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Велика бывает польза людям от учения книжного.  

Это ведь – реки, напояющие всю вселенную, это источники 

мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина… 

Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдёшь  

великую пользу душе своей. 

Нестор-летописец 

 

Найкраще – це прямо і просто сказане слово. 

Вільям Шекспір 
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  Хто ти, Біла Вороно? 

Цікаве питання, чи не так? Тим паче, якщо врахувати той 

беззаперечний факт, що білих ворон в природі не існує, точніше 

– майже не існує, бо альбінос-ворона може насправді з’явитись 

в результаті генетичних похибок чи ігр невідомих сил в її 

організмі. Але побачити її навряд вдасться. Ця ситуація 

приблизно така сама, що й з ловами Синього птаха. Містичного 

створіння, яке віщує щастя, тої птиці, що ніхто не бачив, лише 

чули про неї та потай мріяли упіймати. Але марно. 

То що ж то за така собі Біла Ворона?  

Зрозуміло, що веду я мову про людину (в однині), бо 

людей таких (в множині) ви точно ніде не наберетесь. Така 

людина значно вирізняється від інших, від чорної зграї своїх 

родичів й соплемінників, за що й отримує свою назву, 

виділяючу її поміж інших двоногих Homo sapiens. З певних 

причин, невидних окові, недосяжних для розуму, людина ця 

являє собою щось особливе, як правило, дуже відмінне від 

середньостатистичної особи будь-якої статі і віку. Але головне, 

що відрізняється Біла Ворона завжди в кращу сторону, тому-то 

вона й біла, на відміну від усіх інших чорних. Чи то в організмі 

її відбулись певні зміни-мутації, чи то душу й сердце має вона 

більш розвинені, чи то свідомість її сягає якихось кращих, 

величніших за наш земний світи, чи те все в ній поєднане й 

успішно діє разом – достеменно невідомо. 
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Поява Білих Ворон – явище рідкісне, втаємничене. Такі 

надзвичайні люди – на вагу золота. Вони – бачать далі, 

відчувають глибше, споглядають – інакше, знають, що робити й 

куди йти-плисти. І роблять це супроти заскорузлих, загрузлих у 

буденність звичок і правил. Вони мають мужність і силу волі 

повстати проти Зла у будь-яких його формах та проявах. Але 

іншим людям, чи то нелюдям, чорній спотвореній масі, це дуже 

не до смаку. Тому-то й страждають ці прекрасні й мудрі білі 

птахи у подобі людей найбільше. Натовп люто ненавидить їх і 

намагається дошкулити й знищити. Щоб не виділялись. Щоб не 

привертали увагу до нікчемності й ницості загалу. Щоб не 

змушували змінюватись, працювати над собою. Щоб не вносили 

сум’яття в душу самим лише своїм існуванням… 

Деколи білими воронами намагаються видавати себе 

люди недостойні: різні покручі, виродки, носії й розсадники 

слабкостей, вад і гріхів. Але не про них я розповідаю.  

І ви не плутайте збоченців-фриків із справжньою Білою 

Вороною. 

Колись почула від одного відомого й цікавого, здавалося 

би, чоловіка, до того ж розвиненого та досить неглупого, одну 

дивну ідею-мрію про зграю білих ворон. Мені здалась вона 

абсурдною для нашого, земного світу. Цих рідкісних білих 

птахів – високі душі – Боги дуже нечасто й обережно, за 

обставин крайньої необхідності, посилають сюди, до людей. 

Направляють їх тоді, коли все йде дуже вже погано й не туди, 
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куди слід, знаючи, що прирікають на муки й поневіряння. Але 

Творці певні, що Біла Ворона – вистоїть, з честю виконає свою 

місію: хоч якусь кількість народу пробудить від сплячки 

свідомості, допоможе вийти на істинний шлях. 

А згаї… Скоріше – об’єднання Білих Ворон, я певна, 

існують… В інших світах. І звичайно між ними є любов і 

справедливість, а ще ієрархія. Яким у всьому хорошому й 

справжньому і належить бути.  

 Тож як пощастить вам стріти на життєвому шляху Білу 

Ворону, то посміхніться їй, підтримайте побажанням сил і добра 

хоч подумки. А як зможете, зумієте – то станьте її другом. Білі 

Ворони, знаєте, такі одинокі створіння… 

 

18.01.2018  
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  Перестраховщики 

В этом слове заключено слово «страх», оно является 

корнем и ключом к тому, о чём пойдёт речь. А хочется мне 

поговорить о дружбе, которая во времена нынешние, страшные 

и смутные, перестала, собственно говоря, быть таковой. 

Дружить люди разучились. Да что там – дружить, большинство 

отучилось общаться даже по-приятельски. И в последнем слове-

характеристике содержится ещё один важный намёк. (Боже мой, 

мы докатились до состояния такой закрытости и 

обособленности, что как выбраться из этой ямы – ума не 

приложу.)  

Приятельствовать, – приятно принимать знакомого тебе 

человека, – мало кто нынче умеет. И я имею в виду не поход в 

гости и организацию праздничного застолья. На это ещё 

некоторых субъектов хватает. Может, от того, что сами любят 

покутить: покушать, повеселиться, может, от того, что денег 

много, а иногда потому, что хотят пыль пустить в глаза: пусть 

мы ужмёмся, зато вот какое пиршество закатим! Да вы и сами 

не хуже меня знаете, как обстоят с этим дела.  

Порой и в гости попадёте, но вряд ли вам покажут 

правду о себе и поинтересуются вашей. Люди (скорее – 

человеческие особи) совсем нынче одичали. К тому же все (за 

редким исключением, которое обычно штампуется словами 

«странный» или «сумасшедший» человек) сплошь и рядом 
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дрожат от страхов, комплексов и предрассудков и 

перестраховываются, перестраховываются, 

перестраховываются…  

Многие одобрят такой способ поведения: ведь следует 

всего в жизни оберегаться и остерегаться. Как бы чего не 

вышло. На всякий случай. Чтоб не сглазили, чтоб не 

позавидовали, чтоб ничего не попоросили (вдруг у вас есть, а 

дать жалко), чтоб не сплетничали, чтоб не любили, чтоб не 

ненавидили. Чтоб… Чтобы и не жить вовсе. Закрыться, 

закуклиться. Себя не узнать, другим не показать, мир не 

посмотреть. Сразу родиться – и благополучно умереть. И 

напрягаться не надо, учиться, учить, познавать себя и других, 

искать и находить, терять и страдать, быть милосердным и 

отдавать, делиться восторгом и печалью.  

Современные люди как огня боятся открытости, 

честности, искренности в себе, но особенно яро не ждут этих 

качеств от других. Боже упаси, только не это. Вдруг душа не 

выдержит и сердце затрепещет и захочет открыться, поделиться, 

понять, помочь, поддержать, подружиться. Вдруг живой отклик 

собственного закупоренного, казалось, плотно и надёжно 

естества сметёт все преграды. И, не дай Бог, придётся быть 

честным и приблизить к себе этого приятного человека или 

самому приблизиться, преодолев боли, собственные 

несовершенства, страхи и комплексы. Вдруг придётся стать 

попутчиком, приятелем! Это уже вызов. Ведь это – обязывает. 



 10 

А люди теперь возвели для себя новое правило – независимую 

необязательность. Даже среди моих знакомых есть такие, 

которые сметут любое предложение к общению, дабы 

сохранить свою залежавшесть, обособленность. 

Перестраховщики допускают… только расстояние между собой 

и кем-то. Они – никому не доверяют. Подозреваю, что не верят 

себе, своей руке, носящей зажатый за спиной кулак… с камнем. 

Чтоб швырнуть его в того, кто вдруг осмелиться разглядеть в 

сжатом комке человека живого и вызвать его своим отношением 

на искренность.  

Да, и смешно и страшно. Точнее – ужасно. Даже не 

пожалеешь перестраховщика. Ведь такой человек, трус в 

общении, интимофоб, и ничего, совершенно ничего не 

принимает. Видимо, так проще. И, главное, отдавать не 

придётся. 

 

19.01.2018 
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  Перегини – переломи 

Можливо, хтось і не повірить мені (сподіваюсь – 

спершу, бо я маю намір докласти зусиль в цьому напрямку). Але 

я певна (упевнювалась і на власному досвіді), що перегнути 

палку можна і в чомусь доброму, хорошому, гарному. Причому 

зробити це так, що всім іншим все буде подобатись, їх все 

влаштовуватиме. Все буде гаразд у всіх… окрім тебе, самої. Все 

через власні прекрасні якості і найзагостреніше сумління!  

Так, з усім можна переборщити. Можна захопитись 

чимось так, що втратити рівновагу. Деколи дійти до зламу, 

падіння, виснаження. Звичайно, треба любити людей і давати їм 

трішки більше, ніж, здається, ти можеш. Але не дуже любити 

себе і спричинити невелику, але закономірну при такій 

поведінці шкоду – вже погано. Це вже буде злом. Баланс у 

всьому, золота середина дій і почуттів, благословенна 

рівновага… Чомусь нас не вчать цьому. Тож той, кому повезе 

помітити за собою грішки альтруїзму, беззастережної 

самовіддачі та безумного бажання одними руками зробити все і 

всіх порятувати, може вважати, що йому пощастило.  

Дехто так захоплюється, тягнучи свою лямку, несучи 

свого хреста та намагаючись всім все полегшити, 

нав’ючившись, з десятком-других чужих хрестів за спиною, 

обливаючись потами бреде, змарнілий і схудлий, але 

впирається. Спробуйте-но забрати у нього щось з його 
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самонакладених обов’язків – кричатиме, репетуватиме, 

обуриться, образиться. Може плакати або відбиватись, або 

чинити супротив ще якимось чином. Ці вериги можуть довести 

відданого доброчинця й до могили. Але хто тут винен? – Сам 

так схотів. Сам таке собі вибрав. Не відчув напруження, 

перегрузився і зламався. Як не дивно, але доводилось 

спостерігати багато лінивців і хитрунів, людей не дуже чесних, 

які, себе люблячи й сильно жаліючи, дозволяли котромусь з 

добрих бідолах, що втратили почуття міри, перебрати на себе їх 

обов’язки, вести їх справи. Охочих звалити на когось свої 

проблеми завжди вистачало. А дурні̀ добросерди знай пнуться. 

Деякі з них добрідають до гордині… з приводу власної 

всемогутності й безвідмовності. І міцно закріплюються в цьому 

стані, намертво приростають до чужих справ. Німбу таким, як 

би не хотілось, не бачити, хоч вони себе в ньому уявляють… 

Ілюзії наростають, спотворюють те добре, що людина щиро 

хотіла вчинити, і набирають подоби зла, в усій його огидності. 

Людина захворює залежністю від себе, від свого доброго серця. 

А все тому, що щось їй потьмарило розум, в певний момент вона 

відключила голову, а може – не навчилась відмовляти. 

Коротеньке «ні» – велике благо. Милосердним найважче 

вдається саме це слово. Його антонім – запросто. А от з 

відмовами – проблеми. Але баланс згод і незгод – 

найнеобхідніший. Він залишає шанс і час на любов до себе. А 

це в свою чергу гарантує міць і здоров’я, і глузд допомагати 
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гнучко: там і тому, де справді можеш, де це вкрай необхідне. 

Мистецтво балансу дозволяє бути гнучким, а значить збільшує 

можливість не переломитись, не згоріти передчасно від 

полум’яних схильностей власної душі. 

 

20.01.2018 
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