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Слово редактора
Шановні читачі!

В

же впродовж тривалого часу ми з Вами поруч. Складається таке враження, що ми більше
ніж друзі. Кожного разу, коли знаходжу щось

цікаве та корисне, виникає миттєве бажання — поділитися з Вами.
Цей номер журналу наша команда вирішила зробити родинним. У цей передвеликодний час так хочеться
тепла та затишку, хочеться поїхати до бабусі чи мами,
скуштувати смачної паски та погуляти біля річки, де так
давно був дитиною. Послухати мамину вечірню казку,
зібрати прекрасних весняних квітів та поринути у світ
дитинства та мрій.

слово редактора

Отож, давайте згадаємо як це — бути вдома 
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Ïîçäðàâëåíèå ñ 8 мàðòà
Милые, добрые, красивые!
Целеустремленные, деловые, умные!
Загадочные, неповторимые, уникальные!
Это все — ВЫ!

Г

оворят, что весна — время любви, новой жизни, самых
прекрасных цветов. И не случайно, что именно в этот день
поздравляют женщин. Только женщины воплощают в себе
самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы.
Коллектив «Дома на полпути» от всей души поздравляет вас с этим
замечательным весенним днем — 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, молодости и красоты.
Пусть приход весны несет вам только радость и вдохновение.
Исполнения заветных желаний.
Любви, мира и гармонии.
Светлой надежды и веры.
Пусть вас ждут самые чудесные перемены в жизни и все задуманное обязательно сбудется.

Счастья вам, любви и радости.
Сегодня и всегда!
Потому что ВЫ этого достойны!
Каждый день, круглый год, целую жизнь!
Анна Воротинцева
Директор соціальної установи «Дім на півдороги»
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Пусть ваши глаза сияют от внутреннего доброго света. А если
и появляются слезинки, то от счастья и смеха.
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малюнок Mila Marquis

поздравление с 8 марта

Анкета-заявка
на участь у проекті
«Дім на півдороги»

Я

Прізвище, ім’я та по-батькові ________________________________
___________________________________________________________
Громадянство ______________________________________________
Вік ______________________________________
Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________
________________________________________
________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _____________________________________
Колонія ____________________________________
Відділення __________________________________
Строк Вашого ув’язнення:
______________ років _________________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так ______ Ні ______
Якщо так, то яких саме? ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчення ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і почати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть
її на будь-який листок паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас
корисними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Соціальна установа «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська область, 64620.

5

анкета-заявка

6

Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку ________________________________________
квартира / кімната у квартирі _________________________________
дім / частина дому __________________________________________
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яку саме? ______________________________________
___________________________________________________________
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви родичів?
Так ________ Ні ________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із родичами?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви дітей? _________________________________________
Стать ______________________________________________________
Вік ________________________________________________________
З ким зараз перебуває ______________________________________
___________________________________________________________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так ________ Ні ________
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду?
Так ________ Ні ________
Якщо так, вкажіть, які саме _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці
частини / загону ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________

Символізм квітів
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В

есна завжди порівнювалась із жінкою. Вона така ж прекрасна та манить своїм теплом, свіжістю та квітковою ніжністю,
а коли поганий настрій, завіє вітрами та намочить дощами.
Кожного разу, коли говорять про весну, в мене в уяві постають квітучі сади та багато-багато квітів. Ще будучи дитиною, я завжди думала, шо кожна квітка має свою історію і значення. Кожна маленька
чи велика квіточка має своє значення, а особливо в нашій культурі,
де так поважають красу та витонченість.
Наразі у нас є можливість ознайомитись із значеннями конкретних видів квітів в українській культурі. Що цікавого у кожній квітці
бачили наші предки?
Айстра — символ чистого
і ніжного кохання, а, як осіння
квітка, символізує пізнє або останнє кохання. Вона-образ стійкої
й витривалої краси, котра тримається і в тих умовах, в яких краса
інших починає в’янути.
Бузина — це місцезнаходження злої сили, бо вважається, що
бузину посадив сам чорт, аби
мати власну домівку. Тому лукавий з ріжками постійно сидить
у бузинових заростях. Отож бузину не годиться ні рвати, ні викопувати, навіть торкатися. Хто це
порушить, все життя зазнаватиме переслідування лихої сили, котра
насилатиме хвороби, нещастя та всякі напасті. Більше того, там,
де росте бузина, не можна нічого будувати, а біля неї людині не
варто затримуватись: треба швидко пройти мимо, а ще краще, обійти стороною. Категорично заборонялось бити бузиною худобузахворіє або й навіть загине.
Бузок (рос. Сірєнь) — символізує розквіт, свіжість і молодість.
Період його найвищого розквіту припадає на дні, коли інші тільки підходять до цвітіння. Але він не претендує на першість серед
квітів: запашний і привабливий бузок стоїть посередині між деревами та квітами і сумлінно робить свою роботу-дарує світові красу весняного цвіту. Окрім цього, бузок символізує втіху молодого
родинного щастя.
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Васильки або волошки —
символ ніжної і тонкої душевної
краси, праведності і святості, душевної чистоти, скромності і привітності. Назва квітки, каже легенда, походить від імені хлопчика
Василька, якого русалки на Зелені
свята заманили в поле і залоскотали — і він перетворився у квітку,
названу його іменем. Вважається,
що васильки мають значну магічну
силу як оберіг від злих духів, лихої долі та всіляких напастей —
витівок лукавого. Тому їх навіть
вирощують при садибах, освячують на Маковея та Великого Спаса. Вінки з васильків, сплетені на
Зелені свята, протягом року зберігають в домівці. Особливу силу
мають васильки для молодих: пучком васильків кроплять наречених на весіллі; настоєм з васильків
окроплюють галявини, де гуляють
хлопці та дівчата Купальської ночі;
таким же настоєм дівчата вмиваються — і їх краса стає недоступною злим чарам. В окремих регіонах України васильки називають
волошками, що зовсім не змінює символіки цієї квітки.
Гвоздика — символ прямого, відвертого, простого і водночас
красивого характеру. Вказує, що краса, яка тримається на прямоті
і простоті, дуже вразлива і крихка...
Звіробій — його ще називають Івановим зіллям і навіть плакунтравою, бо, кажуть, що він виріс зі сліз Богородиці, яка ридала під
час Хресних страждань Ісуса Христа. Має ще до десятка назв, що
свідчить про популярність звіробою як чудодійного зілля. Навіть вважають, що він допомагає від дев’яносто дев’яти недуг і оберігає від
злих чарів та всіляких напастей і нечистої сили.
Конвалія (рос. Ландыш) — символ сердечної щедрості, душевної відкритості й вищої довірливості, а тому вона дуже вразлива
до стороннього впливу, який для неї не просто вплив, а загроза і небезпека. Як чиста весняна квітка, символізує також пробудження
природи, а з цим — дівочу чистоту й скромність. Вона — емблема
непорочної Діви Марії.
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Лілія — символ неяскравої, але
тонкої краси, її краса — тендітна,
а щастя — тихе. Вона не знає пишноти, зате не розлучається з чистотою. Вона — ознака витонченого
смаку. А ще лілія — це свідчення
взаємного кохання. Вона — вираження чистих і цнотливих дівочих
чарів, перед якими не може встояти жоден юнак. Легенда каже, що
лілію створили мати-Земля та богиня води Дана, поєднавши в ній
красу Землі та силу Води. Тому
лілія володіє магічною протидією
польовій (земляній) та водяній нечисті. Має також силу оберега: її
висушений корінь охороняє тих,
хто йде в далекі мандри, і проганяє
недуг від тих, хто захворів у рідному домі. В той же час, лілію забороняється зривати молодим хлопцям — можуть погубити русалки.
Півонія — символ розквіту
дівочої краси й жіночої зрілості. Як дівоча краса, ніжна та беззахисна, і жіноче літо до болю
стрімко переходить у життєву
осінь, так і пелюстки півонії тендітні і вразливі — аж надто швидко і легко опадають...
Ромашка — символ традиційного душевного, інтимного вибору
за принципом «любить — не любить». І цьому вибору довіряється
вже яке покоління закоханих! Ромашці довіряють, як довіряють Сонцю. Бо в неї є дуже важливий сонячний елемент — золота серцевина. Ще її називають рум’янком або рум’янцем. Ще наші предки
використовували її в лікувальних та профілактичних цілях — при
малярії та жовтянці; у вигляді купелі (при купанні немовляти), як засіб для покращення зору та слуху і навіть як оберіг проти чарів.
Соняшник — символ Сонця, праці й достатку, сили і добробуту.
Він — чи не найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під Сонцем. І не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне Світило — повертає за ним свою схожу на Сонце голову. Тож
Сонце його не засліплює, а це означає, що він не боїться осліпнути
від успіхів чи досягнень. Своєю невибагливістю до цвітіння та росту
соняшник відображає якщо не безпроблемність, то малопроблем-
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ність, бо в нього завжди є орієнтир — він іде за Сонцем. Коли Сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник опускає
голову і згортає пелюстки своєї сонцесяйної корони. Крім цього соняшник символізує Батьківщину: як соняшник повертає за Сонцем
свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї
Вітчизни. Як Сонце для соняшника — єдиний і незамінний орієнтир,
так і для людини Батьківщина — єдина і найвища цінність. А сіяти
соняшники треба по-особливому: або до схід Сонця, або після його
Заходу-тоді і врожай буде багатшим, і птахи не так клюватимуть.
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Троянда — королівський символ, тобто символ верховенства,
урочистої краси, особливої й величної вроди. Адже вона — королева
квітів. Тому й вітають трояндовим букетом з особливо видатної нагоди
або дуже шановану людину. Символізує вона і недоступну красу —
красу, якою нелегко оволодіти — для цього вона озброїлась колючими шипами. Цим свідчить: краса сама повинна вміти захищатись.
Окрім усього, вона — символ небесної досконалості й блаженства,
цнотливості й чистих земних пристрастей. Троянда — квітка Діви
Марії: архангел Гавриїл зробив для Матері Божої три трояндових
вінки — з білих троянд на радість Різдва Христового, з червоних —
на хресні страждання Христа, і з жовтих — на його високу славу.
Наші предки ще називали її рожею або ружею, і була вона в них
квіткою Лади і Лелі, богинь, котрі опікувалися жіночою красою, дівочим коханням і весняними весіллями, а тому й щастям наречених,
дівочою чистотою та цнотливістю.
Вінок із троянди-ружі символізує людське життя: зелень троянди — то радість, колючки — печаль, а квіти — слава; як бутон трояндовий спочатку набирається сили, потім розцвітає, а наприкінці
обсипається, так і людина змолоду міцніє, в зрілості повноцінно трудиться, а в старості, немов квітка, поступово в’яне.

В гостях у казки

www.convictus.org.ua

К

ожного разу, коли починаю дивитися сучасні мультфільми, —
згадую як моя мама і бабуся розповідали мені казки і завжди
наголошували: «Шукай більше, дивись ширше!». Тоді я не зовсім розуміла їхні слова, я більше сприймала це як «розвивай свою
уяву». Однак поцікавившись символізмом казок та їх героїв — я зрозуміла їхні повчання.
Ми неодноразово друкували притчі та казки повчального змісту,
настав час подивитись на них не тільки зі сторони особистого життєвого досвіду, але й з етнографічної точки зору. Отож, хто такі герої
казок, що вкладали у їхнє значення наші предки?
Свою подорож по казковому світі ми розпочнемо із візиту до
славнозвісної Баби-Яги.
Мешкає вона біля лісу, у старенькій хатці на курячих ногах. Зазвичай, будинок обнесений людськими кістками та малодоступний.
Однак, пройшовши цю незвичну огорожу, можна потрапити у самий
будиночок та розпитати Бабусю-Ягусю чи дійсно вона така страшна,
як була для мене у дитинстві.
«Всі звикли про мене розказувати всякі страшні історії, і це дійсно
так, я вмію і знаю багато чого. Багато хто називає мене відьмою
та розповідає, що мені підвладні всі лісові змії та жаби. Кожен, хто
заходить до мене в дім, бачить багато сушених трав та різне зілля.
Не оминають увагою і мій транспорт, але саме вам я б хотіла розповісти про істинне моє призначення і чого існує стільки казок та легенд про мене. Я дійсно жінка не молодого віку, дуже давно виконую своє покликання і, як зазначають більшість етнографів, дійсно
є стражем у світі «мертвих». У більшості культур я є стражем часу
і можу дозволити або ж не дозволити потрапити із одного світу в інший. І саме від мене залежить, буду я воювати зі своїм гостем чи допомагати, як от у казці «Про Івана-Царевича». Для того щоб надійно
охороняти світ мертвих, я знаюся на різних травах та заклинаннях
і дуже часто, коли ще не було сучасної медицини, — люди зверталися до мене за допомогою аби вилікувати рідних. Так, у мене є учні,
яких я навчаю знань, однак все це таємниця, оскільки у нашому суспільстві люди, які володіють таємними знаннями, стають вигнанцями.
З приходом християнства мій образ досить сильно змінився. Коли
на території України панували язичницькі вірування, я уособлювала
ще й матінку-природу, яка може допомогти або ж нашкодити. В деяких історіях я була праобразом слов’янської богині Макоші. Мені
приписувались магічні властивості, адже у ті часи люди не могли
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пояснити багато явищ і асоціювали їх із магічними силами природи тобто моїми.
Мій зовнішній вигляд насправді не такий
страшний як змальовують. Я не великого зросту, однак дійсно багато маю оголених кісток,
адже уособлюю форт-пост між світом живих
та мертвих.
Чому дуже часто я є одним із головних героїв у казках? А тому, що дітей треба омежувати
і створити образ, яким можна лякати, аби лишалися на місцях і боялися усього нового і таємного. Я є символом жінки-відуньї, яка приручає час
та проводить ініціації* у своїй хатці на курячих
ножках. Ще з давних часів, у лісах існувала хатина, яку слов’янські чоловіки використовували для
ініціації хлопчика у чоловіка. Серед етнографічних записів можна знайти інформацію, що процес підготовки до ініціації починався ще із 7-ми
років, коли хлопцям розповідали ази полювання,
військової справи та правил общини. Всі ці «заняття» відбувалися подалі від помешкань та родин, аби малі хлопці чітко усвідомлювали своє
призначення та функції у тій чи іншій общині. Малих дітей саме за
допомогою мого образу уже готували до реального життя, де будуть
випробовування, де є магія і де тобі можуть допомогти або ж нашкодити. Мій образ є своєрідним образом учителя, який багато чого
знає. Але я не одна, ви можете завітати і до мого друга Безсмертного».
Розпрощавшись із нашою чарівною співбесідницею, дуже хочеться дізнатись, а які функції були і є у Кощія Безсмертного. Чим він
заслужив таку популярність та присутність у багатьох казках?
Підходячи до його царства, починаєш розуміти, що він дійсно
всемогутній і може багато чого змінити у твоєму житті. Він живе
у повній темряві та володіє душами людей. Я думаю варто послухати
його історію.
«Живу я дуже давно, я вже і не пам’ятаю скільки. Живу у своєму
царстві Нави, де одвічний морок та тиша — це царство мертвих.
До мене потрапляють всі: герої, письменники, кухарі, водії, царі —
всі. Саме тут вони всі рівні і їхні душі спокутують свої гріхи.
Різні вчені бачать мій образ по-різному. Одні вважають, що
я є відголоском язичницьких вірувань, де був одним із трьох синів
* Ініціація — традиційні маніпуляції у народів, які організовують для того
щоб показати, що особа готова стати дорослою. Наприклад, процес ініціації
у дорослого в африканських племенах дуже часто супроводжується участю
хлопчика у полюванні разом із дорослими чоловіками.
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Чорнобога та по праву володію
царством мертвих. Інші ж вважають, що я є лише стражем мертвих. Однак усі вони праві, адже
чи у ролі царя чи стража, світ
мертвих мені підвладний. Оскільки душі вічні, то я теж безсмертний. Мені підвладні усіх злі істоти,
які мешкають у болотах, річках
та лісах.
Якщо говорити про зміст казок,
де я зустрічаюсь, то обов’язковим
елементом мого життя є яйце,
у якому зберігається моє безсмертя. Цей сакральний зміст у казки вкладали наші предки, які вважали,
що яйце є сакральним енергетичним початком усього. Саме через
це я безсмертний, адже початок усього не може померти. Саме казками бабусі і мами намагалися пояснити своїм дітям будову світу
і істинні значення образів. Крім того, я завжди був і є всемогутнім,
бо із царства мертвих ще ніхто не повертався. Лише останні казки
показують, що мене можна перемогти, але якою ціною, якщо згадати моє справжнє значення?»
Після цікавих і філософських розмов із Кощієм Безсмертним,
варто відвідати ще одного досить поширеного героя наших казок —
Змія Горинича. Це створіння зазвичай живе в горах та не дуже
доброзичливе. Однак і у нього є своя історія.
«Моя зовнішність цілком зумовлена моїми функціями та властивостями, які мені приписують. Змій величезних розмірів, покритий
чорною, рідше зеленою лускою. У мене від 3 до 12 голів і я дихаю
полум’ям. Вкрай злий та вважаю себе всемогутнім. Дуже часто спалюю села та їм людей, вимагаю жертв та сію хаос.
Відповідно до досліджень етнографів, я є дуальним символом, де
в першу чергу, уособлюю негативні сили природи, такі як засухи,
пожежі та буревії; або ж є темною стороною кожної людини. Зазвичай я кровожерливий, заздрю та вбиваю світло. Зі мною завжди
треба боротися, інакше — смерть. Моїм образом дітей готували до
реальних битв, битв із заздрістю, негативними рисами, які очорняють душу та вбивають всю духовність життя».
Дізнавшись істинні обличчя та функції далеко не всіх казкових
героїв мого дитинства, з’явилось величезне бажання перечитати
казки та зрозуміти істинні їх значення.
У статті використані матеріали Андрія Хватова
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дного разу Совість Праведної людини зустрілася із Совістю
негідника.
— Як ся маєш? — запитала перша.
— Краще не питай, — відповіла друга і гірко заплакала, — не
живу, а мучусь.
— А чого так? — Совість Праведника так перейнялася співчуттям,
що готова була розплакатись.
— Мій зовсім сором втратив. Його ніщо не цікавить, окрім нього самого, він взагалі не реагує на почуття інших. Цьому негіднику дуже легко образити, насміятись над кимось, а про «допомогти
у скрутній ситуації» я мовчу.
— А ти до серця його достукатися намагалася? — Поцікавилася
Совість Праведної людини.
— Звичайно, я вже всі можливі методи використала. Вже кілька
років поспіль я його знайомлю із добрими і щири людьми, показую
взірці, підсовую книги, газети, історії. Все даремно!
— А чим він більш за все дорожить?
— Його марнославство не має меж: він має бути кращим у всьому, він має бути багатшим за всіх, розумнішим і хитріший за всіх. Він
безнадійний випадок.
— Хм, — Совість Праведника ненадовго замовкла, — я знаю, що
потрібно робити!
Обидві Совісті, пошептавшись, загадково посміхнулися і попрямували кожна до своєї Людини.
Ранок наступного дня застав Негідника у ліжку.
— Як же мені набридла моя дружина, — одразу подумав він.
— Тобто? Як це — набридла? — почув Негідник голос обуреної
дружини.
— Хіба я вимовив це вголос? — здивувався Негідник, — як ця
стара відьма дізналася, про що я подумав?
— Це я стара відьма!?
Негідник був так сильно здивований, що у нього розболілася голова. Незважаючи на це йому потрібно було пересуватися по кімнаті
і що найгірше — йти на роботу.
Дошкандибавши до телефону, Негідник набрав номер свого керівника.
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— Доброго ранку, — ласкаво промовив він уголос, а про себе
подумав: «Хоч би скоріше цей хрищ пішов на пенсію! Він сидить
у кріслі керівника вже роками, нехай би вже забрався під три чорти
і я став керівником!»
— Чорт знає що! — несамовито вигукнув керівник, — я тобі покажу! Ти звільнений!
Весь день Негідник не знаходив собі місця. До вечора він вирішив, що якимось чином навколишні чують всі його думки. Але найжахливішим було те, що він не розумів, як ці думки можна змінити.
Хіба що перестати думати зовсім. Але яким чином? Він все своє свідоме життя думав одне, а говорив інше. І йому вірили. Його цінували, його поважали. І хто-зна, може навіть любили.
І ось — на тобі! Найпотаємніше стало суспільним надбанням!
Негідникові нічого не залишалося, як спробувати мислити інакше.
Це виявилося неймовірно важким завданням, адже він звик
бажати товаришеві по службі — невдачі, приятелю — бідності,
нездоров’я — сусідові і самотності — братові. Він таємно мріяв про
великі хабарі і чужих дружин, будував плани помсти і заздрив більш
багатим, хитрістю і брехнею домагався омріяних цілей.
Тепер всі про все дізнаються відразу.
— Безсовісний ти, — говорили одні.
— Та ти зовсім совість втратив, — обурювалися інші.
«Про що це вони? Про яку таку Совісті говорять? Де її знайти?» —
Ці думки безсонними ночами терзали Негідника.
Він погано їв, зовсім перестав спати. Від нього відвернулися всі,
кого він раніше знав. Ніхто не хотів мати справу з такою «чесною»
людиною.
— Треба знайти цю Совість! — Доведений до відчаю Негідник був
готовий на все.
— Я завжди поруч, — тихо промовила Совість Негідника, — я нікуди не йшла. Просто ти мене не помічав. Я стукала в твоє серце,
але воно наглухо було закрито. Зараз, коли всі люди дізналися, ким
ти є насправді, твоє серце почало стискатися від болю. Ти відчув, як
страждали ті, кому ти сам завдавав біль. Ти розучився жити зі мною
в ладу — по совісті.
— Припустимо, все, що ти кажеш — правда. Але я не уявляю, що
означає «жити по совісті».
— Почни з того, що будеш бажати іншим людям тільки те, що побажав би самому собі. Коли змінишся, тоді і поговоримо, а поки
я залишаю тебе.
— Стій! Що значить «змінишся»? У чому мені «змінюватися»?
В одязі? У зачісці? Або купити машину нову? Чуєш, Совість, не зникай, поясни!

— Ти змінишся лише тоді, коли
відчуєш на собі все те, що робив
з іншими людьми.
— У мене немає вибору, —
сказав сам собі Негідник, — мені
залишається або змінитися, або
померти, адже я став вигнанцем.
Змінюватися було важко. Все
скоєне ним у житті поверталося йому сторицею: він відчув на
собі підступність і зраду, образи
і глузування, приниження і втрати.
День за днем, крок за кроком він
навчався співчувати, жаліти, допомагати й віддавати.
Роки самотності навчили його спостерігати за своїми думками,
почуттями та емоціями. Він і не помітив, як після довгого шляху від
негідника перетворився на Людину терплячу, товариську і безкорисливу. Йому відкрилася Правда життя.
Через багато років Совість Праведника зустрілася з Совістю іншого Праведника.
— Як ся маєш? — Запитала перша.
— Як бачиш, — відповіла друга.
І обидві совісті, загадково посміхнувшись, попрямувавши кожна
до своєї людини.

Учитель почав урок з того, що взяв стакан, у якому було трохи
води. Він показав його учням на витягнутій руці і запитав: «Як ви
думаєте, скільки цей стакан важить ?»
Посипалися різні версії: «50 грам!», «100 грам!», «125 грам!».
Вчитель сказав: «Взагалі, я і сам не знаю, скільки він важить, я не
зважував. Однак скажіть, що трапиться, якщо я протримаю його так
кілька хвилин?»
Учні відповіли: «Нічого».
«Добре, що буде, якщо я буду тримати його протягом години?» —
Продовжував учитель.
Один з учнів сказав: «У Вас заболить рука».
«Вірно, а що буде, якщо я простою зі склянкою в руці протягом
усього дня?»
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Інший учень відповів: «Рука оніміє і буде абсолютно знесилена
від м’язового перенапруження, і, напевно, доведеться звернутися за
медичною допомогою», — і всі засміялися.
«Відмінно, — підтвердив учитель, — але чи зміниться протягом
дня вага склянки?»
«Ні».
«Тоді чим же спричинені такі наслідки?»
Учні мовчали.
«Добре, що я повинен зробити, щоб виправити становище», — запитав учитель.
Кілька голосів відповіло: «Поставити склянку на стіл».
«Точно. Так от, так само слід чинити і з життєвими труднощами.
Якщо ви будете думати про них десять хвилин, все буде нормально.
Якщо ви продовжите тримати їх у своїй голові, ви відчуєте себе гірше. Думайте про них день безперервно — і вони знесилять і паралізують вас. Ви не зможете нічого зробити.
Дуже важливо думати про труднощі і проблеми вашого життя.
Але ще важливіше вчасно «ставити їх на стіл». Кожен день перед
сном відкладіть ваші труднощі в сторону. Тоді ви кожен день будете
прокидатися повними сил і готовими подолати будь-які перешкоди,
які підсуне вам доля».
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Ти хочеш бути правим
або щасливим?
Чи як запобігти
розпаленню конфлікту?
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одному із попередніх випусків журналу ми вже писали про
стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. У продовження
цієї теми ми підготували матеріал як ідентифікувати назрівання конфлікту і як його вирішити конструктивним шляхом.
Хочу відразу зазначити, що конфлікт — це не обов’язково сварка
чи бійка, як ми звикли розуміти цей феномен. Конфлікт — це будьяке непогодження двох сторін, однак з’ясовувати стосунки можливо, зберігаючи цілковиту повагу один до одного.
Справа у тому, що повністю уникнути конфліктів не можливо,
а що найголовніше, і не потрібно, адже, як констатують конфліктологи (вчені, які досліджують явище «конфлікт»), конфлікт — це новий етап розвитку стосунків. Лише дуже поверхневі стосунки можуть
бути абсолютно безхмарними. Коли люди зближуються — друзі, коханці, колеги чи будь-хто інший, одного разу обов’язково виявиться,
що вони є різними. Всі ми виховувалися у різних умовах і мали різний досвід — це нормальний хід розвитку людини. Було б зовсім не
цікаво спілкуватися, якщо б всі ми однаково дивилися на світ. Таке
спілкування позбавляло би нас можливості розвитку, розширення
власного світогляду.
Тобто стосунки, де немає конфліктів і йде абсолютне погодження сторін, — швидше за все не є щирими. Можливо, люди уникають
вираження власних думок та почуттів, остерігаючись нанести шкоду добрим відносинам, і цим самим унеможливлюють їх подальший
конструктивний розвиток.
Важливо розуміти, що конфлікт буває двох типів: конструктивний та деструктивний.
Конструктивний, тобто корисний — за аналогією з дитячим конструктором, коли із хаотично розкиданих деталей складається дещо
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якісно нове. Конструктивний конфлікт — це коли в результаті конфлікту сторони приходять до чогось кращого. Наприклад:
•• поглиблюють розуміння одне одного і завдяки цьому зближуються;
•• розширюють власне розуміння якогось питання, прислухаючись до протилежної думки;
•• навчаються приймати іншу людину такою, яка вона є і поважати її, не намагаючись змінити;
•• відчути полегшення від того, що нарешті відверто поспілкувалися і проявили почуття.
Позитивні наслідки конструктивного конфлікту можуть бути різноманітними, але очевидно, що стосунки, в яких можна відверто висловлювати свою думку, є більш відвертими та комфортними, навіть
не дивлячись на бурі, що інколи можуть виникати.
Трохи не звично дивитися на конфлікт, як на корисну подію, правда? Зазвичай, кажучи про конфлікт, ми маємо на увазі дещо погане.
І саме такий конфлікт, до якого ми звикли, називають деструктивним,
тобто руйнівним.
Деструктивний конфлікт — такий, що призводить до руйнування
відносин. Конфлікт стає деструктивним коли:
•• люди не докладають достатньо зусиль, щоб зрозуміти думку
опонента;
•• намагаються не тільки не пояснити свою точку зору, а і образити іншу людину;
•• уникають прямого з’ясування стосунків, а замість цього тримають образи при собі чи обговорюють їх за спиною з іншими
людьми;
•• виплескують образи та доводять свою правоту, але не домовляються з опонентом.
При чому іноді ми самі не помічаємо, як спрямували розмову
в напрямку сварки. Тобто, ми мали на меті просто висловити свою
думку чи почуття, а людина чомусь почала ображатися чи взагалі
агресивно реагувати. Дуже часто виною цьому стають так звані конфліктогени.
Конфліктогени — це такі слова, або така поведінка, яка розпалює конфлікт. Так звані «дрова», які підкидають у «вогнище».
Перерахую найпоширеніші з конфліктогенів:
•• погрози та накази;
•• критика, особливо неаргументована;
•• посмішки, глузування, висміювання;
•• поблажливе, зверхнє ставлення;
•• образливі прізвиська;
•• лайливі слова;

вихваляня;
категоричність;
перебивання у словах іншої людини;
підвищення голосу;
нав’язування порад;
порівнянні з тими, хто на вашу думку, кращий;
конкурентні відносини;
нав’язування відчуття провини;
відмова від обговорення того, що хвилює
іншу людину;
•• брехня;
•• порушення особистого простору співбесідника;
•• сарказм;
•• перекладання відповідальності на іншого;
•• неуважне слухання;
•• психологічне маніпулювання.
Буде дуже корисно, якщо ви знайдете можливість проаналізувати яку-небудь власну нещодавню сварку. В який момент розмови з’явилась напруга? Які конфліктогени ви, можливо несвідомо, використовували? Вкрай важливо
розуміти, що, якщо ваш опонент на вас ображений, він же навряд
чи зможе вас почути, якими б розумними не були ваші аргументи.
Теж саме стосується і вас. Використання конфліктогенів перетворює
дискусію у сварку і заганяє ситуацію в «глухий» кут.
Однак проблема полягає у тому, що ми так звикли конфліктувати саме за допомогою конфліктогенів, що дуже часто гадки не
маємо, як інакше можна виразити своє незадоволення і розв’язати
конфліктну ситуацію у конструктивному руслі. Тому в мене для вас
є ще декілька порад:
1. Якщо ви відчуваєте, що в процесі з’ясування стосунків емоції більше не дозволяють вам зберігати поважливе ставлення один
до одного, — зробіть паузу. Ви можете так і сказати опоненту:
«Давай зараз зробимо перерву і повернемося до розмови, коли
трохи заспокоїмось». Скоріше за все, пауза займе у вас не менше
декількох годин.
2. Якщо ви маєте претензію до людини, спробуйте переформулювати її у прохання. Наприклад: замість «Навіщо ти взяла мою річ,
не спитавши?» можна сказати: «Будь ласка, наступного разу, коли
тобі стане за потрібне скористатися моєю річчю, спочатку спитай
мене.» Перший варіант скоріше за все призведе до сварки, а у другому випадку є більше шансів порозумітися.
Взагалі намагайтеся уникати запитання «навіщо?» (навіщо ти так
зробив? навіщо так сказав? тощо). Це змушує людину виправдову-
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ватися та почувати себе винною. А що люди частіше за все роблять,
коли відчувають себе винними? Звісно, починають захищатися і стають агресивними.
3. Замість прямих звинувачень та образливих слів спробуйте розповісти про свої почуття. Можна сказати щось на зразок: «Я дуже
злюсь, коли на мене підвищують голос.» Погодьтесь, ми будемо мати
більше шансів на позитивне розв’язання ситуації, ніж якщо скажемо:
«Стули пельку!».
4. Якщо вам необхідно висловити незадоволення людиною, але ви
не хочете її образити, спробуйте використати техніку «гамбургера».
Ця техніка полягає в тому, що ви формулюєте висловлювання із трьох
частин, де людині необхідно спочатку щиро сказати щось приємне,
потім виразити незадоволення, а потім запропонувати в зв’язку з цим
якесь рішення. Схематично це виглядає так: «+», «-», «+».
Приклад: «Я дуже ціную наші стосунки (+). Але мені дуже важко
мати з тобою справу, коли ти на мене кричиш (-). Давай спробуємо
бути більш терплячими один до одного (+)».
Сподіваюсь, що дотримання цих не дуже складних правил та уникання конфліктогенів допоможе вам створити більш доброзичливий
клімат у вашому оточенні. Якщо мова йде про близькі стосунки, то
вкрай важливо вирішити для себе, що для вас важливіше, бути правим, чи бути щасливим. І ніколи не бійтеся визнавати свою неправоту, бо таке під силу лише дуже сильним людям.

як запобігти розпаленню конфлікту?

Марія Афіногенова
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Що нам писанка розкаже?
У Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками...
Т. Шевченко
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Ц

ей вірш знають, мабуть, всі. Та і свято Великдень. Яке ще свято може бути більш родинним та величним? Саме на Великдень об’єднуються родини: діти приїздять звідусюди до батьків
та частуються різними смачними стравами. Неодмінним атрибутом
цього свята є, безперечно, писанки. З давніх-давен яйце займає почесне місце в українській культурі.
Символізм писанки дуже простий, але в той же час такий різноманітний. Образ яйця ще від язичницьких часів є праобразом
всесвіту та початку життя. Власне, через це на Великдень основною
стравою є писанки (як символ нового початку) та паска (символ благополуччя та достатку).
Відвідувавши рідних та друзів у різних куточках України ви, мабуть, помічали, що від місцевості до місцевості візерунки на писанках відрізняються. Різноманіття орнаментів та кольорів зачаровує.
Трохи історії.
Писанка — важливий предмет язичницького культу, її історія
сягає сивої давнини і пов’язана з релігійними уявленнями первісних людей, зокрема з поклонінням родючості, з ритуалом величання весняного відродження життя на землі. Яйце символізує сонце
і відродження, у такому значенні воно відоме всім народам світу.
На писанках повторюються малюнки, що знаходять археологи на
мальованій кераміці трипільської доби, це дає підстави розрізняти
слов’янські й неслов’янські доісторичні могили, адже писанкарство
було притаманне саме слов’янським етнічним групам, які пізніше
стали називатись українцями.
У дохристиянські часи писанка виконувала роль оберега. Керамічні писанки із кульками всередині, які постукували при струсі і відганяли
злі сили, приклади таких, знайдено у похованнях у Києві та Новгороді.
Ці міста були осередками писанкарства за часів Київської Русі. Взагалі ж археологами виявлено близько 20 пунктів на території України,
де побутувало мистецтво виготовлення цих амулетів.
Наші предки вірили, що писанка має магічну силу, — вона
приносить добро, щастя, достаток, захищає людину від усього зло-
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го. Господарі закопували писанки
в землю, бо вірили, що сила яйця
сприятиме щедрим жнивам, розкладали писанки на могилах рідних, аби почастувати їх у свята
(що ми і продовжуємо робити),
дарували один одному закохані
хлопці й дівчата тощо. Вважалось,
що писанку треба вміти написати, знати, коли саме це зробити,
вміти замолити, а найголовніше —
розбиратись, кому яку дарувати,
щоб символіка оберега відповідала смислу дарування.
Кривулька, безконечник / Тригвер, ружа, зірка
З часом звичаї, пов’язані з писанкою, втратили свою первісну
символіку; залишившись поєднаними із гаївками-веснянками, дитячими іграми та Великоднем, дістали
нову інтерпретацію давні «поганські» символи, наповнившись християнським змістом.
Процес виготовлення писанки
досить складний. Раніше це можна було робити лише у чітко визначений час, із певними замовляннями, чарівні знаки писались
відповідними кольорами. Зараз
залишилась лише символіка знаСорок клинців
ку і кольору. За технікою виготовлення раніше існувало двадцять різновидів, на сьогодні широко
побутують лише п’ять.
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Символічних малюнків у писанці понад сто, найпопулярніші такі:
Кривулька, безконечник (меандри) — означає нитку життя, вічність сонячного руху;
Тригвер, ружа, зірка, хрест(квадратний) — символи сонця,
чотирьох сторін світу, тригвер, або триніг, (відомий з трипільської
культури), знаменує собою небо, землю і повітря або повітря, вогонь і воду — символи життя;
Сорок клинців — символізують сорок точок життя, успіх господарства, добробут та чесність людини;
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Павучок (круторіг, вітрячки, розетки, павутиння) — один з найдавніших солярних знаків;
Крапочки — небесні світила, у християнстві —
сльози Божої Матері;
Смерекові гілки, рослини — вічна юність,
здоров’я, краса, буяння природи;
Пщеничні колоски — символи врожаю.
Яйця, пофарбовані в один колір, називаються крашанками, їхні кольори теж мають певну
символіку.
Червоне яйце означає радість, життя, любов,
для молодих — надію на одруження;
Жовте — місяць і зорі, у господарстві — врожай;
Блакитне — небо, повітря, магічне значення — здоров’я;
Зелене — воскресіння природи, багатство
природи і плодоріддя — землю, врожай;
Чорне з білим — пошану духів, душ померлих, подяку за охорону від злих сил.
Павучок
Сполучення кількох кольорів з узорами
в орнаменті з чотирьох-п’яти фарб — родинне
щастя, мир, любов, успіх тощо.
Кожна місцевість має свої особливості у визначенні головних
кольорів: на Поліссі, Волині, частині Поділля виготовляють писанки
переважно червоні; для Подніпров’я характерні широкі симетричні поля і товсті лінії; Наддністрянському Поділлю характерні чорні
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писанки з темним і білим тлом; бойківські писанки — двобарвні;
гуцульські — ясні, писані жовтим і білим по червоному. Писанки
дарували із певним смислом, вважаючи, що вони допомагають, заворожують. Дітям дарували писанки світлих кольорів, хлопцям і дів
чатам — із солярними символами та тригверами, веселих кольорів;
господарям — писанки із сорока клинцями або кривульками; літнім
людям — з чорними барвами та поясами («небесними мостами»).
Про писанки збереглось багато українських легенд. Одна з них
така: доля світу залежить від того, скільки писанок кожного року пишеться. Доки пишуть писанки, світ буде існувати, а коли цей звичай
занехають, тоді зло у вигляді страшного диявола звільниться зі своїх
залізних пут і знищить світ. Цей диявол живе під землею, прикутий до
скелі ланцюгами. Щороку він посилає своїх слуг навколо світу, щоб
ті підглянули, чи пишуться ще писанки і скільки їх написано. Коли
багато, то залізні пута міцно стискають диявола, і він втрачає силу, бо
людська любов перемагає найбільше зло. Отже, пишіть писанки —
творіть добро!

що нам писанка розкаже?

У статті використані матеріали: http://about-ukraine.com
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Харків — місто з історією

М

и продовжуємо нашу постійну рубрику «Куточками України». Цього разу наша команда вирішила звернути свою
увагу на чудове місто Харків, що знаходиться в східній частині Україні.
Харків був заснований в 1654 р.
українськими козаками, селянами
і російськими поселенцями, які
побудували на цих землях фортецю для захисту південних кордонів Московської держави від навал кочівників. За однією з легенд,
назва міста походить від імені
одного з перших поселенців —
козака Харитона (Харько).
Харків — обласний центр України, який недаремно носить титул
«український мегаполіс», — він є гігантом вітчизняної промисловості,
Великий Лопанський міст
великим освітнім та культурним цент
ром, найвизначнішим транспортним вузлом української держави.

Величезні обсяги капітального та житлового будівництва, зростання населення Харкова, які були обумовлені динамікою його розвитку як індустріального й культурного центру у радянські часи,
призвели до значного розширення меж міста. За нашого часу він
розкинувся на площі 303 кв. км, що у 5 разів перевищує територію дореволюційного Харкова. Не зважаючи на солідні розміри,
територія міста відзначається компактністю. Розвинена мережа
міського транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі) забезпечує легкий доступ у будь-який район міста.
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За кількістю населення Харків посідає друге місто в Україні. Кількість ця складає приблизно півтора мільйона. Але за довгостроковими прогнозами населення міста буде зменшуватися і через
чверть сторіччя буде складати трохи більше мільйона жителів.
У Великому Харкові (тобто враховуючи приміські зони) мешкає
2/3 всього населення області і понад 4/5 її міського населення.
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Харків визначний рівнем розвитку машинобудування й метало
обробки. Особливе місце займають наукоємні галузі виробництва, які забезпечують, у свою чергу, науково-технічний прогрес: тракторне та сільськогосподарське машинобудування,
космічні технології та авіаційне виробництво, верстатобудування, важке та енергетичне машинобудування. У місті працюють
також великі підприємства легкої, харчової, хімічної промисловості, вельми розвинута будівельна індустрія.

Харків — це великий науковий та культурний центр України.
У місті налічується понад 60 науково-дослідних інститутів, понад
170 загальноосвітніх шкіл, біля 150 навчально-виховних центрів
й спеціалізованих середніх навчальних закладів, кількість вищих навчальних закладів різних форм власності тепер сягає 80.
Щороку вузи Харкова випускають приблизно 20 000 молодих
спеціалістів. Харків налічує 49 культурних закладів і центрів,
серед яких 5 музеїв, міська картинна галерея, 6 крупних теат
рів. У місті — понад 80 бібліотек.

Особливість індустріального велетня Харкова полягає в тому, що
серед подібних міст він один із найзеленіших. Зелені масиви парків і садів, бульварів і скверів складають 12 628 га. На кожного
мешканця міста припадає понад 17 кв. м зелених насаджень.

харків — місто з історією

Місто розподілене на 9 адміністративних районів: Дзержинський, Київський, Комінтернівський, Ленінський, Московський, Октябрьський, Орджонікідзевський, Фрунзенський,
Червонозаводський.
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Харків — місто славетних традицій, місто незвичайної (в деякі
періоди — трагічної) долі, яке пишається своїм історичним минулим. Великий відбиток на обличчі й у ментальному аспекті
міста залишив по собі період з 1917 по 1933 роки, коли Харків
був столицею Радянської України. Про все це гаряче й зацікавлено можуть розповісти вам харківські краєзнавці. Перш за все
«Слово о полку Ігоревім» безпосередньо стосується харків’ян!
Адже легендарна битва при річці Калка відбувалася біля Ізюму.*

*

http://kharkov.vbelous.net/ukrain/general.htm
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Цікаві факти про Харків
•• Харків є найбільшим містом Землі на 50-й паралелі: більшим, ніж

••
••

••
••
••
••
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••

Краків, Прага, Майнц, Усть-Каменогорськ. У жовтні 2010 в саду
Шевченка відкрито пам’ятник «50-а паралель», цікаво, що сама
широта у вигляді лінії викладена на тротуарному покритті. У цент
рі знака встановлено бронзове коло діаметром 2 метри з картою і нанесеними відстанями від Харкова до різних міст світу,
а широту позначають переривчастою лінією 20 мідних табличок.
Центральна вулиця Харкова — Сумська веде до Москви, Московський проспект — до Ростова, колишня Катеринославська
(нині — Полтавський Шлях) — на Суми та Київ. За назвами вулиць місто повернуто на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
Найдовшою вулицею Харкова являється Московський проспект. Його довжина складає аж 18 кілометрів.
У Харкові розташований район Салтівка — найбільший «спальний район» України, населення якого становить більше 400 тисяч людей. Ринок Барабашова — найбільший промисловоречовий ринок України, займає площу більше 75 га, будучи
найбільшим у Східній Європі та 14-им у світі.
Найбільша глибина Харківського метро — 35 м (станція Пушкінська). Це як 9-ти поверховий будинок!
Найбільша за розмірами площа в Україні та Європі — площа
Свободи.
У Харкові знаходиться найстаріший зоопарк України, який був
заснований у далекому 1896 році.
У 1919 році Харківська губернія була розміром із Німеччину!

Станція метро Пушкінська

31

•• Харківський Держпром — це перший хмарочос, зведений

у Радянському Союзі. Цю споруду згодом було включено до
всіх архітектурних посібників не лише союзу, а й усього світу.
У споруді й досі їздять тогочасні ліфти. До речі, за попереднім
записом для усіх охочих там проводяться екскурсії ознайомчого характеру.
•• Харків визначний не лише своїм потужним промисловим сьогоденням, не дивлячись на потужну радянську антирелігійну
пропаганду, мешканцям цього міста вдалось врятувати кілька
святинь.
Благовіщенський кафедральний собор Харкова

Благовіщенський собор — один із найкрасивіших монументальних храмів у Харкові, що знаходиться на площі Карла
Маркса. Він заворожує туристів своїм оригінальним зовнішнім
виглядом — цікаве чергування червоного і білого кольорів
робить його яскравим архітектурним елементом міста. З усієї
України люди їдуть сюди, щоб побачити цю духовну православну святиню, яка вирізняється своїм пишнобарвним інтер’єром.
Благовіщенський кафедральний собор виконаний у візантійському стилі та представляє собою великий п’ятиглавий храм. Цент
ральний вхід до храму обрамлений розкішною масивною аркою,
прикрашений декоративною ліпниною та має чотири колони.
Зведено Благовіщенський собор у 1901 році. Розробкою плану
займався російський архітектор Михайло Іванович Ловцов.

харків — місто з історією

Римо-Католицький кафедральний собор
Успіння Пресвятої Діви Марії
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В Харкові ще з 1773 року проживало біля 100 іноземців, частина з яких була католиками. Їх кількість значно виросла на початку
19 ст. Поштовхом до цього стало відкриття Університету. Зокрема
запрошувалось багато викладачів із західної Європи: французів,
німців, поляків...
В особняку одного з них — викладача музики Івана Матвійовича
Вітовського (учня самого Йозефа Гайдна) — і виник перший в Харкові храмовий дім Римо-католицької Церкви в Харкові.
Храм Святого Івана Богослова
До цього храму, що знаходиться майже в центрі Харкова, не приїздять туристи. Храм не зустрічається в сучасних описах Харкова.
До нього важко доїхати громадським транспортом. Навколо храму
розташовані заводи, склади та залишки приватної забудови колишньо-

Благовіщенський кафедральний собор

Римо-Католицький кафедральний собор
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го приміського селища Іванівка. Тим не менше, в цих стінах можна побачити викладачів Харківського університету, відомих письменників,
поетів та акторів, а також правозахисників та політичних діячів, знаних всій країні. Служби проходять, поки що, тільки в частині будівлі,
але в християнські свята храм заповнюється прихожанами вщент.
Ось такий він, Харків — потужний промислово та величний культурно...

Храм Святого Івана Богослова
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Поэзия
***
Иногда я боюсь, в этом трудно признаться,
Боюсь, что ты просто мимо пройдешь,
А я не замечу, не смогу догадаться,
И буду минуты тянуться, как клеш.
Жаль всякий прохожий пищинка на пляже,
Он солнце и небо, он тень и луна,..
А ты в одеяло кутаясь скажешь:
«Иди же скорее, я совсем здесь одна».
И я сломя голову в транспорт врываюсь,
Плюю на заботы, на гордость, дела
Ищу, ищу, ищу но теряюсь...
Незнакомые двери, подъезды, дома.
Боюсь, хоть и трудно в этом признаться,
Иногда жутко трудно даже себе,
Но жить без тебя, как быть иностранцем,
В любимой, родной и знакомой стране.

поэзия

***
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Среди людей: рабочих, мимов, —
Проходит свет минуя окна,
И жизнь моя проходит мимо,
Проходит тихо, одиноко.
Тоска в глазах, не спешка жестов,
Голос ровный и сухой,
Я в поездах метро — проездом,
Еду стоя, мне домой.

И не смотря на все веселья,
На праздники по выходным,
Я прячу взгляд, что стал осенним,
Чтоб не показывать родным.
Пусть думают, что — хорошо,
Что все в порядке, все отлично,
Лишь Та могла поймать его,
Мой взгляд расстроенный, с поличным.
За то ее я и любил,
За то, конечно, — ненавидел
И теперь я не забыл,
Хотя ее давно не видел.
Не встречалась больше мне
Она среди рабочих, мимов, —
Растворилась в суете,
Мне кажется, что тоже — мимо.
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Юрий Морозов
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Наши прекрасные женщины!

наши прекрасные женщины!

З
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наете, сегодня мне очень хочется написать о человеке, который
успешно прошел программу адаптации, скоро она покинет наш
уютный «Дом» и уйдет пробовать свои силы и приобретённый
новый опыт в обществе. Только ее безумно красивые, оригинальные труды будут напоминать нам о тех днях, когда мы были вместе.
Героиня этой статьи — женщина с огромными глазами и добрым
сердцем — Татьяна Жарковская, или, как мы ее называем, Танечка.
Ее судьба была очень сложной. Путь до момента появления в Доме
был тернист.
Когда попадаешь впервые в наш
«Дом на полпути», заходишь в холл,
где висят работы Танечки, думаешь, что это вещи эксклюзивные,
из какого-то дорогого магазина.
Заходишь и начинаешь удивляться,
с приоткрытым ртом рассматривая
куклы, сделанные из подручных
материалов, а глядя на картины,
с недоверием переводишь взгляд
на Таню, засыпая ее вопросами.
Каждой из нас здесь отведен свой
отрезок времени, в течении которого мы получаем, берем все, что
Работа Татьяны Жарковской
нам интересно. Именно Татьянины
изделия заинтересовывали всегда
абсолютно всех. Она рассказала и показала нам свои секреты, провела мастер-класс, в ходе которого родились куклы: Касперина —
у Кати, Сара — у Алины, Водяной — у меня, а у Лары — Домовенок.
Многих вообще захватило это занятие, так же как и Таню (с головой), и они произвели на свет целую выставку кукол. Отдельное место в этой статье я хочу посвятить ее картинам и веерам из камыша.
Это шедевры! Оригинальные вещички, украшающие наши стены, а на
кухне висят тарелочки ручной работы полные искусственных вкусностей. Изобилие Таня может увидеть в пеньке, коряге, даже в засохшем камыше, ей нужно всего лишь немного времени и вдохновения.
Она может убирать во дворе и уже мысленно рисовать очередной
шедевр, на коряге, которую нашла. О ней можно писать бесконечно.
Этот человек во всем выкладывается полностью, будь это конкурс или письмо, простое дежурство на кухне Танюша превращает
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в маленький праздник. Ее сдоба и хлеб таят во рту, созывая своим
ароматом всех окружающих. Талантливый и ответственный человек,
активная и оригинальная женщина. Еще вчера неуверенная в своей неповторимости и одаренности, Таня перевоплотилась в целеустремленного, творческого, активного человека и замечательную
хозяйку. Уют, который она создала в нашем «Доме на полпути», неповторим и памятен, такого нет нигде!!!
Впечатления и воспоминания самой Татьяны:
«Зовут меня Таня, мне 55 лет. Я из города Николаев. В «Доме» я открыла в себе очень много интересного, расширила кругозор, дала
волю фантазии и воплощение мечты. Я с удовольствием и энтузиазмом делюсь своими идеями с девчонками. Творчество — это очень
интересно! Получаешь огромное удовольствие от процесса и полета фантазии. А ведь все началось с заполненной анкеты (стр. 5).

Татьяна Жарковская
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наши прекрасные женщины!

Я очень благодарна социальным работникам, которые помогли
открыть во мне такие таланты и во всем меня поддерживали. Никогда бы не подумала, что способна на подобное... Если бы не их
участие в моих начальных пробах и не их поддержка, я бы, наверное, такого не достигла. И сейчас, покидая эти стены, я с теплотой
вспоминаю каждое слово поощрения, каждую похвалу, которые
помогли мне украсить наш «Дом».
«Дом на полпути» стал моим домом, пусть и на какой-то определенный отрезок времени, но здесь я навсегда оставлю частичку
своей души!
Спасибо Вам!
От чистого сердца и моей творческой души огромное спасибо!
И низкий поклон!!!
Участница проекта Светлана Глушко
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Мастер-класс Татьяны
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