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Газета учнів та вчителів  
Кловського ліцею №77

Шановні друзі!
2012 рік за рішенням Сейму Республіки Польща 

проголошено Роком Януша Корчака. Рік відбуваєть-
ся під гаслом «Немає дітей — є люди». Наш ліцей, 
як жоден інший навчальний заклад України, безпосе-
редньо пов’язаний з іменем великого польського пе-
дагога, письменника, філософа, лікаря: тут відбуло-
ся перше засідання корчаківського товариства, тут 
існує унікальний музей Корчака, корчаківські ідеї ля-
гли в основу створення й даної газети. Можна ска-
зати, що учні і вчителі Кловського є по праву корча-
ківцями! Звісно, ми не могли не долучитися до низ-
ки заходів, ініційованих Польським інститутом у 
Києві, які відбуватимуться в українській столиці з 
нагоди відзначення 70-річчя із дня трагічної загибе-
лі Старого Лікаря та його вихованців у концентра-
ційному таборі Треблінка. Упродовж тижня відбува-
тимуться покази фільмів і постановки спектаклів, 
проходитимуть презентації книг та цікаві зустрічі, 
буде офіційно відкрито меморіальну дошку на будин-
ку по вулиці Володимирській, 47 (робота авторства 
Івана Григор’єва), в якому жив і працював Корчак у 
роки Першої світової війни. 

Наш скромний внесок у всезагальну ідею вшанування 
пам’яті Януша Корчака — позаплановий спецвипуск 
газети, яку ви тримаєте в руках. Маємо надію, що ця 
газета розійдеться по всій Україні. Ми старалися, хо-
тіли помістити «все», адже важко вибирати між важ-
ливим і ще важливішим, а ідеї Корчака — вони саме 
такі. Що у нас вийшло — судити вам. Втім, головне, 
що ми думаємо про безсмертні ідеї Корчака, думаємо 
його ідеями, говоримо про них, вчимося 
жити з ними, і знову і знову спадає на 
думку, мов заклинання: «Життя — це 
хоровод моментів, які то вмирають, 
то знову народжуються».

Олеся Найдюк,  
головний редактор газети  

«77 Меридіан»

У кожного з нас вчитель є, читачу,
Усі ми — тільки учні й вчителі. 
Усі ми у добрі своїм чи в злі
Несем чийсь холод чи любов гарячу.

Іван Драч

Б атько сиріт, Король дітей, 
Святий усіх церков — так на-

зивають у світі Януша Корчака, 
польського педагога, лікаря і пись-
менника. 

Януш Корчак упродовж багатьох 
років очолював у Варшаві єврей-
ський Дім сиріт і польський інтернат 
Наш Дім. Він створив глибоко про-
думану систему виховання, що син-
тезувала гуманістичну традицію єв-
ропейської та польської педагогіки, 
багатий особистий досвід і пам’ять 
про власне дитинства. Цю систему 
можливо застосувати і в школі, і в 
родині, і в дитячому будинку. 

«Немає дітей — є люди», «Дитина 
має право на повагу» — ключо-
ві думки Корчака. Його метод — 
це метод постійного діалогу: «я 

— ти». В цих взаємовідносинах 
і формується незалежна активна 
особистість. Захист дитини, дові-
ра до дитини, любов до дитини — 
постійний клопіт Корчака, педаго-
га-практика, автора педагогічних 
трактатів і художніх творів.

Головна педагогічна праця Януша 
Корчака написана в Києві, почас-
ти на матеріалі київських притул-
ків. Ця книжка — «Як любити ді-
тей». Вона підсумовує багатоліт-
ню педагогічну діяльність Корчака 
й пропонує програму на майбутнє. 
Корчакову казку «Король Матіуш 
Перший» читають дорослі й діти в 
усіх країнах світу.

Питання свободи й обов’язку, ви-
бору й відповідальності, вихован-
ня й самопізнання є основою ети-
ки Корчака.

Корчака потребують скрізь — і в 
щасливих, і в кризових спільнотах, 
в однонаціональному й багатонаці-
ональному середовищі. Його педа-
гогіка універсальна й невичерпна.

Януш Корчак загинув зі своїми 
дітьми, вихованцями єврейського 
Дому сиріт, у газовій камері фа-
шистського табору Треблінка 5 
серпня 1942 року. Він знехтував 
можливістю врятувати власне жит-
тя, до кінця виконав свій людський 
і педагогічний обов’язок, до кінця 
залишився з дітьми, боронячи ди-
тячі душі від страху смерті. Інакше 
й не міг.

Останній вибір Корчака — логіч-
не завершення його подвижниць-
кого життя.

«Найлегше — померти за ідею... 
набагато важ-
че жити в ім’я  
ідеї, день у 
день, рік у рік».

Світлана 
Петровська,  

Голова 
Українського 
Товариства  

Януша Корчака

ОснОвні дати  
життя  
та діяльнОсті 

1878, 22 липня — у 
Варшаві, в сім’ї адвоката на-
родився Хенрік Гольдшміт 
(майбутній Януш Корчак).

1886, вересень — посту-
пив до школи.

1891-1896 — навчання у 
гімназії.

1896, 25 квітня — смерть 
батька. Хенрік починає за-
йматися репетиторством.

1898-1904 — навчання 
на медичному факультеті 
Варшавського університету.

1898 — початок літера-
турної діяльності Хенріка 
Гольдшміта. Отримує літера-
турну премію за п’єсу «Яким 
шляхом?», обирає псевдонім 
Януш Корчак.

1899, літо — подо-
рож до Швейцарії з метою 
знайомства з педагогіч-
ною діяльністю і творчістю 
Песталоцці.

1901, січень-квітень — 
публікація першої повісті 
«Дитя вулиці».

1905, квітень — 1910 
— працює лікарем дитя-
чої лікарні ім. Берсонів і 
Бауманів у Варшаві.

1904-1905 — публікація 
другої повісті «Дитя сало-
ну».

1905, червень — 1906, 
березень — служба вій-
ськовим лікарем у росій-
ській армії, участь у росій-
сько-японській війні.

Закінчення  
на стор. 2

спецвипуск дО дня захисту прав дитини та дО 70-річчя загибелі януша кОрчака

Немає дітей  —  є люди

Хто такий Януш Корчак

20 листопада 2012 року відзначається 21-а річ-
ниця прийняття Конвенції ООН про права ди-

тини. В цей день традиційно у світі відзначається 
Всесвітній день дитини. 

З часу прийняття Конвенції ООН про права дитини 
в Україні прийнято нові, прогресивні закони у сфері 
захисту прав дитини, зокрема вдосконалено виплати 
при народженні та усиновленні дитини, діють служби 
у справах дітей, успішно розвиваються сімейні фор-
ми виховання дітей-сиріт, реформуються інтернати в 
сучасні соціальні заклади для дітей та сімей з дітьми. 

Президентом України затверджено Національну 
Стратегію профілактики соціального сирітства, яка пе-
редбачає перехід від застосування караючих функ-
цій стосовно сім’ї до її всебічної підтримки і захис-
ту. Близько половини статей Конвенції безпосередньо 
стосуються відповідальності держави за збереження 
біологічної сім’ї для дитини, а в разі втрати рідних та-
та і мами — забезпечення умов сімейного виховання.

Відбуваються структурні реформи правоохоронних 
органів, прокуратури, судів, мета яких — забезпечи-
ти права дитини, які потрапили в конфлікт із законом.

Водночас, до сьогодні в законодавстві практично 
відсутній принцип дотримання найвищих інтересів 
дитини, який є базовим у Конвенції ООН. Багато рі-
шень виконавчої і судової гілки влади суперечать ін-
тересам дитини.

Саме тому діяльність із захисту прав дитини ви-
значена Президентом України 
загальнодержавним пріорите-
том. Діти — не тільки майбут-
нє України. Діти — її сьогоден-
ня. Переконаний, що Україна ста-
не Країною, прихильною до дітей.

З повагою,

Уповноважений  
Президента України з прав дити-

ни Юрій Павленко 
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У школі вам напевно 
доводилося писати тво-
ри на тему «Що б я зро-
бив, якби став президен-
том». Особливо учням 
десь так у четвертому 

чи п’ятому класі. Учителі по-
тім люблять читати ці твори 
одне одному вголос. Мовляв, 
як просто і весело могли б ді-
ти влаштувати життя в країні: 
усім безкоштовне морозиво й 
цукерки щодня, а сучасні шко-
лярі навіть робили б так, щоб 
усім були доступні автомобілі 
й недешева техніка.

1923-го року у Варшаві, столи-
ці Польщі, вийшла книжка про 
десятирічного короля Мацюся. 
Він керує міністрами, воює на 
війні і дбає, щоб у його коро-
лівстві всім було добре. Автор 
книжки був одночасно лікарем 
Генріком Гольдшмітом і пись-
менником Янушем Корчаком. З 
часом це друге ім’я прижилося, 
і його так усі й називатимуть — 
доктор Корчак. А сам себе він 
називав Старий Доктор. Чому 

Старий? Бо на той час йому бу-
ло вже під 50, і він зізнавався, 
що хотів би повернутися в ди-
тинство. Одну свою книжку він 
так і назвав «Коли я знову ста-
ну малим».

Народився Януш Корчак 1878 
року у Варшаві, в сім’ї відомо-
го адвоката Гольдшміта. Батьки 
назвали свого сина Генріком. Та 
через двадцять років, надсила-
ючи на конкурс газети «Кур’єр 
Варшавський» свою першу п’єсу, 

юний Генрік Гольдшміт надумав 
узяти собі літературний псев-
донім — Януш Корчак, за ім’ям 
героя однієї з книг польсько-
го прозаїка Ю. Крашевського. 
Відтоді під цим ім’ям виходять 
у світ його казки, повісті й пе-
дагогічні праці, а самовідда-
не життя для дітей і героїчна 
смерть прославили його під цим 
іменем в усьому світі.

Син заможних батьків, Януш 
Корчак, проте дуже рано зі-
ткнувся з горем і трудноща-
ми. Коли хлопчикові мину-
ло одинадцять, помер йо-
го батько. Сім’я швидко 
зубожіла, довелося від-
мовитись від багатої 
квартири, від прислуги 
й переселитися у бід-
ний район Варшави. 
Ще школярем Януш 
Корчак став опікуном 
матері й сестри, од-
нак він успішно закін-
чує школу і вступає до 
медичного інституту. 
Гроші заробляє репети-
торством.

Закінчивши 1903 року 
медичний інститут, Януш 
Корчак починає працюва-
ти лікарем-педіатром. Тепер 
він лікує дітей, а вечорами пи-
ше книжки. З бідних пацієн-
тів доктор Корчак грошей не 
брав, навіть сам купував їм лі-
ки. Становище знедолених ді-
тей хвилювало його особливо. 
Саме про безпритульних мало-
літніх злодіїв і злочинців роз-
повів він у своїй першій повісті 
«Діти вулиці».

Діяльність вихователя Януш 
Корчак почав з роботи в біблі-
отеці. У 1907 і 1908 рр. працю-
вав у літніх дитячих колоніях, 
де основним контингентом бу-
ли сироти й діти з бідних єврей-
ських родин. Саме тоді Корчак 
визначив свою головну профе-
сію і місію — вихователь і педа-

гог. Корчаку дуже боліло, що в 
світі є бідні й багаті, і 1912 року 
він зрештою відкриває приту-
лок для дітей-сиріт — «Будинок 
сиріт», який проіснував аж до 
окупації Варшави гітлерівцями.

Однак, коли почалася Перша 
світова війна, лікаря Корчака 
мобілізували на фронт орди-
натором польового госпіталю. 
Чотири роки Корчак поневі-
рявся дорогами війни. Навесні 
1917 р. воєнне лихоліття зане-
сло Януша Корчака в Україну, 

зокрема до Києва, де, крім ді-
яльності військового лікаря, він 
опікувався створенням і від-

криттям сирітського притул-
ку для польських та україн-

ських дітей.
Корчак пробув у Києві 

майже рік. Мешкав у під-
вальній кімнатці на ву-
лиці Інститутській. 
Саме тут, у нас, у Києві, 
він писатиме свою 
найзнаменитішу пе-
дагогічну книжку «Як 
любити дитину». Це 
своєрідний підручник 
для батьків, у якому 
Корчак пояснював, як 
належить виховувати 
дітей. Він дорікав до-
рослим, що ті поводять-

ся з малечею, як із сим-
патичними іграшками, не 

даючи їм нічого зробити 
самостійно. Мовляв, ми, до-

рослі, краще знаємо, у що тобі 
вдягатися, з ким приятелювати і 
скільки їсти цукерок. Котрогось 
дня діти перестають слухатись, і 
батьки не знають, що з цим ро-
бити. У книжці «Як любити ди-
тину» (1920), яку згодом було 
перекладено багатьма мовами, 
Корчак дає дорослим важливі 
поради: згадайте, як ви самі бу-
ли дітьми, поважайте їхні думки 
й бажання, дайте їм право ви-
бирати.

А у Варшаві на Корчака че-
кав «Бу ди нок сиріт», на горищі 
якого містилася його скромна 
кімнатка. Там він мешкав про-
тягом двадцяти п’яти років. У 
«Будинку сиріт» були свої зако-
ни, тут навіть існував дитячий 
парламент. Був у притулку і ди-
тячий суд. Із Старого Доктора 
іноді навіть підсміювалися, бо, 
наприклад, суд працював за 
правилами, які тоді видавали-
ся дивними, а комусь, можливо, 
й кумедними. Суд мав захища-

ти тихих і добросовісних дітей 
— щоб їх не ображали сильніші, 
і працьовитих — щоб їм не за-
важали ледарі. Товариський суд 
у дев’яти випадках з десяти ви-

правдовував винних: зрозумі-
ти й пробачити — такий був йо-
го лейтмотив. Розповідали, що 
найсуворіший вирок суду — це 
посидіти кілька хвилин на ша-
фі. Мабуть, затяті бешкетники 
звідти могли краще усвідомити 
свою поведінку. А оскільки на 
суд можна було викликати й ви-
хователя, то одного разу й само-
му директорові Корчаку довело-
ся дертися на шафу...

Корчак вигадував для своїх 
вихованців «дорослі» справи. 
Так, наприклад, він створив пер-
шу в світі дитячу газету «Малий 
огляд». В газети була справ-
жня редакція з друкарськими 
машинками й десятком телефо-
нів. Кореспондентами були ді-
ти з його притулку, що ганя-
ли Варшавою, збираючи нови-
ни. Старші, хто вже писав гра-

Як любити

13.11.12 (вівторок)
12.00 — відкриття книжкової виставки, присвяченої 
Янушу Корчаку. 

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. 
В.О.Сухомлинського, філія №1 (вул. Володимирська, 57).

18.00 — перегляд фільму Анджея Вайди «Корчак» (1990). 
Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6,  
синій зал, вхід за запрошеннями). 

14.11.12 (середа)
19.00 — спектакль «Все буде гаразд» (лялькова моновис-
тава Шарля Фоєрберга, фантазія за щоденниками Януша 
Корчака)

Кловський ліцей №77, вул. Шовко вич на, 25, актова за-
ла (вхід за запрошеннями).

15.11.12 (четвер)
19.00 — лекція поетки, перекладача, літературознавця 
Маріанни Кіяновської «А було це так…»: факти і кілька фан-
тазій із життя Януша Корчака» у рамках циклу публічних 
лекцій Polit.UA 

Київський будинок вчених (вул. Воло ди мир ська, 45а).
16.11.12 (п’ятниця)

14.00 — Презентація для дітей книги Януша Корчака 
«Пригоди Короля Мацюся» (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА», 2011) за участі Івана Малковича.

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей 
(проспект Перемоги, 25-а). 

17.11.12 (субота)
12.00 — Розповіді про пригоди Короля Мацюся та про 
Старого Лікаря від Тараса Малковича. 

Книгарня «Є» (вул. Лисенка, 3)
11.00–18.00 — «У гостях в Януша Корчака» 

Кловський ліцей №77 (вул. Шовко вична, 25) 
11.00–13.00 — майстер-класи для дітей, перегляд муль-
тфільмів
12.00–15.00 — екскурсії музеєм Януша Корчака, огляд ви-
ставки плакатів «Немає дітей — є люди» (кожні півгодини).
13.00–15.00 — перегляд документальних стрічок про 
Януша Корчака
15.00–16.30 — презентація ІІ тому творів Януша Корчака 
«Право на повагу» (видавництво «Дух і літера», 2012), кни-
ги Йоанни Ольчак-Ронікер «Януш Корчак: сторінками біо-
графії» (видавництво «Дух і літера», 2012).
17.00–18.00 — концерт Київського дитячого хору 
«Щедрик»

20.11.12 (вівторок)
13.00 — Відкриття меморіальної дошки Янушу Корчаку

(вул. Володимирська, 47)

Меморіальна дошка авторства Івана Григор’єва буде розмі-
щена на єдиному збереженому будинку, пов’язаному з пе-
ребуванням Януша Корчака у Києві. Під час Першої сві-
тової війни у будинку розташовувалась польська гімназія 
для дівчаток та дитячий садок, куди приходив працювати з 
дітьми Старий Лікар. 
18.00 — «Корчак в Україні»: презентація українських пе-
рекладів книжок Януша Корчака і про Януша Корчака за 
участі видавців та перекладачів. 
(Видавництва: «Дух і літера», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»)
Я.Корчак, Двотомник вибраних творів, Пригоди Короля 
Мацюся, Й.Ольчак-Ронікер, Януш Корчак: сторінками біо-
графії. 

Книгарня «Є» (вул. Лисенка, 3) 

а також:
•  виставки польських плакатів-переможців конкур-

су «Немає дітей — є люди», проведеного Мареком 
Міхаляком, Уповноваженого із прав дитини РП;

•  спеціальний випуск шкільної газети Кловського лі-
цею «Меридіан 77», присвячений життю та творчості 
Корчака; 

•  уроки про Януша Корчака, проведені в тому числі й чле-
нами українського Пен-клубу,

•  екскурсії музеєм Януша Корчака у Кловському ліцеї (у ві-
вторки, четверги, згідно із попереднім записом).

Організатор заходу: Польський Інститут у Києві 
Співорганізатори: Українське товариство Януша 
Корчака, видавництва «Дух і літера», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА», Центр дослідження історії та культури східноєвропей-
ського єврейства
Партнери: Національна спілка кінематографістів України, 
Кловський ліцей №77, Книгарня «Є», Політ.UA
Медіа-партнери: ТВi, ІСТV, Ера-FM, НРКУ, «77 Меридіан», 
Український Тиждень, «День»
Медіа-друг: FM Галичина 
Підтримка: Уповноважений Президента України з прав 
дитини, Український Пен-клуб, Національний педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова, Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, 
Центральна бібліотека імені Т.Г.Шевченка для дітей м. 
Києва, Міжнародний фонд «Відродження», Интересный 
Киев, Благодійний фонд «Дар». 

Інформація:  Польський Інститут у Києві, 288 03 04,  
www.polinst.kiev.ua

прОграма днів януша кОрчака у києві

нОтатки дО біОграфії

Закінчення,  
Початок на стор. 1

1906-1911 — удосконалює 
свій досвід лікаря у Берліні, 
Парижі та Лондоні. Працює 
вихователем у єврейських та 
польських літніх дитячих табо-
рах. Продовжує літературну ді-
яльність.

1911, грудень — 1942 — очо-
лює Дім Сиріт для єврейських ді-
тей у Варшаві (Крохмальна, 92).

1914-1918 — військо-
вий лікар російської армії під 
час Першої світової війни, пе-
ребуває на території України 
(Тернопіль-Київ). Працює в си-
ротинцях для українських дітей 
під Києвом. Пише книгу «Як лю-
бити дитину».

1918 — повернення до 
Варшави. Продовжує роботу в 
Домі Сиріт.

1919 — створює разом з 
Марією Фальською сиротинець 
Наш Дім для польських дітей.

1920 — перша публікація 
книги «Як любити дітей». У на-
ступних публікаціях (з 1929) — 
«Як любити дитину».

1923 — Публікація кни-
ги «Король Мацюсь Перший» 
Організація бурси в Домі Сиріт.

1924 — видання книги 
«Банкрутство малого Джека».

1925-1939 — співпраця з ча-
сописом «Спе ціаль на педагогі-
ка».

1925, грудень — публікація 
книги «Коли я знову стану ма-
леньким».

Я існую не для того, 
щоб мене любили і мною 
захоплювалися, а щоб 
самому діяти і любити. 
Не обов’язок навколишніх 
мені допомагати, а я сам 
зобов’язаний піклуватися  
про світ і людину.

Дорога, яку я обрав, 
пробиваючись до мети, не 
є ані найкоротшою, ані 
найзручнішою, однак вона 
є найкращою саме для мене 
— оскільки це моя власна 
дорога. Я знайшов її не без 
труднощів, не без болю...

ОснОвні дати життя 
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дітей

мотно, отримували гонорари, 
адже газету продавали, і в неї 
було чимало передплатників. 
Молодших теж не ображали. Ті 
невеликі зарплати, які нарахо-
вували юним журналістам, кла-
ли до спільного гаманця, а по-
тім на них гуртом ходили в кі-
но. Читачам подобалося, як по-
дитячому просто газета пропо-
нувала подивитися на дорослі 
проблеми.

Досвід своєї практичної ро-
боти з дітьми Корчак опи-
сував і аналізував у книгах. 
Найвідоміші з них — «Право 
дитини на повагу» (1929), 
«Жартівлива педагогіка» (1939), 
«Бан крутство маленького Дже-
ка» (1924), «Коли я знову ста-
ну маленьким» (1925) та інші. 
Під псевдонімом Старий Доктор 
Корчак виступає з виховними 
бесідами на радіо.

Особливе місце серед книжок 
Януша Корчака посідає дило-
гія «Король Мацюсь Перший» та 
«Мацюсь на безлюдному остро-
ві» (1923). Цей шедевр приніс 
Корчакові світову славу і зайняв 
достойне місце серед найкра-
щих філософських казок світу. 
Заради високих ідеалів Мацюсь 
зазнає чимало небезпечних 
пригод, ризикує власним жит-
тям, навіть зрікається королів-
ської влади. Притча про шля-
хетного хлопчика-короля заво-
ювала мільйони дитячих і до-
рослих сердець у всьому світі. 
Маленький король Мацюсь, який 
чимось подібний і на Гамлета, і 
на Дон Кіхота, і на самого авто-
ра, назавжди увійшов у світову 
літературу.

А тим часом у Європі назрі-
вала Друга світова війна. У су-
сідній з Польщею Німеччині до 

влади прийшли 
нацисти. Чомусь 
цим людям ста-
ло затісно жи-
ти в своїй краї-
ні. До того ж во-
ни були впевне-
ні, що знають, як 
зробити життя у 
світі справедли-
вішим. Ця спра-
ведливість була 
доволі дивною. 
Нацистські вче-
ні поділили люд-
ство на кілька 
сортів і переко-
нували: одні ма-
ють керувати світом, другі на 
них мають працювати, а третіх 
треба взагалі знищити. Німецькі 
нацисти вважали, що найкра-
щими правителями можуть бу-
ти лише вони. Слов’яни, в то-
му числі поляки й українці, ма-
ли зайнятися працею. А такі на-
роди, як цигани і євреї, на думку 
фашистів, узагалі тільки зава-
жали жити, а тому їх належало 
знищити.

Починаючи з 1938 року, ні-
мецькі солдати одну за одною 
захоплювали сусідні країни. 
Коли Гітлер увірвався до Польщі 
й окупував Варшаву, Корчак за-
лишився зі своїми вихованця-
ми у «Будинку сиріт». Усім єв-
реям звеліли пошити пов’язки з 
шестикутними зірками Давида, а 
згодом переселили їх у гетто — 
огороджений триметровим це-
гляним парканом район міста. 
Виходити з нього заборонялося. 

1940 року німці заарештува-
ли Корчака — він принципо-
во не носив «міченої» пов’язки, 
але його викупили колишні ви-
хованці. У всесвітньовідомого 
письменника була можливість 
виїхати з Польщі, але Корчак 
знову повернувся у Будинок си-
ріт, який на той час уже пересе-

лили на територію варшавсько-
го гетто. 

5 серпня 1942 р. за наказом 
гітлерівців вихованці Кор ча ко-
вого сиротинця вирушили у свій 
останній шлях. Корчак ішов по-
переду, тримаючи за руки хлоп-
чика й дівчинку, а над дитячим 
строєм розвівався зелений пра-
пор Мацюся. Так вони й при-
йшли на Умшлагплац. Тут на них 
чекав поїзд, що мав везти їх у 
фашистський табір знищення — 
Треблінку. 

— Що це?! — закричав німець 
кий комендант. 

— Корчак з дітьми, — відпо-
віли йому. 

Офіцер почав щось згадувати, 
але згадав лише тоді, коли діти 
були вже в вагонах.

— Це ви написали книж-
ку «Банкрутство маленького 
Джека» (це була книжка про 
хлопчика, який спробував ор-
ганізувати в школі кооператив. 
Корчак написав її через рік піс-
ля «Корля Мацюся»).

Корчак кивнув — мовляв, так.
— Я читав вашу книжку в ди-

тинстві, гарна книжка, ви може-
те залишитись, докторе, — ска-
зав комендант. 

— А діти?
— Діти поїдуть…
— Ви помиляєтесь, діти — пе-

редовсім! Не всі мерзотники… 
І він вирушив зі своїми вихо-

ванцям и на смерть.
5 серпня 1942 року Кор чак ра-

зом з дітьми увійшов до газової 
камери концтабору.

На місці загибелі Корчака в 
Треб лінці стоїть великий ка-
мінь. На ньому короткий напис: 
«Януш Корчак і діти».

Олег Шама,  
Ігор Березовський

Передмова до книги Я. Кор чака 
«Пригоди Короля Ма цю ся».  
Переклад з польської 
Б. Чайковського. —  
Київ, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011.

Не знаю і не можу знати, 
як невідомі мені батьки 
в невідомих мені умовах 
можуть виховувати 
невідому мені дитину, 
підкреслюю «можуть», 
а не «хочуть», а не 
«повинні»…

«Не знаю» для науки — 
первозданний хаос, 
виникнення нових думок, 
щоразу ближчих до істини. 
«Не знаю» для розуму, 
недосвіченого в науковому 
мисленні, — болісна 
порожнеча.  
Хочу навчити розуміти 
і любити чудове, повне 
життя і яскравих 
несподіванок творче 
«не знаю» сучасної науки 
про дитину.

1926, червень — організація 
і редагування першого дитячо-
го часопису «Малий пшегльонд» 
(«Малий огляд»).

1929 — публікація праці 
«Право дітей на повагу».

1931 — перша вистава п’єси 
«Сенат шаленців».

1934, 1936 — подорож до 
Ерец-Ісраель (Палестина).

1935-1936 — праця на поль-
ському радіо — «Бесіди Старого 
лікаря».

1939 — публікація «Жар тів-
ли вої педагогіки».

1939, вересень — у перші дні 
Другої світової війни Корчак ра-
зом із старшими дітьми чергує 
на даху Дому Сиріт під час бом-
бардувань; допомагає поране-
ним та бездомним.

1940 — останній літній табір 
для дітей.

1940, листопад — переселен-
ня Дому Сиріт до Варшавського 
гетто.

1940-1942 — перебування у 
Варшавському гетто. Корчак пи-
ше «Щоденник». Опікується ще 
одним дитячим притулком по 
вул. Дзєльна, 39.

1942, 18 липня — вистава 
«Пошта» за п’єсою Рабіндраната 
Тагора в Домі Сиріт.

1942, 4 серпня — останній 
запис у «Щоденнику».

1942, 5 серпня — разом з ді-
тьми та персоналом Дому Сиріт 
Корчака депортовано до табо-
ру смерті Треблінка. Того ж дня 
страчено у газовій камері разом 
з вихованцями.

та діяльнОсті 
К ожен з нас знає про відо-

мого польського письмен-
ника, лікаря Януша Корчака. 
Втім, більшість знають лише 
про його трагічну загибель. 
Але чи повинні ми сприймати 
цю велику людину лише за її 
минулим? Гадаю, ні. Адже сьо-
годення тішить нас безсмерт-
ними творами Корчака. Серед 
них — «Пригоди Короля 
Мацюся». Перекладена укра-
їнською мовою Богданом 
Чайковським за редакцією 
Івана Малковича, книга поба-
чила світ у видавництві «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА» й була пре-
зентована у Кловському ліцеї 
(див.: «77 Меридіан», жовтень, 
№1 (64), 2011 р. — ред.). 

В цій книзі — сам Корчак, 
сутність його особистості: жа-
га до встановлення справед-
ливості на Землі, бажання до-
помогти усім, хто цього потре-

бує, щира любов до дітей. І хо-
ча твір, на перший погляд, про-
стий та наївний, він сповнений 
глибокого філософського зміс-
ту та прихованої іронії, яку так 
любив автор. 

Януш Корчак не вдається до 

детального опису усіх персо-
нажів твору. Читач може дати 
волю своїй фантазії, уявляючи 
себе в образі Короля Мацюся. 
Образ маленького хлопчика 
розкривається не в красивих 
діалогах, багатих епітетами, не 
у складних та незвичних по-
рівняннях, а саме у його вчин-
ках та діях. Він кидає виклик 
долі, хоча вона не раз випробо-
вує його. Він стає королем, хо-
ча за його спиною ли-
ше змови пихатих міні-
стрів. Проте юний ко-
роль, на посаді якого хо-
тів би опинитись кожен, 
не бачить у цьому нічо-
го привабливого. Він за-
вжди прислухається до 
думки інших та до усіх 

відноситься абсолютно однако-
во. В ньому більше самоповаги, 
більше власної гідності ніж у 
тих, хто його оточує!

Маленький Мацюсь — це вті-
лення дорослої мудрості разом 
з дитячою наївністю та щиріс-
тю. Улюбленець свого народу, 
він подолав багато випробу-
вань, але жорстока реальність 
не оцінила благородних вчин-
ків маленького хлопчика. У чи-
тача виникає запитання: чому? 

Видається, що метою автора 
було те, аби кожен поставив се-
бе на місце Короля Мацюся.

І хоча історія сповнена суму, 
як і саме життя Януша Корчака, 
в ній є щось світле. Мабуть це 
— віра в те, що життя Мацюся 
не минуло дарма, адже своїм 
прикладом він показав усім, що 
світ треба змінювати на краще.

Хочеться й самому навчити-
ся в юного короля Мацюся до-
броти й людяності. Адже він 
знає набагато більше, ніж дех-
то з дорослих. 

Запропонуйте своїм батькам 
прочитати цю книгу, можли-

во, вони ще трішки діти 
в душі, і мають в серцях 
надію та бажання 
змінити цей світ 
на краще!

Анфіса 
Дорошенко,  
8-Б

На місці  
Короля Мацюся
рецензія на книгу януша кОрчака  
«пригОди кОрОля мацюся» 

Зліва на право: Інна Співакова, Іван Малкович,   
Світлана Петровська, Богдана Матіяш
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П еребування Януша 
Корчака у Києві — факт 
відомий, але дослі-

джень з цього приводу обмаль. 
Є декілька згадок про це у са-
мого Корчака («Щоденник», «Як 
любити дитину», заява Корчака 
в Бюро «Єврейської Ради», на-
писана в гетто, анкета 1933 р.); 
є спогади людей, які його знали 
(Морткович-Ольчакова, Яніна 
Перетяткович, Йозеф Арнон); 
дещо про цей період можна зна-
йти у книзі американської до-
слідниці Джоан Ліфтон «Король 
дітей», та, безумовно, у хроніці 
життя і діяльності Корчака Марії 
Фальковської. А також у робо-
тах українських дослідників: 
Мирона Петровського, Михайла 
Кальницького, Михайла Міцеля.

Згадки Корчака стримані й ла-
конічні.

«Усвідомив рецептуру воєн та 
революцій. Брав беспосередню 
участь у війнах, японській і єв-
ропейській, а також у громадян-
ській війні (Київ)».

«Близько півроку в притул-
ках для українських дітей під 
Києвом».

Можливо, за допомогою поль-
ських дослідників нам вдасться 
знайти матеріали про перебуван-
ня Корчака в Україні та Києві під 
час Першої світової війни (по-
дібно до матеріалів про участь 
Корчака у російсько-японській 
війні, що їх знайшла російська 
дослідниця Кінга Синкевич). Але 
не варто сподіватися, що якась 
знахідка розкаже нам про педа-
гогічну діяльність Корчака, адже 
під час Першої світової — він все 
ж військовий лікар, який займав-
ся педагогічною діяльністю поза 
медичною службою, під час пе-
рерв та відпусток.

Звісно, біографи не багато 
уваги приділяють українському 
періоду життя Корчака, що зро-
зуміло: близько 60 років Корчак 
провів у Варшаві і всього лише 
три роки — в Україні, зокрема в 
Києві. До того ж немає архівних 
матеріалів.

Що ж нам відомо?
Вперше Корчак опинився у 

Києві на Різдво 1915 року, ко-
ли приїхав у 3-денну відпустку 
з Галицького фронту, де працю-
вав військовим лікарем у польо-
вому шпиталі. Корчак прибув до 
Києва, так би мовити, випадко-
во, не мав тут ані знайомих, ані 
якихось адрес. Але в той же час 
— невипадково. Привів його до 
Києва сум за Домом Сиріт, який 
він залишив у Варшаві, а без 
нього він не уявляв собі життя.

До Варшави в той час він теж 
дістатися не міг — війна.

Корчак був мобілізований до 
російської армії і приписаний до 
дивізійного польового шпиталю 
як військовий лікар. Він метався 
по Варшаві у пошуках грошей 
для Дому Сиріт на час своєї від-
сутності. Це була нелегка спра-
ва. Дітей він лишав на Стефанію 
Вільчинську. Досі він сам го-

ворив дітям «прощавай-
те», коли вони вирос-
тали і йшли у світ 
після закінчення 
інтернату, а на 
їх місце при-
ходили інші, і 
він знову був 
у колі дітей. 
А зараз він 
ішов сам, 
причому то-
ді, коли був 
н а й б і л ь ш 
потрібним. 
Йому було 
важко сказа-
ти дітям «про-
щавайте».

Фронт про-
сувався взад і 
вперед крізь без-
людні села Західної 
України. Війна пригні-
чувала Корчака. «Весь світ за-
топлений кров’ю і вогнем, сльо-
зами і кривдою. Ці страждан-
ня не роблять людину кра-
щою...». Можливо, аби не впас-
ти в депресію, він і почав пи-
сати. Спочатку це були просто 
нотатки для батьків і вчите-
лів, але оскільки війна трива-
ла довго, рукопис виріс до со-
тень сторінок. Це був великий 
«синтез дитини», про який він 
мріяв давно, ще коли навчався 
у Парижі.

«Я писав цю книжку у польо-
вому лазареті під гуркіт гармат, 
під час війни; самого терпіння 
було замало». Так народжува-
лась його книга «Як любити ди-
тину».

Сум за дітьми і бажання пе-
дагогічного спілкування приве-
ли його до Києва. Він хотів зна-
йти людей, які б працювали в 
сиротинцях приблизно такого 
ж типу, як і його улюблений Дім 
Сиріт на Крохмальній. 

Що являв собою Київ тієї по-
ри? 

На думку Мирона Петровсь-
кого, у 1915 всім стало зрозумі-
ло, що Польща, в кожному разі, 
отримає незалежність. Коли по-
чався новий німецький наступ, 
велика кількість польських бі-
женців полинули на Схід. Це 
був і патріотичний жест, і жест 
лояльності Російської імперії, 
і просто прагнення вціліти. 
Розколота соціально, територі-
ально розлита в міському про-
сторі, польська община в Києві 
була об’єднана єдністю мо-
ви, походженням зі старополь-
ських земель і загальним че-
канням повернення на батьків-
щину. Саме вигнання висунуло 
на перший план загальнополь-
ські проблеми. Поляків у Києві 
було близько 100 тисяч — міс-
то в місті. Польська громада ор-
ганізувала культурну, просвіт-
ницьку, благодійну діяльність. 
Два великих костьоли, декіль-
ка театрів, 2-3 щоденні газети, 
кілька журналів, школи, гімна-
зії, притулки... Польська пре-
са дає виразну і парадоксальну 
картину: головна тема преси — 
не війна, а відродження Польщі 
і проблеми педагогічні, пробле-
ми виховання. Можна навіть 
сказати, що вся польська пре-
са Києва 1915-1918 років — пе-
дагогічна. Виховання нової лю-
дини для майбутньої Польщі — 
головна (якщо не єдина) тема. 
Така напруженість педагогічної 
думки під час війни вражає. В 
цей час у Києві відбувся навіть 
педагогічний з’їзд, на якому 

почесним гостем був росій-
ський педагог Станіслав 

Шацький.
Під час війни Київ 

стає центром поль-
ської педагогіки у 

вигнанні. Ось у 
цьому колі пе-
дагогічної дум-
ки й опинився 
Корчак.

Прямо з вок-
залу він прий-
шов на вул. Во-
ло димирську, 
47 до дирек-
торки приват-

ної польської 
гімназії Вацлави 

П е р е т я т к о в и ч . 
Згадує Яніна 

Перетяткович, її донь-
ка, яка була присутня 

при зустрічі.
«...Дзвінок. Мати відчиняє 

вхідні двері. Невисокий рудува-
тий блондин у військовому мун-
дирі (шинель задовга), ледь зі-
щулений. Називає себе: доктор 
Генріх Гольшміт — Януш Корчак. 
Чую радісне привітання мате-
рі, і обидва входять до кабіне-
ту. Він пояснює, звідки він і на-
віщо власне завітав сюди, до нас. 
Він ставить питання, які — щодо 
достатньо багатолюдної гімназії 
і не надто численного інтерна-
ту (біля 30 дівчат) — звучать до-
волі гротескно. Наприклад: «Що 
пані робить у випадках вияв-
лення крадіжки?». Учениці мо-
єї матері були переважно «до-
бре виховані дівчата» з родин 
певного рівня культури — поль-
ської культури, до того ж, при-

наймні пристойного достатку. 
Пролетарських дітей в школі па-
ні Перетяткович взагалі не бу-
ло, і лише кілька осіб було звіль-
нено від платні. Під час розмо-
ви Корчак швидко зрозумів, що 
у виховній справі ця школа має 
зовсім інші ускладнення і засо-
би їх подолання, ніж Дім Сиріт 
на Крохмальній. Судилося, одна-
че, щоб він був винагороджений 
за цей візит...»

Доля його нагородила зу-
стріччю з людиною, яка ста-
ла його однодумцем, співпра-
ця і дружба з якою зв’яже їх 
надовго: з Марією Роговською-
Фальською. Саме вона керува-
ла у Києві інтернатом для хлоп-
ців на Баггоутівській, у вели-
кій садибі на високому бере-
зі Дніпра. Туди його і скерувала 
сім’я Перетяткович.

Там Корчак провів 3 дні сво-
єї відпустки. В інтернаті зна-
ходились діти війни, розлюче-
ні, скривджені війною. Коли він 
з’явився в інтернаті, відразу ж 

наштовхнувся на важкий випа-
док: 13-літньогог підлітка зви-
нувачено у крадіжці годинни-
ка. Хлопчика хотіли виключи-
ти з інтернату. Після кропітко-
го слідства Корчак довів без-
підставність підозр і врятував 
хлопця. Корчак зробив багато 
за ці дні: організував дитяче са-
моврядування із законодавчи-
ми і судовими функціями, по-
чав видавати «Газетку» — ор-
ган громадської думки вихован-
ців. Навіть коли Корчак повер-
нувся на фронт, він продовжу-
вав надсилати сюди свої статті. 
«Газетка» виходила регулярно, 

в ній був серйозний етико-пси-
хологічний аналіз різних ситу-
ацій та конфліктів, дитячі стат-
ті, оповідання, протоколи засі-
дань дитячого самоврядування 
тощо. У ній не було мораліза-
торства. В кожному важкому ви-
падку була поставлена етична 
дилема, яку сам читач мусив пе-
режити і знайти справедливий 
вибір. «Газетка» внесла дух де-
мократичної гласності в життя 
інтернату. 

«Чергування продовжуєть-
ся місяць, різноманітність їх 
достатня. Місячне чергуван-
ня дає можливість досягти 
вміння у визначеній справі... 
Добровільність у виборі чергу-
вань має ще більше значення і 
дає багато для розвитку почуття 
відповідальності. Чергування... 
зв’язують вихованців в єдине ці-
ле, вчать жити разом, працюва-
ти разом, об’єднують дітей...» 
(«Дзеннік Кийовскі»). В поль-
ській пресі схвально обгово-
рюється «Газетка» інтернату на 
Баггоутівській: «Газетка» корис-
тується повагою за справедли-
вість (…) («Дзеннік Кийовські»). 
Звичайно, журналістам тоді не 
спадало на думку, що вони про-
пагують ідеї Корчака, ще тоді не-
відомого. 

Слушно у Мирона Петров сь-
кого виникло питання: що в 
Києві від Корчака, і що в Корчака 
від Києва?

Ми вже казали, що знайти пу-
блікації Корчака в Києві не вдало-

ся, але непрямі свідчення є. Його 
згадує журнал «Пшеглянд нау-
ковий і педагогічний» як пись-
менника нової дитячої літера-
тури. Кияни вже знали Корчака 
як письменника. Перед самою 
війною у книжковій крамниці 
Лапицького на Фундуклєєвській, 
14 можна було придбати книж-
ку оповідань Корчака (із серії 
«Дешева гумористична біблі-
отека «Сатирикону»). Журнал 
«Київська іскра» надрукував пе-
реклади декількох оповідань 
Корчака ще у 1908 році.

З Києва Корчак знову повер-
тається у свій фронтовий шпи-
таль. Почуття самотності охо-
плює його. Сумуючи за дітьми, 
Корчак, коли випадали вільні го-
дини, бував у приюті для бездо-
мних дітей у Тернополі, побли-
зу якого знаходився його полк. 
Корчак був шокований умова-
ми, в яких знаходилися діти. Це 
був просто смітник, місце, де роз-
повсюджувалася дизентерія, тиф 
та інші хвороби. Як він помітив 
Стефана? Чи ця дитина стояла 
осторонь, чи його очі зустрілися 
з очами Корчака, і вони відгукну-
лись симпатією один до одного 
— ми не знаємо, але Корчак за-
бирає хлопця до себе. При шпи-
талі була столярна майстерня, 
хлопця навчали там, а Корчак 
учив його читати. Ці 2 тижні, які 
Корчак провів з однією дитиною 
— Стефаном — дали дуже бага-
то йому як людині і як педаго-
гу. Записи спостереджень за роз-
витком дитини стали частиною 
книги «Виховні моменти». Цей 
розділ так і названий: «Стефан».

Війна продовжувалась. До сві-
тової додалася громадянська. 
Безпритульних дітей ставало все 
більше. Лікарів не вистачало. 
Полк Корчака стояв під Києвом. 
Всеросійський Земський союз 
шукав лікарів для роботи в си-
ротинцях. І Корчака запросили 
на посаду лікаря.

Таким чином у 1917 році, на-
весні, Корчак знову з’являється 
у Києві. Він починає працювати 
в трьох сиротинцях під Києвом. 
Пізніше Корчак неодноразово 
згадає про 1917-й, коли працю-
вав у цих сиротинцях. Для нього 
це важлива частина біографії, (не 
випадково, він згадує про це в ро-
ки II світової). Досвід цих важких 
років, надто у сиротинцях, безу-
мовно, став у нагоді в дні життя 
у гетто. «...В моєму житті це вже 
четверта війна і третя револю-
ція... Одних людей війна формує 
і гартує, інших оздоблює, робить 
безглуздими і розбещує» (лист 
від 23.03.1942 р.). Сиротинці, в 
яких працював Корчак, містили-
ся в сільських халупах та осо-
бняках. Він працював по 18 го-
дин. На жаль, прив’язати до яко-
їсь конкретної адреси ці сиротин-
ці не вдалося. Але про те, що там 
відбувалося, є свідчення самого 
Корчака, і дуже гірке.

«Київ. Хаос. Вчора більшови-
ки — сьогодні українці — на-
ближаються німці — ще й цар-
ська Росія... В той час, пам’ятаю, 
був лікарем у трьох сиротин-
цях під Києвом. Вже все навкру-
ги дихало загальмованним зло-
чином. Якими ж наївними зда-
ються мені мої тодішні турбо-
ти: план, порядок, людські по-
чуття, трохи здорового глузду, а 
ні — так доброї волі для захис-
ту дитини».

«...Не можу зрозуміти, для чо-
го все це. Дітям, вкритим чиря-
ками, з хворими очима, без до-

Київ Януша Корчака

Володимирська, 47

Будь самим собою, шукай 
власний шлях. Пізнай себе, 
перш ніж захочеш пізнати 
дітей.Усвідом, на що ти 
здатен, перш ніж почнеш 
визначати межі прав та 
обов’язків дітей. ...Ти сам — 
дитина, яку передусім ти 
мусиш пізнати, виховати і 
вивчити.

Не відмовляй, якщо 
дитина просить 
повторити їй казку 
ще і ще раз. Одна й та 
сама казка, що без кінця 
повторюється, — ніби 
соната, ніби улюблений 
сонет, ніби скульптура, 
без якої тобі день сірий і 
безбарвний.
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помоги, голодним, — присила-
ють інструкторку з регіональ-
ної вишивки. Досі не можу по-
збутися почуття образи й оги-
ди, що тоді відчув. Мій опір був 
безнадійним. Тим самим револь-
вером, яким годину тому застре-
лили кепську коняку, мені да-
ли зрозуміти, що я зайвий тут і 
зараз. Безнадійність боротьби 
була цілком очевидна» (Анкета 
1933 р.).

Ми можемо тільки уявити со-
бі стан Корчака. Він вважав себе 
людиною, яка рятувала людей, а 
директори притулків бачили в 
ньому людину, яка підривала їх 
авторитет, «Ганьба, ніцисть, під-
лість... Людська мова невзмозі 
описати ситуацію».

Він залишає роботу в сиро-
тинцях.

А далі — Корчак наймає не-
велику кімнату в підвалі по 
вул. Інститутській (про це свід-
чать і Яніна Перетяткович, і 
Йозеф Арнон). Кімната була 
кепська, але Корчак з молодих 
років привчав себе не звертати 
уваги на побутові незручності. 
В кімнаті була шафа, в нижньо-
му ящику якої знаходились зо-
шити — щоденники (він привіз 
їх із Варшави) про Першу сві-
тову, написані по «гарячих слі-
дах». І щоденники з тих сиро-
тинців.

Корчак продовжує бувати 
на Володимирській, 47, де ще в 
1916 році Вацлава Перетяткович 
відкрила дитячий садок за сис-
темою Марії Монтессорі. Корчак 
прийняв пропозицію посісти 
місце педагога-спостерігача У 
нього з’явилося нове поле для 
спостережень. Для Корчака як 
вихователя політичний сцена-
рій за вікном нічого не вартий 
у порівнянні з драмою дитячо-
го життя. Розділ «Хельця» є ре-
зультатом цих спостереджень.

Продовжував Корчак спілку-
вання і з Мариною Фальською. 
Коли він відвідав інтернат на 
Баггоутівській, побачив, що во-
на продовжує все те, що йому 
вдалося організувати в 1915. 
Марина Фальська була дуже вті-
шена приїздом Корчака. Вона 
ходила з ним по інтернату, по-
казувала нові майстерні: палі-
турні, швейні та ін. Вона знала, 
що Корчак живе важко, що він 

часто просто голодує, як і інші 
люди в той час в Києві, що йо-
го весь час лихоманило. Вона 
інколи передавала йому хліб, 
який випікали в інтернаті, але 
він повертав його, щоб не від-
бирати цей хліб у дітей. Одного 
разу він обідав у дешевому рес-
торані, замовив рубець (фля-
ки) і плакав над ним, згадуючи 
Варшаву.

Київ з його старими церква-
ми і палацами взагалі нагаду-
вав йому Варшаву, особливо бід-
ні квартали уздовж Дніпра, як 
і на Віслі, і єврейські кварта-
ли на Подолі, як і наприкінці 
Крохмальної у Варшаві. Часто 
навідувався і в літературне ка-
фе, де збиралися інтелектуали з 
усієї Росії.

Але Корчак ніде не говорить 
про найважливіше, що тра-
пилось з ним у Києві. Зустріч 
Корчака з Києвом вибухнула йо-
го головною книгою, його «ар-
цидзєлом» — «Як любити дітей» 
(з 1929 року «Як любити дити-
ну»). Він почав писати цю кни-
гу, коли йому було близько 40 
літ. Це — час переходу від прак-
тичного досвіду до теоретичних 
узагальнень. І Корчак перетво-
рюється на педагога-теоретика, 
на педагога-філософа.

Так сталося, що серед без-
умства вбивств і ненависті, 
які охопили світ, він написав 
твір, який був абсолютно всу-
переч нелюдській реальності 
— твір, проникнутий розумін-
ням дитини, любов’ю до неї і 
до людини. Це книга не про 
те, як убивати, а як рятувати. 
Велике питання про права ди-
тини — «Я волаю про Маgna 
Сharta Libertatis (Велику 
Хартію Вольностей)» було по-
ставлене в епоху величез-
ного приниження, безправ’я 
та загибелі дитини. Він пи-
сав Кодекс товариського су-
ду — того самого, який кож-
ним своїм рядком говорив про 
милосердя та справедливість. 
Книга про те, що треба подола-
ти головну несправедливість 
— нерівноправ’я дітей та до-
рослих, навчитися поважати в 
дитині людину. Почав Корчак 
писати свою книгу ще в І915, 
про це вже згадувалося, але 
«... згодом в Києві, неодмінно 
щодня». 

І коли Януш Корчак у 1918 по-
вертався до Варшави, він віз із 
собою рукопис кращої педаго-
гічної книги «Як любити дити-
ну», надхненної книги...

Пам’ятаєте, його Мацюсь скла-
дає казочку для маленької ді-
вчинки? 

«Війна спить-спить. Війна за-
плющила оченята і спить. Але 
раптом вона прокинулась... Ні, 
треба скласти іншу казку».

Але сталася ця. Незабаром ві-
йна прокинулась. І ми знаємо, 
що було потім.

Світлана Петровська

Корчак у Києві. Інститутська на поч. ХХ ст

Усе сучасне виховання 
спрямоване на те, щоб 
дитина була «зручна», 
послідовно, крок за кроком 
воно прагне приспати, 
придушити, знищити 
все, що є волею і свободою 
дитини, гартом її духу, 
силою її бажань і намірів.
Ввічлива, слухняна, добра, 
зручна, і жодної думки 
про те, що вона виросте 
внутрішньо безвольною і 
життєво немічною.

Треба знайти себе 
в суспільстві, в людстві, 
у всесвіті. 
От і волосся вже геть 
сиве, а працю й досі 
не закінчено.

Януш Корчак  
про права дитини
Януш Корчак був першим, 

хто поставив в гуманіс-
тичній педагогіці питання про 
права дитини і сформулював 
самі ці права. Поза тим, 
він перший намагався 
реалізувати ці права 
на практиці — під час 
роботи у Домі сиріт, в 
Нашому домі та інших 
сиротинцях. 

Думки Корчака про 
права дитини розки-
дані в його працях — 
«Як любити дитину», 
«Право дитини на по-
вагу» та ін. Приведемо 
декілька з них:

«Я закликаю до виконан-
ня Magna Charta Libertatis 
(лат. Велика Хартія воль-
ності в Англії — ред.), до 
захисту прав дитини». 

«Немає дітей, — є лю-
ди, проте з іншою шкалою 
понять, з іншим запасом досві-
ду, з іншими потягами, з іншою 
грою почуттів. Пам’ятай, що ми 
їх не знаємо». 

«...В принципі наш погляд на 
дитину такий: її ще немає, вона 
лише буде, вона ще не знає, а 
тільки колись знатиме, що вона 
ще не може, тільки колись змо-
же, — і це змушує нас до трива-
лого чекання».

«Половина людства не існує; 
її життя — то жарт, прагнення 
наївні, почуття швидкоплинні, 
погляди смішні. Діти ж відріз-
няються від дорослих; в їхньо-
му житті чогось не вистачає, 
а чогось більше, ніж в нашо-
му, але те відмінне від нашого 
саме і є дійсністю, а не приви-
дом. Що ж ми зробили, щоб піз-
нати дитину і створити умови, 
в яких вона могла б існувати і 
дозрівати?»

«Є немовби два життя: од-
не поважне, шановне, в друге 
— менш вартісне, яке ми по-
блажливо терпимо. Ми каже-
мо: майбутня людина, майбут-
ній громадянин. Що з них буде 

насправді, що вони колись 
по-справжньому, всерйоз 
робитимуть — то все в май-
бутньому. А поки ми ласка-
во дозволяємо їм плутатись 
під ногами, але зруч-
ніше нам без них».

«Ні, діти були і 
будуть! Вони не 
заскочили до нас 
несподівано і ненадовго. Діти 
не мимохідь зустрінутий зна-
йомий, якого легко позбутися 
усміхом і привітанням».

«Діти становлять величез-
ний відсоток людства, народу, 
населення, світогромадян — 
вони постійні друзі. Є, були і 
будуть...»

«...дитячий вік — це довгі, 
важливі роки життя людини». 

Зауважимо, що все це було 
сказано задовго до прийняття 
Женевських конвенцій 1924 р. 
та інших, більш пізніх конвен-
цій про права дитини. 

Корчак відзначав, 
що женевські зако-
нодавці сплутали по-
няття обов’язків і 
прав. Він писав: «Тон 
декларації — не ви-

магання, а умовляння: за-
клик до доброї волі, про-
хання до прихильності». 
Одначе у його власних 
творах звучить заклик до 

боротьби за права ди-
тини. 

Корчак сформу-
лював цілий ряд 
прав, які люди по-

винні признавати і поважати. 
—  Право дитини бути такою, 

як вона є.
—  Право дитини на сьогод-

нішній день 
— Право дитини на повагу
—  Право на висловлення сво-

їх думок
— Право на таємницю
— Право на помилку
— Право на власність
—  Право на повагу її невдач 

і сліз
—  Право на повагу її незна-

ння і праці пізнання
— Право на протест
—  Право на використання 

своїх достоїнств і прихо-
вання своїх недоліків

—  Право на участь в обгово-
реннях, пов’язаних з нею, 
і винесеннях вироків. 

— Право на гру
— Право на смерть

Принцип поваги до осо-
бистості дитини та його 
прав — важливий засіб 
для виховання доброти, 

людяності, душевності. 
Якщо дитина в дитин-
стві не зустріне цього, 

то в майбутньому вона бу-
де давати людям не тепло-
ту душі, а байдужість. Саме 
тому, що Корчак створю-
вав свої дитячі колективи 

на цих принципах, в них була 
особлива моральна атмсфера. 
Вони були як оазис в пустелі. 

Але ці ідеї не пропали да-
ремно, вони стали основою для 
розвитку педагогічої думи, і 
гуманіситчної думки загалом, 
основою для більшості 
подальших конвенцій з 
прав дитини.

Підготували  
Світлана Петровська, 

Олеся Найдюк

світОва книга прав дитини  
на ОснОві статей кОнвенцій Організації 
Об’єднаних націй прО права дитини  
(прийнята 20 листОпада 1989 рОку.  
набула чиннОсті для україни 27 вересня 1991 рОку) 

Кожна дитина має невід’ємне право на життя
Усі діти мають право на любов і піклування

Усі діти у правах рівні 
Усі діти мають право на навчання

Усі діти мають право на повноцінне харчування
Усі діти мають право на дозвілля, гру та участь у культурно-

му і творчому житті
Усі діти мають право на медичне обслуговування 

Усі діти мають право на інформацію про свої права
Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці
Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни
Діти можуть виражати власні думки
Діти можуть спілкуватися, з ким забажають
Діти можуть обирати віросповідання 
Спеціальний захист надається дітям-біженцям
Спеціальний догляд надається дітям-інвалідам

Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті з законом
Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена
Жодна дитина не повинна бути об’єктом сексуальних домагань
Держава зобов’язана виявляти особливе піклування про дітей, 

які позбавлені сімейного оточення

В чому це проявляється?
Статистика: 92% опитаних 

не вважають, що їхні права 
утискаються.

Приклади обмеження прав, 
на думку деяких учнів:
•  Дорослі обмежують мої пра-

ва на відпочинок, свободу 
слова та право на вільне пе-
ресування. А встановлення 
камер в школі обмежує моє 
право на конфіденційність.

•  Я можу спокійно сказати, що 
мої батьки ніколи не обмеж-
ували мої права. Вони нада-
ють мені повну свободу, і я 
за це дуже вдячна. Дуже ці-
ную своїх батьків.

•  Обмежують мої батьки. Вони 
забороняли говорити з мої-
ми друзями, забирали в мене 
гроші, які мені подарували.

•  Деякі дорослі, наприклад, за-
бороняли проводити мені 

мій вільний час так, 
як я хочу.

•  Обмежували, але не мої 
батьки. Батьки інших ді-
тей у школі. Тим, що 
вони минулого тиж-
ня поставили камери 
у школі, а це — про-
тизаконно, тому що не 
можна знімати на ка-
меру дітей, які не досягли 
повноліття.

•  Дуже часто дітям здається, 
що дорослі чогось їм не до-
зволяють, перешкоджають, 
але насправді вони хочуть, 
щоб нам було краще, щоб ми 
не робили грубих помилок.

Опитування провели  
Аріна Баранюк (11-А),  

Людмила Володимирівна 
Чванько,  

Олена Львівна Чепур

чи Обмежують дОрОслі (вчителі/батьки)  
ваші права? 
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10 запОвідей для батьків
1.  Не чекай, що твоя дитина буде така, як ти чи така, як ти хочеш. 

Поможи їй стати не тобою, а собою.
2.  Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй 

життя, як же вона може віддячити тобі? Вона дасть життя іншій лю-
дині, та — третій, і це незворотній закон вдячності.

3.  Не виплескуй на дитину своїх образ, аби у старості не їсти гіркий 
хліб. Адже що посієш, те й пожнеш.

4.  Не стався зверхньо до її проблем. Життя дається кожному по силі і 
будь певен, що дитині воно не менш важке, ніж тобі, а, можливо, й 
важче, оскільки в неї немає досвіду.

5. Не принижуй!
6.  Не забувай, що найважливіші зустрічі людини — це її зустрічі з дити-

ною, адже ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині.
7.  Не картай себе, коли не можеш зробити щось для своєї дитини. 

Картай, якщо можеш, але не робиш.
8.  Дитина — це коштовна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і пле-

кання у ній творчого вогню. Це душа, дарована на зберігання.
9.  Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби їй того, чого не хотів би, 

щоб робили дитині твоїй.
10.  Люби свою дитину будь-якою — не талановитою, невдатною, неуспіш-

ною. Спілкуючись з нею радій, адже дитина — це свято, яке поки що з 
тобою.

Корчак про самоврядування
«кОлективне сумління  
прОбуджується пОвОлі»

януш кОрчак

О чолювані ним виховні 
заклади — Наш дім 
(1919–1935) і Дім си-

ріт (1911–1942) — це наче ма-
ленькі «держави у державі», що 
існували поза казенною педаго-
гікою і державним бюджетом. 
Тут панував інший устрій, інші 
суспільні закони й конституція. 
Єдиний законодавець — док-
тор Корчак — старанно вивчав 
вдачу й вимоги своїх маленьких 
громадян, звертаючись до неви-
черпної пам’яті власних дитя-
чих літ, щоб створити справжню 
«країну дитинства», «державу 
дітей», справедливішу за дер-
жаву дорослих. У польському 
суспільстві, що все більше ско-
чувалось до фашизму в його 
особливому, сказати б, провін-
ційному варіанті, Наш дім і Дім 
сиріт Януша Корчака тримались, 
наче маленькі утопічні острівці 
в океані реального — занадто 
реального! — буття. Світ спій-
мав таки його — маленькими 
дитячими руками.

Корчак створив унікальну 
систему самоврядування. На це 
пішло декілька років. Перший 
рік створення Дому Сиріт був 
надзвичайно важким, з натов-
пу дітей потрібно було створити 
єдиний дитячий колектив. Треба 
було організувати дітей так, щоб 
можно було вихователю працю-
вати, а дитині — жити. Через рік 
Корчак записав «Ми стали неза-
лежними від поганого персона-
лу і тиранії допоміжного пер-
соналу притулків. Господарем, 
працівником і керівником бу-
динку стала дитина.

Починалося все, можливо, з 
дрібниць. 

В Домі Сиріт на видному міс-
ці висіла дошка для оголошень 
та повідомлень. Кожна дитина 
та вихователь могла її викорис-
товувати. Дошка давала велике 
поле для ініціативи.

Поштова скринька, куди діти 
могли кидати свої скарги, запи-
тання, прохання. Іноді написа-
ти легше, ніж сказати. Шафа для 
знайденних речей. Завдання 
вихователя, вважав Корчак, — 
домагатися, аби кожна дити-
на щось мала, що становить не 
безіменну власність закладу, а 
її особисту, щоб вона мала для 
своєї власності безпечну схо-
ванку. Обов’язок вихователя — 
допомогти дитині знайти те, що 
вона загубила.

Корчак починав систему са-
моуправління з чергування 
дітей — Кухня, пральня, до-
гляд за будинком, опіка над 
молодшими дітьми — все це 
віддано вихованцям. Він вва-
жав працю одним із головних 
інструментів виховання. І ді-
ти любили працювати. 

Потім з’явився сейм, який 
складався із 20 послів. Це був 
вищий законодавчий орган ди-
тячого самоуправління. Бути 
обраним до сейму міг тільки 

той, хто не мав жодної судимос-
ті. Сейм встановлював ювілейні 
дні, приймав до закладу нових 
вихованців та мав право ста-
вити питання про виключення 
навіть вихователів. Вирішував 
питання про нагороди дітей. 
Але робити це треба поступово 
і обережно, застерігав Корчак.

Існував плебесцит доброзич-
ливості та недоброзичливості, 
через який проходили і діти, і 
нові вихователі (після місячно-
го випробувального строку ро-

боти). Всім керувала Рада са-
моуправління, яка працювала в 
контакті із Педагогічною радою. 
Всі дитячі зібрання потребують 
чистої та високої моральної ат-
мосфери. Зауваження дітей тре-
ба вислуховувати уважно й чес-
но, без тиску і примушувати ді-
тей взяти участь у голусуван-
ні чи обговоренні неправильно.

«Дитина мислить ані менше, 
ані мілкіше, ані гірше від до-
рослих. Вона мислить інакше... 
Дитина мислить не інтелектом, 
а почуттям. Тому з дітьми так 
важко порозумітися, тому не-
має складнішого мистецтва, ніж 
мистецтво говорити з дітьми», 
— писав Корчак. 

Важливу роль відігравала і 
газета. Газета поєднувала всіх, 
хто жив і працював у Домі си-
ріт, в єдину цілісність. Газета 
стала живою хронікою життя 
Дому. Корчак пізніше створив 
першу дитячу друковану газе-

ту «Малий огляд», яка розпо-
всюджувалася по всій Польщі. 
В неї було більше 4 тисяч дітей-
кореспондентів. І робили її са-
мі діти.

Газета — це науковий доку-
мент величезної цінності, вва-
жав Корчак.

Можливо, найбільше ви-
ховне значення відігравав 
Товариський суд. Корчак вва-
жав, що суд може стати засно-
вником рівноправності дитини, 
підводить до конституції. Адже 
суд був не стільки мірою по-
карання, скільки мірою вихов-
ною, коли в дітях до суду (2 тиж-
ні) проходить велика внутрішня 
робота. Дитина може передума-
ти подавати позов до суду і за-
брати його, чи пробачити того, 
хто її образив. Суд переважно 
прощав, а карою був саме факт 
обговорення.

Діти могли подавати скарги в 
суд не тільки на дітей, але і на 
дорослих вихователів, навіть, на 
Корчака.

Цей одвічний хлопчачий по-
тяг до справедливості, до рів-
ноправності і знайшов втілення 
у законодавстві Корчака, бо ж і 
в ньому залишилось так багато 
хлопчачого.

Ось уривок із «Кодексу това-
риського суду»:

«Якщо хтось зробив поганий 
вчинок, найкраще його проба-
чити. Якщо він зробив поганий 
вчинок тому, що не знав, тепер 

він уже знає. Якщо він зробив 
поганий вчинок ненавмисне, він 
стане обережнішим. Якщо він 
зробив поганий вчинок тому, 
що йому важко звикнути роби-
ти інакше, він намагатиметься 
звикнути. Якщо він зробив пога-
ний вчинок тому, що його умо-
вили інші, він більше не стане їх 
слухати...

Але суд мусить захищати та-
ких дітей, щоб їх не скривдили 
сильні... захищати сумлінних і 
працьовитих, щоб їм не заважа-
ли розбещені і ледачі... підтри-
мувати лад, бо від безладдя най-
більше страждають добрі, тихі 
та сумлінні люди...»

Кодекс мав 1000 статей. З 1– 
99 — статті, що мали виправ-
дальний характер. І тільки із 
100 до 1000 починаються пока-
рання. І що ж було покаранням?

100 стаття: суд розглядає 
справу і заносить її у графік су-
дових рішень.

200 стаття: «вчинив непра-
вильно».

300 стаття: «зробив погано» 
і суд вимагає, щоб це не повто-
рювалося.

400 стаття: «ти вчинив ду-
же погано», це останнє засте-
реження.

500 стаття: «вирок з іменем 
та прізвищем оголошується в 
газеті на першій сторінці».

600 стаття: «суд на тиж-
день вивішує вирок на дошці 
об’яв і друкує в газеті».

700 стаття: «зміст вироку 
надсилається родичам».

800 стаття: «суд не допома-
гає», вирок друкується в газеті, 
вивішується на дошці та спові-
щається родині.

900 стаття: «ми втратили 
надію на те, що він сам міг ви-
правитися, ми йому не віримо 
або ми його боїмося. Ми не хо-
чемо мати з ним справи». Але 
хтось міг взяти над ним опіку. 
І він на якийсь термін залишав-
ся у закладі.

1000 стаття: «виключаємо» 
Впродовж усього існування 

Дому Сиріт тільки двічі суд ви-
користав 1000 статтю.

Безумовно, всі проблеми ди-
тячого колективу неможливо 
вирішувати за допомогою суду, 
але в системі інших речей він 
своє робив.

«Суд не є справедливість, од-
нак він має прагнути до спра-
ведливості, суд не є істина, але 
він прагне істини

Судді можуть помилятися. 
Судді можуть карати за вчинки, 
які скоюють самі, вони можуть 
сказати, що поганим є те, що 
вони самі також роблять.

Але ганебним є, коли суддя 
свідомо видає брехливий ви-
рок».

Створити кращу людину для 
поганого суспільства і змінити 
його в такий спосіб — намір до-
сить донкіхотський, привабли-
вий з морального погляду, але 
безнадійний. Корчак не заплю-
щував очі на те, що його споді-
вання утопічні, тобто прирече-

ні, навпаки, він дуже гостро від-
чував трагічність свого утопіз-
му. Проте він продовжував свою 
лінію, вимагаючи небагато: як-
що немає кращого суспільства, 
хай буде хоч краща людина. 
Якщо не всі, то нехай хоч дехто. 
Якщо не зараз, то згодом. Своїм 
вихованцям, що йшли у світ, він 
казав на прощання: «Єдине, що 
ми даємо вам, — це сум за кра-
щим життям, якого немає, але 
яке буде, за життям правди і 
справедливості». Корчак розу-
мів утопічність своїх сподівань, 
але відмовитись від них — не 
міг. Тому його педагогіка — це 
педагогіка праці і суму.

Педагогіка Корчака — це пе-
дагогіка постійного діалогу, по-
шук шляху до іншої людини — 
хворої, самотньої, дорослого або 
дитини, людини іншої релігії або 
національності. Це педагогіка 
терплячості й поваги до людини.

Світлана Петровська

Усе, що досягнуто 
муштрою, тиском, 
насильством — ненадійне, 
непевне, оманливе. І коли 
покірливе, «добре» дитя 
несподівано стає впертим, 
неслухняним, не треба 
гніватися, що дитина є 
тим, чим вона є.

Теоретизуючи, ми 
забуваємо, що повинні 
вчити дитину не тільки 
цінувати правду, але й 
розпізнавати брехню, 
не тільки любити, 
але й ненавидіти, не 
тільки поважати, але 
й зневажати, не тільки 
згоджуватися, але й 
обурюватись, не тільки 
підкорятись, але й 
бунтувати.
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Дорогий мій учнівський  
електорат! 

Дуже дякую за підтримку і голоси на 
шкільних виборах, що відбулися 21 ве-
ресня 2012 року. Ось уже майже місяць 
я займаю посаду президента учнівського 
самоврядування нашого ліцею. І хоча я 
беру участь у діяльності Президентської 
ради з 5 класу, а два попередні роки бу-
ла віце-президентом ліцею, повинна ви-
знати, що обов’язки президента значно 
складніші, аніж я очікувала. Тим не мен-
ше, ця важлива шкільна посада вмить від-
криває новий світ стосунків, знань і на-
вичок. Звісно, щодня приходиш додо-
му вкрай стомленим, а під кінець тиж-
ня сил зовсім не лишається. Майже кож-
ну перерву не маєш вільного часу, адже 
потрібно владнати і організувати купу 
шкільних справ. Щочетверга потрібно 
ходити на районні збори. Але там зна-
ходиш нових друзів, спілкуєшся з одно-
думцями. Усе це надзвичайно затягує і за 
якийсь через вже не уявляєш без цього 
своє життя. Я дуже дякую моїй попере-
дниці Аріні Баранюк, учениці 11-А класу, 
яка була президентом у минулому 2011-
2012 начальному році і передала мені 
свій досвід у самоврядуванні, вона до-
помагає з організацією багатьох заходів. 
Також висловлюю подяку моїм чинним 
віце-президентам Даточному Артему 
(10-А), Жуковському Ігорю (10-А), а осо-
бливо найактивнішому — Барбаренко 
Анастасії (8-А). У нас сильна команда, 
Кловський — вперед! Ліцей для учнів! 
Настав час дій! 

Я хочу розповісти про плани Прези-
дент ської Ради на цей навчальний рік. 
1.  Проект створення спеціальної зони 

для відпочинку (з диванчиками) у 
школі вже перебуває у стані обгово-
рення з батьківським комітетом шко-
ли з вересня. Поки чекаємо на йо-
го рішення і готовність реалізувати 
нашу ідею. Але якщо ви маєте осо-
бливі побажання, власний проект ці-
єї зони, будемо раді вислухати вас 
щоп’ятниці у 18 кабінеті на 7 уроці під 
час Президентських зборів.

2.  Хотілося б продовжувати традицію 
осінньої дискотеки для 8-11 класів в 
ліцеї. Але враховуючи незначну кіль-
кість відвідувачів і матеріально неви-
гідні умови її проведення для органі-
заторів із технікою, це залишається 
відкритим питанням. Упродовж най-
ближчих тижнів обговорюємо, чи по-
трібна нам дискотека, і хто справді го-
товий прийти на захід, якщо він від-
будеться. Вхід буде платним, близь-
ко 50 гривень, але чим більше бу-
де відвідувачів, тим нижча вартість. 
Голосуйте у групі [Мажор$ Кловського 
ліцею] Вконтакті, проводьте опитуван-
ня у класах і повідомляйте результати 
на Президентській Раді.

3.  Ми будемо продовжувати добрі тради-
ції щорічних святкових концертів до 
Нового року, до Дня всіх закоханих і 
до 8 березня.

4.  Підтримуємо традиції цікавих акцій 
«Зав’яжи стрічку пам’яті» до Дня бо-
ротьби зі СНІДом 1 грудня і «Знайди 
пару» до Дня святого Валентина, но-
ворічних виставок малюнків, конкур-
сів соціальних плакатів та інших за-
ходів.

5.  Ми будемо працювати над планом про-
ведення конкурсу класних колективів 
і реалізовувати його, проводячи рейди 
«Фома» і «Урок», підбиваючи підсумки 
успішності і поведінки учнів у класах. 
Сподіваємося, що це сприятиме здоро-
вій конкуренції між класами і заохо-
ченню учнів до кращого навчання.

6.  Протягом найближчого місяця ми про-
водимо виставку соціальних плакатів 
на тему здорового способу життя та 
боротьби зі СНІДом. Тому створюйте 
креативні плакати у класах і принось-
те їх у 18 кабінет до 26 листопада.

7.  Ми будемо продовжувати співпрацю із 
районною організацією лідерів учнів-
ського самоврядування Печерська, із 
благодійним фондом «Інше життя». 
Зокрема збираємо книги, підручники, 
іграшки та канцелярські товари до но-
вого року для дитячих будинків і під-
шефної школи у селі Велика Бугаївка.
Якщо ви маєте певні побажання чи 

ідеї щодо діяльності Ради цього року. 
Розповідайте усе на Президентських 
зборах.

Що ж таке  
самоврядування?

Дехто взагалі не знає такого тер-
міну, як «учнівське самоврядування». 
Багато хто каже, що у нашому ліцеї йо-
го немає. Або ж воно є лише формаль-
но. Певно, з цією думкою можна по-
годитися, але я спробую заперечити. 
Самоврядування у школі — це добро-
вільне об’єднання учнів, яке створене 
з метою організації позакласної діяль-
ності, різноманітних заходів, концер-
тів, масових світ, акцій, для того, аби 
зробити повсякденне шкільне життя ці-
кавішим, насиченим, яскравішим. Хіба 
не приємно прийти до школи, скажімо, 
на день вчителя і відчути невагому ат-
мосферу свята і радості? Хіба не тішить 
душу новорічний настрій наприкінці 
другого семестру? А піднесена роман-

тична атмосфера 14 лютого із сердеч-
ками і пошуками пари? Усе це наших 
рук справа. Ми дбаємо про це, ми орга-
нізовуємо і керуємо усім цим. 

Участь у самоврядуванні дає багато 
цінних навичок, які ви не отримаєте ніде, 
але потребуватимете у дорослому жит-
ті та навіть одразу після закінчення шко-
ли: це і лідерські якості, і вміння органі-
зовувати, виконувати термінову роботу 
за короткий час, і навички спілкування 
з людьми різного віку і різних поглядів, 
і вміння ефективно розподіляти роботу 
між людьми... Повірте, це справді допо-
магає легше пристосовуватися до обста-
вин світу, орієнтуватися у складних си-
туаціях.

Звісно, ця організація не існує окре-
мо від вчителів та інших дорослих. Вони 
нам радять, допомагають у влаштуванні 
заходів, показують приклад, за яким ми 
діємо. Самоврядування для мене — це та-
ка особлива назва дружної родини ліцею, 
яка має свої традиції, звичаї, свята, пра-
вила, яка збирається щоп’ятниці за при-
ємними розмовами, пластиковими ста-
канчиками чаю чи соку з цукерками, щоб 
обговорити те, що відбулося упродовж 
тижня, спланувати шкільне життя на на-
ступні дні. В нашому ліцеї, принаймні, 
це так, ми не формалізуємо, не обмежує-
мо діяльність самоуправління вигадани-
ми фантазійними рамками «проведення 
уроків замість вчителів», «дозволу не но-
сити шкільну форму, не ходити на уро-
ки», «відміни останніх 3-4 уроків», «ка-
нікул по три місяці» тощо. У цьому немає 
сенсу, це не держава з урядом, що при-
ймає і скасовує закони. Це ліцейна орга-
нізація, творча, вільна, для саморозвит-
ку, самовдосконалення — тому і самоу-
правління. 

У нас є своє дзеркало-вікно — шкіль-
на газета. За статистикою, здійсненою 
на основі опитаних учнів її читають 88% 
учнів школи, батькам показують — 53%. 
В газеті барвисто висвітлюється життя 
школи та її учнів. А це і є один з важли-
вих аспектів діяльності самоврядування. 

Я пропоную усім, хто не поділяє ці-
єї думки виправити ситуацію. На жаль, 
останні роки Президентська Рада не по-
повнюється активними учнями, готови-
ми працювати. Чимало активних учнів 
або закінчили школу, або скоро її закін-
чать, навчаючись в 11 класі. Втім, у кож-
ному класі є талановиті активні діти. 
Приходьте до нас, залучайтеся до нашої 
діяльності, ви побачите шкільне життя 
зсередини, будете його творцями! Будьте 
певні, це вам обов’язково стане у нагоді, 
про ці роки згадуватимете з усмішкою. 
Завжди чекаємо на вас і 
ваші думки й ідеї у кабі-
неті №18.

З повагою і побажан-
нями сил на всю другу 
чверть, 

Марія Писаренко,  
9-А

Слово Президента  
учнівського самоврядування 
Кловського ліцею №77 

як ти рОзумієш самОврядування в шкОлі? 
чи є вОнО в нас? яким вОнО має бути?
•  Напевно, самоврядування — це президентська рада у школі. Вона в нас є, але діти 

дуже поверхово відносяться до цього. Їм не цікаво, що відбувається у школі, і яки-
ми зусиллями це дається організаторам. Рада має повідомляти кожного про май-
бутні справи школи.

•  Самоврядування — це коли діти проводять уроки замість вчителів.
•  Я вважаю, що самоврядування — це не президентська рада. Це, першою чергою, 

сам учень. Самоврядування — це можливість реалізовувати свої права та інтере-
си у межах школи.

•  Гадаю, самоврядування у нас є. Воно полягає в участі учнів у житті школи.
•  Ні, в нашій школі його недостатньо. Хотілося б мати вільну форму одягу або ж ма-

ти дні, коли учні проводять уроки замість вчителів, хоча б у молодшій школі.

Опитування провели Аріна Баранюк (11-А),  
Людмила Володимирівна Чванько,  

Олена Львівна Чепур

Про 
Українське 
товариство 
Януша 
Корчака
КОРЧАКівський рух у світі існує 

близько 70 років. Товариства Януша 
Корчака є в понад 50-ти країнах: Ізраїлі, 
Німеччині, Росії, Болгарії, Японії, США, 
Бразилії, Англії, Франції, навіть у країнах 
Африки... Центр Міжнародного товари-
ства — у Польщі (Варшава).

Українське товариство Корчака іс-
нує 17 років. Головною метою діяль-
ності Товариства є популяризація ідей 
Корчака, його подвижницької діяльності. 

Члени корчаківського товариства по-
стійно беруть участь у численних гу-
манітарних і педагогічних конференці-
ях в Україні і світі. Одні з останніх кон-
ференцій відбулися в Ізраїлі, Німеччині, 
Польщі. Зокрема влітку цього року у се-
мінарі в Польщі брали участь виклада-
чі та учні київських шкіл, члени товари-
ства. В цілому конференція лишила піс-
ля себе море позитивних емоцій, нових 
історичних пізнань, дала натхнення на 
подальший розвиток себе як особистості.

Також завдяки Товариству діти з 
України співпрацювали з польським ди-
тячим табором «Корчаково» (керівник — 
Єжи Згодзінський). 

Під впливом ідей Корчака з’явилася 
й газета Кловського ліцею, а саме його 
статті «Про шкільну газету». 

Корчаківське товариство виступає 
ініціатором видань і перевидань тво-
рів Корчака українською мовою. Серед 
них — «Молитви тих, котрі не молять-
ся» (переклад О.Ірванця), «Дитя люд-
ське» (переклади К.Москальця, В.Каденка, 
О.Ірванця). Ці видання є спільним про-
ектом Товариства з київським видавни-
цтвом «Дух і Літера». Найближчим ча-
сом побачать світ такі книги, як «Корчак. 
Спроба біографії» в українському пере-
кладі з польської Андрія Павлишина, кни-
га творів Корчака «Право на повагу». У 
Кловському ліцеї було презентовано кни-
гу Корчака «Пригоди Короля Мацюся», 
що побачила світ у видавництві Івана 
Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». 

У 2003 році у Кловському ліцеї відкри-
то Музей пам’яті Януша Корчака.

За ініціативи Товариства було розро-
блено і реалізовано програму допомо-
ги хворим дітям та дітям-інвалідам. Його 
молодіжна група працює в київській ди-
тячій лікарні № 7, де перебувають діти з 
усієї України з тяжкими захворюваннями 
нирок. Малюємо, читаємо книги й озву-
чуємо музичні казки (зібрано чималу 
фонотеку), співаємо й розмовляємо, вла-
штовуємо концерти просто в палатах для 
хворих, приносимо подарунки. Важливо, 
аби хвора дитина відчувала постійний 
захист дорослих: матері, вчителя, дру-
га. Коштів у нас немає, пожертви — рід-
кісні, тож розраховуємо на свої сили, до-
броту, вміння. 

Ми розробили програму «Міст» (керів-
ник — Белла Біндер), яка передбачає пси-
хологічну, соціальну й педагогічну допо-
могу. Психолог Белла Біндер стала також 
засновником незалежної громадської ор-
ганізації «Родинні світи», яка об’єднує 
батьків і дітей з вадами щелепи і облич-
чя і допомагає адаптації хворих у сус-
пільстві. Товариство Януша Корчака роз-
робило проект патронажу київських шкіл 
над такими дітьми. Хочемо запропонува-
ти його освітянським органам. Але роби-
ти це треба делікатно й добровільно. Якби 
кожна школа взяла під свою опіку хоча би 
двох-трьох дітей — як багато було б зро-
блено, і як посвітлішало б на душі… 
Наша адреса:  
01024, Київ, Шовковична, 25.  
Кловський ліцей № 77, 
Петровська  
Світлана Василівна. 
Тел. служб.:  
(044) 253-73-45, 253-75-67,
Тел.: (044) 517 38-98
e-mail: svetpet35@gmail.com
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М узей «Пам’яті 
Вчителя», при-
свячний Янушу 

Корчаку, був відкритий у 
Кловському ліцеї у 2003 
році до Дня Вчителя. Він 
— частина великого му-
зейного комплексу нашого 
ліцею. Цей музей зробле-
ний самими учнями, прак-
тично без спонсорів, але, 
безумовно, з допомогою 
дорослих. Він став необ-
хідною частиною вихов-
ної роботи школи, і його 
відвідують учні, педагоги 
та гості з багатьох міст 
України та Зарубіжжя. 

В музеї постійно про-
водяться екскурсії сами-
ми учнями, а також вчи-
телями школи. Тут відбу-
ваються презентації книг 
Корчака, вечори його па-
мяті. В класах проводяться 
бесіди про життя Корчака, 
читаються уривки з його 
творів, відбуваються пере-
гляди фільмів. Ось деякі 
відгуки учнів, вчителів лі-
цею, що свідчать про ре-
зультати цієї роботи:

— Ми почали краще ро-
зуміти вчителів і навіть 
любити їх. Але інколи ми 
їх і виховуємо. І говори-
мо: «Почитайте Корчака». 

— Ми стали більш від-
повідальними. Коли у нас 
в сім’ї виникають конфлік-
ти, я кажу: «Почитайте 
Корчака, він допоможе 
знайти нам з вами спіль-
ну мову». Відносини в на-
шій сім’ї стали набагато 
ліпшими. 

— В класі ми стали від-
носитися один до одно-
го краще і більш ласкаво. 
Ми стали більше поважати 
один одного. Можливо, як-
що б не Корчак, нам важ-
че було б стати кращими, 
виправитися. Взагалі до 
багатьох речей змінилося 
відношення. 

— Я запам’ятав, що 
Корчак жив на Інсти тутсь-

кій. І мені завжди при-
ємно згадати про це, осо-
бливо, коли йду до бабу-
сі та дідуся, вони теж там 
живуть. 

— Ми почали по-іншому 
відноситися до минулого, 
більш уважно і осмислено.

— Я назавжди запа м’я-
тала: «Дитина — це ієро-
гліф, котрого ніхто не мо-
же прочитати. Але необ-

хідно прагнути до цього». 
Мій батько купив всі кни-
ги Корчака і про Корчака, 
він навіть обійшов усі бу-
кіністичні магазини. 

— З’явився діалог в сім’ї, 
не все ідеально, але ми 
вже більше розмовляємо 
один з одним. 

— Ми легше визнаємо 
свої помилки.

— (після запуску в не-
бо паперових змій): «Я ра-
дію, коли бачу, як летить 
мій паперовий змій, не-
наче всі біди відходять. 
Я подумала, що всі думки 
та ідеї Корчака збережені, 
врятовані. І від цього так 
добре… В мене з’явилися 

крила. І я можу літати, за-
раз я можу зробити дуже 
багато хорошого». 

«З нашим шкільним му-
зеєм Януша Корчака я зна-
йомий давно, проте екс-
курсоводом став зовсім 
нещодавно. Під час моєї 
першої екскурсії я засво-
їв для себе дещо: якщо ти 
добре щось вивчив, на пу-
бліці ти це розкажеш в три 
рази гірше, отже тобі тре-
ба вивчити це «щось» в 
три рази краще, ніж ти по-
винен. 

Я добре готувався, але 
коли почав розповідати, 
забув майже все. Людей 
в залі було багато, тому 
я не мав право на помил-
ку. Наш музей унікаль-
ний, єдиний в Україні, це 
надавало мені бадьорос-
ті і сил під час екскурсії. 
Вірте в свої сили, це го-
ловне!» 

Владислав Михайлов

«Я лише екскурсовод-
початківець. Під час мо-
єї першої екскурсії я ду-
же хвилювався, проте ме-
ні допомогло відчуття 
гордості за нашу школу. 
Адже у нашій школі зна-

ходиться унікальний му-
зей Януша Корчака. Я був 
радий, що розповідаю про 
цю велику людину, адже 
Корчак віддав своє життя 
дітям. Тепер, ідучи до шко-
ли своєю вулицею, я зга-
дую, що Корчак жив на тій 
самій вулиці, і, можливо, 
навіть у тому самому домі, 
де живу я». 

Юрій Юрченко

«Отримавши тему 
«Корчак у гетто», я спо-
чатку навіть злякалася. 
Потім дізналася, що мої-
ми слухачами будуть ді-
ти і кілька дорослих. А 
для дітей треба розповіда-
ти так, щоб їм було зрозу-
міло. Готувати текст до ви-
ступу було легко, адже я 
знала джерела. А ось сам 
виступ перед аудиторією 
— це найважче. Це ж бу-
ла моя перша екскурсія, 
і хвилювання брало своє. 
Взагалі ця робота розши-
рює світогляд, пам’ять, до-
помагає більш глибокому 
мисленню. І завжди ціка-
во і приємно більше дізна-
тися про Корчака, надзви-
чайно талановиту люди-
ну. Він мав власну думку 
щодо дитини і втілив її в 

життя: дитину треба лю-
бити і поважати, якою б 
вона не була». 

Катя Ольховик, 9-Б

«Готуючись до своєї пер-
шої екскурсії, найбільше я 
боялася не того, що рапто-
во забуду слова. Ні! Я бо-
ялася не донести до слу-
хачів головну думку сво-
го виступу, залишитися 

не почутою. Адже знайо-
мити інших з педагогіч-
ною і літературною діяль-
ністю Януша Корчака, з 
його поглядами на жит-
тя — це для мене велика 
честь та відповідальність. 
Спочатку мене насторожу-
вала тиша під час моєї роз-
повіді. Я переглядала слу-
хачів у пошуках найуваж-
ніших і їх виявилося бага-
то, через що я усім їм дуже 
вдячна. Радію, що завдяки 
мені хтось дізнався більше 

про цю видатну людину — 
Януша Корчака. 

Анфіса Дорошенко, 9-Б

«Я щаслива, що доля 
звела мене з Світланою 
Петровською, яка є осно-
воположником корчаків-
ського руху на Україні. 
Вклоняюся її невтомному 
ентузіазму, натхненню та 
потужній працездатнос-
ті. Можливо, саме завдяки 
ідеям гуманізму філософ-
ської доктрини Корчака, 
Світлана Василівна є та-
кою, якою ми її знаємо. 
Тож ідеї Януша Корчака, 
його золоті принципи пе-
дагогіки не лише є акту-
альними для українського 
суспільства сьогодні, але й 
можуть вважатися орієн-
тиром, який не дозволить 
нам забути про повагу та 
любов до дитини». 

Марія Прокопчук,  
вчитель

«Коли мене запитали, що 
дав мені Корчак, я поду-
мала: А що дає мені свіже 
повітря? Що дає всім нам 
чиста прозора вода, яку ми 
п’ємо? Прохолодна мор-
ська хвиля, яка омиває на-
ше гаряче тіло? Сонце, яке 
зігріває нас, коли холод-
но? Денне світло, про яке 
ми навіть і не думаємо, ко-

ли живемо, працюємо, хо-
димо містом, робимо свої 
справи? От так і Корчак. 
Його думки, мрії, сумніви, 
молитви, проекти, книжки, 
усі події його життя да-
ють надію, сили, втамову-
ють спрагу, вчать нас роз-
правляти плечі, дивитися в 
майбутнє з вірою. А голо-
вне — любити людей, ма-
леньких і великих. І ще — 
бути вірними до кінця... 

Зоя Гулько,  
вчитель

Про Музей  
Януша Корчака  
у Кловському ліцеї

Владислав Михайлов

Катерина Ольховик, 9-Б

Анфіса Дорошенко, 9-б

Ми хворіємо на 
безсмертя. Хто не 
доріс до пам’ятника 
на центральній 
площі, мріє хоча б 
про вулицю, названу 
його іменем, хоча 
б про меморіальну 
дошку. Якщо не 
некролог на чотирьох 
шпальтах, то хоча 
б згадка в тексті: 
«Брав активну 
участь... широкі 
кола суспільства 
висловлюють 
співчуття».

Дитина — не квиток грошової лотереї, на який 
має припасти виграш портрету в залі засідань 
магістрату або бюсту в театральному фойє. У 
кожному є власна іскра, яка може розпалити 
вогонь щастя та істини, а може — в десятому 
поколінні — спалахнути полум’ям генія, спалити 
власний рід, даючи людству світло нового сонця.

Матеріал підготували Світлана Петровська, Олеся Найдюк
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Вихователь, який не 
затискує, а визволяє, не 
пригнічує, а підносить, не 
мне, а формує, не диктує, 
а вчить, не вимагає, 
а запитує, переживе 
разом з дитиною багато 
натхненних хвилин, 
не раз зволоженим 
поглядом спостерігатиме 
за боротьбою ангела із 
сатаною, в якій білий 
ангел перемагає.

Ми несемо загальну 
відповідальність не за Дім 
Сиріт, а за традицію 
допомоги дітям. Гідність 
потрібно зберегти і в біді!

Невже найбільш 
порядні люди 
завжди приречені  
на Голгофу? 

Проблема «Людина», її 
минуле і майбутнє на землі 
затуляє мені проблему 
«Єврей».Темою роботи я 
вибрав дитину.

Рідна мова — це не вибрані 
і дібрані для дитини 
приписи та повчання, а 
повітря, яким його душа 
дихає разом із душею 
всього народу. Правда 
і сумніви, віра і звичаї, 
любов і недоброзичливість, 
пустотливість і 
поважність, вся гідність 
і ницість, багатство і 
бідність, усе, що створив у 
натхненні поет і виблював 
у п’яній маячні бандит, 
віки ревної праці і похмурої 
неволі.

Навіщо 
у школі 
газета?
Я ку користь приносить шкільна газета? Величезну! Газета вчить 

чесно виконувати добровільно взяті на себе обов’язки, працю-
вати за планом, опираючись на зусилля різних учнів, вчить сміливо 
висловлювати свої переконання, дискутувати. Ти не задоволений? 
Напиши в газету. Ти гніваєшся? Напиши в газету. Ти звинувачуєш 
мене в брехні чи в нерозумінні? Будь-ласка — «суперечка при свід-
ках, документ, від якого не відмахнутися» (Януш Корчак).

Корчак розробив ідею шкільної газети як потужного комплексно-
го педагогічного засобу і, перш за все, як засобу прав дитини.

Особливо актуальною шкільна преса є в наш час: адміністрація 
шкіл, як правило, зайнята контролем над знаннями, тоді як розвиток 
особистості — справа вторинна. 

Для країн Заходу видання шкільної газети — звична річ, для цьо-
го часто навіть відводяться спеціальні години навчального часу. 

В нашій країні, де, здається, тільки вчора дозволили говорити вго-
лос, де преса впродовж багатьох років була тільки виразником офі-
ційного диктату, і де немає традиції поваги до особистості як такої, 
— видавати шкільну газету вельми не просто. Втім, в таких умо-
вах шкільна газета стає чи не найголовнішим засобом демократи-
зації суспільства. 

Наша перша скромна газета «Кловські новини» з’явилася понад 
20 літ тому, у нас навіть не було свого комп’ютера. Згодом вона пе-
реросла в красиву і поважну, справжню, створену в типографії га-
зету «77- Меридіан», якою ви бачите її сьогодні. Але центральна те-
ма лишилася тією ж, це, як і раніше, шкільне життя: недосконалість 
програм та підручників, неймовірне перевантаження, конфлік-
ти з вчителями, образи на дорослих та однолітків, шкільні нови-
ни. Це й літературна творчість дітей: вірші, есеї, оповідання, нари-
си про подорожі, казки. До роботи залучаються й вчителі, а навіть 
батьки виступають в ролі авторів. Діти прагнуть діалогу, ми теж. 
Насамперед, відвертому діало-
гу сприяють опитування з різ-
них шкільних проблем. Ми на-
магаємося давати опитування 
в кожному номері газети. Діти 
оцінюють шкільне життя і ра-
дять, як її налаштувати краще. 
Їхні відповіді щирі, інколи по-
вчальні. 

Ми друкуємо навіть дуже спір-
ні статті. Адже для вчителя іно-
ді навіть різкі й несправедли-
ві слова — ознака довіри дити-
ни, надії на те, вчитель зрозуміє 
і не зрадить. 

Особлива цінність газети в 
тому, що вона робиться від по-
чатку й до кінця самими дітьми. 

Наша аудиторія велика: діти, 
батьки, вчителі, соціум. Нашу 
газету читають сім’ями. Батьки 
таким чином отримують інформацію про життя школи «зсередини», 
без посередництва вчителя.

Цензури немає. Редакційна рада вирішує, що допускати до друку, 
а що ні, і чому. Звісно, є незначна редакційна правка, але без спо-
творення смислу. 

Газета формує правове поле школи, повідомляє про режим шкіль-
ного діалогу. Вона — простір зближення учня і вчителя, батьків 
і школи. Публікації в газеті дають уявлення про реальну картину 
виконання Конвенції про права дитини. Газета — один із шляхів 
шкільного самоврядування. Вона формує незалежну особистість, 
вчить жити в громадянському суспільстві. 

Важливо й те, що після публікації дитина зовсім по-іншому оці-
нює свою значимість в очах інших дітей. Це особливо потрібно тим, 
хто не завжди може реалізуватися на уроці, хто не впевнений в со-
бі або принижений оточуючими. 

Нарешті, у дітей-журналістів у процесі роботи виникає свідоме 
ціннісне відношення до мовної творчості (газета публікує матеріа-
ли українською, російською, англійською, а навіть французькою мо-
вами). Це особливо важливо , надто в сучасному суспільстві. 

Інколи діти підписуються псевдонімами. Для них це певна гра, 
фантазія,змагання — хто вигадає більш дотепний псевдонім. Але, 
разом з тим, страх, який ще не подолано. Страх перед вчителем, бо-
язнь покарання, страх бути незрозумілим в очах однолітків і висмія-
ним. Тому подолання цього страху — велика мужність з боку дитини. 

Газету люблять і дорослі, і діти, і пишаються тим, що вона є. В день 
виходу газети у них святковий настрій. 

Оскільки проблематика газетних публікацій і методи її вирішен-
ня співзвучні тому, що робив Корчак, ми приділяємо особливу ува-
гу публікаціям окремих фрагментів його творів, повідомляємо про 
новини корчаківського руху. 

Отже, шкільна газета багатофункціональна. В плані психологіч-
ному вона відіграє терапевтичну роль, яка в релігії відведена спо-
віді, у фрейдизмі — бесіді з психоаналітиками; в плані соціально-
му вона відіграє ту ж функцію, що й всяка преса у боротьбі за пра-
ва людини. Але головне — вона допомагає формуванню особистос-
ті дитини — вільної, мислячої, толерантної, такої, яка не-
обхідна сучасному і майбутньому світові. Виникнувши з 
корчаківської ідеї, вона сама стала провідником корчаків-
ських ідей. 

Світлана Петровська

Ц я розповідь про незви-
чайну жінку, яка при-

святила своє життя улюбленій 
справі, дітям-сиротам та Янушу 
Корчаку — своєму вчителю, 
другу, однодумцю. Її ім’я — 
Стефанія Вільчинська, або про-
сто Стефа. 

Мадам Стефа — саме так во-
на попросила себе називати, ко-
ли їй виповнилось 42 роки. Вона 
наголосила, що з такою кількіс-
тю дітей називатися місс — не-
припустимо! 

Впродовж тридцяти років во-
на була відданою помічницею 
Януша Корчака, турботливою 
господинею, гарним організато-
ром, професійним викладачем. 
Разом їх об’єднало покликання.

Юною дівчиною Сте фа нія, 
після закінчення університе-
ту в Бельгії пішла працюва-
ти волонтером до будинку си-
ріт. Її сумлінна праця та став-
лення до дітей заслужили по-
вагу з боку Громадської орга-
нізації «Допомога сиротам», до 
якої тоді належав Януш Корчак. 
Згодом за допомогою цієї орга-
нізації, з маленького занедба-
ного сиротинця діти переїха-
ли в нове, велике приміщення, 
збудоване спеціально для них. 
На Стефанію Вільчинську по-

кладається відповідальність за 
загальне керівництво школою, 
а Корчак стає директором. Так 
з’являється міцний тандем, який 
на протязі багатьох років гідно 
долатиме всі випробування до-
лі, майже всі…

За відсутності директора 
Стефанія стає відповідальною 
особою, але не тільки за життя 
всього сиротинця загалом, але і 
за кожну дитину. 

Вона цілком підтримує кор-
чаківську ідею виховання і до-
помагає в її реалізації. 
Підтримка Стефи була 
для Корчака дуже важ-
ливою. Він мав людину, 
на яку міг покластися в 
будь-яку хвилину. Саме 
вона бере участь у ство-
ренні швацької майстер-
ні, організовує екскур-
сії, надає медичну допо-
могу, а головне — стає 
доброю подругою та на-
ставницею для дітей-си-
ріт. 

Вільчинська завжди 
з’являлася не очікува-
но, тихо і повільно. Мати 
вчила дівчину: «Чим по-
вільніше ти рухатимеш-
ся, тим швидше при-
йдеш». Здавалося, во-
на заздалегідь знала, 
коли треба закрити ві-
кно перед зливою. Вона 
все бачила і все чула. 

Вихованці жартували, що коли 
мадам Стефа повернеться з міс-
та, вона буде бігати з олівцем 
та складати список порушників. 
Від неї не можливо було щось 
приховати. 

Вона опікувалася всім: бю-
джетом, вугіллям на зиму, ліка-
ми, їжею, білизною. Одежа пови-
нна бути охайною, а взуття від-
ремонтоване. «Коли Стефа об-
ходила дім, здавалось, корабель 
перетинав океан!» — згадува-
ли діти. 

Коли її запитали: «Коли ти 
відпочиваєш? Є багато спосо-
бів відпочити…», Стефа відпові-
ла: «Якщо ви втомились робити 
одну справу, робіть іншу. Це за-
спокоює». 

У 1938 році Вільчинська виї-
хала до Палестини, куди пови-
нен був приїхати і Корчак, але 
не дочекавшись, вона поверну-
лась, щоб вмовити його виїха-
ти якомога швидше. Проте, ко-
ли нацисти почали вторгнен-
ня в Польщу, вона залишається 

поруч з дітьми. Її студенти-ви-
кладачі допомагають сиротин-
цю одежею, грішми, медикамен-
тами, вугіллям тощо. Стає де-

далі важче… В 1940 році вона 
має змогу знову повернутися 
до Палестини, але пише листа в 
Червоний хрест, що залишаєть-
ся з дітьми. А згодом вирушає з 
ними в гетто. 

Головні її риси — відпові-
дальність та організованість — 
залишаються з нею в найскрут-
ніших умовах. Все працює, як 
годинник. На Стефанії трима-
ється весь побут. Вона органі-
зовує лікарню у підвалі, щоб ді-
тей зайвий раз не вивозити в 
лікарні гетто, де вони могли б 
підхопити більш серйозні хво-
роби. Вона намагалась зроби-
ти все, аби діти не відчували 
небезпеки. Вона і сама віри-
ла, до останнього, що нацисти 
не торкнуться сиротинця. Вона 
давала цю надію дітям. Разом 
з Корчаком ця жінка пройшла 

нелегкий шлях випро-
бувань, але з любов’ю в 
серці та відкритою ду-
шею.

В літературних творах 
поруч з головним геро-
єм завжди є людина, яка 
є частиною його обра-
зу або відіграє важливу 
роль в його долі. Мені 
здається, що Стефа була 
для Корчака і зброєнос-
цем, і відданим другом, і 
натхненням… Що відчу-
вала Стефа, коли разом з 
дітьми йшла до газової 
камери? Жінка, яка не 
мала своїх власних дітей, 
але все життя присвяти-
ла чужим? Але чи були 
вони чужі? Ні! Я гадаю, 
Стефанія Вільчинська 
здійснила цілком свідо-
мо, справжній материн-
ський подвиг заради сво-
їх дітей!

Як розривалося її сер-
це? Воно, мабуть, крича-
ло від болю і жалю, але 
цього ніхто не почув…

Анфіса Дорошенко, 9-Б

Разом до кінця 
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МОЛИТВА  
МАТЕРІ 

Схилилась я над тобою, дити-
но люба моя, як же ж ти мені до-
рога, моя крихітко! Знаю, поді-
бно до багатьох, але вірю-вірю-
вірю, що не бачачи тебе, впіз-
наю серед тисяч за голосом, а 
не чуючи голосу, відчую тебе 
по вустоньках, які доторкнуть-
ся до грудей моїх — моє ти єди-
не на світі.

Розуміємо одне одного без 
слів, без голосу ти здатна з най-
глибшого сну обудити мене — 
одним лише поглядом-покли-
ком.

Дитя моє, ти щира правда жит-
тя мого і єдине для мене нагаду-
вання, тремтлива турбото моя, 
надіє і тривого.

Дитино, будь щасливою. Боже, 
вибач, що не до Тебе промов-
ляю, а якщо й молюся, то швид-
ше зі страху, що приревнував-
ши, можеш її скривдити. Навіть 
Тобі, Боже, боюсь я довіритися: 
бо можеш відняти дитя в мате-
рі й можеш відібрати матір у ди-
тини. Скажи, навіщо так чиниш? 
Я не дорікаю, Боже, я тільки за-
питую.

Вибач, Боже, що люблю її біль-
ше, ніж Тебе, бо це я дала їй жит-
тя, але й ти також, Боже: тож не-
семо спільну відповідальність, 
обоє ми винні, що воно живе і 
вже страждає. Тож мусимо пиль-
нувати.

Страждає — плаче.
Боже, кохаючи це маля без 

пам’яті, я може й Тебе у ньому 
кохаю, бо Ти сутній-присутній-
посутній у цьому Найменшому 
— Найбільшою Таїною — Ти, 
Боже.

Не вірю в існування гріха, бо 
якби гріх існував, моя любов бу-
ла б гріховною, а чи може бути 
гріховною любов материнська?

Байдуже мені зараз до страж-
дань, яких — я знаю — багато є 
у світі, байдуже мені до сліз — 
яких — також знаю — багато у 
світі є. Чи ж Тобі я брехати му-
шу? Лише твої сльози, дитя моє, 
лише твоя усмішка, турботонько 
моя сердешна.

Дитя моє — ти мій ланцюг 
ніжний, мої кайдани солодкі, яс-
минові й зоряні, квіте прощен-
ня, дрімото моя радісно-покут-
лива, віро моя сонячна, надіє ла-
гідна, хмарко моя рожева, співе 
жайворонковий. 

Дай їй щастя, о Боже, аби во-
на не жалкувала, що ми їй жит-
тя подарували, я не знає, що то 
є щастя, але Ти, Боже, знаєш, Ти 
мусиш знати, не можеш не зна-
ти. Тож дай!

Схилилась я над тобою, дити-
но люба моя, і так наполегли-

во шукаю, так гаряче благаю — 
чи розумієш — чи зрозумієш? 
Скажи. Дай відповідь легень-
ким тремтінням повік, поворух-
ни ледь-ледь вустами — подай 
знак, якого ніхто не зрозуміє 
окрім нас двох: Бога й мене, ма-
тері твоєї. Скажи, що не жалку-
ватимеш, живучи це життя, і що 
я — мати твоя, скажи це, ствер-
ди, молитво ти моя сердешна. 

МОЛИТВА 
ХЛОПЧИНИ 

Знаю я, що просити негарно. 
Але я не у тебе прошу, добрий 
Боже. Ти нічого мені не давай, 
тільки ось дядечко мені пообі-
цяв годинника, якщо я добре 
вчитимуся. Тож тільки допомо-
жи мені, нагадай дядечкові про 
ту його обіцянку. Я ж бо стара-
тимуся, та й нема великої різни-
ці, чи він мені подарує годинни-
ка зараз, а чи пізніше. Я похва-
лився друзям, що матиму годин-
ника, а вони не вірять, насміха-
тимуться з мене, думатимуть, що 
я збрехав, що я так перед ни-
ми виставляюся. Допоможи ме-

ні, Боже, це ж для Тебе неважко, 
бо Ти все, що забажаєш, зроби-
ти можеш. Поможи ж мені, мій 
Добрий, мій Золотий Боже.

Пробач мені гріхи мої. Я на-
грішив багато. Виїв зі слоїка 
повидло, насміхався з горбаня, 
збрехав, що мені мама дозволяє 
іти спати, коли я схочу; цигарки 
я вже двічі палив, негарні сло-
ва говорив. Але ж Ти добрий, і 
Ти мені пробачиш, бо я сам про 
це жалкую і хочу виправитися. 

Я хочу бути хорошим, але не 
можу. Як мене хтось часом роз-
сердить чи підмовить, а я не хо-
чу, щоб думали, ніби я боюся; 
або коли мені стає нудно, чи ко-
ли дуже чогось хочеться, а ме-
ні не дозволяють, тоді я не мо-
жу стриматися, хоча потім і жал-
кую. Бо ж насправді я не пога-
ний.

Не те щоб я хвалився, але ж 
Ти, сам знаєш, бо Ти все знаєш, 
Добрий Боже, і знаєш, що є й гір-
ші від мене. Я тільки часом збре-
шу, а вони брешуть що не слово. 
І крадуть. Два рази щезав у ме-
не сніданок, вкрали в мене зо-
шита, витягли з пенала олівець. 
Це вони мене навчили поганих 
слів. Та ти про це й сам знаєш, 

Боже. Я не люблю жалітися, але 
ж ти сам знаєш, що я не поганий, 
хоча й стільки поганого роблю.

Допоможи мені, Добрий Боже, 
щоб я не грішив, дай довге жит-
тя і здоров’я Мамі й Татусеві, і 
про того обіцяного годинника 
дядечкові нагадай.

Бо як щось комусь обіцяєш, то 
треба потім виконувати.

МОЛИТВА 
СТАРОГО

Господи мій Боже, Судіє 
Справедливий, шкода мні жит-
тя мого, а помирати пора. Мало 
вже моїх однолітків залишило-
ся на землі — більшість цвинта-
рі вже заселила. Першими віді-
йшли майстри і вчителі мої, по-
тім до них приєдналися стар-
ші брати, а за ними і друзі. Одні 
зі стогоном гучним відходили, 
іншим потиху сон заплющував 
втомлені повіки. Про одних го-
ворилося: «така воля Божа», а 
про інших: «пожив і досить». 
Знаю, що треба поступитися 
місцем тим, які народжуються, 
зростають, мужніють і прагнуть 
діяти. Нам, старим належить ти-
ша. А де ж тиша тихіша, як не в 
могилі? Я часто проваджу довгі 
розмови з ними — живий з по-
мерлими про минулі часи при-
гадую. Чи добре було? Чи хотів 
би я розпочати мандрівку нано-
во? Може, тільки від браку муж-
ності?..

Господи Боже, Судіє 
Справедливий, шкода мені жит-
тя мого, того залишку пригаса-
ючого — тепла і радості шкода. 
Вже дрібними кроками ступаю 
по землі, вже довго їжу пережо-
вую, вже тихо розмовляю, вже 
поволі кров струменить по тілу 
моєму — може, на довше виста-
чить? Адже так приємно спогля-
дати зелень, і сонце, таке ж усе 
навкруги глибоке й наповнене, 
важливе і мудре.

Сонце і зелень — хіба це розу-
міють молоді? Їм видається, що 
все це природньо, що так і му-
сить бути, що бути не може інак-
ше. Вони не розуміють, що це 
означає: смерть косить, вони не 
знають покори, не відають, що 
означає — кінець. Коли нічого 
вже не важать амбіції і прагнен-
ня, потуги й порахунки. Не зна-
ють, що означає: смерть косить, 
що означає — кінець. 

Ми ближчі до Тебе, 
Справедливий Боже — бо вони 
все поспішають, все не мають 
часу. Але й ми також не відаємо, 
доки Ти не відкриєш нам остан-
ньої життя таємниці у найпер-
шу, болючу мить смерті; ми та-
кож діти нерозумні біля крихіт-

ної труни немовляти. Та я й не 
поспішаю це пізнати — саме во-
но до мене прийде — вже неза-
баром, вже невдовзі.

Я не боюся, лише жаль ме-
ні; так хотів би іще подиви-
тися, почитати, побачити, до-
чекатися, таке воно все ме-
ні цікаве і нове, бо, можли-
во, останнє. Дякую Тобі, Судіє 
Справедливий, за мій вік, за лі-
та мої сиві. Пізнав я прощальне 
сонця проміння, щебет птаства, 
пізнав любов старечу і надію. 
Знову все давнє для мене інше, 
бо інакше й нове. І Ти, Боже — 
Ти теж інакший, бо інакші звіс-
туєш радісні новини.

Боже, Судіє Справедливий, 
вже пора — я знаю — і хотілось 
би мені тільки подовжити яко-
мога прощальні сердечні обійми 
— перед тією новою мандрів-
кою, незнаною, невідомою.

МОЛИТВА 
ВИХОВАТЕЛЯ

Я не возношу довгих моли-
тов до Тебе, о Боже. Не посилаю 
Тобі зітхань безкінечних... Не 
б’ю низьких поклонів, і не маю 
пожерви багатої до учти Твоєї й 
хвали. Не прагну я вкрастися у 
довіру і ласку Твою, не вимагаю 
для себе гідних дарів. 

Думки мої не мають крил, які б 
мою пісню несли в небеса. 

Вислови мої не вельми бар-
висті й не променяться вони 
похвалами чи похвальбами. Я 
втомлений і невиспаний. 

Зір мій затуманений, спина 
моя згорблена під вагою вели-
кого обов’язку. 

Та все ж і я маю до Тебе про-
хання сердешне, о Боже. Та все 
ж і я володію скарбом, якого 
не хочу віддати братові своє-
му людського роду. Боюся, що 
рід людський цього не відчує, не 
зрозуміє, злегковажить і висміє. 

Хоча і покірний я у вірі своїй 
в Тебе, Господи, але в проханні 
моєму стаю проти Тебе, як стовп 
вогняний. 

Хоча зазвичай тихо шепочу я, 
та прохання це вимовляю голо-
сом, повним несхитної волі. 

Поглядом своїм гордим ширяю 
я понад хмари. 

Не благаю, а вимагаю, бо це 
вже не для себе.

Дай дітям доброї долі, підтри-
май їх у зусиллях їхніх щирих, 
працю їхню благослови. 

Не провадь їх шляхами най-
легшими, але найпрекрасніши-
ми проведи. 

А в завдаток до мого прохан-
ня прийми тепер скраб мій єди-
ний: смуток.

Смуток і працю. 

Молитви тих,  
котрі не моляться 

«на самОті з бОгОм» («мОлитви тих, кОтрі мОлиться») 
з’явилися у важкий для кОрчака час — після смерті матері, кО-
ли кОрчак пОвністю ОсирОтів, як і йОгО вихОванці. він захвО-
рів на тиф, а мати, яка йОгО дОглядала, заразилася від ньОгО, кО-
ли він був непритОмний. і пОмерла. самОтність, туга за батьками, 
яким він присвятив цю книгу, щОденна величезна рОбОта із знедО-
леними дітьми, яких він намагався захистити і вихОвати, пОрОди-
ли Одну з найбільш спОвідальних книг, психОлОгічнО витОнчену, 
звОрушливу. «тОй, дО кОгО у цих мОлитвах звертаються на «ти» 
— не є кОнфесійним бОгОм. він не належить ні християнству, ні 
юдаїзму, ні мусульманству абО якОмусь іншОму вірОспОвіданню — 
і, вОднОчас, належать їм усім. він є втіленням загальнОлюдськОї 
мрії прО дОбрО та справедливість, універсальним батькОм для люд-

ства-безбатченка. вОднОчас, батькОм саме для цьОгО хлОпчика-си-
рОти, чи Оцієї дівчинки, чи саме цієї матері, чи ОтОї старОї люди-
ни» (мирОн петрОвський). 
в сирОтинці на крОхмальній з’явилася спеціальна кімната, де ди-
тина мОгла залишитися на самОті з бОгОм, і пОжалітися, рОзпОві-
сти прО свОї страхи, сумніви, спОдівання, зізнатися в тОму, прО щО 
нікОму іншОму нікОли б не рОзпОвіла. дитина пОтребувала бать-
ківськОгО захисту, і кОрчак це дОбре рОзумів. ця книга мОлитОв 
рОзкриває світОглядні засади кОрчаківськОї педагОгіки та йОгО гу-
маністичну практику. прОпОнОвані тексти в українськОму перекла-
ді Олександра ірванця вибранО з книги «мОлитви тих, кОтрі не 
мОляться», щО пОбачила світ у 2003 р. у київськОму видавництві 
«дух і літера». 

М
ал

ю
но

к 
Іц

ха
ка

 Б
ел

ф
ер

а



ЛИСТОПАД 2012 РОКУ, №11 (74)

«7
7 

М
Е Р

И
 Д

І А
Н

» 
—

 Г
А

 ЗЕ
 ТА

 У
Ч

Н
ІВ

 Т
А

 В
Ч

И
ТЕ

Л
ІВ

 К
Л

О
В

 СЬ
К

О
 ГО

 Л
І Ц

ЕЮ
 №

 7
7

ОснОвні дати життя 

Олександр галич.  
уривки із пОеми «кадиш» 
пам’яті я.кОрчака

(…) Осенней медью город опален,
А я — хранитель всех его чудес,
Я неразменным одарен рублем,
Мне ровно дважды семь, и я влюблен
Во всех дурнушек и во всех принцесс!
Осени меня своим крылом,
Город детства с тайнами неназванными,
Счастлив я, что и в беде и в праздновании
Был слугой твоим и королем.
Я старался сделать все, что мог,
Не просил судьбу ни разу: высвободи!
И скажу на самой смертной исповеди,
Если есть на свете детский Бог:
Все я, Боже, получил сполна,
Где, в которой расписаться ведомости?
Об одном прошу, спаси от ненависти,
Мне не причитается она.

(…) Уходят из Варшавы поезда,
Скоро наш черед, как ни крути,
что ж, гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди!
Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,
Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничным,
Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким,
И снег опять запахнет яблоком,
Меня снесут с крылечка, сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким,
И мир чудес открою заново.
...Звезда в окне и на груди звезда,
И не поймешь, которая ясней,
А я устал, и, верно, неспроста
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью моей...

павлО грушкО.  
старик и дети  
(памяти великОгО пОльскОгО  
педагОга януша кОрчака,  
пОгибшегО вместе сО свОими  
еврейскими вОспитанниками)

Душа, на склоне дней
Не бойся смерти в корчах, — 
Ты не умрешь больней,
Чем прожил Януш Корчак.
Час, когда брел к печам, 
слагая детям сказки,
не плакал, не кричал,
все зная о развязке.
Что на земле равно
Минуте этой жуткой,
Когда нам быть дано 
Лишь Гамельнскою дудкой, 
И веру детворы
В бессмертие живого
Лелеять до поры,
Когда умрет и слово?...
Они ушли детьми,
Не зная, что на свете
Вполне ни вид людьми
Так предаются дети,
Но он-то был старик, 
Но он-то знал, что значит
Удушье, тихий крик,
Вопрос в глазах незрячих…

Александр Кушнер

* * *
Когда тот польский педагог, 
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами Бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?

Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.

Но философии урок
Тоски моей не заглушает
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы Бог,
Идущий в газовые печи,
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.

Ескіз меморіальної 
дошки, яку буде відкрито 
на будинку по вулиці 
Володимирській, 47,  
де жив і працював 
Корчак у роки Першої 

світової війни.

Визнання потрібне 
новим сортам сигарет і 
новим маркам вина, а не 
людям. 
 
Немає принизливішої 
ролі, аніж з огидою 
заробляти собі на хліб. 
 
Страшенно самотньою 
може бути дитина у 
своєму стражданні. 
 
У мудрій самотині 
пильнуй… 

Поважаймо невдачі й 
сльози! 
 
Є не тільки подерта 
панчоха, а й подряпане 
коліно, не тільки 
розбита склянка,  
а й урізаний палець, 
синець, гуля, а отже, 
біль… 
 
Життя — це хоровод 
моментів, які то 
вмирають, то знову 
народжуюються.

В історії важливо не те, 
що людина знає, а те, що 
вона відчуває. 
 
Я люблю варшавську 
Віслу і подалік від 
Варшави відчуваю ядучу 
тугу.  
 
Ледачі, ми не хочемо 
шукати краси в дні 
нинішньому… Чим 
же «сьогодні» дитини 
гірше, менш цінне, ніж 
«завтра»?

Варшава — моє місто і я 
належу йому. 
 
У Варшаві минуло все 
моє трудове життя, це 
начебто моє робоче місце, 
тут я оселився, тут 
могили моїх рідних. 
Зі страху, щоб смерть 
не відняла дитину, ми 
віднімаємо її в життя… 
Не дозволяємо їй 
жити. Ми безперервно 
поспішаємо у майбутнє, 
сповнене чар.

Київський скульптор Іван Григор’єв 
в ексклюзивному інтерв’ю «77 

Меридіану» коротко розповів, яким є 
«його Корчак», і про те, що би він зробив, 
ставши знову маленьким 

 Пане Іване, ви є ав-
тором першої в Києві 
меморіальної дошки 
Корчаку. Як гадаєте, 
наскільки важливим 
для міста є цей про-
ект?

— Гадаю, це було 
необхідно. Наша кра-
їна злощасна, Київ 
спотворений, причо-
му, назавжди. Образ 
Корчака — це невели-
ке нагадування про со-
вість і заклик до мило-
сердя. На жаль, у нас із цим 
справи кепські. Я розумів, 
що необхідно, з одного бо-
ку, створити образ правед-
ника, заледве святого, а з 
іншого — показати, що він 
тут-і-зараз, він серед нас. 
Тому я й хотів виліпити 
композицію в реалістич-
ному ключі, щоби був 
момент навіть деякої 
документальності, фо-
тографічності (ефект 
випадковості, випадко-
вої зустрічі). 

 Що ви досі знали про 
Корчака і що нового про 
нього відкрили під час 
роботи? 

— Коли мої друзі з Києво-
Могилянської академії за-
пропонували мені взятися 
за цей проект, я знав про 
Корчака, читав «Як любити 
дитину» і маніфести, знав про йо-

го долю. Гадаю, Корчак — це сучасний 
святий, мабуть, це аналог образу Христа 
— «…Пустіть діток до Мене приходити» 
(Марка 10:14).

Коли працював, постійно вдивлявся 
в цей образ на фото і багато читав, ді-
знавався деталі. Але моє відношення 
до Корчака не змінилося, він лишися 

для мене святим сучасником, без кос-
тюмів і обрядів, без усіх 

цих формальних речей. 
Так я й зрозумів своє 

завдання: створи-
ти ікону, ну, хоча б, 
віднестися до цього 
образу як до ікони. 
Багато в чому допо-
могли друзі, можна 
сказати, співавтори 
— Леонід Фінберг, 
Світлана Петровська, 
Ярослав Годун. Вони 
багато мудрого під-

казали, і жодного ра-
зу не сказали «ні». 

  Що б ви зробили, якби 
знову стали маленьким? 
— А нічого не робив би! Я 

насправді постійно намага-
юся відчувати і бачити світ 
таким, яким його бачив то-

ді, коли був маленьким. 
Все, що я роблю, все, до 
чого прагну у своїй ро-
боті — це фактично ста-
ти дитиною. Так само 
переживати світ, так са-
мо любити… І я не втра-
чаю надії!

Записала Олеся Найдюк

іван григОр’єв: 

‘‘Образ Корчака — 
нагадування 
про совість  
і заклик до 
милосердя’’
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Тетяна  
Лантух,  
5-А

Пригоди листочка 
Якось з берези у воду впав листочок. 

Плив і плив він по річці, аж раптом, ба-
чить як тоне фея. Листочок врятував її і 
висадив на берег. Фея подякувала йому 
і сказала: «За твою доброту я віднесу те-
бе в країну Листочків і Квітів.»

У цій країні правили король Дубовий 
Лист і королева Троянда. Наш листочок 
знайшов собі друзів, разом вони гуляли, 
гралися. Та якось на країну Листочків 
і Квітів напав лютий Мороз та Сніг. 
Всі квіти зів’яли, а листочки пожовтіли. 
Лише березовий листочок зі своїми дру-
зями, липовим та кленовим листочком, 
не пожовкли. Вони вирішили врятува-
ти свою країну, вирушивши до Сонця, 
щоб отримати мудру пораду, як поборо-
ти холод. 

Йшли і йшли друзі через снігові пус-
телі, через густі дрімучі ліси. Та от ді-
йшли до Одинокої гори. Листочки під-
нялися на гору, сіли на хмаринку та на 

ній полетіли прямо до Сонячного пала-
цу. Розповіли вони про своє горе Сонцю, 
воно відповіло їм: «Я знаю, як вам до-
помогти. Візьміть сонячний шар та по-
ставте його у тронній залі ваших короля 
і королеви, він завжди захищатиме ва-
шу країну від морозу та снігу. Але вря-
тувати всіх заморожених я не можу, та 
знаю, хто зможе вам допомогти, ідіть до 
Місяця, у нього є еліксир життя.» Друзі 
подякували та вирушили до Місяця.

Місяць жив в Зоряному палаці, який 
був недалеко від домівки Сонця — всьо-
го пів годинки на попутній хмаринці. 
Місяць дуже зрадів гостям — до нього 
давно ніхто не навідувався. Розповіли 
йому про все друзі, попросили допомог-
ти. Місяць заліз в свою комірчину і дов-
го там нишпорив, а потім вийшов із сум-
ним виглядом. Він сказав: «Закінчився у 
мене еліксир життя, я б міг зробити но-
вий, та не вистачає одного інгредієн-
та, а за ним треба аж до Вітру йти. Якщо 
ви принесете його, то я залюбки зроблю 
вам це чудодійне зілля» Попрощалися 
листочки з Місяцем і пішли до Вітру.

Довго вони шукала Вітер, та ніде йо-
го знайти не могли. Вийшли вони до 
моря і аж там, на височенній хвилі, по-
бачили палац Буревій. Зайшли вони 
до Вітру в залу, а Вітер на них як по-
дув, то листочки аж до стелі підня-
лись. Березовий листочок не злякався, 

він розповів Вітрові, хто вони такі і що 
їм треба. Вітер дав їм декілька крапель 
живої води і сказав: « Будьте обереж-
ні, якщо впаде цей флакон, то жива вода 
зникне, а на вас нападе буревій, що від-
несе вас геть далеко звідси». Листочки 
подякували та повернулися до Місяця. 
Місяць зробив еліксир життя. Друзі не 
знали, як йому дякувати.

Повернулися вони в країну Листочків 
і Квітів, а там вже такі замети, що ні ко-
го і нічого не видно, лише Мороз та Сніг 
господарюють. Хотіли вони і листочків 
заморозити, а друзі дістали сонячний 
шар, і Мороз із Снігом відразу ж утекли 
з їхньої країни. Побігли друзі до палацу 
короля Дубового листочка та королеви 
Троянди і поставили в тронній залі цей 
шар. Снігові замети по всій країні розта-
нули, а під ними лежали зав’ялі листоч-
ки та квіти. Тоді березовий листочок діс-
тав еліксир життя і напоїв ним спочатку 
короля з королевою, а потім і інших жи-
телів країни. Всі дуже дякували листоч-
кам-рятівникам. 

Епілог
Жив березовий листочок дуже довго, 

і було в нього сто вісімнадцять правну-
ків — листочків та сто чотири правнуч-
ки — березових сережок. Всім їм лис-
точок розповідав свою дивовижну істо-
рію і вчив не розгублюватися навіть у 
складних ситуаціях.

Літературна творчість  
учнів Кловського ліцею

Марія  
Назарова,  
11-Б

осень — сложное время для города, года, человека, ребенка, студента 
и не только погода, будто небо платит за год дождливые алименты 
и меняется мода, и вращается кинолента, 
чем длиннее ночи, чем дни короче, чем дальше 
и тем горше, тем слаще, тем больше, тем больше фальши. 
глухо стучат каблуки сапог по асфальту, листья собирают мозаику, смальту 
начинается дождь — и так резко хочу на мальту. 
осень — сложное время для города, года, мужчины, девушки, старика 
словно мерзнут мосты, стеклом покрывается река, 
и не только конспекты, разбросанные листья деревьев и дневников, 
а как будто проспекты преисполнились желтых ветреных мотыльков. 
дымом, туманом пахнут все крепче плащи, смс набираю — пальцы дубеют, хоть ты кричи, 
осень — сложное время для города, года, таксиста, синоптика и кота, 
словно квадраты наматывал, ой, то есть круги мотал, 
словно и не было лета: июля, июня, августа и чуть-чуть сентября, 
только в парке славы китайские фонарики в небе горят.

Женя  
Порошенко,  

7-А

* * *
Заскрипела крышка от рояля,
И прополз по нотам паучок.
«Отчего сегодня ты печален,
Мой нераспустившийся цветок?»
«Всё нормально», — скажешь
«Не волнуйся».
Я отвечу: «Сядь поговорим».
Ты наклонишь грустно голову к роялю
И в слезах шепнешь: «Она с другим».

Театр
Сидит за фортепиано пианист,
Не удается жизнь — бывает.
Играет он судьбу свою «на бис»,
А время, как наркотик, — убивает.
Весь мир, как кукольный театр,
Судьба для нас — манипулятор,
где все мы — лишь марионетки,
а Жизнь — Актер, а Жизнь — Актер.

Вика  
Диденко,  

10-Б

Холодный 
день под пледом

Опять я ничего не вижу. На расстоя-
нии вытянутой руки, как будто капля-
ми воды набрызгано, всё расплывает-
ся… туман…

За окном холодрыга. Снег ещё не па-
дает, но чувствуется дуновение зимы. 
Женщины на улице идут быстро, спеш-
но, внутри они дрожат от холода, но не 
показывают этого. Ведь так хочется да-
же в такой хмурый, обиженный погодой 
день, оставаться той, которую любят, 
быть просто красивой… для самой себя.

Не смотрите! Не трогайте! Отстаньте! 
Думайте, что я обиделась, расстрои-
лась… Это ваше право. А я закроюсь, 
укутаюсь, наконец-то согреюсь.

Любимое кресло, самый колючий плед 
из детских воспоминаний, любимый пе-
вец (ведь он так поёт!), и собака, крошеч-
ная, пушистая, смешная и… любимая.

Ну, всё. Согрелась. А за окном уже и 
снег пошёл. Туман рассеялся… Но всё 
же вдали ничего не видно. Что будет 
завтра — не знаю…

Зоя  
Сіманська,  

2-Б

Казка  
про зоряного чоловічка

Високо в небі на маленькій зірочці 
живе чоловічок. Щовечора він відкри-
ває кишеньку та витягує з неї Місяць, 
насаджує його на гачок з мотузочкою та 
викидає в небо… Усю ніч чоловічок міц-
но-міцно тримає мотузочку, аби люди на 
Землі могли бачити місячне сяйво. Коли 
зоряний годинник показує промінчи-
ком, що настав ранок, — чоловічок хо-
ває Місяця у кишеню. Натомість з іншої 
кишені дістає Сонце, викидає його в не-
бо й знов міцно-міцно тримає мотузоч-
ку. І на Землі настає день. От тільки чо-
ловічок ніколи не відпочиває.

киев, мой господин 
шелестит липами. 
это один. 

удивленными лицами 
злится 
москва. 
это два. 

париж весь в тумане — 
смотри! 
нам хорошо, а вы, господа, в баню. 
это три. 

берлин, вечеринка в квартире. 
и unter den linden 
навсегда нас verbinden. 
это четыре. 

на wall street за ручку гулять —
здравствуй, нью-йорк! 
это пять. 

в лондоне есть 
биг бен. автобусы. красные будки. 
это шесть. 

— марихуану я вам 
не продам. 
— это же амстердам! 
— извините, но законы — всем. 
это семь. 

отсюда не вел репортажи 
даже 
савик. 
добро пожаловать в рейкъявик. 
в шарф уткнулась (мне холодно!) носом. 
это восемь. 

к девяти нету рифмы — простите. 
только в клуб нас, прошу вас, пустите! 
это же рим! 
не спим! 

а десять придумайте сами.

Дитина — це сто масок, сто ролей 
здібного актора. З матір’ю вона 
така, з батьком, бабусею, дідусем 
— інша, іще інша із суворим чи 
лагідним учителем, інша на 
кухні, серед ровесників, інша 
з багатими, бідними, інша в 
буденному і в святковому одязі. 
Наївна і хитра, покірна і 
гордовита, лагідна і мстива, 
добре вихована і свавільна, 
вона вміє так затаїтися до 
пори до часу, так замкнутися 
у собі, що вводить нас в оману і 
використовує це в своїх цілях.  
 
Для дітей біг — як їзда верхи, 
учвал, «з вітром наввипередки» 
Нічого не пам’ятаєш, ні про 
що не думаєш, нічого не бачиш 
— тільки життя відчуваєш, 
повноту життя. Відчуваєш,  
що в тобі і навколо повітря. 
Чи наздогоняєш, чи тікаєш —  
все одно! Швидше!  
 
Дитина має почуття обов’язку, 
не нав’язаного насильно, любить 
вона і розклад, і порядок і не 
відмовляється від обов’язків та 
виконання правил. Вимагає 
тільки, щоб ярмо не було надто 
важке, не натирало шиї, 
щоб її розуміли, коли вона не 
втримається, посковзнеться, 
коли змучена пристане, щоб 
перевести дух. 
 
Тяжка це річ — народитися і 
навчитися жити. Я нікому не 
бажаю зла. Не вмію. Не знаю, як 
це робиться.


