-15 і 15-17 років? 

 

М. Лайтман: Різниця в глибині обговорення, в тому, 

наскільки ми розкриваємо світ і можемо пояснити позитивні 

сторони життя і негативні. Чому б, наприклад, не показати 

дітям в'язницю? Подумай, як це правильно зробити. Уяви, 

що вони входять, і за ними закриваються сталеві двері. 

Вони залишаються на тюремному дворі, оглядаються, потім 

їм відкривають двері камер. Навіть поліцейської дільниці 

достатньо! 
 

А. Ульянов: Ми з ними це робили. 
 

М. Лайтман: Ви побачите, як сильно це впливає на 

дитину. І тоді ти почнеш думати, в якому віці це можна 

зробити, як потрібно попередньо підготувати дітей, які 

приклади всередині в'язниці показати, що пояснити з тих 

процесів, які там проходять. Можливо, перш варто повести 

їх в армійську в'язницю або в лікарню. Тут теж треба 

продумати, в яке відділення ти їх ведеш у відповідності з 
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віком. Я вже розповідав, які сильні враження отримав, коли 

в роки студентства вперше побував у пологовому залі. Це 

був просто шок, незважаючи на те, що я виховувався в 

родині лікарів, багато читав і чув немало відвертих розмов 

на ці теми. Сьогодні, звичайно, все більш відкрито, але, тим 

не менше, сам вид крові і всього процесу залишає слід на 

все життя. 
 

І. Винокур: З дітьми обов'язково повинен бути дорослий 

інструктор або з невеликими групами можуть працювати 

молоді люди 17-18 років? Є відмінність у їхньому ставленні 

до дітей? 

 

М. Лайтман: Це дуже специфічні речі. Навіть якщо ми 

показуємо дітям якесь виробництво - будівництво, гараж 

або завод, - то детально пояснюємо  увесь процес. У 

дитини після екскурсії повинно бути чітке уявлення, де вона 

була, що і як роблять на цьому місці, які правила безпеки 

для роботи там існують, чому потрібно їх дотримуватися і т. 

д. Ти пояснюєш їй частину нашого життя, і вона вже знає, 

до чого ця частина відноситься, а не просто дивиться. 

Звичайно, бажано, щоб з дітьми були їхні старші товариші і 

підлітки, які знають більше, можуть порадити, підтримати, 

дати приклад. Але це не повинно заважати їх першому 

емоційному ставленню до побаченого, адже в присутності 

старших діти  змінюються, хочуть мати серйозніший вигляд. 

Треба брати це до уваги. 
 

І. Винокур: Припустимо, є дві різні вікові групи, але діти 

добре знають один одного, ростуть разом і т. д. Чи повинні 
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ми в групі старших дітей робити акцент на їхній підготовці 

до роботи з молодшими, або вони ростуть окремо і тільки 

іноді виконують роль інструкторів? 

 

М. Лайтман: Іноді - як у житті, коли старші приєднуються 

і допомагають молодшим. Звичайно, ми повинні готувати 

майбутніх вихователів, для яких це стане професією. Але 

вся група старших може тільки іноді приєднуватися до 

молодших. Ми не повинні забирати у маленьких можливість 

бути тільки у своєму  товаристві. 
 

А. Ульянов: У попередніх бесідах ми говорили про те, 

що треба розмовляти з дітьми на теми, які їм цікаві. 

Можливо, що молоді в 17 років зовсім не цікава екскурсія в 

лікарню або поїздка в автобусі. Як поєднати це разом? 

 

М. Лайтман: 17 років - це, мабуть, занадто пізно. Ми 

говоримо про роботу, яку починаємо набагато раніше. 
 

А. Ульянов: Я бачу, що в 11-12 років діти дійсно дуже 

хочуть ходити на екскурсії, їм це подобається. У 17 років 

вони вже не збуджуються від якоїсь пропозиції кудись 

поїхати або піти; відвідування лікарні їх не приваблює. 
 

М. Лайтман: Ми не повинні просто тягати їх по всіх цих 

місцях. Після того як вони зрозуміють в цілому, як 

влаштовано і функціонує суспільство, я б почав брати їх в 

більш специфічні місця. Найкраще розділити дітей за 

інтересами і схильностями, і йти з ними в такі місця, які 

можуть задіяти їх професійно. 
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А. Ульянов: Наприклад, тих, у кого більше розвинені 

технічні здібності, взяти на найбільш технічно розвинені 

підприємства ... 
 

М. Лайтман: Так. А тих, кому ближче мистецтво - туди, 

де його можна побачити. Навіть якщо вони нічого не будуть 

там робити, а просто будуть там, то вже вберуть у себе 

атмосферу цих місць, і це дуже важливо. 
 

А. Ульянов: Як має проходити потім обговорення: в 

кожній групі окремо чи всі разом? 

 

М. Лайтман: І так, і так. Як в людському суспільстві є 

розподіл за професіями, і є зв'язок між людьми різних 

професій, так і з дітьми. Але потрібно кожній дитині надати 

можливість побачити все. Людина повинна відчути 

енергетику різних місць і людей: тих, хто займається 

комп'ютерами, в порівнянні з тими, хто пише музику. Дитина 

повинна відчути різницю між службовцем банку, що стежить 

за змінами на біржі, і працівником великої  державної  

установи. Кожен себе перевірить, побачить великий світ. 

Нехай і на ринок сходять, чому б і ні? 

 

І. Якович: Дати їм можливість відчути себе на цих 

місцях? 

 

М. Лайтман: Так. Наприклад, якщо є дівчатка, яким 

цікава мода, відведи їх у магазини-бутіки і дай їм 

можливість подивитися, чи легко відпрацювати там цілий 

день, обслуговуючи вимогливих покупців. 
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І. Винокур: Швидше,  купувальниць. 
 

М. Лайтман: Я  кажу цілком серйозно: діти повинні 

відчути всі сторони життя. 
 

І. Винокур: До цих пір ми говорили про необхідність 

розкрити дітям очі на світ і підготувати їх до повноцінного 

дорослого життя. Але що відбувається між дітьми? Мова 

йде про дві вікові групи: 12-15 та 15-17 і старші. Чи є 

різниця в підході і вибудовуванні відносин між дітьми 

всередині групи? 

 

М. Лайтман: Я думаю, що якщо загальний процес 

організований правильно, то і спілкування між дітьми буде 

більш повним і цікавим, а не обмеженим примітивним і 

агресивним сленгом, як ми це бачимо сьогодні. Школа 

повинна стати справжньою школою життя, так як повинна 

показати всі сторони людського існування. Діти за час 

навчання повинні якомога більше виходити за рамки самої 

школи і брати участь у зовнішньому житті. 

Сьогодні школа стала ненависним місцем, де 

процвітають агресія, наркотики, навіть проституція. 

Потрібно вивести дітей звідти, дати їм можливість 

зустрічатися з поважними людьми, брати участь у 

справжньому житті. Це відведе від них багато проблем. 

Діти повинні відчути, що значить жити у великому 

суспільстві. Після цього не потрібні ніякі слова. Замість того 

щоб брехати їм і пояснювати світ на словах, треба 

показати, що це таке. Потім побачене залишається тільки 

обговорити, оскільки кожен побачив і відчув по-своєму і 
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людей, і їх поведінку. Таке обговорення буде живим і 

цікавим. А що сьогодні діти вивчають у школі? Сухий 

матеріал, який вони не відчувають. 
 

І. Якович: Ви говорите про екскурсії, які повинні дітей 

чомусь навчити. Адже можуть бути і просто екскурсії, в яких 

діти залишаються пасивними і абсолютно не беруть участь 

у цих заходах. Ми сьогодні бачимо, як багато проблем у 

поведінці проявляється саме на екскурсіях. Молодь 

вважається найбільш проблемними гостями в будь-якому 

місці, так як вони заважають, шумлять, найчастіше їх 

абсолютно не цікавить, що їм показують і пояснюють. 
 

М. Лайтман: Повинна бути відповідна підготовка. Ми 

говоримо про групи, з якими працюємо кілька років. Ми їх 

приводимо, наприклад, в аеропорт, туди, де ремонтують 

літаки. Ми даємо їм можливість посидіти в літаку. Їм 

розповідають, як все працює, в чому полягає робота 

льотчиків, як перевіряють багаж пасажирів і т. д. Це не 

може бути нецікаво. 
 

І. Якович: Може дати їм можливість щось зробити 

самим? 

 

М. Лайтман: Можливо. Потрібно показати їм те, що 

бачив не кожен дорослий. Тоді це буде цікаво. Ми повинні 

показати дитині життя, щоб потім воно не стало для неї 

повною несподіванкою, коли все те, чому її вчили в школі, 

виявляється непотрібним. Я думаю, що для цього не 

потрібно багато грошей, а переваги очевидні. Крім усього 
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іншого, це дасть можливість вивести їх зі стін школи, де 

вони варяться в одному казані, а це позбавить нас від 

безлічі проблем. 
 

І. Якович: Ви маєте на увазі поведінку? 

 

М. Лайтман: Так, адже саме від нудьги вони починають 

вести себе в школі агресивно, не знають, як позбутися 

злості і гніву. А тут вони відчують себе зовсім по-іншому. 
 

А. Ульянов: Чи є в процесі таких екскурсій місце для 

з'ясування стосунків між дітьми? 

 

М. Лайтман: Для цього потрібні спеціальні обговорення. 
 

А. Ульянов: Отже, ми повинні працювати за двома 

напрямками. Одне - ознайомлення із зовнішнім світом, а 

друге - вивчення самих себе, своєї природи. 
 

М. Лайтман: Коли ми приводимо їх кудись, і фахівець 

розповідає їм про свою спеціальність, то вони починають 

розуміти, для чого потрібно знати математику, фізику, 

біологію, географію і так далі. Це потроху починає 

проникати у свідомість дитини і оформлятися в чітке 

розуміння, для чого потрібно вчитися. Тому обов'язково, 

щоб у кожному місці діти отримували детальні пояснення 

всього, що відбувається і пов'язували це з навчальним 

процесом. 
 

А. Ульянов: Але чи є можливість для формування 

стосунків  між дітьми в подібних екскурсіях чи все 
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спрямовано тільки на вбирання кожним в себе всього, що 

відбувається? Адже вони виходять на подібні екскурсії 

разом, усією групою. Чи варто якось акцентувати на цьому 

увагу? 

 

М. Лайтман: Можливо, що так, але головна мета – 

отримання враження. 
 

І. Якович: Можна дати групове завдання, в якому кожен 

отримує якусь частину. 
 

М. Лайтман: Звичайно, це обов'язково. Кожен повинен 

записувати і потім скласти звіт: що бачив, яке отримав 

враження. Ми повинні організувати все так, щоб дитина 

вивчила те місце, де побувала. 
 

І. Якович: Вивчила глибше, не поверхнево. 
 

М. Лайтман: Так. Такі екскурсії 1-2 рази на тиждень 

можуть стати засобом для скидання зайвої напруги. 
 

І. Винокур: Про що варто розмовляти з дітьми після 

того, як вони повернулися з екскурсії і обмінялися 

враженнями? 

 

М. Лайтман: Потрібно пояснити, що сьогодні вони 

познайомилися ще з однією частиною великого світу. 

Потрібно з'ясувати, в чому функція цієї частини, що саме 

вона робить для всього суспільства, які люди там 

працюють. Ми пов'язуємо функціонування окремого 

підприємства чи установи з усім суспільством і 
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підкреслюємо, що кожна частина зобов'язана щось робити 

для суспільства. Ми знову повертаємося до поняття 

глобального світу. Обов'язково потрібно обговорити, якого 

типу люди можуть працювати на цьому місці, якими 

знаннями та якими рисами характеру вони повинні 

володіти. З таких окремих кубиків ми формуємо у дітей 

розуміння життя. Разом з цим вони починають по-іншому 

ставитися до навчальних предметів. 
 

І. Винокур: Вони зрозуміють, що самі повинні будуть 

стати необхідною частиною суспільства? 

 

М. Лайтман: Так. Я пам'ятаю, що коли в школі вчив 

хімію, то ненавидів цей предмет, абсолютно не розуміючи, 

для чого мені потрібно знати, як одні атоми і молекули 

з'єднуються і реагують з іншими. І тільки після того, як я 

побачив в аптеці, де працювала моя родичка, як роблять 

ліки - а їх тоді робили прямо на місці, змішуючи різні 

речовини в точних пропорціях, - моє ставлення до цього 

предмету змінилося. Я зрозумів, що тіло людини теж є 

величезною хімічною лабораторією, і став інакше ставитися 

до цього предмету. Тоді у мене з'явилося терпіння і 

готовність слухати про це в школі. 
 

А. Ульянов: Отже, сьогодні ми говорили про поділ на 

вікові групи і про один з головних методів у роботі з дітьми - 

навчальних екскурсіях. Проводити такі екскурсії бажано 1-2 

рази на тиждень, кожна з них повинна супроводжуватися 

підготовкою до екскурсії і обговоренням після неї. Екскурсії 

повинні, у підсумку, зробити свій внесок у формування 
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розуміння, для чого існує світ, чому потрібно його вивчати, і 

в чому проявляється зв'язок кожного з нас зі світом.  
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ПРИКЛАДИ ЕКСКУРСІЙ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов та Ірина Якович 

 

 

 

А. Ульянов: У попередніх бесідах ми говорили про 

необхідність якомога більше показати та пояснити дітям 

навколишній світ, і найкращим засобом для цього є 

екскурсії. Потрібно просто показувати дітям все, що є 

навколо них. Ми вже почали цю роботу, і сьогодні ми 

побачимо невеликий приклад, як це відбувається. Але для 

початку кілька загальних питань. 
  

І. Якович: Є місця, в які обов'язково і в першу чергу 

потрібно приводити дітей. Якщо ми спробуємо скласти план 

таких екскурсій, що буде стояти на перших місцях у цьому 

плані? 

  

А. Ульянов: Я тільки хочу нагадати, що ми говоримо про 

організацію екскурсій для дітей в найрізноманітніші місця, 

починаючи з раннього віку, з 6 років. Приблизно третину 

всього навчального часу бажано використовувати на 

проведення таких екскурсій з наступним обговоренням 

побаченого. 
  

М. Лайтман: Так, і це необхідно для того, щоб по-

справжньому підготувати дітей до життя, а не просто 

виростити роботів, які вміють виконувати певну роботу. 
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І. Якович: Чи потрібно тут розділяти за віком? Скажімо, 

для дітей 6-12 років - одні екскурсії, для старших - інші? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Ми не можемо брати 6-річних 

дітей до лікарні, в морг, на кладовища або навіть у 

відділення поліції або в'язниці. Їм це буде дуже чужим і 

незрозумілим, оскільки це ще не знаходиться в полі їхнього 

зору. 
  

І. Якович: Значить, для віку 6-9 років потрібно 

підготувати спеціальну програму екскурсій? 

  

М. Лайтман: Так, більше природи, близьких і зрозумілих 

для дітей речей. Взагалі потрібно враховувати, що 

зростаюча людина проходить у своєму розвитку всі стадії - 

такі, як неживий, рослинний і тваринний рівень. 
  

І. Якович: Що значить «проходить»? 

  

М. Лайтман: Це етапи її розвитку. Приблизно з 6-річного 

віку, навіть трохи раніше, і до 10-11 років (вікові межі 

можуть змінюватися в залежності від середовища, в якому 

дитина росте), дитина ще перебуває на тваринному рівні 

розвитку. 
  

І. Якович: І що їй підходить в цьому віці? 

  

М. Лайтман: Вона розвивається природним чином, і в 

ній ще не проявляються ті негативні явища, які ми 

спостерігаємо в людському суспільстві. 
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І. Якович: Але вона вже цікавиться тим, що є в її 

оточенні. 
  

М. Лайтман: Так, але це не приваблює її. У ній ще не 

проявляється у всій своїй силі зле начало, вона не бажає і 

не несе зла іншим, а тільки хоче гратися з іншими дітьми. 
  

І. Якович: Так, але у віці 11 років діти вже зазнають 

впливу Інтернету. 
  

М. Лайтман: Кордон і час переходу до іншого періоду, як 

я вже сказав, дуже залежать від того, де саме росте 

дитина. 
  

А. Ульянов: Тобто на початковому етапі діти все-таки 

ближчі до природи. 
  

М. Лайтман: Так. І оскільки в цьому віці діти ближчі до 

природи, до неживого, рослинного і тваринного рівнів у ній, і 

розвиваються більше внутрішньо, ніж зовні, то ми повинні 

брати їх на екскурсії в місця такого рівня. Наприклад, їх 

можна повести туди, де готують їжу, шиють, тобто туди, де 

людина щось робить природним чином. 
  

А. Ульянов: Значить, у віці від 6 до 10-11 років ми 

поведемо дітей туди, де ще не проявляється явно зле 

начало людини. 
  

М. Лайтман: На цьому етапі ми покажемо природні для 

людини промисли, наприклад, життя в селі, утримання 

тварин тощо. 
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А. Ульянов: Як людина одягається, чим харчується, як 

пересувається ... 
  

І. Якович: А як же міські діти? 

  

М. Лайтман: І міські діти повинні знати те ж саме. Всі 

діти в цьому віці цікавляться самими простими, природними 

речами. 

Я бачу по своєму онукові, як він любить, коли приїжджає 

машина, яка вивозить сміття. Вона приїжджає, гримить, 

завантажує всякі контейнери, сигналить - для нього це 

справжня розвага. 
  

І. Якович: Нагадаємо, що вашому онукові 2,5 роки. 
  

М. Лайтман: Так. У відповідності з інтересами дітей 

потрібно їм показувати, наприклад, як вивозиться сміття, 

куди складається і так далі. 
  

І. Якович: Показати, як міська рада це організує? 

  

М. Лайтман: Так, і взагалі з`ясувати  всі питання 

природного постачання людини всім необхідним для її 

життя. 

Мій батько, який працював зубним лікарем, часто брав 

мене з собою в клініку. І мене це розвивало, хоча зубна 

клініка - не таке вже захоплююче місце. Але це дозволило 

мені зрозуміти якісь сторони життя. 
  

А. Ульянов: Лікарня - це вже тваринний рівень розвитку. 
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М. Лайтман: Так, до лікарні можна відвести пізніше, а 

поки що  - туди, де люди їдять, купують все необхідне, 

наприклад, показати підсобні приміщення та склади 

супермаркетів, завантаження та розвантаження, щоб вони 

побачили всю величезну систему, що працює на людину. 

Важливо показувати позитивні сторони. 
  

І. Якович: Показувати й сам процес виробництва 

продуктів харчування? 

  

М. Лайтман: Так-так, показувати все. 
  

А. Ульянов: Різні види транспорту - потяги, літаки - теж  

відносяться до цього рівня? 

  

М. Лайтман: Звичайно. 
  

І. Якович: Поїздка в аеропорт - чудова екскурсія для 

дітей. Але коли ж ми поведемо їх на екскурсію до 

відділення поліції, в тюрму? 

  

М. Лайтман: Напередодні настання того віку, коли у 

підлітків починають проявлятися ті явища, через які вони 

можуть потрапити в ці місця не на екскурсію. Коли це 

починається? 

  

І. Якович: У підлітковому періоді: сьогодні це 11-12 

років. 
  

М. Лайтман: Значить, в цей час можна в додаток до 

всього, що ми вже сказали, повести і в ці місця. 
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І. Якович: На додаток? Знову вести їх туди, де вони вже 

були, як ходіння по спіралі? 

  

М. Лайтман: Але в кожному віці сприйняття зовсім інше. 

Скажімо, харчове підприємство вони побачать зовсім 

іншими очима. 
  

А. Ульянов: Подивляться і помітять те, що не бачили 

раніше. 
  

І. Якович: Тобто варто повторно приходити в ті ж місця? 

  

М. Лайтман: Чому б і ні? Скільки всього різних місць, 

куди ми збираємося їх узяти? Порядку 10-15, не більше. До 

цього можна додати відділення поліції ... 
  

А. Ульянов: Суд. 
  

М. Лайтман: Так. Але не просто зайти і вийти, а дати їм 

можливість побачити на екрані те, що відбувається 

всередині, в камерах, на допитах. Потім показати суд, 

можливо, простежити якусь одну справу від початку до 

кінця. Це повинно бути в м'якій формі, але, тим не менш, 

вражати. 
  

І. Якович: У м'якій формі, тобто не викликаючи страх, не 

показуючи важких моментів? 

  

М. Лайтман: Робити це так, щоб викликати певну ступінь 

обережності, але не лякаючи. Природно, після екскурсії 

повинно бути обговорення. 

Так протягом декількох років вони побувають і в лікарні, і 
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в інших місцях. Потрібно продумати, куди і коли можна з 

ними піти, але в будь-якому випадку потрібно показати все. 

Я у віці 18 років побував і в морзі, і в пологовій палаті, де 

довелося побачити багато чого. І я добре пам'ятаю, як 

побачене змінило в мені і моїх товаришах ставлення до 

жінок. 
  

І. Якович: Змінило в кращу сторону? 

  

М. Лайтман: Так. Ми стали поважати ті страждання, які 

випадають на долю жінок. Можна також показати установи, 

де проходять лікування наркомани й алкоголіки. 
  

І. Якович: Це вже в більш зрілому віці, перед самим 

виходом у доросле життя. 
  

М. Лайтман: Багато що залежить від складу групи, тут 

важко визначити точні вікові межі. 
  

І. Якович: Тобто треба враховувати характер і склад 

групи? 

  

М. Лайтман: Обов'язково. Якщо раптом ми помічаємо, 

що ці явища проникають в групу, відразу ж потрібно 

організовувати таку екскурсію для того, щоб запобігти 

хворобі, а не лікувати її. 
  

І. Якович: Якщо, наприклад, в групі є прояви агресії, то 

потрібно робити екскурсію в поліцію і в суд? 

  

М. Лайтман: Ну, так, щоб вони зрозуміли, що є межі. 
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А. Ульянов: І чим така поведінка може закінчитися. 
  

М. Лайтман: Після такої екскурсії обов'язково повинно 

бути обговорення. 
 

І. Якович: Як правильно підготувати дітей до таких 

екскурсій, особливо в ранньому віці? 

  

М. Лайтман: Я думаю, ми повинні розкрити перед ними 

всі ці місця як наше довкілля. Як ми подивилися банки, 

зоопарки, харчові підприємства, транспорт та інші місця, 

так і в'язниця, поліція і лікарня - наше середовище. 
  

А. Ульянов: Показати різноманітність зовнішнього світу? 

  

М. Лайтман: Правильно. Але важливо показати, як це 

працює всередині. Якщо дитина приходить у якесь місце, 

хоче, наприклад, купити щось... 
  

А. Ульянов:  Потрібно показати, що за пакетиком 

солодощів, які людина купує, стоїть ціла галузь 

промисловості. 
  

М. Лайтман: Саме так, тому що це побудує в людині 

розуміння того, наскільки наш світ інтегральний, і як у 

виробництві найпростішої речі можуть брати участь безліч 

людей різних професій, що працюють цілодобово, 

транспортні засоби, різні країни. 
  

І. Якович: І весь час повертатися і нагадувати про ті 

місця, де вони були, так як діти схильні забувати. 
  



 

197 

 

М. Лайтман: Так. Але з кожним поверненням ми 

поглиблюємо розуміння всіх систем. Скажімо, два роки 

тому ми були на якомусь харчовому підприємстві і знову 

повертаємося до нього. Потрібно розширити погляд, додати 

нові аспекти, наприклад, як проходить технологічний 

процес, які хімічні речовини використовуються, як продукти 

зберігаються і т. д. Весь час через розповіді та обговорення 

ускладнювати і розширювати їх погляд. І так діти 

природним чином будуть це вбирати, у них сформується 

правильне розуміння складності світу, інтегральної 

залежності всіх його частин. Їм стане зрозуміло, що якщо 

весь світ працює на одну людину, то і людина повинна 

внести свій внесок у світ. Вони просто будуть бачити, що за 

кожною нашою самою простою дією, як, наприклад, купити 

щось у магазині або випити чашку кави в кафе, стоїть 

робота безлічі систем. 
  

І. Якович: Замість того, щоб виховувати їх як 

споживачів, Ви пропонуєте набагато ширший підхід. 
  

М. Лайтман: Такий підхід правильно налаштовує людину  
у її ставленні  до світу. Мені здається, що саме такий підхід 
повинен стати напрямком у вихованні, хоча може здатися, 
що це зовсім і не відноситься до виховання, а більше до 
освіти. 

  

І. Якович: По суті, це справжні уроки 

суспільствознавства. 
  

М. Лайтман: Ну, цього я не знаю. 
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І. Якович: Діти ненавидять цей предмет, тому що на 

ньому говорять про якісь занадто високі речі, а Ви 

пропонуєте ввійти в життя. 
  

М. Лайтман: Не займатися балаканиною, а 

обговорювати після екскурсій. 
  

А. Ульянов: Чи повинна бути перед  екскурсією 

підготовча бесіда? 

  

М. Лайтман: Підготовка повинна бути якомога 

простішою. 
  

І. Якович: Наприклад? 

  

М. Лайтман: Сказати, на яке підприємство ми йдемо, що 

воно випускає, де застосовується його продукція. Далі, 

зрозуміло, повинна бути людина, яка водить по 

підприємству і показує весь процес, починаючи з доставки 

сировини і закінчуючи перевіркою якості продукції в 

лабораторіях. 
  

А. Ульянов: Я пропоную подивитися приклад того, як 

проводилася підготовка до екскурсії у відділення поліції в 

одній з наших груп. Після сьогоднішньої бесіди, можливо, 

ми щось змінимо. Давайте подивимося відео кліп. 
  
  

Кліп 8 

Вихователь: Сьогодні ми підемо на екскурсію в одне з 

відділень поліції. Дуже важливо, як ми підготуємося до цієї 

екскурсії. Перш за все, я хочу дізнатися, що, на ваш 
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погляд, повинна робити поліція? 

- Поліція потрібна, щоб запобігати спалаху егоїзму, 

коли він розвивається, і щоб люди дотримувалися законів. 

- Щоб дотримувався порядок. 

- Щоб охороняти закони, і щоб не було на волі надто 

багато злодіїв, так як вони будуть погано впливати на 

інших людей. 

Вихователь: Хто з вас хоче бути поліцейським і 

чому? 

- Тому що він все вирішує і стежить за людьми. 

- Тому що охороняє спокій у місті. 

- Тому що він робить добру справу для всього міста. 

Вихователь: На чому потрібно сконцентруватися під 

час екскурсії? 

- Пам'ятати про нашу єдність і намагатися 

підтримувати один одного. 

Вихователь: Що ми хочемо дізнатися з екскурсії? 

- Ми хочемо побачити, як поліція працює насправді, а не 

просто почути від когось чи побачити в кіно. 

- По-моєму, ми повинні побувати в поліції, щоб 

побачити, до чого призводить розвиток егоїзму, і 

захотіти об'єднатися і більше віддавати. 

Вихователь: У виправленому суспільстві буде 

необхідність в поліції? 

- Ні, тому що ні в кого не буде спалахів егоїзму. 

- Ні, всі будуть у властивості віддачі, і ніхто не буде 

шкодити іншому. 

- Не буде поліції такої, як сьогодні, а буде така, яка 

буде у властивості віддачі. 
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А. Ульянов: Це тільки підготовка. Я б хотів запитати, чи 

є у Вас зауваження з цього фрагменту? 

  

М. Лайтман: Я не знаю, яким буде продовження, що 

дітям розкажуть і покажуть в поліції. Я бачу, що діти самі 

відповідають, для чого потрібна поліція. Так що 

створюється враження, що вони це знають. Можливо, що 

на місці вони побачать те, про що не знали. 
  

І. Якович: І тоді вони зрозуміють різницю. Але коли така 

невелика група знаходиться в досить великій державній  

установі, де можна сконцентруватися на самих різних 

аспектах, чи потрібно спрямовувати увагу дітей на щось 

конкретне? Наприклад, щоб один дивився на будову 

приміщення, інший - на зв'язок між об'єктами і т. д., а потім 

скласти загальну картину? 

  

М. Лайтман: Ні. Потрібно навчити їх дивитися і бачити. 

Той, хто проводить екскурсію, спочатку повинен пояснити 

схему будівлі: в ній є внутрішній закритий двір, встановлені 

відеокамери, як туди входять, де знаходиться охоронець і т. 

д. Діти повинні побачити всю складність цього механізму, 

зрозуміти, якого типу люди тут працюють. 
  

І. Якович: Тобто протягом екскурсії потрібно звертати 

увагу на деталі, з яких і складеться загальне враження? 

  

М. Лайтман: Важливо навчити їх в будь-якому явищі, з 

яким вони стикаються, помічати деталі і з них вибудовувати 

загальну картину і своє ставлення до неї. 
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І. Якович: Чи потрібно нам заздалегідь подумати про ті 

речі, на які ми хочемо звернути увагу дітей? 

  

М. Лайтман: Можливо. 
  

І. Якович: Просто серед безлічі деталей можна упустити 

головне. 
  

М. Лайтман: Можливо, Ви праві. Це багато в чому 

залежить від дорослих, від тривалості екскурсії, від кількості 

дітей в групі. Тут ми бачимо дуже велику групу, і самі діти 

ще не в тому віці, коли є небезпека вчинити злочин. 
  

А. Ульянов: Вони більше хочуть бути поліцейськими. 
  

М. Лайтман: Тому саме цих дітей я б не повів у 

відділення поліції. Така екскурсія більше потрібна тим 

дітям, у яких вже з'являються злочинні спонукання. Це, як 

ви сказали, вік приблизно 11 років. 
  

А. Ульянов: На цій екскурсії дітям показали дещо інший 

аспект роботи поліції. Давайте подивимося. 
  
  

Кліп 9 

Поліцейський-Екскурсовод: Мене звати Олег, я буду з 

вами протягом найближчої години. Ви зайдете в місця, де 

все відбувається по-справжньому. 

 Ось, наприклад, робот, який застосовується для 

розпізнавання вибухових речовин. У нього, як ви бачите, є 

зброя, за допомогою якої він може відкрити пакет з 
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підозрілою речовиною. Поліцейські надягають спеціальні 

захисні костюми. Хто-небудь хоче спробувати? 

(Кілька дітей надягають костюми, всі дивляться, як 

працює робот. Потім діти дивляться фільм.) 

Поліцейський-Екскурсовод: Зараз ми знаходимося в 

кімнаті, де приймають телефонні повідомлення про події. 

Це довідкова «02». Всі дзвінки та повідомлення 

записуються в комп'ютері. 

Ось, наприклад, зараз на екрані ми можемо бачити, що 

сьогодні, починаючи з 2:00, було прийнято 628 дзвінків. 

Можна також бачити карту міста, і на ній видно 

переміщення всіх поліцейських машин в даний момент 

часу. 

Хлопчик: Що відбувається, якщо щось трапляється, і 

немає вільної поліцейської машини? 

Поліцейський-Екскурсовод: В першу чергу ми 

посилаємо машини на самі термінові і серйозні події, а те, 

що не так терміново, повинно почекати. 

Дівчинка: Поліцейські не бояться мати справу зі 

злочинцями, терористами? 

Екскурсовод: Всі ми люди, але поліцейські отримують 

спеціальну підготовку, тренуються і в навичках 

рукопашного бою, і у використанні зброї. 

Вихователь: Чи відчувають поліцейські зв'язок між 

собою і взаємозалежність? 

Поліцейський-Екскурсовод: Звичайно, вся робота 

поділена на всіх, і якщо один з якихось причин не виконує 

своєї частини, то інші повинні взяти це на себе. 

Поліцейські працюють парами, і, звичайно, в такій 
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ситуації вони підтримують і навіть охороняють один 

одного. 
  

І. Якович: Це дуже цікаво! 
  

М. Лайтман: Чому б не зробити більше таких уроків в 

школі? 

  

І. Якович: Мені  самій ніколи не доводилося бувати у 

відділенні поліції. 
  

М. Лайтман: Я, до речі, не думав, що дітям покажуть 

саме цей аспект роботи поліції. Можна ще й ще 

поглиблювати. 
  

А. Ульянов: Мені хотілося б показати і обговорення, яке 

відбулося після відвідування. 
   
  

Кліп 10 

Вихователь: Чи змінилося у чомусь ваше уявлення про 

роботу поліції після того, як ми там побували? 

- Зараз мені здається, що і у виправленому суспільстві 

повинна бути поліція. 

Вихователь: Чому? 

- Якщо щось трапиться, хтось повинен вжити заходів, 

допомогти. 

- Але якщо світ буде виправлений, то чому має щось 

погане статися? 

- Поліція не лише заарештовує злочинців, але і робить 

інші речі, тому вона буде потрібна. 
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- Потрібна буде поліція, вона буде стежити за тим, 

щоб ніхто не свердлив дірку в загальному човні. 

- У виправленому суспільстві не буде поліції, так як ні в 

кого не буде навіть думки красти або шкодити 

ближньому. 

Вихователь: Чи було щось, що здивувало вас, чого ви 

не очікували? 

- Мене здивувало, як швидко поліція реагує на дзвінки, 

як відразу ж надсилається машина на місце. Але все одно 

це цілий процес, і взагалі все в світі влаштовано складно. 

- Для мене було новим, що у світі скоюється так 

багато злочинів. 

Вихователь: Чи додала ця екскурсія щось до нашого 

об'єднання? Чи вдалося нам тримати намір на об'єднання 

під час екскурсії? 

- Так, додала. Поліцейський сказав, що коли двоє 

працюють разом, то вони підтримують один одного, 

кожен відчуває спину іншого. 

- Я замість об'єднання відчула, навпаки, роз'єднання, 

тому що говорили про злочинців. 

- Я зрозумів головну думку: якщо є роз'єднання, ми 

повинні швидше поширити наш метод, і тоді ослабнуть 

злочинці, і всі зможуть об'єднатися. 
 

М. Лайтман: Я їм заздрю. 
  

І. Якович: У виправленому світі буде місце поліції? 

  

М. Лайтман: Буде, як діти правильно сказали, так як 

вона потрібна не тільки для того, щоб боротися з 
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негативними явищами. 
  

І. Якович: У неї будуть інші функції. 
  

М. Лайтман: Як сказано: «Постав охоронців і стражників 

у всіх воротах своїх». Для того щоб правильно 

вибудовувати зв'язок між нами, хтось повинен 

спрямовувати, організовувати, ну, скажімо, рух на вулицях. 

І взагалі в будь-якому місці, де повинен бути зв'язок між 

людьми, потрібно встановлювати... 
  

І. Якович: ...порядок, а, отже, повинні бути люди, які 

відповідають за це. На Ваш погляд, сприйняття дітей 

розширилося завдяки цій екскурсії? 

  

М. Лайтман: Безсумнівно. Видно, що вони стали більше 

відчувати і розуміти. Ми не можемо в повній мірі це оцінити, 

але діти ввібрали атмосферу роботи колективу зі складною 

і скоординованою системою, яка постійно охороняє всіх 

нас.  
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ПОХОДИ І ЛІТНІ ТАБОРИ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

  

А. Ульянов: Сьогодні ми зупинимося на таких формах 

взаємодії, як похід, екскурсія та літній табір. Ми 

постараємося з'ясувати всі питання, що стосуються 

табірного життя. 
  

І. Винокур: Літній табір - гарна можливість познайомити і 

з'єднати між собою молодь з різних частин країни. Оскільки 

організація такого табору вимагає ретельної підготовки, ми 

хочемо з'ясувати ряд питань по цій темі. Але перш хотілося 

б почути Вашу думку, д-р Лайтман, про те, як Ви уявляєте 

собі цей табір і які його цілі. 
  

М. Лайтман: Ви називаєте цю дію походом, а я називаю 

практичним навчанням - не бачу просто подорожі. Перш за 

все, згідно місцевості, в яку ви прямуєте, слід продумати 

навчальну, виховну і освітню схеми. Сюди входять історія, 

національні традиції, географія. Іншими словами, кожен 

похід включає в себе багато різних аспектів. Крім того, в 

процесі подорожі ви хочете згуртувати учнів і підвищити 

кваліфікацію вихователів, доручивши їм більш 

відповідальну роботу. Ми не тільки вивчаємо пам'ятки, але і 

підвищуємо професійні вміння, надаючи новачкам 
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можливість проявити свої здібності. Змінюючи посади, ми 

даємо можливість хлопцям вивчити різні форми поведінки в 

групі. Можливо, слід заздалегідь розподілити між ними 

завдання: один проводить бесіду про цілі подорожі, інший 

пояснює маршрут, третій знайомить з пам'ятками і т. д. 

Необхідно допомогти кожній дитині підготуватися до її 

посади, навчити, як їй потрібно діяти. А вихователю слід 

бути якомога менш помітним. 
  

І. Якович: Це значить, що він повинен проробити всю 

організаційну роботу заздалегідь. 
  

М. Лайтман: Необхідно готуватися разом. Перед 

екскурсією або походом слід провести загальні збори: куди 

вирушаємо, навіщо, які цілі перед собою ставимо. Вся група 

повинна бути підготовлена. 
  

І. Якович: До цілей? 

  

М. Лайтман: До всього, адже сюрпризів бути не повинно. 

Сюрпризи проходять повз увагу. 
  

І. Якович: Ви маєте на увазі, що вони повинні знати про 

все, що буде відбуватися? 

  

М. Лайтман: Вони повинні знати, куди і для чого йдуть - 

це ясно. Крім того, під час подорожі кожен повинен за щось 

відповідати: за пісні, спорядження, забезпечення водою та 

інше. Необхідно задіяти абсолютно всіх, щоб кожен в 

чомусь брав участь. Вихователь тільки стежить з боку, щоб 

всі виконували свої обов'язки з максимальною 
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відповідальністю - вони нібито самі все організують. 
  

І. Винокур: Ми вже розділили хлопців на групи, згідно 

питань, якими вони хочуть займатися. Вони об'єдналися 

невеликими колективами та обговорили, що і як будуть 

робити. Свої пропозиції вони розіслали всім учасникам 

походу. Ми не проводили спільну зустріч з дівчатками - не 

знаю, чи правильно це. 
  

А. Ульянов: Хлопчики і дівчатка готувалися окремо. 
  

І. Винокур: Можливо, вони повинні зустрітися, 

обговорити всі пропозиції і виробити спільний план? 

  

М. Лайтман: Це ви повинні перевірити на місці в 

залежності від характеру середовища та загальної 

атмосфери. 
  

І. Якович: Наскільки слід возвеличити цілі об'єднання і 

згуртування, в порівнянні з освітніми питаннями? 

  

М. Лайтман: Припустимо, ви відправляєтеся на північ 

країни. Нехай спочатку вивчать в Інтернеті інформацію про 

цей район, знайдуть цікаві місця і пам'ятки, роздрукують 

карту, зроблять пам'ятки для всіх про мету походу. Все це 

вони повинні підготувати. Тоді після прибуття на місце вони 

будуть знати, де знаходяться. 
  

І. Винокур: Хлопці з нетерпінням чекають виходу на 

природу, коли можна розслабитися, побути з друзями. Як в 

цей збуджений стан включити бажання об'єднатися і щось 
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вивчити? Як викликати в них відчуття, що ця додаткова 

цінність їх збагачує? 

  

А. Ульянов: Як зробити це правильно, а не просто 

кричати в мікрофон заклики до об'єднання? 

  

М. Лайтман: Якщо ми хочемо, щоб похід всім створив 

гарний настрій і залишив приємні враження, то повинні 

діяти дуже просто. Ми говоримо про дружбу і об'єднання, 

але це властиво не тільки нам. Просто у нас є додаткова 

цінність, так як за допомогою об'єднання ми досягаємо ще 

якогось особливого рівня сприйняття і відчуття реальності. 

Але гарний настрій під час походу - хто цього не хоче?! 

Хіба, відправляючись у відпустку, люди починають 

сваритися? Навпаки, вони хочуть, щоб все було 

злагоджено, і забувають про розбіжності. Хлопці хочуть 

розслабитися? Так чому ні?! Для чого вони вирушають у 

похід? Порухатися, повеселитися. Але спробуйте випустити 

їх енергію заздалегідь в піснях і фізичних вправах, дайте їм 

максимальну можливість розрядитися позитивним чином. 
  

 І. Винокур: Ясно! Які дії більше підходять для 

хлопчиків, а які для дівчаток? Можливо, щось можна робити 

разом? 

  

М. Лайтман: Важко сказати. Я думаю, що варто 

передати ініціативу їм і не втручатися зі своїми 

пропозиціями, які нагадують накази. Нехай все влаштується 

природно. Звичайно, це вік, в якому все крутиться навколо 

відносин між дівчатками і хлопчиками. Якщо ти йдеш зі 
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змішаною групою, то 99% подорожі буде пов'язано з їх 

відносинами. Тут нічого не вдієш - це природа людини. 
  

І. Якович: Але чи варто всередині цього «виру» 

влаштувати якісь окремі акції? Припустимо, дівчатка 

протягом години або двох займаються якимись своїми 

справами або щось обговорюють. Це виглядає занадто 

штучно? 

  

М. Лайтман: Це можливо за умови, що дія природна для 

даної статі, а не тому, що їх ділять тільки заради того, щоб 

відокремити. Але в яких саме заходах вони можуть діяти 

окремо, я не знаю, тому що не знаю, куди саме ви 

вирушите. 
  

І. Винокур: Ми їдемо в дуже гарний куточок природи, з 

водоймами навколо. Там є великий зал для різноманітних 

заходів, а також різні майданчики на відкритому повітрі. Ми 

плануємо екскурсії, семінари, пікнік біля багаття. 
  

М. Лайтман: Вони будуть там кілька днів? 

  

І. Винокур: Два дні з ночівлею. Всі заходи вони вибрали 

самі. Але якщо хлопчики раптом вирішать пограти в 

футбол, чим зайнятися дівчаткам? 

  

М. Лайтман: Тим, чого вони хочуть, згідно жіночій 

природі! 
  

І. Винокур: Протягом освітніх заходів ми хочемо їх 

згуртувати ... 
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М. Лайтман: Вивчати щось можна й іншим способом: 

дівчатка проти хлопчиків. Влаштуйте змагання: запитання, 

відповіді. 
  

А. Ульянов: Хлопчики програють! 
  

М. Лайтман: Дуже добре! 
  

І. Якович: Щось на зразок вікторини? 

  

М. Лайтман: Вибираємо двох дівчаток і двох хлопчиків, 

які ставлять запитання, а решта хай відповідають. 

Влаштуйте взаємодію і в такій формі. Зрозуміло, це 

розпалює пристрасті, але приносить користь. 
  

І. Винокур: У підлітків дуже швидко втрачається 

концентрація уваги - вже через 15 хвилин обговорення вони 

зайняті чимось іншим. 
  

М. Лайтман: Потрібно все робити у вигляді змагання - 

гарного змагання. Це допомагає утримати увагу. 
  

А. Ульянов: Що Ви маєте на увазі під «гарним 

змаганням»? 

  

М. Лайтман: Кожен пишається своїм умінням що-небудь 

зробити - використовуйте це. 
  

І. Винокур: Змагання між хлопчиками, щоб привернути 

увагу дівчат? 

  

М. Лайтман: Ні-ні. Краще нехай змагається група проти 
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групи. Не треба влаштовувати змагання між хлопчиками на 

очах у дівчаток - це виглядає егоїстично. 
  

І. Винокур: В такому змаганні є нагороди, призи? 

  

М. Лайтман: Вирішуйте самі. Головне, щоб була весела 

атмосфера і добрий гумор. 
  

І. Винокур: Який вид рефлексії або підведення підсумків 

Ви радите робити після кожного заходу? Чи варто взагалі 

говорити про те, що ми зробили, чого досягли? 

  

М. Лайтман: Це теж не повинно проходити з усією 

серйозністю, адже ви на відпочинку. Неможливо зробити з 

походу університет. 
  

І. Винокур: Не варто руйнувати їм задоволення? 

  

М. Лайтман: Не тільки не варто – не можна цього 

робити. Але обов'язково потрібно в кожній дії 

підкреслювати цінність об'єднання і важливість групи. 

Хлопці повинні знати, що в кожному заході є додатковий 

виграш - духовний - в об'єднанні між ними. Цю думку 

потрібно постійно в собі утримувати. 
  

І. Винокур: Як вони дізнаються, досягли вони чогось чи 

ні? Як звернути їх увагу на це? 

  

М. Лайтман: За допомогою короткого обговорення. 

Можливо, вони повинні вибрати особливу комісію, яка буде 

оцінювати успішність кожного заходу. 
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А. Ульянов: Давати оцінку кожному або групі? 

  

М. Лайтман: І кожному, і групі, але не порівнювати 

хлопчиків відносно дівчаток. Змагання між хлопчиками 

користі не приносить. 
  

А. Ульянов: Скажімо, група дівчаток дає оцінку групі 

хлопчиків і навпаки? 

  

М. Лайтман: Припустимо. 
  

І. Якович: Можна також давати оцінку самим собі. 
  

М. Лайтман: Але з гумором. 
  

І. Якович: Кількість обговорень повинна бути 

обмеженою - не більше 3-4 разів на день? 

  

М. Лайтман: Так, причому кожне - не більше чверті 

години. 
  

І. Якович: Інакше тільки принесе шкоду. 
  

І. Винокур: У перший день походу ми хочемо 

влаштувати семінар знайомства - розтопити лід, пізнати 

один одного. 
  

М. Лайтман: Навіщо? Вони будуть їхати дві години в 

автобусі - познайомляться. 
  

А. Ульянов: Багато хто з них зустрічаються вперше. 
  

І. Винокур: Є також хлопці з інших районів. Тому ми 
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хочемо почати з семінару, який би їх зблизив. Що варто 

зробити, щоб вони розповіли про себе, не викликавши 

насмішок? 

  

М. Лайтман: Це ви побачите на практиці. Дія сама по 

собі підкаже вам форми. 
  

А. Ульянов: Але що сприяє зближенню людей, змушує 

їх розкритися? 

  

М. Лайтман: Один розкривається в тому, що починає 

танцювати і стрибати разом з усіма навіть без бажання. 

Інший - в тому, що сидить у кутку і захоплюється 

товаришами. Є такі, яких доводиться втягувати силою, а 

потім неможливо зупинити. У кожного свій характер. Дати 

конкретні рекомендації важко, тому що я не знаю, наскільки 

вони сприйняли наш матеріал, наскільки до нього готові. 

Тому залучати їх до участі потрібно дуже обережно. Хлопці, 

які отримали виховання в нашому центрі, багато знають, 

розуміють, володіють досвідом. У них все йде легко і рівно. 

А у новеньких такого досвіду немає. Не можна, щоб у них 

виникло почуття неповноцінності. 
  

 І. Винокур: Ми готуємо наших хлопців до того, що вони 

зустрінуться там з підлітками, яких не знають. Що саме їм 

варто пояснити? 

  

М. Лайтман: Ми приймаємо і обслуговуємо гостей - з 

цього випливає все інше. Більше нічого не треба. 
 

І. Винокур: Зрозуміло. Наступне питання стосується 
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перерв між заходами, тобто вільного часу. Як провести і 

цей час з користю, не допускаючи небажаних пригод? 

  

 М. Лайтман: Мені не зрозуміло, що таке «вільний час». 

Дійсно дуже небезпечно залишати підлітків без нагляду - не 

варто цього робити. Вони повинні постійно бути в полі зору 

- збирати хмиз для багаття і т. д. До речі, вони самі готують 

обід? 

  

І. Винокур: Так. 
  

 М. Лайтман: Відмінно. Тож і дійте. 
  

 І. Винокур: Виходить, немає такого поняття як 

«відпочинок»? 

  

М. Лайтман: Ні. 
  

 І. Якович: Навіть якихось півгодини? Підлітки часто 

скаржаться, що якщо заходи йдуть без перерв, то вони 

викликають негативну реакцію. 
  

М. Лайтман: Розтягніть заходи - замість півгодини 

займайтеся годину або дві. 
  

І. Якович: Зробити розклад відносно широким, щоб час 

не підтискав? 

  

М. Лайтман: Так, але не залишайте абсолютно вільний 

час, це не добре. 
  

І. Винокур: В одній із розмов Ви говорили про те, що в 



 

216 

 

походах хлопчики і дівчатка виконують різні функції. Як це 

реалізувати під час пішого походу? Адже можна просто 

милуватися видом, а можна додати до цього додаткову 

цінність. 
  

М. Лайтман: Перш за все, хлопчики повинні розділитися 

на дві групи: одна група йде на чолі колони, а інша її 

замикає. Крім того, кожен повинен бути відповідальним за 

те, щоб нічого не сталося, допомагати і підтягувати 

відстаючих. Якщо хтось втомився, то всі зупиняються на 

відпочинок, не звинувачуючи слабких. Похід повинен бути 

веселим, з піснями, жартами. 
  

 І. Винокур: До якого висновку ми повинні дійти після 

закінчення екскурсії? Чи повинно бути якесь продовження? 

  

М. Лайтман: Я порадив би зняти фільм, навіть не один. 

Кілька людей повинні бути постійно з камерами. Потім із 

знятого матеріалу зробити не просто кліпи, а справжній 

фільм з різними доповненнями і поясненнями: процес 

обговорень, різні дії. Може вийти дуже цікавий фільм можна 

показати його на шкільному телеканалі. Зрозуміло, по 

закінченні подорожі необхідно згадати всі його етапи та 

поговорити про враження та здобутки. Чи змінилося у них 

ставлення до групи і до кожного товариша? З ким 

познайомилися, з ким зблизилися? Хто сподобався, а хто - 

не дуже? Звичайно, ці питання повинні з'ясовуватися 

делікатно, проте всі повинні бачити чіткі результати. Я 

думаю, їм буде що сказати. Найбільша цінність подорожі 

полягає в умінні ставитися до групи так, щоб рахуватися з 
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іншими. На це слід звернути особливу увагу. Можливо, 

будуть смішки і сльози, але головний висновок повинен 

бути таким: я знаю, як поводитися в групі, щоб зі мною було 

зручно. 
  

І. Якович: Отже, найбільш важливий критерій - здатність 

рахуватися з іншими? 

  

М. Лайтман: Так, наскільки я зручний для інших. 
  

І. Винокур: І це завдання повинне бути поставлене з 

самого початку подорожі? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Від цього залежить успіх людини 

в житті. 
  

І. Якович: І це варто їм сказати? 

  

М. Лайтман: Так. Мова йде про успіх у людському 

суспільстві. Адже ми хочемо виховати їх так, щоб їм було 

добре в житті. Людина, яка вміє створювати навколо себе 

сприятливу, зручну атмосферу, досягає багато чого. І цьому 

ми хочемо їх навчити. 
  

І. Якович: Поставити перед ними цю мету з самого 

початку. 
  

М. Лайтман: Я повинен навчитися вести себе так, щоб 

інші люди захотіли бути поряд зі мною. 
  

І. Якович: Зараз вони думають в протилежному 

напрямку - тільки про себе. 
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М. Лайтман: Помилково думати, що перевагою над 

іншими можна чогось досягти. Навпаки! Можна 

запропонувати їм після подорожі провести таємне 

голосування: з ким краще, приємніше, зручніше бути в 

поході? 

  

І. Якович: Це змагання не створить атмосферу 

роз'єднання? 

  

М. Лайтман: Ні, адже ми говоримо їм про це заздалегідь. 
  

І. Якович: Іншими словами, має бути якесь заохочення 

за те, що ти рахуєшся з іншими? 

  

М. Лайтман: Так. Вони повинні знати, що подорож - це 

навчання, і в цьому її важливість. 
  

А. Ульянов: Підлітків, як правило, захоплює в поході 

розважальна частина: багаття, пісні. Як зацікавити їх 

історією і географією? 

  

М. Лайтман: Але ж у них будуть з цих питань змагання, 

вікторини. А вікторина - це вже гра. 
  

А. Ульянов: Дякую за цікаве обговорення. Після 

екскурсії ми покажемо вам знімки і розповімо про те, як усе 

відбувалося. Я впевнений, що у нас все вийде! 
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ВІДМІННОСТІ У ВИХОВАННІ 

ДІВЧАТОК І ХЛОПЧИКІВ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

  
 

 

І. Винокур: Ми торкнемося незвичної теми - про 

дівчаток-підлітків. Ірино, можливо, почнете Ви, як 

вихователь групи дівчаток? 

  

М. Лайтман: Я тільки із самого початку хочу попередити, 

що в цій області в мене майже немає досвіду. 
  

І. Якович: У сфері виховання дівчаток? 

  

М. Лайтман: Так, незважаючи на те, що у мене є дві 

дочки і син, їх виховання пройшло повз мене, оскільки я в ту 

пору був дуже зайнятий навчанням і роботою. 
  

І. Якович: Ви маєте на увазі, що у Вас мало практичного 

досвіду у вихованні доньок? 

  

М. Лайтман: А також з урахуванням того, що я чоловік, у 

мене в житті не було можливості відчути і перейнятися цим. 

Але давайте подивимося, що вийде. 

Я буду підходити до нашої теми з боку розуму і законів 

природи, що керують чоловіком і жінкою, і того, як вони 

створюють чоловіка і жінку, хлопчиків і дівчаток. Я буду 
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спиратися на розум, а не на почуття і життя в 

матеріальному світі. 
  

І. Якович: Тоді, якщо можна, я задам одне загальне 

запитання. Яка роль жінки в природі? Роль жінки дуже 

змінилася протягом усієї історії людства. І коли сьогодні ми 

хочемо підготувати або створити більш правильну систему 

виховання для дівчаток-підлітків, на що нам можна 

спиратися, щоб йти в правильному напрямку? 

  

М. Лайтман: В природі існує чотири рівні розвитку: 

нежива, рослинна, тваринна природа і людина. Наш 

розвиток на земній кулі починається з тваринного рівня. 

Точно так само книга «Зоар» пояснює нам, що Земля - 

кругла, а люди не відчувають цього, і на протилежному її 

боці вони нібито знаходяться вниз головою відносно решти. 

І їх положення по відношенню один до одного міняється, 

тому що Земля обертається. З цієї книги, написаної 2000 

років тому, ми дізнаємося такі речі, які можуть розкритися 

лише завдяки пізнанню духовного світу. 
  

І. Якович: І вони були приховані. 
  

М. Лайтман: Правильно. На початку нашого розвитку 

егоїзм був настільки малий, що ми були майже, як тварини, 

і жили згідно з законами природи і всередині неї. Ми також 

були набагато ближчі до свого духовного коріння, оскільки 

зле начало ще не створювало відмінностей між нами і 

духовним світом. У той час жінка знала свою печеру або 

хатину ... 
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І. Якович: Тобто все було на рівні її потреб. 
  

М. Лайтман: Саме так. А чоловік знав, що йому 

необхідно вийти з печери, піти на полювання або наловити 

риби і повернутися додому зі здобиччю. У той же час жінки 

займалися збиранням їстівного коріння і плодів. І так сини, 

досягаючи певного віку, йшли з батьками, а доньки 

допомагали матерям. 

Взагалі в ті часи люди жили великими сім'ями, в яких 

було багато матерів і батьків. Життя протікало природно і 

правильно, а людина перебувала у гармонії з природою, з 

членами своєї сім'ї, сусідами і друзями. Кожен, природним 

чином навчався у старших, яким він має бути, а також 

отримував від них прийняту в тому середовищі шкалу 

цінностей: кого вважати сильним, а кого слабким, кого 

старим і кого молодим. 

Людина на все звертала увагу, знала і від природи 

розуміла навколишній світ, а не переймала свої цінності з 

голлівудських кінофільмів, в яких дозволено спотворювати 

реальність, лише б створити касовий фільм. 
  

І. Якович: Людина була менш схильною до впливу 

інтересів.  
 

М. Лайтман: Зрозуміло. Вона навчалася природним 

шляхом, не потребуючи нічиїх пояснень. І ось протягом усієї 

історії наше его досягло такого рівня, що сьогодні воно 

руйнує нас самих. Причому, прояв цього ми бачимо всюди: 

в сімейному житті, вдома, на роботі, в ролі чоловіка і жінки. 

Ми взагалі втратили зв'язок з першоджерелом і не знаємо, 
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в якому напрямку рухатися, втратили зв'язок не тільки зі 

своїми духовними, але й з матеріальними коріннями. 
  

І. Якович: З біологічними, природними коренями? 

  

М. Лайтман: Вірно, наші дії їм не відповідають. Так, 

жінку вчать бути сильною і готують на роль чоловіка, а 

чоловіка залишають у спокої, щоб все життя він міг вести 

себе, як жінка. 
  

І. Якович: Його вихованням також протягом усього життя 

займаються жінки. 
  

М. Лайтман: Так, це так. І виходить, що ми прийшли до 

великої кризи як у вихованні, в сім'ї та шлюбі, так і у 

стосунках між статями взагалі. Кожен з них грає абсолютно 

неприродну для нього роль. Але ми вже звикли до такої гри, 

тому що придбали ці цінності і приклади від оточення. 

Адже якщо я ріс в такій атмосфері 20 років... 
  

І. Якович: І проходив своєрідну промивку мозку... 
  

М. Лайтман: ... отримував інформацію, що саме так 

потрібно себе вести, то тепер роблю це автоматично. 
  

І. Якович: І я не відчуваю, що це не природно? 

 

М. Лайтман: Не відчуваю, оскільки звичка стала для 

мене другою натурою. Сьогодні ми навіть не знаємо, що 

насправді природно і що таке «добре». 
  

І. Якович: І це має відношення як до жінок, так і до 
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чоловіків, а також до дівчаток і хлопчиків. Вони далекі від 

свого біологічного, природного, фізичного рівня. 
  

М. Лайтман: Ви праві. Природою була запланована 

криза, щоб ми розкрили свій злий  початок, тому що сказано 

Творцем: «Я створив злий початок». З цієї причини кілька 

тисяч років ми і перебували в процесі розвитку цього зла, 

поки не розкрили його зараз. 

І ось сьогодні від колишнього способу життя, від 

установок на сімейне життя, на загальний розпорядок на 

земній кулі ми переходимо в новий світ. Цей перехід 

відбувається дуже швидко і драматично. 

2000 років тому нам повідала про це книга «Зоар». 

Коротше кажучи, всі події розгортаються точнісінько так, як 

там передбачено. 

А зараз нам необхідно змінити себе, і тому головна роль 

у цій зміні повинна належати новій методиці виховання. По 

суті, ставлення людини до самої себе і до середовища, в 

якому вона живе, побудова нового оточення - це і є ключ, 

що відкриває нам двері в новий світ. 

Новий світ дозволить нам позбутися усіх наших проблем 

і бід. І тоді ми досягнемо гарного життя не тільки у цьому 

світі, але і розкриємо світ наших душ, тобто відчуємо 

одночасно з нашим світом духовний світ. 
  

І. Якович: І яким чином виховання дівчаток поєднується 

з цим? 

  

М. Лайтман: Точно так само, як виховання хлопчиків, і 

навіть більше того, хоча жінка не значить тут більше, ніж 
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чоловік, адже вона нібито більш скромна і прихована в 

нашому світі, навіть в сучасному суспільстві. 
  

І. Якович: Невже Ви бачите, що сучасні жінки більш 
потайні і скромні? Я бачу жінок великою мірою звернених 
назовні. Це супроводжується численними конфліктами. 
Можливо, це не характерно для природи жінки і не 
підходить їй, але це існує. 

  

М. Лайтман: Але все ж таки існує різниця між тим, коли 

за справу береться чоловік, і тим, коли за цим стоїть жінка. 
  

І. Якович: Так, у них різне ставлення до однієї й тієї ж 

дії. 
  

М. Лайтман: Все ще є великі відмінності в роботі 

чоловіків і жінок, а також в оплаті їх праці. Але ці явища 

неможливо повністю стерти з природи. 

То чим же жінка гарна для світу? Мабуть, вони самі не 

зовсім це розуміють. От якби вони направляли чоловіків на 

розкриття нового світу, на зміну стосунків, введення нової 

методики виховання в людському суспільстві, якби вони 

вийшли з єдиною методикою, об'єднавшись разом, то 

змогли б врятувати все людство. 

У своїй сім'ї жінка вміє тиснути на чоловіка і домогтися 

того, чого бажає. Нам відомо, що чоловікові від природи 

властива слабкість по відношенню до жінки. У підсумку він 

здається і підпорядковується їй. Такий стан характерний 

для кожної сім'ї. Чоловікові властиве якесь побоювання, 

страх по відношенню до дружини, як до матері. 

Йому по життю потрібно перейти від неспокою рідної 
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матері до турбот своєї дружини, в якій він бачить якийсь 

прототип своєї матері. 
  

І. Якович: Це багато в чому перегукується з психологією. 
  

М. Лайтман: Якщо ми дослідимо цю тему глибше, то я 

впевнений, що знайдемо всі ці духовні корені. Тому, нам 

потрібно правильно використовувати стабільність жінки, її 

бажання вести домашнє господарство, займатися родиною 

та дітьми, а не заохочувати суперництво з чоловіками. 

Потреби жінки цілком природні: бути матір'ю, дружиною, 

господинею в домі, перш за все, мати свій дім, а потім, вже 

в додаток до всього цього, бачити процвітаючими своїх 

дітей, і лише після досягнення цих цілей, можливо, 

займатися громадською діяльністю. 
  

І. Якович: Займатися бізнесом? 

  

М. Лайтман: На мою думку, це мутація природи, тому 

що це заняття не природно для жінки. Їй доводиться 

займатися бізнесом через безвихідь після того, як ми 

почали грати в рівність між чоловіками і жінками і 

зруйнували сім'ї. З цієї причини самі жінки, використовуючи 

свою велику силу і зв'язок з природою, більш реальний 

підхід до життя, процвітають і можуть бути більш 

успішними, ніж чоловіки. 

У чоловіків є багато фантазій на шляху, і вони не можуть 

одночасно приймати в розрахунок все різноманіття 

чинників, як жінки. Так, жінка може працювати відразу в 

декількох місцях і з великою кількістю даних. Вона володіє 
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терпінням і має снагу протистояти будь-якому 

несприятливому збігу обставин.  
 

І. Якович: Це закладено в ній від природи? Незалежно 

від міжособистісних відмінностей і властивостей характеру? 

  

М. Лайтман: Природою в ній закладено бути матір'ю 

десятьох дітей та забезпечувати кожному з них все, що 

потрібно, а чоловік «божеволіє» від усього цього. 

Тому, якби жінок не відтісняли в бік, то вони, 

безсумнівно, процвітали б як у бізнесі, так і в політиці, 

набагато більше, ніж чоловіки. І з повною впевненістю 

можна сказати, що сила жінки - дуже важливе доповнення 

для чоловіків, яких природа цією якістю обділила. 
  

І. Винокур: Коли ми говоримо про переваги жінки, дані їй 

природою, то вимальовується образ виховательки для 

чоловіка і, як Ви сказали, наставниці, здатної привести його 

в новий світ і до нового стану. 
  

М. Лайтман: Це можливо до певного віку, допоки 

хлопчик трьох-чотирьох років не почне вчитися у чоловіків. 
  

І. Винокур: Але в чому сьогодні полягає роль жінки з 

урахуванням того, що вона близька до природи? І оскільки 

ми торкнулися теми виховання дівчаток-підлітків, як нам 

навчити їх справлятися з цим завданням і дати розуміння їх 

ролі в світі, щоб вони відчули, що це їх природна функція? 

  

М. Лайтман: В ранньому віці немає великої різниці між 

хлопчиками і дівчатками. Потрібно тільки стежити, щоб 



 

227 

 

вони не вчилися одні від інших, оскільки поведінка 

хлопчиків повинна формуватися в середовищі хлопчиків і 

на прикладі чоловіків-вихователів, а у дівчаток - навпаки. 
  

І. Якович: Хлопчикам потрібно брати приклад з 

хлопчиків, а дівчаткам - з дівчаток. Це пов'язано з 

релігійними канонами, але тут є раціональне зерно. 
  

М. Лайтман: Я спираюся винятково на наше місце в 

природі, змінити яку ми не в силах, оскільки знаходимося 

всередині неї. А вона сильна і владна. І якщо ми можемо 

думати про те, хто нами керує, про закони природи, то нам 

потрібно навчитися її досліджувати і у відповідності з цим 

просуватися вперед, а не придумувати різні ідеї і моделі, за 

які потім доводиться платити високу ціну. 
 

І. Винокур: Виходить, що природне призначення жінки - 

бути вихователькою. Приваблює сам факт, що вона може 

підштовхнути чоловіка в напрямку нового світу і нової 

моделі поведінки. 
  

М. Лайтман: Вона є матір'ю дитини, дружиною 

чоловікові і загальною жіночою частиною по відношенню до 

чоловічої частини людства. Жінкам слід було б стати більш 

організованими і зрозуміти, як пробудити в чоловікові 

потребу до духовного. А якби жінки відчували, що їхнє 

світле майбутнє залежить від чоловічої частини, 

зобов'язаної виконати покладену на неї частку роботи, то 

зневага, по відношенню до чоловіків, які відповідають цим 

критеріям, їх внутрішня вимога змушувала б їх, як малих 
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дітей, поквапитися виконати те, що закладено в них 

природою. 
  

І. Винокур: Це дуже цікаво, адже, по суті, чоловіча і 

жіноча частини людства як дві половинки, що доповнюють 

одна одну. 
  

М. Лайтман: Те, що жінка не здатна зробити сама, вона 

може виконати через чоловіка. 
  

І. Винокур: А що коли пояснити в самій загальній формі 

тим же дівчатам їх роль в цьому світі, що вони зможуть 

підштовхувати і направляти чоловіків до чогось? Куди вони 

будуть направляти й підштовхувати їх? 

  

І. Якович: Поки що вони ще зовсім юні й самі цього не 

розуміють. 
 

І. Винокур: Але все-таки, що їм потрібно розповісти? 

  

М. Лайтман: Перш за все, нам необхідно розповісти їм 

те ж саме, що ми розповідаємо хлопчикам. Не потрібно 

нічого від них приховувати, а так само вчити їх усьому: 

анатомії, фізіології, психології людини і суспільства, всіх 

наук, що належать до природознавства, якщо ми вирішимо, 

що це того варто. 

Дівчаток необхідно вчити, як вести домашнє 

господарство, повести їх у лікарні, супермаркети і дати 

можливість побачити, як вони функціонують зсередини, 

повезти їх в поля, де вирощують злаки, щоб сформувати їх 

уявлення про колообіг, що відбувається в природі, і 
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побачити картину світу в цілому. 
  

І. Якович: Так, те, що Ви пропонуєте ознайомити їх з 

зворотною стороною речей, - це дуже цікаво! Сьогодні для 

нас в побуті все дуже зручне і доступне. 
  

М. Лайтман: Так, вони вважають, що булочки ростуть на 

деревах... 
  

І. Якович: Потрібно пояснити їм, що таке пральна 

машина і її функції. 
  

М. Лайтман: Я б навіть навчив дівчаток поводитися з 

пральною машиною, та й хлопчиків теж. У цьому немає 

нічого складного. А деколи ми потрапляємо в такі ситуації, 

що повинні знати, як щось попрати вручну. 

 З усього цього можна створити цікаву програму, яка 

принесе  дітям багато радості. Дівчаток потрібно 

ознайомити з усім устроєм нашого суспільства. І в міру 

дорослішання слід пояснювати їм всі відмінності і 

доповнення, наявні між статями. Адже неможливо без 

доповнення народити наступне покоління - тоді життя 

закінчиться в тому ж роді, якщо ми не прийдемо до 

фізіологічного з'єднання між статями. 

Те ж саме станеться, якщо ми не досягнемо 

психологічного або ментального з'єднання. Від цього ми 

тільки програємо. 
  

І. Якович: У Вашому поясненні є щось таке, що сприяє 
виправленню, чи інше ставлення до утисків жінок, які є 
сьогодні, до їх рівності з чоловіками. Ця рівність виходить з 
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абсолютно іншого джерела, воно полягає в доповненні 
один одного. 

  

М. Лайтман: Нам слід пояснити дівчаткам, як природним 

шляхом ми доповнюємо один одного, що це відбувається 

не за рахунок іншої статі, а навпаки, ми знаємо, чого бракує 

одній статі для того, щоб доповнити іншу стать. Чому 

природа створила все таким чином? Адже це відбувається 

не через жіночі слабкості і не тому, що чоловіки сильні. 

Але якщо ми звернемося до наших природних коренів і 

до мети, яку ми прагнемо досягти, то побачимо це 

доповнення в ідеалі, коли насправді всього вистачає, і 

немає переваги одних перед іншими. А те, що мені випала 

можливість за допомогою якоїсь дії доповнити щось в жінці, 

означає реалізувати свою внутрішню потребу, дану мені 

природою. 
  

І. Винокур: Це цікаво, тому що сьогодні ми 

спостерігаємо зворотну тенденцію. 
  

І. Якович: Ви могли б повторити останню фразу? 

  

М. Лайтман: Я постараюся сформулювати це інакше, 

щоб ви могли краще зрозуміти. Мені, чоловікові, потрібні 

правила, заповіді, оскільки я здатний їх виконувати. А через 

те, що я більш зіпсований, я зобов'язаний їх виконувати. 

Від природи я отримав сили, можливо, набагато більші, 

ніж жінка, і тому можу дозволити собі виходити за рамки 

дозволеного. Але справжня причина полягає в тому, що в 

мене є такі бажання, які мені необхідно виправити за 

допомогою цих сил і властивостей. 
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 Тобто це не має відношення ні до переваги, ні до 

наявної у мене силі і можливості, - все це я отримав, щоб 

самостійно виправити внутрішні недоліки. 

Ось і виходить, що ті дії, які я здійснюю у світі, 

спрямовані на виправлення себе. А дія, звана 

«доповненням» жінки, по суті, є моїм виправленням, а не 

доповненням її. 
  

І. Якович: У психології є методика, що говорить про це, - 

методика Імаго. Вона пояснює, що інша людина - це лише 

твоє відображення, і тоді це тебе якимось чином повертає 

до самого себе, і ти починаєш думати про своє 

виправлення, а не про виправлення іншого. 
  

М. Лайтман: Ми також говоримо, що жінка пов'язана з 

природою і тому не залежить від правил, і їй не потрібно 

себе виправляти. Ми розглядаємо жінку з боку її 

досконалості, а не з боку недоліків. 

Чоловікам потрібно виконувати більше правил, ніж 

жінкам. Це випливає з недоліків, наявних в нас, а не з 

можливостей виконувати їх замість жінки, - ми отримали 

можливість більше працювати, оскільки більш зіпсовані. 
  

І. Винокур: У будь-якому випадку доповнення - взаємне, 

на противагу тому, що відбувається в суспільстві сьогодні. 

Ми бачимо, що жінки якраз виявляють бажання втекти від 

чоловіків і навіть жити окремо, і чоловіки намагаються йти 

від жінок. Але природа вчить нас навпаки доповнювати 

жінок, бути разом з ними. 
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М. Лайтман: Правильно, тому що без жінок ми не здатні 

виконати ніяку роботу. Мудреці вчать нас, що якщо чоловік 

робить якусь роботу і не відчуває при цьому спонукання від 

жінок, то користь від неї буде короткочасною, вона не 

призведе до виправлення світу, і в підсумку ми виявимо 

порожнечу і марну витрату часу і коштів. 

У відповідності з тим, як влаштований всесвіт, сила жінки 

- це сила, що спонукає до дії, а сила чоловіка - це більшою 

мірою виконавча сила. Тому вся робота, що виконується 

чоловіками в світі, - це реалізація не їх фантазій, а тієї 

необхідності, яку відчувають жінки. 
  

І. Винокур: Виходить, що саме так потрібно побудувати 

всі системи взаємовідносин між нами. Можна сказати, що 

ми повинні прийти до симбіозу. 
  

М. Лайтман: Подивіться, чим ми займаємося, що ми 

будуємо в світі! І все це роблять чоловіки у відповідності зі 

своїми фантазіями, а не в згоді з природними потребами, 

які надходять від жінки. Тож нам варто прислухатися до 

жінок. 
  

І. Якович: Я б хотіла дещо уточнити відносно екскурсій і 

всього того, про що повинні знати дівчатка. Наскільки 

простим повинен бути рівень пояснення? Потрібно просто 

розповісти, як це влаштовано в світі, або пов'язувати з 

духовними коренями і давати більш складні пояснення? 

  

М. Лайтман: Вони повинні отримувати всю інформацію 

поступово. З кожним роком нам потрібно показувати їм все 
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більше систем, що існують у природі, і те, як виникають і 

влаштовані суспільні системи. 
  

І. Якович: Я задала це питання, тому що в тому, щоб 

зібрати дівчаток і пояснити їм проблеми статей, немає 

нічого нового. Це вже давно практикується в суспільстві. 

Але коли ми пояснюємо, як це пов'язано з вищим Законом 

Природи... 
 

М. Лайтман: Це негайно ж приводить все в порядок. Нам 

необхідно кожне пояснення процесів, що відбуваються в 

світі, супроводжувати поясненням вищих процесів природи. 

Це дає ефект, навіть якщо вони цього не розуміють, а 

просто чують і запам'ятовують. Але поступово ці пояснення 

зв'язуються між собою і доповнюють одне одного. 
  

І. Винокур: В ході сьогоднішньої вступної бесіди про 

виховання дівчаток ми отримали поняття про те, як чоловік 

і жінка взаємно доповнюють один одного. 

Ми відзначили, що жінка має силу вести чоловіка в 

напрямку тих нових змін, в які входить світ, і взяти на себе 

провідну роль у вихованні. Виховання дівчаток та жінок має 

бути близьким до природи, до устрою суспільства і 

супроводжуватися поясненням духовних процесів. 

Необхідно не тільки пояснити дівчаткам відмінності між 

статями, а й акцентувати їх увагу на те, як вони 

доповнюють одна одну, що виходить з природи речей. 

Потрібно пояснити їм, чому так влаштовано в природі, і що 

ні у жінки, ні у чоловіка немає ніяких недоліків, а їхні 

уподобання відбуваються з потреб, які їм потрібно 
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реалізувати. Тож вся наша система відносин досконала, і 

ми зобов'язані в ній функціонувати. 
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ВИХОВАННЯ ДІВЧАТОК У ГРУПІ 

 

Співрозмовники: Ілля Винокур та Ірина Якович 

 

 

  

І. Винокур: Сьогодні ми поговоримо про групу дівчат. 

Ми організували групу дівчат, і ця група дуже 

неоднорідна. Всі дівчата отримали різне виховання і 

прийшли до нас з різних освітніх закладів. Частина з них 

отримала звичайне світське виховання, частина - релігійне. 

Всі вони зібралися в одну групу, якій ми хочемо дати 

глобальне та інтегральне виховання. 

З чого ми повинні розпочати? Як нам зібрати разом всі ці 

системи і привести їх до єдиної лінії виховання? 

  

М. Лайтман: Я думаю, що це не складно, оскільки 

сьогодні весь світ охоплений кризою. Всі ми, незалежно від 

релігійної приналежності, вірувань, систем освіти, типів 

сім'ї, різних громадських структур та менталітету досягли 

стану, коли ніхто не знає, що робити з нинішнім і майбутнім 

поколінням. Попереднє покоління теж виховувалося без 

усякої системи, сьогодні це стає абсолютно очевидним. Всі 

ми знаходимося в стані безпорадності, і це визнають усі. 

Тому, незважаючи на те, що у всіх нас своя передісторія, і 

всі ми прийшли з різних систем виховання, нам нічого 

звідти взяти, адже всі вони перебувають у кризі. 

    У зв'язку з цим нам потрібна наука, яка вчить нас 

основного закону загальної природи. Цей закон, ця сила 
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визначає все наше життя і обумовлює всі закономірності 

нашої поведінки як внутрішні, так і зовнішні. Всі наші думки, 

ментальність, бажання, все, що включає в себе людина на 

всіх своїх рівнях, включаючи фізіологічні, приходить від 

одного вищого Закону Природи. І якщо потік нашого життя 

зможе показати нам джерело всього, що відбувається, нам 

буде легше зрозуміти, що нам дійсно на користь. А поки що 

ми робимо те, що приходить нам у голову, і по закінченні 

десятків років ми виявляємо, що втратили кілька поколінь, 

прийшли до стану кризи і взагалі розвивалися 

неправильним шляхом. Але оскільки ми зіпсовані 

попереднім поколінням, ми починаємо міняти один 

неправильний шлях розвитку на інший, теж неправильний. 
  

І. Якович: Яка мета виховання дівчат в групі? 

  

М. Лайтман: Мета виховання - навчити людину розуміти, 

що від неї вимагає природа. Наше уявлення про те, що ми 

вищі і розумніші за природу, обходиться нам дуже дорого, 

ми весь час отримуємо удари і опиняємося в кризовому 

стані. Насправді ми знаходимося всередині величезної 

сфери, яка називається Природою. На прикладі будови 

нашого світу ми бачимо, що все прагне до рівноваги з 

навколишнім середовищем. Тепло, холод, тиск - наш 

організм постійно намагається досягти збалансованого 

стану, а порушення балансу призводить до різних 

захворювань. 

Що таке виховання? Дати людині виховання - означає 

навчити її знайти відповідне місце в житті, щоб їй було 

добре вдома, в сім'ї, на роботі, серед найближчого і більш 
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далекого оточення, у всьому світі і в стосунках з природою. 

Я повинен навчити людину досягти гармонії, що й означає 

зробити її щасливою. Адже тоді вона не відчуває жодного 

негативного впливу, а відчуває себе впевнено, добре і 

комфортно, так само, як здорове тіло, що знаходиться в 

гарних умовах. Це одна частина навчання. 

Також існує ще одна, більш внутрішня частина, яка 

говорить про те, для чого нам необхідно досягти рівноваги з 

природою і чому ми не перебуваємо в цьому стані? 

З'ясовується, що ми спеціально влаштовані таким чином і 

знаходимося в неврівноваженому стані, щоб ми побачили 

свою невідповідність неживій, рослинній, тваринній і 

людській природі і самі змогли досягти гармонії з усіма її 

рівнями. Завдяки цьому ми прийдемо до відповідності із 

загальною природою і почнемо відчувати всю природу, 

сили провидіння і управління, її закони. 
  

І. Якович: Я розумію, що 14-річній дівчині важко відчути 

хоч якусь рівновагу чи гармонію з будь-чим. У ній все 

постійно змінюється, її все дратує! 
  

І. Винокур: Я продовжу питання. Що повинні сказати 

групі цих дівчат їх наставниці? Чому ми зібралися разом? 

Ви говорили про дуже високі матерії... 
  

М. Лайтман: Я не говорив про те, як повинен будуватися 

урок з дівчатами, які тільки починають вчитися. Я говорив 

про основні принципи. 
  

І. Якович: Як використовувати ці принципи для 
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навчання? 

  

М. Лайтман: О, це інша справа! Для цього потрібно ще 

пару десятків годин обговорення, осягнення методики та її 

аналізу. Але основний принцип полягає в тому, що ми не 

відповідаємо всій решті природи і повинні досягти рівноваги 

з нею разом з усіма своїми мінливими, заплутаними 

даними, з усім багажем нашої «зіпсованості», який ми 

тягнемо за собою тисячі років. Зараз ми повинні зупинитися 

і почати все це виправляти. 
  

І. Якович: Інакше кажучи, з усього цього можна зробити 

висновок, що всі системи виховання щось не дуже 

допомагають... 
  

М. Лайтман: Немає ніякого виховання. Виховання 

означає, що я навчаю людину бути людиною, а цим ніхто не 

займається. Ми пов'язані з ЮНЕСКО, ми знайомі з усіма 

системами виховання. Цим ніхто не займається, так як ніхто 

не розуміє основ внутрішньої природи людини і її взаємин із 

загальною природою, екологією і взагалі людським 

суспільством. 

Тому ми повинні знайти делікатний підхід до дівчат у 

групі і поступово протягом декількох років сформувати для 

них нову систему виховання, засновану знову-таки на 

створенні правильного оточення. І хлопчики, і дівчатка - 

кожен по-своєму - піддаються впливу оточення. Наявність в 

людині таких властивостей як его, заздрість, пристрасть і 

честолюбство, змушують її прислухатися до думки 

оточуючих. Саме тому, що я гордий і схильний панувати 
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над іншими, я залежу від оточуючих, а інакше мене б 

просто не хвилювали їхні думки. Іншими словами, 

зростання егоїзму приводить нас до дуже великої 

залежності від оточення. Виходить, що створюючи 

правильне оточення в групі молодих людей, ми починаємо 

впливати на них і змінювати їх. 

Це оточення має відповідати тим принципам, які ми йому 

диктуємо. За допомогою вихователів ми формуємо 

оточення з тих дівчат, які, як ми сказали, приходять до нас з 

самих різних верств населення: беремо десять дівчаток і 

пропонуємо їм взяти участь у якомусь гуртку, в грі, в поході, 

прогулянці і так далі. 
  

І. Якович: З якою метою? 

  

М. Лайтман: А метою цих заходів є формування 

загальної думки, яка буде впливати на кожного з них. 

Припустимо, ми дивимося якийсь фільм, а потім проводимо 

обговорення. Ми включаємося в загальну дію, і в процесі 

обговорення з'ясовуємо, що нам здається правильним, а 

що - ні. Навіть якщо ми не прийдемо до згоди і єдиної 

думки, в результаті ми все одно зблизимося і зрозуміємо, 

що можна вчитися разом, обговорювати разом, 

розмовляти, і при цьому кожен може залишитися при своїй 

думці. 
  

І. Якович: Який сенс у спільному перегляді фільму та 

його обговоренні, якщо єдине, що ми зробили, - це 

висловили свою думку? Дівчатка дуже часто висловлюють 

свою точку зору, і я бачу, як на різних обговореннях вони 
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залишаються при своїй думці. 
  

М. Лайтман: Добре! При цьому вони повинні зрозуміти, 

що кожен може залишатися при своїй думці! 
  

І. Якович: Тобто важливий сам процес обговорення і 

можливість почути думку іншого? 

  

М. Лайтман: У процесі обговорення відбувається 

взаємовплив. Люди, які не спілкуються між собою, ніколи не 

зможуть з'єднатися. Коли вороги, навіть у бійці, починають 

з'ясовувати стосунки, між ними вже виникає взаємозв'язок. 
  

І. Якович: Є надія. 
  

М. Лайтман: З іншого боку, ми повинні не просто 

створювати ситуації, в яких кожна людина може 

залишитися при своїй думці. Ми повинні вводити їх в більш 

гострі, я б сказав, екстремальні стани, щоб загальна 

небезпека або якесь особливе явище викликали б у них 

спільне почуття,  однакове ставлення, одну реакцію. Це вже 

об'єднає їх між собою, можливо, тільки відносно якогось 

одного вузького аспекту, але це дасть можливість відчути, 

що вони в чомусь схожі і, можливо, разом зможуть 

врятуватися. 
  

І. Якович: Ми говоримо про гру або про зовнішнє 

середовище? 

  

М. Лайтман: Це відбувається в ігровій формі. В одному 

дитячому музеї є експозиція, яка називається «Діалог у 
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темряві». Це якийсь лабіринт, зовсім темний, в якому ти 

загубишся, якщо не будеш триматися за іншого. Ми грали в 

подібну гру на одному з наших конгресів: побудували 

маршрут з масою всіляких перешкод, зав'язали очі і стали 

проходити весь маршрут і долати всі перешкоди, 

тримаючись за руки і допомагаючи один одному. Головне - 

думати не про себе, а про те, як допомогти, підставити 

плече тому, хто йде за тобою, тримає тебе за руку і 

сподівається на тебе. 

Незважаючи на те, що серед чоловіків це працює 

набагато сильніше, для жінок це теж дуже важливо. Це 

допомагає їм досягти єдності в думці. Жінці добитися цього 

набагато складніше, вона більш індивідуалістична, ніж 

чоловік, оскільки від природи кожна жінка має особливу 

основу. Чоловік реалізує себе в суспільстві, в групі, він 

любить грати або змагатися з іншими, а у жінки, як правило, 

немає групи, а є одна або кілька подруг. 
  

І. Якович: Зазвичай це маленькі групи, але 

взаємодопомога між жінками у багатьох випадках просто 

рятує життя. Мені здається, що у жінок виключно розвинена 

здатність до співпраці, хіба не так? 

  

М. Лайтман: Я не бачу цього в духовному світі, в 

духовному корені. Жінка може співпрацювати з іншою 

жінкою тільки за умови, що мова йде про порятунок життя, 

якщо це сприяє реальному просуванню, інакше вони не 

можуть об'єднуватися між собою. Так влаштовано в 

природі, оскільки кожна жінка - це дім, самостійний 

осередок. 
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І. Винокур: Ви сказали, що всі наші дії і заходи повинні 

поступово направити дівчат до єдності в думці. Що це 

означає? 

  

М. Лайтман: Жінкам дуже важко об'єднатися у спільній 

дії, якщо для цього немає зовнішньої мети, яка зобов'язує їх 

до цього. Припустимо, вони готуються до якогось свята чи 

вечірки і для цього приходять, прибирають і готують... В 

такому випадку заради спільної зовнішньої мети вони 

можуть об'єднатися - мета змушує їх до цього. Але з самого 

початку в жінці, на відміну від чоловіка, відсутня потреба в 

об'єднанні. 
  

І. Винокур: Що таке об'єднання в думці? Як до цього 

привчають? 

  

М. Лайтман: Ми привчаємо їх бути пов'язаними в думці, 

оскільки жінки повинні об'єднатися відносно чоловіків в 

своєму прагненні до виправлення світу. Це допомога від 

протилежного. Ми якось повинні будемо з'ясовувати, що 

означає «об'єднатися проти чоловіків». Тільки тоді чоловіки 

відчують необхідність виконувати дії по виправленню. І тут 

жіноча частина - основна. Жінка вимагає порятунок, силу 

виправлення, і якщо ми правильно зіставимо ці дві частини, 

то є надія на виправлення світу. 
  

І. Винокур: Якщо я правильно зрозумів, Ви кажете, що 

жінки розуміють, що їх духовне життя залежить від 

чоловіків, і всі разом вони звертаються до чоловіків, щоб 

змусити їх принести їм духовне? 
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М. Лайтман: У світі безліч жіночих організацій. На жаль, 

ми не відчуваємо від них особливої користі, оскільки вони 

не знають, як вести себе у відповідності з природою. Тільки 

тоді, коли ми діємо відповідно до природи, ми досягаємо 

успіху, в іншому випадку нам здається, що на короткий 

період нам щось вдається, а потім відбувається крах. 

Якою ж має бути узагальнена жінка - Єва для Адама, - 

щоб вони правильно взаємодіяли між собою, знову 

з'єдналися в єдиний образ і досягли повної гармонії з 

природою? Такою ми повинні бачити цю картину. 

Яка в цій картині роль жінки відносно чоловіка? Це 

можуть бути всі жінки в світі чи одна окрема жінка. Для 

продовження життя жінка посилає чоловіка працювати, 

змушує його піклуватися про неї і про дітей, приносити в дім 

гроші і впевненість. І нам слід зрозуміти, що для того, щоб 

життя тривало в суспільній і духовній формі - у будь-якій 

формі, - ми повинні отримати від жінок тиск, потребу в 

цьому. Тільки тоді чоловіки зможуть це виконати. У цьому 

жінки повинні бути пробуджуючою і навіть спрямовуючою 

силою. Я б сказав, що, з одного боку, у жінок дуже 

делікатна роль, а з іншого боку, вирішальна. 

Чоловікам здається, що вони «мачо» і їм нічого не 

потрібно, а жінкам сьогодні здається, що вони можуть 

впоратися з усім самостійно. Але ця їхня діяльність марна, і 

ми зобов'язані пояснити це дівчаткам у період їх 

становлення. Як у сім'ї, так і в суспільстві кожен повинен 

виконувати свою роль, доповнюючи іншого. 

Цьому молодих людей треба навчати на практиці, у 
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встановленні зв'язку між хлопчиками і дівчатками в наших 

групах. Ми не повинні організовувати між ними фронтальну 

зустріч, але ми можемо взяти їх разом на екскурсію або в 

музей, щоб вони почали відчувати один одного. Дуже 

важливо дати їм відчути, що і у чоловіків, і у жінок є своя 

роль, і вони доповнюють один одного. 

Це можуть бути загальні ігри, багаття на природі... 

Поведіть їх в печеру і запропонуйте їм пограти в примітивне 

життя, яким жили наші предки п'ять тисяч років тому. 
  

І. Якович: Вони почнуть поважати вогонь, який добували 

цілу годину. 
  

М. Лайтман: Яким було життя, для чого тоді, і чому, чим 

відрізняється наше життя сьогодні? У нас є газ, пральна 

машина, автомобіль, але чим ми відрізняємося по суті? 

  

І. Винокур: Як вони повинні підходити до такої 

інтеракції? Дівчатка спостерігають за хлопчиками і думають, 

як можна на них впливати, і те ж саме хлопчики? Або ж 

варто просто почати грати? 

  

М. Лайтман: Чоловік природним чином завжди відчував 

себе зобов'язаним. Під впливом суспільства і незіпсованої 

внутрішньої природи я відчуваю, що повинен одружитися, 

завести дітей - цьому мене вчить моє оточення. І до тих пір, 

поки наш егоїзм не переріс нашу «тваринну» природу, я 

був, як усі. Я знав, що повинен наслідувати приклад своїх 

батьків і навколишнього суспільства. Але коли наш 

зростаючий егоїзм перейшов кордон тваринного рівня, 
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вийшов за межі неживої, рослинної і тваринної природи, я 

став відчувати себе вільним! Мене не хвилюють сім'я, діти... 

Саме це сталося в 20-му столітті! З середини 20 століття 

ми почали відчувати це на практиці, і сьогодні ми вже 

більш-менш розуміємо, що з нами відбувається. Ми бачимо, 

що наше его зруйнувало навіть наше матеріальне, земне 

життя, на неживому рослинному і тваринному рівнях. У нас 

немає навіть сім'ї, природний життєвий устрій порушений. І 

що робити далі?! - Виправляти той рівень, на якому ми 

знаходимося, вище тваринного рівня. 
 

І. Якович: В такому разі, дівчатка повинні не просто 

спостерігати, а брати участь, виконуючи спільні дії? 

  

М. Лайтман: Спочатку необхідна підготовка, потім 

спільне обговорення або обговорення в окремих групах. 

Можливо, хлопчики і дівчатка соромляться говорити 

відверто в присутності один одного внаслідок 

неправильного виховання або під впливом гормонів... Але 

спочатку підготовка, а потім обговорення надають самій дії 

глибину, і кожен на прикладі дій і думок починає розуміти 

що відбувається. Ми вчимо їх, як витягти мораль з простих 

взаємин. 
  

І. Винокур: Як підготувати хлопчиків і дівчаток, що їм 

сказати, на що звернути увагу, як себе вести? 

  

М. Лайтман: Це повинна бути ціла серія всіляких 

обговорень і підготовок, пов'язаних з анатомією, 

фізіологією, психологією (згідно віку), розумінням життєвого 
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устрою. Перш ніж ми почнемо вводити їх у такі спільні ігри, 

має пройти час. 
  

І. Винокур: В остаточному підсумку жінки і чоловіки 

повинні зрозуміти, що повинен робити кожен з них? 

  

М. Лайтман: Кожен інстинктивно відчує, до чого в нього 

є схильність, що відноситься до кожної статі. Ми дамо їм 

відчути, що в світі нічого не змінилося, а ми - ті ж люди, що 

жили в печерах п'ять тисяч років тому. 
 

І. Якович: Можливо, дівчаткам варто дати спробувати 

робити те ж, що роблять хлопчики, щоб показати, що жінки 

іноді взагалі не хочуть і не можуть робити те ж саме? Може, 

варто навчити їх на протилежних прикладах? 

  

М. Лайтман: Навіщо ми повинні вчити їх неправильного 

шляху? Я думаю, що якщо віддати їх у руки природи, вони 

природним чином правильно організуються. 
  

І. Якович: Але дівчатка знаходяться під сильним 

впливом ідеї про те, що всі рівні. 
  

М. Лайтман: Опинившись в природному середовищі, 

вони відразу відчують, якою мірою вони відрізняються один 

від одного, наскільки у них різні ролі, і зрозуміють, що саме 

в доповненні один одного вони виграють. У них почне 

говорити природа, але для цього вони повинні опинитися в 

гострих ситуаціях. 
  

І. Винокур: Сьогодні ми вислухали рекомендації 
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професора Міхаеля Лайтмана і отримали чітку, послідовну 

систему для роботи з групою дівчат-підлітків, щоб підвести 

їх до об'єднання в думках і до розуміння своєї ролі відносно 

чоловічої частини. Ми сподіваємося почати здійснювати це 

на практиці. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ВПРАВИ 

В ГРУПІ ДІВЧАТОК 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

  

А. Ульянов: Темою нашої попередньої бесіди було 

формування груп дівчаток та робота з ними. Сьогодні ми 

глибше розкриємо цю актуальну тему. 
  

І. Якович: У групах дівчаток віком 12-14 років, з якими 

ми вже почали працювати, можна спостерігати різні 

взаємини. Хтось знайомий з дитинства, хтось нікого не 

знає, є близькі подружки і не дуже, і т. д. Як з ними 

працювати на початковому етапі, як їх поєднати і здружити? 

  

М. Лайтман: Перш за все, без тиску, так як за своєю 

природою жінка дуже сильно відчуває своє «я». Це 

виходить з законів природи, згідно з якими жінка є окремою 

особистістю, чого, до речі, не можна сказати про чоловіка. 

Нам здається, що, навпаки, жінки скромніші і більш схильні 

до взаємної участі й об'єднання, але насправді це не так. 

Це все зовнішнє, а всередині жінка не готова до цього, 

гостро відчуваючи своє «я». Жінка так влаштована, що 

прагне мати власний будинок, сім'ю, дітей - все це вона 

відчуває як своє. 
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І. Якович: Вона відчуває себе цілісною, 

самодостатньою? 

  

М. Лайтман: Якщо у жінки є чоловік, сім'я і діти, то це в 

першу чергу дає їй відчуття цілісності. Така її головна 

потреба від природи, і нам не варто йти проти неї - ми лише 

нашкодимо собі. Навпаки, потрібно всіляко допомагати 

жінці в реалізації її основних потреб. Тому наш підхід до 

виховання дівчаток і ставлення до їх організації (саме 

організації, а не групи) повинно бути правильним. 

Необхідно показати, що об'єднання між ними може бути 

надзвичайно корисним для того, щоб допомогти кожній 

наповнити свої природні потреби. По суті, тільки для цього 

воно й необхідне. У чоловіків усе навпаки. Вони виходять з 

рамок свого «я» і повністю віддають себе групі, товаришам, 

ніби розчиняючись в них. А жінки об'єднуються і створюють 

організацію, тому що з її допомогою кожна виграє. 
  

І. Якович: Що вони повинні робити на початковому 

етапі? 

  

М. Лайтман: Все, що може допомогти кожній з них в 

рівній мірі виразити себе. 
  

І. Винокур: А як ставитися до динаміки самої групи? 

Адже є дівчатка-подружки і є такі, що зовсім не дружать. Це 

може завадити? 

 

М. Лайтман: Потрібно показати, що саме в об'єднанні 

різних людей є перевага для кожної з них. Варто 

створювати об'єднання якомога більш широкі і різноманітні 
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за складом. 
  

І. Якович: Тобто на початковому етапі зосередитися на 

різноманітності і на тому, що може їх об'єднати? 

  

М. Лайтман: Так. Адже якщо в житті ми повинні 

спілкуватися з багатьма людьми, то немає сенсу 

закриватися в собі - це відбудеться пізніше. Саме завдяки 

спілкуванню з людьми, які відрізняються за властивостями, 

інтересами і рівнем, ми прискорюємо власний розвиток. 

Тому варто працювати над особистою користю від спільної 

організації. 
  

І. Якович: Пояснювати важливість спілкування з різними 

людьми і виграш, який кожна від цього отримує? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Тобто мова не йде про нівелювання і 

стирання відмінностей у поведінці і почуттях? 

  

М. Лайтман: Ні. 
  

І. Якович: Та це й неможливо. 
  

А. Ульянов: Але як подолати природну закритість 

жіночої натури? 

  

М. Лайтман: Якщо діяти таким чином, як я кажу, то 

немає необхідності щось долати. Ми всього лише додаємо 

громадський аспект до природної внутрішньої замкнутості 

жінки. Беручи участь у роботі організації і спілкуючись з 
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іншими, дівчинка відчуває, що здобуває щось для себе. 
  

А. Ульянов: Для цього ми повинні організовувати 

особливі заходи, бесіди? Як це буде відбуватися? 

  

М. Лайтман: Це просто питання виховання, і воно не 

суперечить  жіночій природі. Ми тут не говоримо про підйом 

на духовний рівень, а тільки про звичайну підготовку кожної 

жінки до участі в житті суспільства в міру її можливостей і 

бажання. При цьому жінка залишається вірною своїй 

природі, і це виразно видно. 
  

І. Якович: А як поєднати самоствердження дівчинки з її 

природною схильністю в цьому віці бути, як усі? Ми бачимо, 

що варто одній з них красиво одягнутися, як всі відразу ж 

повторюють її стиль, всі слухають одну й ту ж музику і так 

далі. 
  

М. Лайтман: Бо ніхто не хоче бути гіршим в очах інших. 
  

І. Якович: Крім того, дуже розвинена критичність по 

відношенню до інших. Ви говорите про необхідність дати 

місце і заохочувати різноманітність, але підлітки дивляться 

один на одного і намагаються діяти так само. Це 

відбувається, мабуть, з побоювання стати предметом 

насмішок приятелів. Як можна зняти подібні побоювання? 

 

М. Лайтман: Я говорив в цілому про природу і розвиток 

жінки, а Ви говорите про вік, коли дівчатка ще занадто 

залежні від думки оточуючих і постійно порівнюють себе з 

іншими. 
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І. Якович: Говорять про тих, кого більше люблять, хто 

більш популярний, хто більше подобається хлопчикам, і т. 

д. Порівняння відбувається постійно. 
  

М. Лайтман: Це дуже непростий період в житті, що 

вимагає особливого підходу, але це тимчасове явище. 
  

І. Якович: Проте саме в цей період ми з ними 

зустрічаємося і починаємо працювати. 
  

М. Лайтман: Після 16-17 років і дівчатка, і хлопчики вже 

покидають це оточення, виходять у життя і починають 

відчувати по-іншому. 
  

І. Якович: Тоді вони вже сформовані як особистості. Але 

в тому віці, про який ми говоримо, є підвищена чутливість 

до критики і зауважень, в тому числі з боку батьків. Це може 

супроводжуватися слізьми. Навіть в процесі якогось заходу 

одна може сказати щось іншій - і ось уже обидві в сльозах. 

Чутливість до критики дуже висока. 
  

М. Лайтман: Що поробиш, це природа. 
  

І. Якович: Як реагувати? Чи можна з допомогою групи і 

правильного виховання якось зменшити це явище, 

полегшити переживання? 

  

М. Лайтман: «Маленькі жінки» - це проблема. Тут може 

допомогти психологія. Потрібно залучити до цих відносин 

так звану «третю сторону». Тобто не допускати прямої 

розмови і обговорення одна з одною, а разом обговорювати 
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якийсь третій, вигаданий образ. Можна навіть намалювати 

контури якоїсь дівчинки, скажімо, років п'ятнадцяти, і 

обговорювати її: які її бажання, схильності, властивості, 

думки? 

  

І. Якович: Ну, починають з того, як вона виглядає і у що 

одягнена. 
  

М. Лайтман: Добре, нехай так. Але далі: що вона пише в 

своєму щоденнику, про що мріє, що говорить, чи збігається 

її поведінка з тим, про що вона думає, і т. д. 
  

І. Якович: Чудово! 
  

М. Лайтман: Давайте попрацюємо з цим образом: 

назвемо її «леді X» і спробуємо зрозуміти. 
  

І. Якович: Використовувати цей образ як основу. 
  

М. Лайтман: Перш за все, перенесемо на неї все, що є 

всередині нас самих. Потім уявімо, як вона буде себе вести 

в різних ситуаціях, що відповідати, до чого прислухатися. 

Так легше перейти до самоаналізу. 
  

І. Якович: Пограємо з нею. 
  

М. Лайтман: Так. Можна розвивати цей образ у різних 

напрямках: в позитивному і негативному. Можна створити 

два образи, наприклад, дві дівчинки, і грати в них, як у 

театрі. 
  

І. Якович: У нас є свій театр. 
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М. Лайтман: Чудово. Можна розігрувати різні сцени, в 

яких одна проявляє чутливість, а інша жорстокість. Тобто 

потрібно дати дівчаткам програти всі ситуації, які вони 

можуть переживати всередині себе. Тим самим ми 

дозволяємо їм винести назовні свої переживання, вивчити 

внутрішні властивості й дати психологічну оцінку ситуації і 

властивостям, які її створили. Такий прийом звільняє від 

багатьох проблем і знижує внутрішню напругу. А потім 

можна спробувати самі різні ролі та ситуації - наприклад, 

взаємини з батьками, з хлопчиками. 
  

А. Ульянов: Але гра буде без хлопчиків, дівчата будуть 

грати їх ролі? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Нехай покажуть, якої поведінки 

вони очікують від хлопчиків. 
  

І. Якович: У цій грі піде мова про якусь ідеальну 

поведінку? 

  

М. Лайтман: Ні, можна показувати  всі форми поведінки, 

що існують в житті. Можна це зробити навіть у формі 

гротеску. 
  

І. Якович: Перебільшення? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

А. Ульянов: Спочатку не варто давати оцінок, а тільки 

висловитись? 
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М. Лайтман: Так. Після декількох подібних ігор вони 

почнуть грати між собою. Це дозволить дівчаткам ввібрати 

в себе чужі властивості і, незважаючи на жіночу схильність 

до замкнутості, навчитися взаємодії з іншими дівчатками. 

Зрозуміло, кардинально це не змінить їх природи і підходу 

до життя: кожна з них залишиться в рамках свого «я». 
  

І. Якович: Жінка завжди оберігає себе. 
  

М. Лайтман: Так, це характерно для жінки, на відміну від 

чоловіка, для якого ці кордони не такі значимі. 
  

І. Якович: У віці, про який ми говоримо, це може 

проявлятися в крайньому випадку. Іноді дівчата взагалі не 

розмовляють з батьками. 
  

М. Лайтман: Правильно, але ми можемо ці рамки 

звузити і зробити більш гнучкими. 
  

І. Якович: Для цього необхідно створити середовище, 

яке похваляє, приймає, не критикує, а навпаки, заохочує. 
  

М. Лайтман: Головне - психологічні вправи та ігри. 
  

І. Винокур: Їх слід проводити після якихось пригод між 

дівчатками? 

  

М. Лайтман: Ні-ні, це повинні бути звичайні щоденні 

заняття. 
  

І. Винокур: Але якщо щось сталося, - скажімо, хтось 

когось образив, - потрібно провести спеціальне 
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обговорення? 

  

М. Лайтман: Якщо є такі випадки, їх слід обговорювати, 

але знову-таки через гру, даючи можливість помінятися 

ролями. Хоча я все-таки за профілактику подібних подій - 

нехай програють усі ситуації заздалегідь. 
  

А. Ульянов: Програти всі події, які можуть між ними 

трапитися? 

  

М. Лайтман: Так. У такій формі потрібно відпрацювати 

якомога більше життєвих ситуацій, у тому числі і відносини 

з батьками. Дуже важливо, щоб дитина програла і ті ролі, 

які в житті їй не властиві. Це справжні ліки, які навчать 

розумінню інших людей і правильній побудові стосунків. 
  

І. Якович: Потрібно також працювати над 

усвідомленням самої себе, знайти у всьому цьому розмаїтті 

те, що мені підходить. Саме тут виникає плутанина. 
  

М. Лайтман: Я рекомендую для вирішення цих проблем 

два засоби: психологія і театр. Це допомагає людині 

зрозуміти свій внутрішній світ і розвиває властивості 

комунікабельності. 
  

А. Ульянов: Це підходить також хлопчикам? 

  

М. Лайтман: Хлопчикам менше і в іншій формі. 
  

І. Винокур: Я хотів би загострити питання відмінності. Ви 

говорили, що хлопчикам ми передаємо цінності через групу. 

А відносно дівчат ви використовуєте слово «організація». 
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Як пояснити дівчаткам, що це таке? 

  

М. Лайтман: Кожна виграє від того, що пов'язана з 

іншими дівчатками. Тому вони створюють організацію, бути 

в якій корисніше, ніж бути одній. 
  

І. Винокур: Що ця організація дає дівчині 13-14 років? 

  

М. Лайтман: Захист, досягнення речей, яких неможливо 

досягти одній. 
  

А. Ульянов: Під організацією передбачається 

об'єднання? 

  

М. Лайтман: Вони згодні з тим, що являють собою 

об`єднання, відкрите для всіх. Тим самим кожна отримує 

великі сили. 
  

І. Винокур: У цій організації є посади? 

  

М. Лайтман: Можна створити будь-яку структуру. 

Основне - готовність бути у зв'язку з іншими заради 

отримання зиску для себе. Це звучить егоїстично, але 

збереження своєї суті  має бути на першому місці. 
  

І. Якович: Чи варто пропонувати їм спільні дії, щоб 

переконатися, що вони можуть досягти успіху тільки разом? 

  

М. Лайтман: Так-так, це ясно. Але не залишати гру, 

театр і домовленість на психологічному рівні. Це допомагає 

людині бути м'якшою, легше взаємодіяти з іншими. Адже 

що ми робимо за допомогою рольових ігор? Кожен з нас 
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формує в собі різні образи, через які може зв'язуватися зі 

світом. Ми постійно формуємо в собі якийсь образ і через 

нього контактуємо з іншими. Саме це робить актор. У 

хорошого актора в запасі є тисяча прикладів різних образів, 

які він міняє і таким чином спілкується. Точно так само і ми 

чинимо в житті, але не знаємо, як цим користуватися. 
  

І. Якович: Ми не удосконалюємо ці здібності. 
                                                    

М. Лайтман: Якщо ці образи у мене є, я можу їх витягти і 

продемонструвати в різних ситуаціях. Так я починаю 

вивчати, який образ варто використовувати для досягнення 

тієї чи іншої мети. На цьому етапі, коли у мене в кишені є 

багато відповідей, виникає питання про наміри. 
  

І. Якович: Це реальний інструмент. 
  

М. Лайтман: Абсолютно вірно. Ми завжди граємо - до 

такої міри, що не знаємо самих себе. Все життя я дивлюся 

на оточуючих і отримую від них приклади. А вже коли бачу 

зразки поведінки у фільмах, то дію тільки відповідно до них. 
  

І. Якович: У цьому віці вони постійно зайняті тим, що 

шукають від оточення схвалення. 
  

М. Лайтман: Давайте додамо до цих форм поведінки 

психологічний аналіз: для чого і чому я так поводжусь, чи 

варто? Який мій вплив на інших? 

  

І. Якович: Можна запропонувати їм різні форми 
переконань? 
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М. Лайтман: Зрозуміло! Розподіліть ролі і програйте різні 

ситуації. У цій дії повинні брати участь абсолютно всі. Гра 

полягає не тільки в тому, що ми переставляємо фігури, як у 

шахах, або передаємо м'яч, як у футболі. Гра означає, що я 

одягнений в іншу форму - і так все життя. Це стосується і 

жінок, і чоловіків: ми завжди граємо в образах, які бачили в 

різних життєвих ситуаціях. Я не їм за своїм бажанням, не 

одягаюся, не розмовляю. Всі ці форми я бачив і так 

поступаю - це виховання наслідуванням. А ми говоримо так: 

ти повинен знати, як себе поводити, виходячи з цих 

прикладів поведінки, щоб досягти вищої мети. 
  

А. Ульянов: Усвідомлювати ці трафарети і управляти 

ними. 
  

М. Лайтман: А потім використовувати відносно вищої 

мети. 
  

А. Ульянов: Ми багато говорили про вплив оточення на 

людину. Чи є відмінність у сприйнятті цього впливу жінкою 

та чоловіком? Адже, як ви сказали, жінка більш закрита, а 

чоловік більш відкритий. 
  

М. Лайтман: Це навіть не можна порівняти. 
 

А. Ульянов: Поясніть, будь ласка, це розходження у 

підлітків. 
  

М. Лайтман: Перш за все, і дівчатка, і хлопчики повинні 
ввібрати десятки прикладів. Вони повинні переграти всі 
стани, ситуації та емоції: гнів, роздратування, спокій, 



 

260 

 

праведність. Кожен повинен побувати в ролі грабіжника, 
злодія і т. д. Для кожного образу вони повинні підібрати 
форму поведінки, манери, мову. Дайте їм знайти такий 
досвід, а потім почніть грати чоловіка з точки зору жінки і 
жінку з точки зору чоловіка. 

  

А. Ульянов: Щоб жінок грали хлопчики, а чоловіків 

дівчатка? 

  

М. Лайтман: Так, щоб постаралися зрозуміти 

протилежну стать. Причому зрозуміти згідно напряму 

думок, почуттів і бачення світу. 
  

А. Ульянов: Хто повинен вести таке обговорення: жінка 

чи чоловік? 

  

М. Лайтман: Обоє. 
  

А. Ульянов: Вихователі, що проводять цю гру, повинні 

реагувати на те, як дівчатка представляють хлопчиків і 

навпаки? 

  

М. Лайтман: Вони повинні  спрямовувати гру. 
  

А. Ульянов: Припустимо, ми влаштували таку дію, і 

дівчатка грають хлопчиків згідно зі своїми уявленнями. Чи 

повинен при цьому бути присутній хлопчик, щоб коригувати 

їх, чи ні? 

  

І. Якович: Можливо, на наступному етапі вони можуть 

це робити разом? 

  

М. Лайтман: Не знаю, оскільки не брав участі в таких 
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заходах. Пробуйте! Можна робити це і в змішаних групах, 

але після підготовки. Хлопчики, як правило, не хочуть грати, 

боячись втратити гідність. Потрібно пройти солідну 

підготовку, щоб бути готовим прийняти будь-який образ. 

Інакше їм важко змиритися з тим, що дівчата грають 

хлопчиків. 
  

І. Якович: Вони це люблять. 
  

І. Винокур: Всі дівчатка створюють загальний образ 

жінки, відповідний загальному розумінню жіночої природи, а 

потім з'ясовується, чого ця жінка чекає від чоловіка. І 

навпаки. Виходить, що зустрічаються узагальнена жінка і 

узагальнений чоловік? 

  

М. Лайтман: І кожен у собі може зрозуміти іншого, бо 
грав його теж. У кінцевому рахунку, мета цих ігор - дати 
людині відчути, що в ній знаходиться весь світ. Тоді вона 
буде правильно розуміти, вміти зв'язуватися і зберігати 
добрі стосунки з будь-якою частиною людського 
суспільства. Адже головна наша проблема полягає в тому, 
що ми не в змозі зрозуміти іншого. 

 

І. Якович: На етапі зустрічі з протилежною статтю, яку 

частину роботи ми робимо? 

  

М. Лайтман: Спочатку особистий розвиток, потім 

груповий і всередині групи. Після цього йде підготовка до 

зустрічі між групами, обмін ролями між групами і таке 

перемішування груп, що всі починають один одного 

розуміти. Все це супроводжується психологічною 

підтримкою і грою: коли я граю, то це не Я! 
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І. Якович: Правильно! Це набагато легше. 
  

М. Лайтман: Я можу переступити через своє его і грати 
те, що мені сказали - це не Я. Я бачу на прикладі акторів 
(багато хто з моїх учнів пов'язані з театром), що навіть 
невеликий ігровий досвід допомагає людині вийти з себе. 

  

І. Якович: Психологія теж допомагає. Я навчилася 

впродовж життя розмовляти з кожним і розуміти різні 

образи. Як Ви кажете, потрібно зробити так, щоб кожен став 

собі психологом. Але цьому треба вчитися. 
  

М. Лайтман: Найкраще вчитися на прикладі гри. 
  

А. Ульянов: На цьому ми зупинимося. Сьогодні ми 

говорили про таке специфічне поняття, як «маленька 

жінка», і про те, як вона розвивається. Особливу увагу ми 

приділили методиці вивчення себе з боку: створити 

сторонній образ і простежити за його поведінкою в різних 

ситуаціях. Розібравшись в специфіці жіночого сприйняття, 

варто звернути увагу на сприйняття протилежної статі. 

Розуміння і відчуття іншої людини - центральне питання, 

про яке ми ще поговоримо. 
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ДОПОМОГТИ ДІВЧАТКАМ 

ЗРОЗУМІТИ СЕБЕ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

  

А. Ульянов: Сьогодні ми розглянемо проблеми 

виховання дівчаток, згідно з цінностям, які ми виховуємо у 

молоді в процесі обговорень. 
  

І. Винокур: У минулих бесідах ми пояснили процес 

створення і розвитку групи дівчаток, які згуртовані чітким 

розумінням ролі жінки в світі і об'єднані в одному бажанні. 
  

М. Лайтман: Але при цьому ми не порушуємо 
індивідуальності кожної дівчинки. Важливо, щоб вони 
відчували, що їхнє з’єднання разом не вбиває 
індивідуальності кожної, а, навпаки, надає впевненості у 
своїй здатності досягти мети. 

  

І. Винокур: Ви говорили про послідовні стадії 

формування такої групи. Спочатку має бути обговорення, 

потім цікава, захоплююча дія, можливо, навіть з відчуттям 

якоїсь небезпеки. Повинна бути і взаємодія з хлопчиками 

для того, щоб з'явилося розуміння, що така взаємодія 

необхідна. Результатом має стати формування 

правильного розуміння і узгодження з функцією  жінки у 

світі. Сьогодні ми зупинимося на такій формі, як 
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обговорення. Ви говорили, що темою обговорень повинні 

бути питання про суть і образ жінки, її відмінності від 

чоловіка. Крім цього, які ще цінності необхідно прищепити 

дівчаткам у віці від 12 до 16 років? 

  

А. Ульянов: Який основний пакет цінностей? 

  

М. Лайтман: Я завжди підкреслюю, що матеріалістична 

психологія допомагає людині зрозуміти, хто вона така, що 

їй дає оточення і який її зв'язок зі світом. Мова йде про 

вплив світу на людину і її відповідні реакції. Тому 

правильний психологічний супровід необхідний протягом 

всього виховного процесу, причому для дівчаток більше, 

ніж для хлопчиків. 
  

А. Ульянов: Чому? 

  

М. Лайтман: Жінка більше залежна і ранима, а тому 

потребує підтримки, щоб відстоювати свою самобутність. 

Перш за все, давайте подивимося, чого дівчатка хочуть? 

Використовуючи їх схильності, постараємося виховати в 

них правильне ставлення  до самих себе. Їм потрібна 

косметика? Запросіть косметолога, який пояснить, як 

правильно користуватися косметикою і для чого. Нехай 

вони знають, які засоби завдають шкоди, а які допомагають, 

і т. д. Надайте їм всі можливості, щоб повністю розкрити це 

питання. Тим самим ми створимо в групі рівність: всі 

дівчатка будуть знати, як правильно наносити косметику, і 

ні в кого не буде переваги перед іншими в знанні або вмінні. 

Закінчивши з косметикою, перейдіть до одягу. 
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А. Ульянов: Запросити модельєра? 

  

М. Лайтман: Так. Я пам'ятаю, що коли моя дочка 

займалася в школі шиттям, то весь будинок був обвішаний 

вбранням 17 століття. Організуйте дівчаткам уроки крою та 

шиття - нехай вчаться, адже в родині такі навички 

знадобляться. Вони повинні вміти вибирати те, що їм 

підходить. 
  

І. Якович: (Сміється). Мами теж візьмуть участь у таких 

зустрічах! 
  

М. Лайтман: (Сміється). Я не маю на увазі матерів. 
Перш за все, потрібно дати дівчаткам свободу вираження 
та можливість вивчати себе самих. 

  

І. Якович: Можливість займатися тим, що їм цікаво. 
  

М. Лайтман: Так. Дівчинка повинна сама себе 

створювати: якщо я хочу  мати гарний вигляд, що я повинна 

зробити? Тим самим ми вирішуємо масу внутрішніх 

проблем. 
  

І. Якович: З цього треба почати? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Винокур: Іншими словами, вихователі повинні 

з'ясувати, чого група хоче, і згідно з цим діяти? 

  

М. Лайтман: Чому вихователі? 

  

І. Винокур: А хто повинен з'ясовувати ці бажання? 



 

266 

 

  

М. Лайтман: Вони нам відомі - це стандартні речі. Для 

кожного віку характерні певні інтереси. 
  

І. Якович: Всі цього хочуть, всі згодні. 
  

І. Винокур: Але чому, торкаючись цінностей, потрібно 

підкреслювати красу одягу або макіяжу? 

  

М. Лайтман: Ні! Важливість цих речей їм зрозуміла - я 

не збираюся їх в цьому переконувати. 
  

І. Винокур: Які ж цінності ми виховуємо, коли вчимо 

одягатися? Той, хто красивіше одягнений, той кращий? 

  

І. Якович: Як виробити правильне ставлення до краси? 

З одного боку, ми приділяємо їй багато уваги, з іншого боку, 

повинні знайти правильні пропорції. Наскільки я розумію, Ви 

не збираєтеся надавати цьому виняткового значення. Це 

повинно бути, але не повинно займати центрального місця 

в житті. 
  

М. Лайтман: Ставлення врівноважиться само собою, 

оскільки стосується всієї групи. Взагалі-то, мова йде про 

необхідний рівень: як гарно виглядати? А такі питання, як 

«навіщо», «в яких межах» і «наскільки в цьому змагатися», 

є доповненнями. Ми даємо дівчаткам в руки засоби 

задоволення цієї природної потреби, яку не можемо, та й не 

хочемо знищити, так як все створене в природі має 

зберігатися. Разом з цим, звичайно ж, потрібно формувати 

правильне, зважене ставлення до цих речей. 
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І. Якович: В якій мірі використовувати? 

  

М. Лайтман: Абсолютно правильно. 
  

І. Якович: Настільки, що прямо говорити про те, як не 

дати цьому прагненню зайняти центральне місце в житті, 

що є краса зовнішня і внутрішня. 
  

М. Лайтман: Безсумнівно. 
  

І. Якович: Для цього віку також дуже актуальний інтерес 

до всього, що пов'язане з грошима. Для косметики та 

красивого одягу потрібні кошти. Як же керувати бюджетом, 

скільки і на що витрачати? Ці питання виникають у дівчаток 

постійно, викликаючи суперечки з батьками. 
  

М. Лайтман: Я чув, що в школі є уроки, на яких про це 

говорять. 
  

І. Якович: Раніше такі уроки були. Можливо, вони ще 

залишилися в релігійних школах, де цьому приділяється 

більше уваги. Зі світського виховання уроки домоводства 

зникли повністю. 
  

А. Ульянов: Крім того, там дівчатка і хлопчики 

навчаються разом, а хлопчиків грошове питання цікавить 

менше, головне для них - друзі. А дівчатка дійсно схиблені 

на грошах і готові бездумно їх витрачати. Специфічного 

ставлення до цього немає, тому що взагалі немає 

ставлення до жіночих проблем. 
  

І. Якович: Також немає ієрархії цінностей - центральну 
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роль тут відіграє суспільство. Якщо сьогодні щось цінується 

суспільством, то кожен неодмінно хоче це мати. Це створює 

труднощі для батьків: вчора вони купили доньці одне, а 

сьогодні вона хоче інше, тому що подруги сказали, що це їй 

не підходить. Для дітей у цьому віці надзвичайно важливо 

мати «правильний» вигляд в очах інших і в одязі, і в 

поведінці. 
  

М. Лайтман: Ми вже говорили, що тільки за допомогою 

вивчення психології людини через гру і театр можна 

показати, наскільки люди грають ті чи інші ролі, копіюють 

стереотипи поведінки, взяті з навколишнього середовища, і 

як це нерозумно, примітивно і не виражає індивідуальності 

людини. 
  

І. Якович: Це потрібно показувати? 

  

М. Лайтман: Потрібно поступово формувати у підлітків 

правильне ставлення: людина зберігає свою 

індивідуальність в тому, що виражає себе природно і 

просто, а не в тому, що має вигляд, як усі. Як правило, ми 

бачимо довкола наслідування голлівудським стандартам в 

поведінці і спілкуванні, але щоб бути особистістю, потрібно 

розкрити людину в собі, а це ніяк не пов'язано з її зовнішнім 

виглядом. Ми повинні виробити у дівчаток таке ставлення, 

що людина повинна одягатися зручно, виглядати красиво, 

але головне - яка її суть, а не від якої фірми речі на ній. 
  

І. Якович: Фірма - це сьогодні дійсно ключове слово. Але 

якщо людина повністю схильна до впливу  оточення, в чому 
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проявляється її індивідуальність? 

  

М. Лайтман: Вплив оточення може спонукати людину 

піднятися над впливом суспільства. 
  

А. Ульянов: Протистояти йому? 

  

М. Лайтман: Так. Моє его говорить: «Я хочу бути вище і 
не хочу бути як усі, не хочу бути під впливом смаків інших - 
одягну щось просте». Звичайно, такому ставленню треба 
вчити: чи можу я бути вільним від впливу оточення, яке 
тисне на мої інстинкти і не дає бути самим собою? Але 
невже я весь час буду від них залежати, а вони будуть 
мною керувати? 

  

І. Якович: Не бути рабом оточення. 
  

М. Лайтман: Вірно. 
  

А. Ульянов: Це можливо? 

  

М. Лайтман: Ми повинні постійно показувати їм 

приклади того, як негативно діє на них оточення. Інтернет, 

ЗМІ, компанії мобільного зв'язку впливають на мене, щоб я 

знайшов вигідний для них образ, не був тим, ким я хочу 

бути. Всі заплановано роблять зі мною те, що потрібно їм, а 

я хочу цьому протистояти. 
  

І. Винокур: Ми говорили про різні види передачі цього 
посилання: обговорення, рольові. Як зробити це найкращим 
чином? 

  

М. Лайтман: Зроби просто: продемонструй зразки моди, 
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а потім покажи, як одягнені люди на вулиці. Чи є тут 

індивідуальність людини? Невже людині дано розум тільки 

на те, щоб побачити приклад і скопіювати? Потрібно 

показати, що така поведінка примітивна, яка підходить 

тварині, а не людському рівню. Варто замислитися, як не 

бути одним із стада, а знайти і проявити себе істинного. 

Повторюю, що таке розуміння народжується в результаті 

численних обговорень картин і ситуацій, в яких люди 

поводяться стереотипно: копіюють зовнішню форму, а потім 

цим пишаються. Потрібно заглибитися в цю проблему і 

знайти яскраві приклади - це дасть результат. 
  

І. Якович: Чи можна сказати, що взаємини людини з 
оточенням є одним з перших питань, над яким слід 
працювати? 

  

М. Лайтман: Так. Але мова йде про вік, коли вже явно 

проявляється вплив оточення. Це 10-12 років. 
  

І. Якович: Зрозуміло. 
  

І. Винокур: Отже, порядок роботи такий: спочатку 

дівчатка усвідомлюють себе, свою зовнішність, залежність 

від середовища. Звідси випливає бажання звільнитися від 

цієї залежності і бути над нею. 
 

М. Лайтман: Тут слід підкреслити, що зуміти піднятися 

над середовищем - значить знайти себе. 
  

І. Винокур: Що це означає? Чому їх потрібно навчати? 

  

М. Лайтман: Перш за все, це проявляється у вільному 
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відношенні до середовища і його впливу, відсутність 

рабської залежності від нього. 
 

І. Винокур: Але коли ми вже перейшли до наступного 

етапу і говоримо про особистість, що таке «правильна 

особистість»? Якою вона має бути, щоб я міг себе 

виразити? 

  

М. Лайтман: Перш за все, відчувати себе комфортно, не 

залежати від чужої думки і осуду. Кожна жінка хоче собою 

пишатися і бути самостійною - їй цього дійсно не вистачає. 

У чоловіка потреб у цьому менше, ніж у жінки. Оскільки 

вона більш залежна, то хоче заповнити цю нестачу. Тут їй 

така можливість надається. 
  

І. Винокур: Припустимо, дівчинка розуміє, що не 

повинна запозичувати в суспільства приклади і стандарти, 

які не відповідають її індивідуальним запитам. Але що вона 

бере? Які цінності приймає замість того, щоб бути як всі? 

  

М. Лайтман: Своє «Я». Іншими словами, після здобуття 

якоїсь міри внутрішньої свободи, потрібно себе проявляти. 
  

І. Винокур: У чому? 

  

М. Лайтман: В осмисленні того, що дійсно йде мені на 

користь. Я не згодна, щоб мене задіяли засоби комунікації, 

виробники моди, політики і торговельні  мережі. Я не хочу 

бути від них залежною, а тому одягаюся так, як мені зручно 

і приємно. 
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І. Якович: Тобто брати до уваги зручність, відповідність 

мені і значимість, якої я цьому надаю. 
  

М. Лайтман: Правильно. Мода, звичайно, матиме свій 

вплив, це абсолютно природно. 
  

І. Якович: Якість тканин, кольору... 
  

М. Лайтман: Зрозуміло, сьогодні ми не можемо 

одягатися так, як сто років тому - спосіб нашого життя 

зовсім інший. Тому одяг змінюється, але під впливом часу, 

а не тому, що виробники змінюють продукцію, бажаючи 

більше заробити. Звільняючись від цієї залежності, я 

знаходжу спосіб виражати себе на внутрішньому рівні. В 

результаті у мене є вільний час і вільні гроші - потрібно 

показати, що це стосується всіх аспектів особистості. 
  

А. Ульянов: Це дає виграш. 
  

М. Лайтман: Цілком правильно. Я знаходжу внутрішній 

спокій і відчуття свободи. Нехай інші поводяться так, як 

хочуть: хіба, потрапляючи в джунглі, потрібно 

уподібнюватися мавпам які там скачуть? 

  

І. Якович: Але, перебуваючи в джунглях, потрібно 

вивчити це середовище, зрозуміти цього. 
  

М. Лайтман: Вивчити - так, але не для того, щоб йому 

уподібнитися. 
  

І. Якович: Ви праві. 
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І. Винокур: А відносно чого дівчинка може проявити 

свою індивідуальність і оцінити себе: у ставленні до інших, 

до середовища? У чому критерій для самооцінки? 

  

 М. Лайтман: У той момент, коли вона відчує себе 

вільною від різних тисків суспільства, у неї з'явиться 

впевненість у собі. Тоді їй стане зрозуміліше, як правильно 

поводити себе зі світом: у школі, з батьками, родичами і т.д. 

Звільнення від залежності надає впевненість. 
  

І. Якович: А звідки ця впевненість прийде? Від власного 

вибору? Сьогодні дівчинка отримує підтримку від подруг: 

якщо вони її вибір схвалюють, то вона в собі впевнена. Так 

«маленькі жінки», як Ви їх називаєте, здобувають 

упевненість у правильності своїх вчинків. 
  

 М. Лайтман: Ми протягом кількох років формуємо в них 

новий погляд на себе, на суспільство в цілому і на те 

середовище, яке ми вибудовуємо. 
  

І. Якович: І на свободу вибору. 
  

М. Лайтман: І на свободу вибору, звичайно. 

Безсумнівно, дівчинці необхідна підтримка оточення. Але 

оточення розвивається разом з нею, адже ми займаємося з 

групою дівчат. 
  

І. Якович: Цікаво, чи розуміють вони самі цей 

взаємозв'язок і чи відчувають зміни в своєму малому 

оточенні? 
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М. Лайтман: Вони відчують свою особливість і будуть 

цим пишатися. Для жінки це дуже важливо. 
  

І. Винокур: Отже, ми ініціюємо розмову про цінності, які, 

на наш погляд, найбільш важливі, а дівчатка їх 

перевіряють. Ми говорили про моду і красу, але це може 

бути будь-яке явище. 
  

М. Лайтман: Цілком правильно. 
  

І. Винокур: А надалі ці бесіди можуть включати питання 

зв'язку між ними всередині групи: як вони одна до одної 

ставляться, які між ними стосунки? У цьому віці дуже 

актуальні питання дружби, зближення і віддалення. Чи 

варто це з ними обговорювати? 

  

М. Лайтман: Ми вже говорили про те, що потрібно 

використовувати рольові ігри. Підіть з ними в театр: нехай 

побувають на репетиції, побачать, що відбувається на сцені 

і за лаштунками, поговорять з акторами. Запросіть акторів 

до себе, поставте кілька сценок. Дайте їм можливість 

відчути різні ролі - це дуже важливо. Адже кожен з нас в 

житті постійно грає якісь ролі - ми ніколи не буваємо 

самими собою. Як досягти такого стану, щоб у будь-якій 

ролі розкрити, хто я такий за межами ролі? Цього не 

відчуває ніхто з нас - ми не знаємо, хто ми. 
  

І. Якович: Ми тільки змінюємо маски. 
  

М. Лайтман: Знімаючи і одягаючи маски, ми, врешті-

решт, починаємо розуміти, хто ж їх змінює. 
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І. Якович: У психології є поняття «мудрість душі» - щось 

настільки внутрішнє, що його дуже важко зрозуміти, тим 

більше пояснити. 
  

М. Лайтман: Це і є основа людини, і саме цієї точки 

потрібно досягти. 
  

І. Якович: Досягти, тобто відчути? 

  

М. Лайтман: Розкрити її, зрозуміти самого себе. 
  

І. Винокур: На всіх етапах роботи з дівчатками - в 

обговореннях, рольових іграх, екскурсіях - чи повинна бути 

взаємодія з хлопчиками? Можливо, на початкових етапах 

вони можуть бути разом? Якщо так, то в якій формі? 

  

М. Лайтман: Ми вже говорили про те, що наше 

виховання має відповідати бажанням людини. Ми повинні її 

не обмежувати, а надати засоби для самообмеження. 

Використовуючи їх, вона відчує, що це йде їй на користь. 

Всі схильності, перешкоди і негативні приклади не 

затушовуються, а використовуються для того, щоб над 

ними піднятися, бути над ними. У всьому іншому ми даємо 

молоді можливість бути такими, якими вони є. Тому 

необхідно організовувати зустрічі за їх бажаннями - як 

роздільні, так і спільні. А після того, як їх підготували 

протягом кількох років, дати їм можливість використовувати 

різні види зв'язку; потрібно тільки остерігатися 

надзвичайних подій. Повторю, що ми не виключаємо із 

взаємин ні гру, ні флірт. Всьому цьому є місце точно так, як 
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це відбувається в природі між тваринами, коли вони грають 

один з одним, обнюхують і т. д. 
  

І. Якович: Без цього неможливо? Адже вони весь час 

разом. 
  

М. Лайтман: На тваринному рівні цьому не можна 

опиратися. Ти лише повинен стежити, щоб людський рівень 

в тобі не зіпсував би цих речей, а прийняв в правильних 

межах. 
  

І. Винокур: На першому етапі обговорень, коли дівчатка 

вчаться незалежності від думки суспільства, як 

виражається їх взаємозв'язок з хлопчиками? Можна просто 

влаштовувати зустрічі між ними або це все-таки має бути 

якось пов'язано з темою впливу середовища? 

  

М. Лайтман: Ні. Після того, як на попередніх етапах ми 
розвиваємо хлопчиків і дівчаток окремо, згідно з їхнім віком, 
зараз, коли вони починають проявляти інтерес один до 
одного, ми зобов'язані організувати між ними зустрічі та 
обговорення з участю психологів, театральні постановки та 
спільні екскурсії. І під час зовнішніх заходів, і під час 
спільних обговорень вони більше зв'язуються один з одним. 

 

А. Ульянов: У нас є групи підлітків, з якими ми 

починаємо працювати тільки зараз. Вони не отримали 

необхідної підготовки? 

  

М. Лайтман: Про це я не говорю: неможливо взяти щось 

вже створене і почати його змінювати. А якщо вже так 

виходить, то тут потрібна особлива і надзвичайно 
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ефективна виховна програма. 
  

І. Винокур: У сучасних дітей взаємний інтерес починає 

проявлятися дуже рано - у віці 10-12 років. Виходить, що 

поки вони не розвинуться в окремих групах, не варто 

влаштовувати їм спільні зустрічі? 

  

М. Лайтман: Вони можуть зустрічатися за умови, що до 

цього ви їх підготували. Проблема в тому, що їх готують до 

безпечного сексу, як це робиться у Швеції, але спочатку ми 

повинні підготувати їх психологічно. Вони повинні спочатку 

зрозуміти себе, відчути себе в різних ролях. Тим самим 

підготувати їх до правильного з'єднання. Без цього 

неможливо. 
  

А. Ульянов: Ми говорили про необхідність допомогти 

дівчаткам зрозуміти і розкрити себе, про психологічний 

супровід цього процесу. Для такого розкриття потрібно, 

перш за все, зрозуміти, що таке зовнішнє середовище, як 

воно впливає на людину і наскільки необхідно вміти 

звільнитися від його впливу для істинного саморозкриття. 

Засоби для такої роботи різноманітні: театральні 

постановки, бесіди і багато іншого. Головне - навчити, як 

знайти себе справжню. 
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РОЛЬОВІ ІГРИ В ГРУПІ ДІВЧАТОК 

І ПИТАННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ірина Якович та Ілля Винокур 

 

 

  

А. Ульянов: У сьогоднішній розмові мені хотілося б 

розкрити поняття «заняття». 
  

І. Винокур: Ми говорили про те, що дискусії та рольові  

ігри допомагають дітям усвідомити їх місце у світі і 

колективі. 
  

М. Лайтман: Велику роль в цьому відіграє театральне 

мистецтво. 
  

І. Винокур: Після цього Ви сказали, що наступним 

етапом є  ігрові заняття - аж до ігор з елементами 

напруженості, небезпеки. Не могли б ви пояснити, що це 

означає? Навіщо потрібна небезпека? 

  

М. Лайтман: Людина так влаштована, що її поведінка і 

вчинки визначаються тими зразками, які вона бачить у 

житті. Вона засвоїла, що в одних випадках треба вести себе 

і реагувати так, в інших - інакше. Людина весь час витягує зі 

своєї пам'яті різні шаблони і втілює їх в реальність, тому, 

чим більше ми будемо працювати над цим з дітьми, 

особливо з дівчатками, тим більше у нас буде шансів 
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досягти бажаних результатів у вихованні. При цьому ми не 

«зазіхаємо на права» і не обмежуємо поведінки дітей 

якимись конкретними рамками. Що таке, по суті, 

виховання? Це завжди набір зразків поведінки, які людина 

отримала від суспільства. Згідно з цими зразками вона 

живе, постійно копіюючи в своїй поведінці якісь форми з 

навколишнього середовища. Це і є виховання. Я розумію, 

що вам не терпиться запитати: а де ж права індивідуума? 

Невже ми не залишаємо людині ніякої свободи дій?! Де ж 

вона сама? Відповідь: ніякої свободи немає. 
  

І. Якович: Пам'ятаю, ви говорили про необхідність вчити 

дитину тому, як працювати з шаблонами поведінки, навчати 

гнучкості в поведінці, надавати дитині почуття впевненості в 

собі, щоб вона могла розпізнати, яка поведінка адекватна в 

конкретному середовищі. Все це не відбувається 

автоматично. 
  

М. Лайтман: Це не відбувається автоматично через те, 

що в нашому арсеналі є безліч зразків. Тому весь наш вибір 

полягає в тому, який із зразків варто використовувати 

відповідно до зовнішньої обстановки, а який не варто. 

Цьому ми й навчаємо. Іншими словами, існує певне число 

поведінкових шаблонів для кожної ситуації, а я повинен 

вибрати найбільш придатний. 
 

А. Ульянов: Психологія говорить те ж саме. Згідно з 

багатьма теоріями, дитина, сама того не розуміючи, 

повторює різні моделі поведінки, які побачила  раніше. Так 

стверджував Скіннер. 
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І. Якович: Сказане Вами ні в чому не суперечить 

існуючим в психології теоріям. 
  

М. Лайтман: Діти також вчаться, дивлячись на нас. 

Наприклад, дитина кричить. При цьому вона чекає від тебе 

певної реакції, перевіряючи, як ти відреагуєш на її крик, на її 

вимогу. Нам здається, що вона робить це просто так. Це не 

правильно. Дитина відтворює одну й ту ж модель поведінки, 

тому що вона не знає заздалегідь, чого чекати у відповідь. 

Вона повинна отримати від нас приклад поведінки, підхід, 

зв'язок з нею. Тому вона так себе веде. Ми думаємо, що 

діти знову і знову ведуть себе погано. Ні, для дитини це не 

«знову». Вона не відчуває контакту, чіткої реакції, а тому 

продовжує її шукати. Діти безперервно вчаться і постійно 

відчувають нас. 
  

І. Винокур: Ми говоримо про дівчаток у віці 12-16 років. 

Ви сказали, що після обговорень є етап ігор, які можуть 

містити елементи небезпеки і нервового напруження. Могли 

б Ви пояснити, навіщо потрібне відчуття небезпеки? Що дає 

дитині відчуття небезпеки? І якими повинні бути такіі ігри? 

  

М. Лайтман: У природі ми спостерігаємо, як левиця бере 

своїх дитинчат на полювання, вчить їх долати різні 

перешкоди і небезпеки. Дітей необхідно підготувати до 

життя. Як же можна інакше? Якщо дитина не знає, що таке 

небезпека, чого варто остерігатися, що ж вона тоді взагалі 

знає? Як вона може бути готовою до життя? Вона буде 

приймати «за чисту монету» те, що бачить у фільмах, 
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думаючи, що так і треба. Але необхідно навчити дитину 

правильної реакції, аналізу і синтезу події, щоб бути 

психологом самій собі в кожній ситуації. Вона повинна 

знати, як допомогти людям у конкретній ситуації, потрібно 

чи не потрібно втручатися. Ми повинні підготувати її до 

всього, що буває в житті, а життя, як відомо, не завжди 

«цукор». 
  

І. Винокур: Правильно. Небезпека може виникнути і з 

боку природи, коли будуть потрібні навички виживання, і на 

вулицях міста. 
  

М. Лайтман: Ця небезпека реальна. 
  

І. Винокур: Які заняття Ви рекомендуєте проводити з 

дітьми, щоб допомогти їм набути необхідний досвід? 

  

І. Якович: Я подумала про питання орієнтації. Багатьох 

батьків турбує питання, наскільки 12-річній дитині можна 

дозволити самостійно їздити в транспорті, куди і як. Можна, 

наприклад, дати дівчаткам таке завдання: залишити їх в 

якомусь місці, щоб вони зуміли дістатися додому. 

Зрозуміло, робити це вдень, а не вночі. Можна обмежити їх 

у часі і в коштах. Це підходить? 

  

М. Лайтман: Можна і так. В якості гри це може бути 

добре. Своєрідна гра на виживання. 
  

І. Якович: Звичайно. Адже ми виживаємо в умовах 

міста, а не на лоні природи. 
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І. Винокур: Як же дати дітям можливість зустрітися з 

справжнім життям і чомусь навчитися? 

  

А. Ульянов: Не піддаючи їх небезпеці. 
  

М. Лайтман: Я думаю, що це можливо в ході спільних 

походів. Я чув, що сьогодні вранці наші хлопці ходили на 

екскурсію в суд. Дуже цікаві їхні враження! Спочатку був 

процес у справі про зґвалтування, і дітей видалили із залу 

засідання. Потім почався інший процес, і їм дозволили 

зайти. Уявіть собі: велика група наших хлопців була 

присутня на судовому засіданні! 
  

І. Якович: Це може багато чому навчити. 
  

М. Лайтман: Я думаю, що можна влаштувати гру на 

«виживання», але тільки як гру. 
  

І. Якович: Чи прийнятно це,  придумувати їм такі ігри? 

  

М. Лайтман: А чому б і ні? 

  

І. Винокур: Наприклад, під час екскурсії  або в літньому 

таборі. 
  

М. Лайтман: Звичайно. Їх потрібно навчити способам 

орієнтації на місцевості - по сонцю, місяцю і т. д. 
  

А. Ульянов: Але в цьому немає відчуття небезпеки і 

насильства, про яке ми говорили. 
 

М. Лайтман: Щодо небезпеки і насильства буде 
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достатньо, якщо ми покажемо дітям поліцію і в'язницю. 

Вони будуть знати, чого треба остерігатися. Це максимум, 

що ми можемо зробити зі свого боку. 
  

І. Якович: Ми показуємо їм наслідки необережності, в 

тому числі лікарню або реабілітаційний центр. 
  

М. Лайтман: А все інше можна вивчити в процесі 

рольових ігор. Ця форма допомагає людині стати 

гнучкішою, легше адаптуватися в будь-якому середовищі. 
  

І. Якович: Я хочу поділитися відчуттями від занять 

акторською грою з дівчатками. З одного боку, ці заняття 

приносять величезне задоволення, як дітям, так і дорослим. 

З іншого боку, після емоційного збудження, яке 

супроводжує ці заняття, буває дуже складно 

сконцентруватися і організувати обговорення. Дівчатка 

починають спілкуватися між собою, частина з них слухає 

вихователя, частина ні. Чи варто взагалі намагатися 

організувати дискусію після такого заходу, або залишити 

все як є? У чому причина емоційного збудження і 

підвищеної балакучості? 

  

М. Лайтман: Потрібно дати дітям заспокоїтися. Я 

сумніваюся, що дискусія відразу після заняття може бути 

продуктивною. 
  

І. Якович: Ми, вихователі, відчуваємо, що змушуємо 

дітей до дискусії. 
  

М. Лайтман: Ось бачите! Я вважаю, що в процесі самих 
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занять діти поступово набувають досвіду. Найважливіше - 

це час до заняття. Варто пояснити групі, що зараз ми 

будемо розігрувати такий-то випадок. Які у вас пропозиції? 

Кому підходить та чи інша роль? Тобто ми всі плануємо 

заздалегідь, а також обговорюємо, як будемо реагувати на 

несподівані повороти в грі. Ми настільки все обігруємо, що 

людина, яка потім в житті буде потрапляти в 

найрізноманітніші ситуації, буде точно знати, як себе вести. 
  

І. Якович: Крім того, дитина набуває знання: що саме 

вона думала і відчувала у тій чи іншій ситуації. 
  

М. Лайтман: Вона може уявити себе в будь-якому стані: 

від самого низького до найвищого, від самого ганебного до 

самого почесного, наскільки вистачить її фантазії. І дитина 

буде знати, як гідно поводитися в кожній ситуації. 

Однак головне питання полягає в тому, для чого 

потрібно вміти поводитися? Для того щоб зберегти 

самоповагу? Це наше автоматичне природне прагнення, 

природна схильність. Нам ясно, що ми в першу чергу 

прагнемо підтримувати себе на гарному рівні, кожну 

секунду вибираємо, як нам «тримати себе» з іншими. Або ж 

я в кожній дії гратиму з іншою метою? 

Дітям можна пояснити просто: зараз ми грали так, щоб 

не «опускати себе», а тепер давайте зіграємо так, ніби не 

важливе почуття власної гідності, а важливо, щоб мене 

зрозуміли. Тоді кожна дівчинка повинна трохи поступитися 

своїм почуттям гордості на користь спілкування та зв'язку з 

іншою людиною. Їй доведеться в чомусь піти на поступки. А 

потім від неї знадобиться ще більше: бути разом з 
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партнером. 

Наприклад, хтось сильно розсердився на мене, тому що 

я його образив. Я дуже шкодую і хочу підійти до нього, бути 

з ним разом, знову налагодити зв'язок. А він не може, тому 

що я поступив з ним вкрай погано. Що мені робити в такій 

ситуації? 

Поступово ми показуємо дитині різні форми поведінки: 
від «оксфордського» стилю, коли для мене головне «не 
упустити себе», до щирої і дружньої поведінки, коли я 
скасовую себе, і єдине, що для мене важливо, - це єдність з 
іншою людиною. Ми даємо дитині пройти численні проміжні 
стани, відчути кожен з них і зрозуміти, де він в нас 
перебуває. 

  

І. Якович: В ігровій формі? 

  

М. Лайтман: Так. Дитина при цьому усвідомлює, які 
внутрішні ресурси вона може задіяти в кожному 
конкретному стані. Гра насправді більше, ніж просто гра; у 
грі ми пізнаємо себе. Я не просто граю відносно когось, а 
постійно витягаю з себе різні образи самого себе. У деякі з 
них я дозволяю собі втілюватися  у реальному житті, а в 
деякі - ні. 

  

І. Винокур: Гра дозволяє мені порушити заборону? 

  

М. Лайтман: Так. У цьому вся суть. 
  

І. Якович: Чому це вчить дітей? Не соромитися? Набути 

впевненості? Розпізнавати різні ролі в суспільстві? У чому 

сенс проживання різних проміжних станів, про які Ви 

згадали? 
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М. Лайтман: Сенс в тому, що дитина починає розуміти, 

що в ній закладені всі зразки поведінки. 
  

І. Якович: Дівчатка це знають, просто вони ніколи не 

дають цьому виходу. 
  

М. Лайтман: Ні-ні, є стани, які вони ще не програвали. 
Вони не грали в анулювання себе перед іншою людиною, 
відміну  свого егоїзму. 

  

І. Якович: Ці зразки ми зазвичай приховуємо. 
  

М. Лайтман: Так. Тому слід в них грати з подальшим 

обговоренням: яка мета зобов'язує нас поводитися таким 

чи іншим чином? Як правило, найдурніша мета наповнює 

мене гордістю і змушує вести себе як «мачо». 
  

А. Ульянов: Гординя? 

  

М. Лайтман: Правильно. З дітьми потрібно говорити про 

те, як нам ставити собі інші цілі, і що ми виграємо від 

об'єднання між нами. Тут можна згадати про цілі Природи і 

уточнити, який виграш я отримую. 
  

І. Якович: Чи можна в такий спосіб показати дітям не 

лише виграш від об'єднання, але й духовну мету побудови 

правильного суспільства? 

  

М. Лайтман: Неодмінно. 
  

І. Винокур: Іноді актори стикаються з тим, що втрачають 

межу між образом, який грають, і самим собою. 
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М. Лайтман: Прекрасно! Ти повинен дружити і 

об'єднуватися з товаришами, незважаючи на ненависть і 

небажання бути з ними разом. У групі ти виявляєш таку 

ненависть, якої не знав в звичайному житті. Так 

відбувається тому, що між товаришами розкривається 

духовне розбиття. Тим не менше, ти повинен зображувати 

«гарного хлопчика», постійно говорити про важливість 

оточення, про важливість мети, незважаючи на те, що 

цьому повністю протилежний. 
  

А. Ульянов: При цьому межа розмивається... 
  

М. Лайтман: Хіба це не гра? Гра! Гра - основа всього 
виправлення. Це гра: я приймаю іншу форму поведінки, тоді 
як всередині я просто дикун. Я навмисно, через гру, а не по-
справжньому, починаю вести себе як хороша людина. Я 
граю так, поки не викличу на себе добрий  вплив керуючої 
сили природи. І вона перетворює цю ігрову форму в 
справжню реальність. Так, якщо дитина, яка хоче стати 
льотчиком, протягом двадцяти років гратиме в льотчика, то 
зрештою вона ним стане. 

  

І. Якович: Насправді? 

  

М. Лайтман: Так. У такій формі ми себе будуємо. 
  

І. Винокур: У чому мета даного процесу? Якого 

результату повинні досягти дівчата? 

  

М. Лайтман: Це залежить від кінцевої мети - вона 

зобов'язує. Ставлячи перед собою конкретну мету, ти 

збираєш всі можливі форми і починаєш грати 
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цілеспрямовано. 
  

І. Винокур: У буденному житті дівчата стикаються з 

різноманітними формами поведінки. У що їм слід грати? До 

чого вони повинні прагнути, на яку людську потребу 

відгукуватися? 

  

М. Лайтман: Вони повинні вміти налагодити контакт з 

людьми і спілкуватися з ними так, щоб їх правильно 

сприймали і розуміли. З будь-якою людиною - від 

останнього злочинця і до закінченого праведника - слід 

вести себе гідно, поєднуючи самоповагу з добрим 

ставленням до інших. Потрібно дотримуватися пропорції у 

всьому: не ображати іншого, не принижувати себе більше 

потреби і не підноситися в порожній гордості - це основа 

нашої поведінки. Моя здатність відмовитися від свого 

егоїзму, відштовхнути насолоду і утримувати себе 

посередині є критичною точкою, в якій я повинен 

перебувати кожну мить свого життя. Рухаючись по точках 

гармонії і рівноваги з природою, ми розвиваємося. Бачите, і 

тут має бути рівновага. Ми шукаємо її скрізь: і в найгіршій 

формі, і в самій хорошій ми прагнемо до рівноваги у 

відповідності із зовнішніми умовами. 
  

І. Винокур: Отже, дівчатка навчаються знаходити в 
кожній людині - від закоренілого злочинця до найбільш  
добропорядної людини, - точку об'єднання з нею, рівноваги, 
зв'язку. 

  

А. Ульянов: В подальшому це дозволить дівчаткам 

уникнути нападу того ж злочинця. 
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М. Лайтман: Так-так, це зрозуміло. 
  

А. Ульянов: Я б не сказав, що в даному випадку виграш 

очевидний. Важливо вказати на нього. 
  

І. Якович: Уміння виплутатися з неприємної ситуації? 

  

А. Ульянов: Уміння спочатку в неї не потрапити. 
  

І. Винокур: На наступному етапі виховання повинно 

наблизити дівчаток до мети. Що саме в спілкуванні з 

іншими людьми вони повинні їм передати? Якесь особливе 

ставлення? 

  

М. Лайтман: Після того, як вони навчилися 

встановлювати правильні стосунки з людьми, відчувають 

іншу людину, а вона відчуває  їх, по цьому створеному 

«каналу» можна передати їй якесь натхнення, почуття 

спільності, тепло. У цьому полягають ази комунікації між 

людьми, їх об'єднання. 
  

І. Винокур: Таким чином вони передають своє бажання, 

про яке ми говорили? 

  

М. Лайтман: Так, спочатку внутрішнє бажання. Якби ми 

правильно уявляли собі весь світ, ототожнювали себе з 

ним, були б пов'язані спільним існуванням, тоді все, що є в 

кожному з нас, «переливалося» б у нього. 
  

І. Якович: А чи може таке виховання допомогти 

дівчаткам розібратися в собі, вміти себе контролювати? 
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М. Лайтман: Зрозуміло. Вони поступово вчаться 

розуміти себе в кожному стані. 
  

І. Якович: А як їм досягти внутрішньої рівноваги? Адже 

коли ти в дисбалансі з самим собою, дуже складно думати 

про когось ще. 
  

М. Лайтман: Припустимо, півгодини тому я пережив 

якийсь стан. Тепер я прошу вас зобразити мене таким, яким 

я був півгодини тому. Покажіть, як бачили ви мене, як я 

поводився по відношення до вас, красиво чи ні. Тобто я 

пропоную вам гру, щоб спробувати «проникнути» один в 

одного, зрозуміти один одного. 
  

І. Якович: Відчути. 
  

М. Лайтман: Так, відчути іншу людину. Але не робіть це 

напоказ. Переймаючись кимось, я сприймаю в ньому щось 

позитивно, а щось негативно, і ці почуття висловлюю через 

ті ж емоції - плач або сміх. Спочатку я повинен відчути те ж 

саме, що відчувала інша людина, зрозуміти її відчуття. 

  

І. Якович: Можна спочатку запитати цієї людини, що 

вона відчувала? 

  

М. Лайтман: Можна, але потім дій самостійно. Запитав - 

достатньо, тепер грай. 
  

А. Ульянов: Розігрувати ситуацію можуть тільки ті, хто в 

ній безпосередньо брав участь, або будь-хто з тих, хто 

спостерігав за нею з боку? 
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М. Лайтман: Грати може будь-хто, кого призначили. 
  

І. Якович: Призначають вихователі? 

  

М. Лайтман: Так. 
  

І. Якович: Робити це спонтанно, не готуючись до гри 

заздалегідь? 

  

М. Лайтман: Звичайно, спонтанно. Якщо бракує 

інформації, завжди можна запитати. Чого ми хочемо 

досягти? Щоб кожен міг включити в себе стан іншого. Саме 

це важливо, а гра розкриває людину. 
  

І. Якович: Якщо дівчинка може відчути інших, вона 

знаходиться в більшій гармонії з собою? 

  

М. Лайтман: Ні, просто вона зрозуміє, що й інші люди 

переживають схожі відчуття. Тому можна пробачити, 

зрозуміти, поговорити, і кожен зрозуміє іншого, тому що 

кожен відчує всередині себе цілий світ. Як сказано: 

«людина - маленький світ», - в ній є всі властивості. 
  

І. Винокур: Все сказане нами актуально і для хлопчиків? 

  

М. Лайтман: У меншій мірі. Дівчатка більш експресивні. 
  

І. Винокур: Чи має значення акторський талант чи 

важлива лише здатність звільнитися від почуття 

зверхності? 

  

М. Лайтман: Тільки звільнитися. Кожен з нас - 



 

292 

 

найкращий актор у світі, таких і в театрі не знайдеш. Будь-

яка людина може стати актором, якщо правильно її 

розвивати. 
  

А. Ульянов: Як можна допомогти людині розкритися? 

Звичайно є якась внутрішня скутість: ми боїмося образити 

свою гордість, не знаємо, як нас сприймуть інші. Як 

розкрити групу дівчаток? 

  

М. Лайтман: Якщо ти зображаєш не себе, то немає 

жодної проблеми: «Це не я!» Таким способом я себе 

охороняю. 
  

А. Ульянов: Тим не менше, я побоююся, раптом у моїй 

грі все одно розпізнають якісь мої риси? Тому я все одно 

трохи соромлюся. 
  

М. Лайтман: Акторська майстерність передбачає 

психологічну підготовку, в ході якої людині допомагають 

відключитися від себе і відчути інших. 
  

А. Ульянов: Чи має сенс запросити професійну актрису, 

яка могла б пояснити дівчаткам, як позбутися скутості? 

  

І. Якович: Звичайно! 
  

М. Лайтман: Так, ми говорили про це. 
  

А. Ульянов: Вона може провести практичне заняття. 
  

М. Лайтман: Так, при цьому  ми не відразу приступаємо 

до таких просунутих  форм заняття. Спочатку ми просто 
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граємо між собою, як у звичайному дитячому театрі. 
  

І. Винокур: Ви говорили, що гра як спосіб піднятися на 

нову ступінь залежить від сили природи, що наближає нас 

до досконалості. Як нам запустити цей процес? 

  

М. Лайтман: Якщо я граю, і у гри є заздалегідь задана 

мета - досягти певного результату в житті, я тим самим 

викликаю цю силу, і вона просуває мене до результату. Так 

у маленького хлопчика, який хоче стати льотчиком, є мета, 

яка з роками стає дедалі серйознішою. Якщо він йде до цієї 

мети, то запускає силу, яка його розвиває, і він стає 

льотчиком. Те ж саме не усвідомлено робить кожен. 
  

І. Якович: На якому етапі вони повинні зрозуміти, в чому 

полягає мета? 

  

М. Лайтман: Ми говоримо про цілі і форми життя 

постійно! Навчання починається з трирічного віку - потроху, 

в кількох словах. Звичайно, діти ще не всі розуміють, але 

вони знаходяться разом з нами, співають, включаються в 

загальну атмосферу. 
  

І. Якович: Є місце розмовам про сенс життя? 

  

М. Лайтман: Спочатку діти повинні просто бачити нас, 

дорослих, і включатися в атмосферу. Дитина вчиться на 

прикладах, повторюючи те, що роблять дорослі. Це 

називається «мавпування». Але згодом ми починаємо 

пояснювати їй все побачене: для чого, навіщо, чому. 
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А. Ульянов: Не могли б Ви коротко сформулювати, в 

чому полягає мета дівчинки-підлітка? До чого їй прагнути? 

  

М. Лайтман: До того ж, що і чоловікові. Я не думаю, що 

відносно мети у чоловіка є якась перевага перед жінкою. 
  

А. Ульянов: Можна конкретніше? 

  

М. Лайтман: Мета життя в тому, щоб я і мої діти - адже 

це саме близьке для жінки - досягли досконалого життя у 

вічній гармонії. 
  

А. Ульянов: Для дівчинки чотирнадцяти років зрозуміло, 

що таке «я і мої діти»?! 
  

М. Лайтман: Повір мені, вона прекрасно це зрозуміє. 
  

А. Ульянов: А що таке гармонія? 

  

М. Лайтман: Мова йде про гармонію в нашому житті: 

впевненість, комфорт, спокій, радість, можливість 

розвиватися, любов до дітей і чоловіка - все, чого хоче 

жінка. Цього можна досягти, якщо ми разом будемо 

прагнути до духовної мети. 
  

А. Ульянов: А ця мета досягається через зв'язок, який 

ми намагаємося вибудувати в ході гри? 

  

М. Лайтман: Якщо ми хочемо доброго життя, то змушені 

зв'язати себе з духовною метою. Інакше ми нічого не 

досягнемо. Саме жінка гостро відчуває, чого їй не вистачає 

в житті. Чоловік так не відчуває, оскільки він менш 
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пов'язаний з природою, і йому легше «літати в хмарах». А 

жінці необхідна самореалізація тут, у цьому світі: родина, 

діти, вона сама разом з усіма, щоб давати їм все необхідне 

і отримувати від них почуття відради і наповнення. Саме 

жінка зобов'язана знати, що якщо не зв'язати всі ці «низькі» 

земні поняття з вищою метою, то і в цьому житті теж не 

отримати наповнення. 
  

А. Ульянов: А мета в тому, щоб досягти такого зв'язку 

між нами, щоб в ньому було щось більш високе і глибоке? 

  

М. Лайтман: Мета в тому, щоб у зв'язку між нами 

розкрити вищий Закон Природи. 
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ІНСТРУКТОРИ ТА БАТЬКИ 

 

Співрозмовники: Анатолій Ульянов, Ілля Винокур та Ірина Якович 

 

 

  

А. Ульянов: Сьогодні ми поговоримо про взаємодію 

батьків і інструкторів, що надзвичайно важливо на всіх 

етапах виховання. 
  

І. Винокур: Раніше ми говорили про вихователів, 

інструкторів, вчителів, які займаються вихованням молоді. 

Сьогодні хотілося б зосередитися на ролі батьків у цьому 

процесі: як вони включаються і доповнюють роботу 

інструктора? 

  

М. Лайтман: Всі повинні діяти в одному напрямку. Тобто 

батьки повинні виховуватися разом з дітьми. Якщо ми 

хочемо дати дітям особливе виховання, привести до 

особливого взаємозв'язку між собою, до нового ставлення  

до світу, до себе і групи, то батьки повинні розуміти весь 

цей процес і брати в ньому  участь. Погано, якщо дитина не 

відчуває від них такого ж підходу до життя, як у своїй групі 

підлітків. З боку батьків повинна бути хоча б підтримка, 

якщо немає можливості брати активну участь. 

Зрозуміло, батьки не можуть бути фахівцями у всьому, 

що проходять діти, але основні напрямки вони повинні 

знати. Бажано хоча б раз на місяць проводити батьківські 
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збори, щоб пояснити їм шлях, яким ми рухаємося, і 

окреслити коло проблем, з якими ми стикаємося. Ці 

проблеми потрібно вирішувати разом, прислухаючись до 

побажань батьків. Вони повинні бути в курсі того, що 

відбувається, і їх підтримка обов'язкова. Втім, це не тільки 

підтримка, а й виховання. 
  

А. Ульянов: Батьки, які отримали виховання в 

традиційній школі, не володіють новою методикою, а лише 

хочуть її втілення. Як правильно залучити їх до співпраці? 

Що запропонувати? З одного боку, це необхідно робити, 

інакше вони скаржаться, що їх не інформують. З іншого 

боку, наші пропозиції для більшості незрозумілі. 
  

М. Лайтман: Тому їх теж слід провести через систему 

виховання. 
  

А. Ульянов: Дати загальний курс виховання без зв'язку 

із дітьми? 

  

М. Лайтман: Правильно. Саме це я мав на увазі, кажучи 

про щомісячні збори. Крім того, посилайте батькам 

інформацію електронною поштою. 
  

І. Якович: Чи повинні батьки бути в курсі того, що 

відбувається в групі підлітків? Як правило, дитина передає 

батькам лише скарги. Якщо їй в групі добре, вона нічого не 

говорить, але якщо є проблеми, то скаржиться. Якою 

повинна бути позиція батьків? 

  

М. Лайтман: Слід зрозуміти, що така поведінка виходить 
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з егоїзму. Дитина висловлює претензії, тому що не згодна з 

тим, що відбувається в групі, і вона не завжди права. Тому 

батькам не можна миттєво втручатися і вирішувати згідно з 

версією, переданою дитиною. Особисто я, як правило, брав 

до уваги думку вихователя. І хоча дитині здається, що 

вихователь неправий, несправедливий, і взагалі все, що 

відбувається в групі їй не подобається, виходу немає - як 

батько я повинен бути солідарний з групою і вихователем і 

тільки так діяти. Тому ми повинні виховувати батьків, щоб 

вони були в курсі. Тим самим ми отримуємо подвійний 

виграш, виховуючи також і батьків. Так відбувається у всіх 

суспільствах. 
  

І. Винокур: Наскільки я віддаю свою доньку чи сина в 

систему виховання? 

  

М. Лайтман: Немає такого! Ну, якщо тільки він не 

вчиться в інтернаті. Наприклад, мій син жив в інтернаті і 

приходив додому раз на два тижні. Звичайно, я нічого не 

знав ні про його навчання, ні про його справи. Одного разу 

так сталося, що діти вкрали з будівництва матеріали, щоб 

щось для себе побудувати. Дирекція інтернату оголосила 

батькам, що виключає цих дітей. І тоді мені порадили 

сказати наступне: «Я віддав вам на виховання милу 

слухняну дитину, а ви, через кілька років, кажете, що вона 

погано поводиться, і хочете її виключити! Хто ж її так 

виховав?! » 

Саме це ти маєш на увазі у своєму питанні: я передав 

дитину на виховання і нічого не знаю. Якщо це інтернат - 

так, але якщо вона живе вдома, вчиться в школі і бере 
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участь в нашій системі, то це щось інше. На школу 

впливати ми не можемо, але дім і наше навчання повинні 

працювати разом, адже вдома дитина проводить чимало 

часу. 
  

І. Винокур: Наскільки батько може покладатися на 

вихователя, якою мірою він повинен з ним радитися 

відносно виховання дитини? 

  

М. Лайтман: Це залежить від вашої системи: наскільки 

ви хочете підключити до неї батьків, і наскільки вони діють 

за цією методикою. Батьки повинні бути об'єктивними і не 

вважати дитину завжди правою. 
  

І. Винокур: Це найважче. 
  

М. Лайтман: Правильно.  Але ми вчимося підніматися 

над своїм егоїзмом. Батькові в будь-якому випадку краще 

не ставати на бік дитини. 
  

І. Якович: Не ставати? Але в підлітковому віці діти 

віддаляються від батьків, не розповідають про себе і 

роблять багато помилок. Тому якщо дитина вже радиться зі 

мною, то я як батько хочу її підтримати. Адже якщо я не 

буду з нею солідарний, вона взагалі нічого мені не буде 

розповідати. 
 

М. Лайтман: Я повинен  їй пояснити, що якщо я чую 

тільки її версію, то не можу бути суддею. Щоб розсудити, 

суддя повинен вислухати обидві сторони, а також свідків. 

Чи здатний батько взагалі бути суддею, прийняти рішення і 
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підтримати дитину? Як правило, він не знає ситуацію, а 

тому не повинен втручатися. Можливо й дитина права. 

Можливо, опоненти праві - ніхто не знає. Тому потрібно 

вислухати всіх і вирішувати об'єктивно. 
  

І. Якович: Виходить, вся підтримка полягає в тому, щоб 

вислухати? 

  

М. Лайтман: Вислухати і спробувати з'ясувати ситуацію: 

не «хто правий», а «хто не піднявся над своїм егоїзмом». В 

усьому що відбувається слід бачити гру, проведену з нами з 

небес, в процесі якої ми досягаємо досконалості. 
  

А. Ульянов: А яким чином залучити батьків до більш 

активної участі в системі виховання? 

  

М. Лайтман: Як ти вже казав, регулярно посилати їм 

інформацію про те, що ми робимо, щоб вони були в курсі, 

що відбувається. Крім того, проводити збори не рідше разу 

на місяць - залежно від частоти прояву проблем. 
  

А. Ульянов: У цих інформаційних розсилках, які 

виходитимуть, припустимо, щотижня, варто давати 

характеристику дітям? 

  

М. Лайтман: Ні-ні! Просто інформувати батьків, які 

заходи ми проводимо, над якими проблемами працюємо - 

давати їм загальне уявлення. 
  

А. Ульянов: З іншого боку, як має реагувати інструктор, 

якщо батько звертається до нього з критикою? 
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М. Лайтман: Не можна батькові звертатися до 

інструктора з критикою. Над інструктором є комісія, 

начальство, що управляє всією системою, і туди слід 

звертатися. Причому один на один, не піднімаючи шуму. 

Припустимо, є три інструктори, які відповідають за прийом 

скарг та претензій, - до них і треба звертатися. Це має 

відбуватися приховано. І потім потрібно перевіряти: так це 

чи ні, хто правий, а хто ні. Повинен бути такий порядок, що 

скарги не виносяться на публічний розгляд, а спочатку 

з'ясовуються. 
  

І. Якович: Необхідна людина, яка відповідає за контакт з 

батьками? 

  

М. Лайтман: Це може бути комісія або секретар, який 

приймає звернення батьків. Потім ці звернення 

розглядаються. 
  

І. Винокур: Припустимо, налагоджена хороша взаємодія 

з батьками, і вони стають соратниками інструктора. Які межі 

цієї взаємодії? Адже інструктор займається з дитиною 

тільки на заходах, а вдома дитина перебуває з батьками. 

Наскільки  інструктор може бути порадником відносно того, 

що відбувається з дитиною вдома? 

  

М. Лайтман: Повторюю: батьки повинні пройти курс 

навчання і продовжувати нашу роботу вдома, тобто бути 

частиною колективу інструкторів. Сказане мамою чи татом 

слово, їх уважне ставлення може дуже сильно вплинути на 

дитину і її ставлення до товаришів. Зрозуміло, дитину 
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потрібно підтримувати, спонукати її піднятися над своїм его 

і зміцнюватися в цьому прагненні. Потрібно постійно 

показувати їй, що система, в якій вона виховується, її 

формує. Це дуже велика допомога дитині, і вона це 

відчуває. 
  

І. Винокур: Для нас співпраця батьків і інструкторів - 

явище позитивне. Але дитину це може вразити і знизити 

довіру до інструктора. 
  

М. Лайтман: Вона повинна відчувати, що знаходиться у 

владі свого егоїзму. Звичайно, вся система цьому 

протистоїть і хоче допомогти їй справитися з егоїзмом. 

Виходить, що всі - і дитина, і інструктор, і батьки - стоять на 

одній стороні, і тільки її его, її половина, - на іншій. І так 

втрьох вони допомагають дитині бути вище свого его і 

дивитися на події об'єктивно. 
  

І. Якович: Его, про яке Ви говорите, сприймається як 

якийсь внутрішній демон. 
  

М. Лайтман: Правильно. Але якщо я не розсік себе на 

дві частини, то не зможу просуватися. Як ми взагалі 

можемо побачити відмінність між злом у собі і собою? 

  

І. Винокур: З досвіду ми бачимо, що якщо підліток не 

відчуває, що система ставить йому рамки, то він тікає в 

сторону. 
  

М. Лайтман: Вона об'єднується з ним, підтримує його, 

але з його кращого боку - проти зла. 
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І. Якович: Наскільки слід підкреслювати зло, щоб не 

нашкодити дитині? Адже дуже непросто відчувати в собі 

щось погане. 
  

М. Лайтман: Ми якраз радіємо можливості виділити зло, 

виявити його. Це називається проясненням зла. Сказано: 

«Віддаляйся від зла і роби добро». Нам необхідно вміти 

вийти з егоїзму, наскільки можливо віддалитися від нього і 

міцніше триматися за хороші властивості, отримуючи 

підтримку від батьків, інструкторів, оточення. І наше спільне 

середовище підтримує підлітка, розуміє його внутрішню 

боротьбу, коли зло в ньому раптом проривається, і він не 

може розрізнити в собі зло і добро. Егоїзм постійно 

посилюється, зростає, і нам доводиться йому протистояти. 

Життя непросте. 
  

І. Якович: Особливо в цьому віці. 
  

М. Лайтман:  Саме так. Але якщо ми навчаємо і 

привчаємо дитину до того, щоб бачити в собі дві частини, 

що протистоять одна одній, то тим самим даємо їй 

правильний напрямок у житті. Це і є виховання. Адже що 

таке виховання? «Віддаляйся від зла і роби добро» - 

основна формула. У мені є добро і зло, я намагаюся їх 

розділити, віддалитися від зла і віднести себе до добра. 

 

І. Винокур: Така ж взаємодія має бути між інструкторами 

та батьками дівчаток? 

  

М. Лайтман: Звичайно, тут немає різниці. 
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І. Якович: Різниця є: дівчатка набагато більше 

розповідають вдома, залучаючи батьків. 
  

М. Лайтман: Це так, але я кажу про розділення добра і 

зла і роботу з ними. 
  

І. Винокур: У підлітків часто складаються непрості 

взаємини  з батьками. 

Бачачи неблагополучний стан підлітка і бажаючи йому 

допомогти в його домашніх проблемах, чи може інструктор 

втручатися в його відносини з батьками? 

  

М. Лайтман: Цілком. У кінцевому рахунку, ми 

розглядаємо кожну людину як систему, машину, що 

проходить процес виправлення. І ми – інструктори, і батьки 

- теж знаходимося в цьому процесі. Якщо підліток бачить, 

що ми з ним радимося, пояснюємо, з якими проблемами 

стикаємося, коли хочемо ставитися до суспільства з 

добром, приховувати зло і підніматися над ним, то він 

починає розуміти, що такий повинен бути підхід до життя. 

Нічого не поробиш, мета життя - постійно посилювати праву 

лінію добра відносно лівої лінії зла. Саме так потрібно себе 

вести. 

Не виходить? - Чудово! І в мене не виходить, і в інших 

теж. Тому нам потрібна підтримка оточення. Ми будуємо 

його для того, щоб воно нам допомагало, піднімаючи 

важливість добра, властивості віддачі, необхідності 

рахуватися з іншими людьми. Тоді я звертаю увагу не на 

себе, а на те, наскільки здатний об'єднатися з іншими і 
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пригнути в собі зло. Якщо підліток постійно чує про такий 

підхід, і йому показують таке ставлення, то він розуміє, що 

таке життя. 
  

І. Винокур: Але наскільки інструктор відповідальний за 

те, що оточує підлітка вдома? 

  

М. Лайтман: Повністю! Все це повинно бути включено в 

нашу систему. Але якщо ми бачимо, що батьки не хочуть 

включитися в цей процес правильно і об'єктивно, а тільки 

захищають свою дитину, покладаючи всю відповідальність 

на нас, то ми можемо таку дитину не приймати, оскільки 

успіху з нею не буде. 
  

І. Якович: Інструктаж батьків - складне завдання, навіть 

якщо вони включені з нами в якийсь процес. У якій формі, 

на Ваш погляд, це повинно відбуватися? У вигляді 

загальної бесіди? 

  

М. Лайтман: Я бачу весь процес як одне ціле. Ми 

повинні запрошувати батьків на інструктаж раз або два рази 

на місяць. А якщо вони з якихось причин не можуть 

звільнитися на цілий вечір, то ми повинні надсилати їм 

матеріали з поясненням процесу, який ми проходимо. Їх 

необхідно постійно інформувати про стан групи і про те, яка 

їхня робота на даному етапі. Вони зобов'язані дивитися 

спеціально записані програми. 
 

І. Винокур: У деяких підлітків немає бажання бути в 

нашій системі. Вони відчувають, що знаходяться тут тому, 

що цього хочуть їхні батьки. Як знайти для них стимул, щоб 
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вони не сприймали нашу систему як примус? 

  

М. Лайтман: Примус. 
  

І. Винокур: Але самі вони не хочуть бути з нами - це 

бажання батьків. 
  

М. Лайтман: Немає вибору - ти народився в такій родині. 

Хіба мій син вибирав, як я його виховаю? Я повинен був 

запитати у нього, що з ним робити?! - Це обов'язок батьків. 

Написано, що батько повинен вчити сина. 
  

І. Винокур: Але якщо ми говоримо, що слід «виховувати 

отрока згідно його шляху», як зробити систему більш 

м'якою, приємною, щоб він побачив в ній відповідність його 

шляху? 

  

М. Лайтман: Він повинен бачити, що навколо нього так 

живуть усі діти - ми зараз представляємо собою досить 

велике середовище. Зрозуміло, слід показувати йому, 

наскільки вигідно бути в цьому оточенні. І все-таки немає 

іншого виходу, як працювати з його его і пояснювати, що 

якщо він росте в такій родині, то зобов'язаний цим 

займатися. 
  

І. Якович: Отже, батько повинен зробити вибір і 

поставити дитину перед  фактом? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Я вирішую, що робити з 

дитиною. 
 

І. Якович: І навіть застосувати тиск? 
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М. Лайтман: Так. Він повинен знати, що така умова: «Ти 

- моя дитина, я ставлю тебе на ноги, і до 18 років ти 

знаходишся під моїм керівництвом». 
  

І. Якович: «Я вважаю, що це для тебе найкраще»? 

  

М. Лайтман: Правильно. 
  

І. Якович: І тоді спробувати разом з ним визначити це 

краще? 

  

М. Лайтман: Безумовно, ми повинні діяти максимально 

м'яко. З іншого боку, дитина повинна знати, що наша думка 

остаточна, і ми не будемо рахуватися з бажаннями її 

егоїзму. Адже чого вона  хоче? - Нічого не робити цілий 

день і цілими вечорами та ночами розважатися з друзями. 
  

І. Винокур: Дитина  зміниться, якщо буде постійно 

перебувати в нашій системі навіть при відсутності 

початкового бажання? 

  

М. Лайтман: Ми повинні надати їй всі можливості 

залишитися в нашій системі і показати, що у нас набагато 

більше доброго, ніж в будь-якому іншому товаристві. Тому 

тут варто бути, окрім того, що до цього її зобов'язують 

батьки. 
  

І. Винокур: І у такої дитини може розвинутися бажання 

до духовності, самовдосконалення? 

 

М. Лайтман: Без жодного сумніву - це визначає 
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оточення. 
  

І. Винокур: З якого віку підліток починає бути 

самостійним, і ми вже не посвячуємо батьків у його справи? 

  

М. Лайтман: Це відбувається поступово. Якщо він 

знаходиться в нашій системі декілька років, то, звичайно, 

вбирає правила поведінки і вже не може далеко від них 

віддалитися. Я думаю, що в період з 14 до 16 років він уже 

сформований і йде цим шляхом. Нам вже не доведеться 

вкладати в нього і стежити за ним, якщо до цього віку він 

перебував під нашим впливом. 
  

І. Винокур: І останнє запитання: чи повинен інструктор 

звертатися за допомогою до батьків у вихованні підлітків? 

  

М. Лайтман: Звичайно. Як правило, від них вимагається 

просто підтримка, і цього достатньо. Дитина все зрозуміє, 

якщо відчуває розуміння, взаємну згоду і зв'язок між 

інструктором і батьками, які бачать в ній гарне і погане і 

хочуть допомогти в боротьбі одного проти іншого. Адже в 

процесі виховання ми хочемо дати дитині засоби для 

правильного аналізу своєї споконвічної природи, зла, і 

можливості зробити з неї щось добре, стати собі 

господарем і правильно себе направити. У цьому повинне  

брати участь і наше велике середовище, і батьки, і 

вихователі. На жаль, підліток зобов'язаний відвідувати 

загальноосвітню школу, на яку ми не поширюємо свій 

вплив. Але у всіх наших заходах він повинен бачити одну 

ідею. 
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А. Ульянов: Ми обговорили важливу тему створення 

єдиної гармонійної системи між інструкторами та батьками. 

Всі вони діють заради досягнення однієї мети і в одному 

напрямку: протистоять егоїзму підлітка і підтримують в 

ньому добрий початок. До нових зустрічей! 
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АНОТАЦІЇ КНИГ 

  

ЛЮДИНА - МАЛЕНЬКИЙ СВІТ 

 Уявіть собі, що ви можете натиснути на кнопку «Перезавантаження», і на 

цей раз зробити все правильно. 

 Без клопоту, без стресів і, найголовніше, без ігор у відгадування. 

 Велика новина полягає в тому, що виховання дітей цілком пов'язане з 

іграми, в яких до них ставляться як до маленьких дорослих, і всі основні 

рішення приймаються спільно. 

 Ви будете здивовані, виявивши, наскільки навчання дітей позитивних 

речей, таких як дружба і турбота про людей, автоматично впливає на інші 

сторони нашого повсякденного життя. 

На будь-якій сторінці книги ви знайдете ідеї, які змушують замислитися, бо 

стосуються різних аспектів життя дітей: відносин між дітьми і батьками, дружби і 

конфліктів. Ви отримаєте чітку картину організації та функціонування школи. Ця 

книга пропонує новий погляд на виховання наших дітей, мета якого - щастя всіх 

дітей на планеті. 

  

ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ 

Світ, в якому ми сьогодні живемо, - глобальний, інтегральний. Це означає, 

що всі його частини повністю взаємозалежні, і кожна частина визначає долю 

всіх. Таким він проявився завдяки прогресу. Починаючи з цього моменту, немає 

місця чварам між частинами світу, бо все, що суперечить інтеграції, суперечить 

прогресу, еволюції, закону природи. Абсолютний зв'язок всіх частин світу 

повинен бути усвідомлений нами, як факт. 

Людина, яка правильно увійде в інтеграцію, від цього виграє. Вона не 

просто буде вихованою, у неї будуть необхідні навички для виживання. Виживе 

тільки той, хто зрозуміє, що інтеграція, взаємна порука, поступки, об'єднання - 

це поклик природи. А мета природи - привести людство до подоби собі - до 

гармонії і досконалості. 

 

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ВІД 0 ДО 20 

Діти - це наше майбутнє. У світі нашого завтра господарями будуть вони, і 

ми вже нічого не зможемо змінити, але сьогодні їх розвиток багато в чому 

залежить від нас. 

   Книга «Розвиток людини від 0 до 20» простежує становлення людини 

починаючи з періоду внутрішньоутробного розвитку і закінчуючи віком 20 років - 
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моментом входження в доросле життя. Книга демонструє незвичайний і дуже 

цікавий підхід до питань виховання, відношення до навколишнього світу. 

Йдеться про Закони природи, яких ми зобов'язані дотримуватися, бажаємо ми 

того чи ні, - щоб не зашкодити собі. Наше благополуччя залежить тільки від 

того, наскільки добре ми знаємо ці закони і їх наслідки. 

 

ШКОЛА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

Світ стоїть перед дилемою - або абсолютне руйнування, або велика, 

загальна творча робота на новому рівні. Творча робота означає, що усупереч 

усім нашим  протиріччям, ми повинні створити комфортні умови для існування 

кожного з нас, існування своєї сім'ї і, виходячи з цього, створити точно такі ж 

умови для усього людства. 

  Цього цілком можна досягнути, для цього не треба здійснювати революції 

або проводити нескінченні наради «вісімок», «двадцяток» і так далі - це є, 

насамперед, звичайна виховна робота. 

 

 

ПРОДАВЕЦЬ КРОПУ АБО 

ПРИГОДИ ВУДІ ФІТЧА 

 У країні спостерігаються вражаючі аномалії. В результаті цього виникають 

проблеми державного та навіть загальносвітового рівня. Професор Маркус 

Беньямін збирає дванадцять дітей з незвичайними здібностями в особливу 

школу на Заячому Острові. Саме їм, дітям нового покоління, треба буде 

розв'язати всі проблеми людства, розкривши Головний Закон Природи. 

Чому саме діти? Якими здібностями вони володіють? Якими методами 

вирішують поставлені завдання? 

Чому автор твору приховує своє ім'я? Все це і багато іншого ви дізнаєтеся, 

прочитавши цю книгу. 

 

ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Анонімний автор «Продавця кропу» розкриває секрети 

на сайті http://woodyfitch.com/ 

 

 

  

http://woodyfitch.com/
http://woodyfitch.com/
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ARI 

http://ariresearch.org/ 

 

Ashlag Research Institute (ARI) - некомерційна організація, мета 

якої - реалізація інноваційних ідей в освітній політиці для вирішення 

системних проблем сучасної освіти і виховання. Система освіти, 

побудована на концепції вивчення законів інтегрального і 

взаємозалежного світу, є необхідною умовою внесення позитивних 

змін у життя людства. 

Наші розробки засновані на адаптації знань тисячолітньої 

давнини, які містять системне вирішення сучасних проблем. 

Ми регулярно ініціюємо діалог про світову кризу, розглядаючи 

його як можливість зробити позитивні зміни в глобальній свідомості. 

Головним для нас є виховання майбутніх поколінь з метою 

допомогти їм успішно впоратися з масштабними кліматичними, 

економічними та геополітичними змінами. Наші ідеї та матеріали 

доступні всім, незалежно від віку, статі, віросповідання, політичних 

переконань або культурних традицій та світогляду. 

 Ashlag Research Institute (ARI) спрямовує свої зусилля на 

зміцнення міжнародного та міждисциплінарного співробітництва. 

Пріоритетним напрямком діяльності є розробка і практична 

реалізація принципів глобальної і інтегральної освіти. 

 Ashlag Research Institute (ARI) здійснює свої програми і без 

обмежень надає свою базу знань за допомогою наявних 

мультимедійних каналів всьому світу. Ми прагнемо поліпшити 

поінформованість людей про існуючу взаємну відповідальність при 

налагодженні взаємин, про необхідність бути особисто залученими 

до цього процесу. Таким чином, ми пропонуємо шляхи вирішення 

серйозних проблем, які впливають на сучасне суспільство. 

 Сьогодні в рамках освітніх програм Ashlag Research Institute 

(ARI) систематично займаються тисячі студентів з Росії і СНД, а 

також Північної та Південної Америки, Європи, Близького Сходу, 

http://ariresearch.org/
http://ariresearch.org/
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Австралії, Азії та Африки. 
 

 


