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Притчі — це практичний посібник 
для психолога, вчителя, вихователя, книжка 

для кожного, хто бажає 
запастися досвідом, набутим багатьма 

поколіннями народів світу. 
Не сумніваємося в тому, що збірники притч 
(«Притчі про досвід і винахідливість», 

«Притчі про мудрість і знання», 
«Притчі про диваків і дружбу», 

«Притчі з глибин життя») стануть 
настільними книгами 

читачів будь-якого віку.
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Простий вибір

Один чоловік все життя був щасливий. Він  
постійно сміявся, ніхто ніколи не бачив його сум-
ним. Часто люди ставили йому через це різні за-
питання:

— Чому ви ніколи не сумуєте?
— Як вам вдається завжди бути радісним?
— У чому секрет вашого щастя?
На що чоловік зазвичай відповідав:
— Колись я був таким же сумним, як ви. І рап-

том мене осяяло: це ж МІЙ вибір, МОЄ життя! 
І я роблю цей вибір щодня, щогодини, щохвили-
ни. З того часу щораз, прокидаючись, я запитую 
себе: «Ну, що я виберу сьогодні: сум чи радість? 
І завжди виходить так, що я вибираю радість».
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Кінець — справі вінець

Гарний вітрильник, легко погойдуючись на 
хвилях, плив на всіх вітрилах по безмежному 
океану. Його очікували таємничі тропічні остро-
ви, нові відкриття, багато цікавого й загадкового. 
Молодий капітан упевнено дивився в далину. На 
обрії з’явилася довгоочікувана земля, яка ваби-
ла кораблі своєю красою, достатком, багатством. 
Капітан так довго вдивлявся в далечінь, що його 
очі стомилися, повіки зробилися важкими, у моз-
ку була одна думка — ти майже досягнув землі, 
насолоджуйся перемогою.

Поринувши в солодку дрімоту, капітан втратив 
контроль над кораблем, йому снилося, що берег 
уже близько, видно пальми, які гойдаються на ві-
трі, усе як у казці.

Але це був сон, який перервався від потужно-
го удару корабля об дно затоки. Капітан зрозумів: 
судно сіло на мілину. Що робити?

Капітана терзав розпач. Він був молодий і не-
досвідчений, і така неприємність з ним трапилася 
вперше. Помітивши розгубленість капітана, ста-
рий досвідчений боцман сказав:
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Притча про барометр

Один вчений розповідав історію, яка є чудо-
вим прикладом того, що не завжди просто дати 
єдино правильну відповідь на запитання.

«Якось я запитав студента, чи можна виміряти 
висоту будинку за допомогою барометра?

Відповідь студента була такою:
— Потрібно піднятися з барометром на дах бу-

динку, опустити барометр униз на довгій мотуз-
ці, а потім витягти його назад і виміряти довжину 
мотузки, яка й покаже точну висоту будинку.

Відповідь була абсолютно повною й правиль-
ною! З іншого боку, іспит був з фізики, а відповідь 
не мала нічого спільного із застосуванням знань 
із цієї галузі. Я запропонував студентові спробу-
вати відповісти ще раз, попередивши його, що 
відповідь повинна демонструвати знання фізич-
них законів.

Студент відповів:
— Для цього треба піднятися з барометром на 

дах і кинути його вниз, вимірюючи час падіння, і з 
допомогою формули  вирахувати висоту будинку. 
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Я був задоволений відповіддю студента, однак 
він сказав, що має ще кілька способів виміру ви-
соти будинку за допомогою барометра.

— Наприклад, можна вийти на вулицю в соняч-
ний день і виміряти висоту барометра і його тіні, а 
також виміряти довжину тіні будинку. Але є най-
простіший спосіб. Треба взяти барометр, підійти до 
господаря будинку і запропонувати: «Пане, у мене 
є чудовий барометр. Він буде ваш, якщо ви скажете 
мені висоту цього будинку». 

Цим неординарним студентом був Нільс Бор 
(1885—1962), данський фізик, лауреат Нобелів-
ської премії 1922 р.».
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Ціла дружина

Один селянин мав двох дружин. За це його 
притягнули до суду. Суддя запитав:

— Що саме змусило тебе скоїти такий злочин?
— Я не вважаю за злочин те, що зробив, — 

пояснив селянин. — Я маю не дві дружини, 
а одну. Адже що таке дружина? Давно всім ві-
домо, що дружина — половина людини. Адже 
кажуть — «моя половина» або «моя дорога по-
ловина». Ось я і захотів мати цілу дружину, тож 
і взяв собі дві половини.



217



Як стати щасливим?

Бог зліпив людину із глини, і залишився в 
нього невикористаний шматок.

— Що ще зліпити тобі? — запитав Бог.
— Зліпи мені щастя, — попросила людина.
Нічого не відповів Бог, а тільки поклав людині 

в долоню шматочок, який залишився.
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