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ВIД АВТОРА 

мЕТА цie:i книжки - стати приводом для розмови про 
rpomi: усiм'я:х, 1JIКолах i громадах. Та сnодiваюся, що це 
видання стане стартом для обговорень й аж нiяк не ви-

черпае: ix. 
Пишучи цей текст, я припускав, що моi ч:итачi мають середнiй 

дохiд або трохи бiльшкй'. Але iдei, викладенi тут, будуть актуалъни-
ми i для сiмей, якi живуть на меншi статки, i для тих, що оnерують 
мiльйояами. Використовуйте ix на власний розсуд, до рiзяих дiтей 
рiзноrо вiку вибирайте з книжки рiзнj n:iдходи. 1, будь лас.ка, аишiть 
менj про влас.ний досвiд спiл.кування на сайтi ronlieber.com. 

У текстi я говорю вiд першоi особи однини та 11rnожипи: «я» або 
«ми», а та.кож переважно вживаю слово ,,дiти» («чада»). На це Е двi 
при'lкни. Ми, батьки, одностайю в тому, що хочемо навчити дiтей 
правилъних цiнностей, розвинути в них найкращi риси характеру. 
Що ж до множини слова ,,дiти», то я вживаю цю форму суто для 
зручностi. У мене тiльки одна дитина, i я добре знаю, що далеко не 
кожна родина мае:двох чи бiльшедiтей. Зате завдяки форм:i множи-
ни менi леrше уникати займенник:iв «вiн» або «вона ... 

Багато iдей, викладених тут, обrоворювалися на моiй сторiнцi 
у фейсбуцi facebook.com/ronlieberauthor, на просторах цiei соцме-

• Для США вiн становить близько 50 тис11ч доларiв на рiк. - ПptUII. ,iep. 
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Ро11 mбер • Я к  говор11т11 з дiть,,111 11ро zpoшi 

режi я також зустрiв кiлъкох людей, про я1<их писатиму далi. Запро-
шую вас уподобати мою сторiнку, якщо вам цiкаво було б стежи-
ти, як упродовж кiл:ькох рокiв розrорталася дискусiя навколо теми 
цъого видан:ня. 

Чимало iдей, оnисаних у книжцi, також виникли пiд час моiх ви-
стуniв у школах та на зiбраннях громад по всi.й краiнi, а ще - коли 
я писав колонки для New York Times. 

Yci цитати в цiй книжцi справжнi, i на сторiнках з'яв.ляються ре-
алънi люди. Я описую випадки, якi насправдi сталися в життi, без 
домислiв i прикрас. У кiл:ькох мiсцях я змiнив назви мiст Сале тiлъки 
ix), коли моi спiврозмовники не хотiли при эертати до себе надто 
багато уваги чи не бажали ставити в незручну ситуацiю друзiв або 
членiв родини. lмена Маджолiна Девiс, Бремсон Девi, Люсi 1u1J<picт 
i Стефанi Джосс - несправжнi. 
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1 

НАВIЩО НАМ ГОВОРИТИ ПРО ГРОШI 
Вiдповiдальнiсть, якоi ми не знали в iхньому вiцi, 

та сила щирих розмов 

у 2оп Роц1 зi мною майже одночасно зв'язалося двое батъ-
кiв, якi не знали, як у розмовi з дiтьми пiдiйти до незручноi 
теми грошей. Тодi саме зароджувалася заrальнодержавна 

дискусiя про нерiвнkть: про те, Х"ГО мае rpoшi, скiльки й чому. А ще 
настуrтного року мала розгорнутися nередвиборча nрезидентська 
камnанiя, i вже nочиналися розмови про те, хто зможе найкраще 
предстамяти всю Америку. 

Нiхто не знав, чи будуть цi розмови масштабними й rучними. 
Але деякi долитливi дiти, уч.нi старших класiв, читали новини, 
nов'язували тенденцii в краi:нi з рiзними ситуацiями у власних се-
редовищах i зверталися до батькiв. Чи заможна наша родина? Чи 
€ баrатi люди серед наших знайомих? Чому ви обрали саме таку 
роботу, якщо iнша nрофесiя могла б nриносити бiльший прибуток 
i ми, вiдnовiдно, жили б у кращому будин:ку та iздили б у розкiшнi-
шi вiдпустки? 

Батьки цих дiтей не знали, що вiдповiдати, i я дуже добре ро-
зумi.в, чому "iм довелося звертатися до мене. У школах розглядати 
такi запитання не поспiшають. Якшо вч.ителj беруться вiдnовiда-
ти на них, зачiпаючи теми уряду, податкiв i полiтики, ixнi вiдпо-
вiдi можуть виявитися поruтично забарменими (а той нудними). 
Я:кщо ж вони говоритимуть про поведiнку й амбiцii окремих людей, 
вiдповiдi ризикують скотитися до рiвня моральних суджень. Бувае, 
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Ро11 mбер • Я к  говор1т111 з дiтьми 11ро zpoшi 

у класi точиться розмова про я:кiсь важливi речi - а потiм дiти при-
ходять додому й поч.инають ставити дражливi запитання батькам. 
I ха.й би ЯJ( дел.iкатно висловлювався В'!Итель, настуnного рЗНJ(у, 
iмовiрно, у кабiнетi адмiнiстрацu Ш](ОЛИ пролунае:дзвiнок, бо хтось 
iз батькiв вирiшив поскаржитися. У при:ватних школах, де немае: 
потреби так жорстко дотримуватися загальнодержавн:их навчаль-
них rrрограм, говорити про грошi та соцiальний статус iще важче. 
Адже дiти, що там вчаться, походять з особливих сiмей, яким по-
щастило мати достатньо грошей, щоб вiдnравити свое: чадо здобу-
вати освiту в приватному закладi (або пощастило здобути фiн.ансо-
ву пiдтримку на таку освiту). Та батьки й адмiнiстрацiя приватних 
шкiл часто не готовi обговорювати тему багатства i його впливу на 
дитину. 

СЕРЙОЗНIЗАПИТАННЯ,СИЛЬНIПОЧУТТЯ 

А я1< щодо журналiстiв? Ми любимо складнi запитання. За рiк до 
того, я:к познайомився з тими двома батьками, я почав збирати 
колекцiю саме з таких непростих дитячих «чому» !ipo rpoшi. Що-
разу, почувши класне запитання, я розмiщував його на сайтi New 
York Ti.mes. Чому до людини, я:ка просить у нас rpoшi, треба стави-
тися дуж е обережно? Чи не краще вiддати свiй лiтнiй буди.нок тим, 
у кого взагалi немае: житла? Чому в нас немае: лiтньоrо будинку? 
Ти заробляе:ш менше, нiж тато? Ми бiдлi? Ti люди, я:кi вдяrаються 
у скромний одяг, - вони лiнивi? Чи закiнчаться у нас rpoшi тепер, 
коли ти втратив (чи втратила) роботу? Для кожного запитання 
я uропонував вiдnовiдi, читачj могли вносити корективи, i для всiх 
нас це був дуже корисний досвiд. Моя донька, якiй тепер дев'ять, 
теж ставила такi залитання, тому на нiй я м.ir випробовувати вiд-
nовiдi, якi mзнiше публiкував у виданнi. 

Двое: батькiв, про яких я пишу, стежили за цими розмовами 
онлайн. 1 вони приготували для мене випробування, замасковане 
niд заnрошення. Ч и н е  хотiв би я провести невелику лекцiю для 
батькiв у школах, де вчаться Ixнi дiти, i пiдказати, я:к розмовляти 
з молодим поколiнням про грошi? Але щоб я не забував, що баrат-
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2 

ЯК ПОЧАТИ РОЗМОВУ ПРО ГРОШI 
Цiкавiсть, напiвправда й одна найкраща вiдповiдь 

на всi запитання про фiнанси (а 111ако:11с про секс i наркотики) 

д1 т я м  у домi Кесселiв, якi живуть у природному заnовiд-
нику Тоnаяга в Калiфорнii, дозволяють проводити nеред 
екраном лиruе кiлька годин на день, i тiльки на вихiдних. 

Старший син Кейден, яхому 13, може витратити трохи бiл:ьше часу, 
якщо nереrлядатиме иавчалыri музичнi вiдео на юrубi або rратиме 
в онлайн-rру. Одного дня вiн сiв за комn'ютер i вiдкрив salary.com. 
У пошуковику хлопець набрав «фахiвець iз фiнансовоrо мануван-
r1я» - це rrpoфeciя його батька. Кiлька клiкiв - i виявилося, що 
батько Брент заробляе 7 0 0  тисяч доларiв на рiк. Принаймнi так 
подумав хлоnець. Насnравдi цифра не вiдображала точного фiнан-
совоrо становища родиr!И, до того ж доходи змiнювалися рiк вiд 
року. Та Кейден показав свою знахiдку батьковi, як нiби це була 
суперточна iнформацiя. Вiн так nраrнув знайти ii, що nрисвятив 
nошукам такий цiняий i строго визначений для nосидею.ок в iн-
тернетi час. 

Брентова робота - rrросити ледве знайомих людей вiдкрити 
йому таемницi LXНix nодаткiв i nенсiйних заощаджень. Пiсля цьоrо 
вiн намагаеться переконати ЮJjентiв подiлитися з ним мрiями, сnо-
дiваннями та тривоrами щодо ixнix грошей. Часто цi розмови оми-
ваються щирими сльозами. Але коли сии запроnонував вiдверто 
nоговорити про доходи родини, Брент не змiг навiть назвати точнi 
цифри. «Я вивертався як мir,,, - зiзнався чоловiк. 
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Ро11 mбер • Я к  говор1т111 з дiтьми 11ро zpoшi 

Ця iсторiя наочно показу€: дiти неймовiрно допитливi. Якщо 
ми ралтом забули, нагадаймо собi: це iхня робота - пiзнавати, як 
влаштовано свiт. Грошi - частина щодеt111оrо життя, i дуже цiн:на. 
Тому, поза сумнiвом, дiти шукатимуть iнформацiю про неi будь-
якими способами. Вони rуrлитимуть i принос:итимуть результати 
пошукiв нам. Вони формуватимуть власну думку на основi пiдс:лу-
ханих цифр - nрав-ильних, але якi в юному вiцi важко осяrнути. 
Вони з упертою пiдлiтковою впевненiстю оперуватимуть непра-
вильн-ими бозна-звiдки взятимиданими.1 вони захочуть rоворити 
на цiдражливi теми. Скiльки ти заробляеш? Ми баrатi? Чи можемо 
куnити квартиру тому безхатьковi? 

У цьому роздiлi ми поrовори:мо про те, що заважаЕ нам вiдверто 
роэмовляти э дiтьми про фiнанси. СттробуЕмо переосмис:лити речi, 
яю стоять на завадi нашiй щиростi. А також я подiлюся Единою та 
найкращою тактикою, яку знаю, щоб вiдповiдати майже на всi за-
питання про rponri, що вам ставлять дiти. Пiсля цього ми розгляве-
мо складнiшi запитання й подум аЕмо, що з ними робити. 

ЧОМУ ТАК СКЛАДНО ГОВОРИТИ 

Неважко зрозумiти, чому ми волiЕмо змimовати тему, коли дiти по-
чинають чinлятися до нас зi складними заnитаннями про фiнанс:и. 
Причин кiл.ька. Ми не знаемо, iз чоrо nо,,ати. Нас лякае важливiсть 
теми. Нам соромно, що  m не заробляЕмо стiльки, скiлъки батьки 
ixнix друзiв, i нам не хочеться чути звинувачень, що цьоrо за мало. 
Ми дуже добре знаЕмо власнi проблеми: варто було б бiльше заоща-
джувати або менше витрачати ( чи ще щось таке). Тому rоворити про 
rpoшi з дiтьмн., для яки:х ми маемо бути прИJUJадом, некомфортно. 

Крiм того, часто батьки думають, що для таких розмов «ще 
рано». Малi ще погано знаютъ математику, щоб додавати великi 
цифри, кажуть дорослi, тому ми краще вiдкинемо запитання й не 
говоритимемо про фiнанси на iхньому рiвнi. «Цене твоя справа!» -
тиnова вiдnовiдь, нечемна й неnравдива. Зрештою, справа дiтей -
бути доrrитливими. I як члени ciм'i, вони цiкавляться il доходами 
i прибутками. 
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