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ВИШНЯ НА БОЛОТІ
ИДАРОПНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ РОМАН

Володимира Нагорняка



Завдяки й моєму світлу,
На свою виходиш стежку;
На свою; я – слід для тебе;
Будь собою, рідним будь! 



ЩО ТАКЕ ИДАРОП

И Д А Р О П

авторський поетичний жанр;
зразок неодноплощинного мислення;

передмова до написання всеукраїнської об’єднувальної ідеї; 
передмова до створення філософії ціленаправленого інакомислія

Дослідницьке проникнення в проблематику вивело на авторський поетичний 
жанр — идароп. Думка в идаропі не нав’язується, а пропонується. Авторський мо-
нолог вірша перетворюється на діалог різнозначимих авторських «за» і «проти», 
що спонукає читача не на споживацьке пережовування прочитаного, а на зацікав-
лене конструювання власної думки навколо заданої фактом проблеми.
Структурна побудова идаропа має такий вигляд: Теза, Антитеза, Алогічний висно-
вок. Алогічність у вірші працює на логічне мислення, відтінює та підкреслює його. 
Идароп — це рівнозначиме співіснування двох чи більше полярних думок в одно-
му поетичному просторі, котрі скріпляються Алогічним висновком.
Цей Алогічний висновок — не крапка, а кома, що спонукає читача до різносто-
роннього заглиблення в проблематику вірша, до перегляду подумки усього тво-
ру. Авторський монолог виростає до багатоголосового діалогу з читачем, котрий 
робиться позачасовим співавтором цього твору; та бачення проблематики навіть 
тоді, коли думка читача відрізняється від авторської.



РЕВІЗІЯ
 1.   Якщо ти ввійдеш у славу,
 2.   Розбуди в собі уяву:
 3.   По життю пройди своєму,
 4.   Повернувшись у сьогодні;
 5.   Сам з собою ти зустрінься;

 6.   А вони тебе розсудять,
 7.   „Я” твої, з учора й з нині.
 8.   Як життя прожив єдине?
 9.   Глянь-но, вигляни з-під маски!
10.  Жив чи підло прикидався?
11.  Як нестане, скажуть як!
12.  – Уявляю: „Я” зустрілись -
13.  Пораділи, тиснуть руки…
14.  – Чи колишнє б’є по морді?!
15.  Завтра виставить рахунок
16.  Як душа співала… – Шлунок!!!
17.  Якщо ти ввійдеш у славу,
18.  Не буди в собі уяву;
19. Не зустрінься сам з собою!

20.  Стануть „Я” твої до бою
21.  Не з собою, а з тобою -
22. „Я” твої тебе й уб’ють…
23.  …Ходять по реанімаційній палаті
24.  Ревізійні „Я” мої прокляті!



Тезу — (перша половина вірша, з 1 по 11 рядки) — та Антитезу — (другу половину вір-
ша, з 12 по 22 рядки) — підсумовує Алогічний висновок (23—24 рядки). Корінна фраза 
(«Сам з собою ти зустрінься», 5 рядок) має своє протилежне віддзеркалення в Антитезі 
(«Не зустрінься сам з собою», 19 рядок), та різниться емоційним забарвленням.
Широко використовуються повтори: як незмінно («Якщо ти ввійдеш у славу»; 1 та 17 
рядки), так і з протилежними змістовними змінами (порівняймо: «А вони тебе розсудять, 
Я твої, з учора й з нині», 6—7 рядки; та («Стануть Я твої до бою не з собою,а з тобою»; 
21—22 рядки). При сталому образі протилежне значення.
Перехід від Тези до Антитези здійснюється за допомогою драматургічного тексту (12—
14 рядки). Алогічний висновок відверто дисонує з попереднім змістом вірша (23—24 
рядки), але саме цією нестандартністю діє на підсвідомість читача, спонукає на вільну 
від идаропа роботу думки читача, чіпляє.
Таке мислення має і своє історичне начало: український фольклор, Сковорода, Шев-
ченко, Леся Українка, Іван Франко (особливо поезії «Наймит», «Беркут» та «Каменярі»), 
польська фрашка. Першим же, хто запропонував та використовував системно мно-
гоплощинне мислення, був В.Висоцький (Слово-Образ-Сюжет-Узагальнення).
Власне письменство апробовувало та шліфувало філософію. Провідні теми літера-
турно-художньої моєї творчості:
• формування моральних фундаментів цілісної менталітетно-соціальної свідомо-

сті сучасної дитини (від 3 до 17 років);
• об’єднавча — на молекулярному рівні — робота, що була спричинена, насампе-

ред, політикою радянського розселення української особистості.
Идароп сподвигнув мене на оригінальний аналіз окремого поетичного твору, на 
осмислення Асоціативно-інтелектуального педагогічного методу вивчення, викла-
дання та класифікації світової поезії.
Розуміючи, що саме поезія — концентрація духовного потенціалу нації, я завершую ро-
боту по написанню Асоціативно-інтелектуального словника сучасної української поезії 
та СПАСа (Соціально-Поетичного Авторського Словника за власною творчістю).
Поряд з вищеназваним, Тестово-Рекламно-Упереджувальний педметод вивчення, 
викладання та класифікації світових драматургії та прози, може стати ключем для 
написання принципово нового підручника з літератури.
Одночасно трансформація идаропного мислення в прозу та драматургію, створює 
оригінальні прозу та драматургію.Синтезом идаропних жанрів стала идаропна жур-
налістика.
Идароп — це прочитане навпаки слово «поради»; отже идароп — це поради навпаки.



РОЗДІЛ 1:

БУТАФОРІЯ СУТІ





Вступ-1
Залишимо оцей наш час Історії
Як грунт для самознищення. З самоіронії
Постанемо безвольні, аж безмовні;
Пусті зсередини та камуфляжні ззовні.
Ксерокопичим необхідне зло.

Колись були й ми рисаками,
Та оскотинились роками.
Що гроші? Папірці.. Душа
Прорветься зав’яззю вірша
В майбутнє. Звідти нас побаче
І гірко внуками заплаче.
– Ми – українці! Нас держава…
– Кого ліпила – одержала!
– Вгодовано-безчесних лизунів…
Кричав аж, докричатись не зумів
Тебе з твоїх інвестиційних снів.
Залишимо оцей наш час Історії
Як грунт для самознищення. В самоіронії
Зло необхідне стало традиційним.

Програли всі душевні війни,
Колись були й ми рисаками,
Та оскотинились роками.
І ми почуємо з Історії:
«Суть довели до бутафорії!»
– Яка найважливіша риса в тата?
– Його зарплата.
– Якщо ж його уменшиться зарплата?..
– Не треба нам такого тата!





1. Месія

Це місто – монстр. З’їдає душу:
Не обійма – в обіймах душе.
…Тут народився, – рідний, кажуть, дим,-
Порівняно ще досить молодим
Прийшов на рідне попелище.

Були місця й міста повище,
Але рідніших, точно, не було.
Спочатку – слово. А до слова
Херсон прикрасила будова.
Затим – небачені традиції! –
На місто впали інвестиції.
– Мій занедбаний світлий краю,
Тобі розквітнути бажаю!
– І вже роблю – робить як знаю!
А що місцеві? Влада – рада:
Клює «верховна» дика правда;
Геть розваляли, – нижче й вище, -
На підприємствах вітер свище;
Прийшов на рідне попелище,

Як фенікс-птах, немов Месія;
Щоб відродилася надія,
Зерном-грошима в місто сіяв.
В липкі херсонські падало воно,
В безсовісні кишені падало зерно.





2. Гнилі традиції

Історія тоді лиш має значення,
Коли майбутнє є її тлумаченням.
Як довго ця – з життя, не із підручника -
Крамольна думка м’яла мене, мучила:
Губернії столиця – наш Херсон;

Повіти – Миколаїв та Одеса;
Бо так потрібно стратегічно.
А у житті ніщо не вічне.
Коли ж гули вітри зустрічні, -
І в цьому також певний є резон, -
На них не йшов, їх обминав Херсон.
– Як розмовляти – так чи в телефон…
– Одеса, ось первинність, не Херсон!
– Що може він, вторинний твій Херсон?..
– Де бережуть, як дівчина невинність,
(До економіки, культури, школи),
Зі слів чужих зачовгану вторинність,
З якої де не випустять ніколи?..
Губернії столиця – не Херсон!

Якби зустрітись довелося нам
З отими: «Гроші – вченим дикунам,
І як ті гроші розкрадаються – дивися!..»
Окремі факти? Стоп, уже – традиції,
Куди і ти вкладаєш інвестиції.





3. Щербатий вибір

«Або парад, або партквиток на стіл!» -
такою була перша реакція генсека
М. Горбачова на Чорнобильську трагедію.
1 травня 1986 рік. Українець В. Щербицький
виводить націю під радіацію.”

Лиш наголос не так – Україна, -
І відчувається окраїна ,
А пам’ятаємо усі –
Колиска древньої Русі.
Ми підіймали тих вождів,

Котрі мигтіли між вогнів,
Як головешки, але не горіли.
З недавнього ще чуються слова:
Що ми – не ми, що все – Москва;
А «патріоти» й досі рвуть мости
До сьогоденної Москви.
– Почнемо з себе! – ви ж кричали,
Аж оселедці розвівали.
– Кричали, та не розпочали!
Давайте візьмемо за вимір
Щербицького злочинний вибір:
Чорнобиль, першотравень, партквиток
Та совісті принизливий виток.
Не підіймаймо тих вождів,

Котрі мигтять лиш між вогнів,
Як головешки; але не горять;
Й на ешафот ведуть народ.
То – партія, то – влада – не народ –
От–от!





4. Ставка

На краю рідного відродження
Розпочалося твоє сходження:
З відверто-чесних інвестицій;
Без врахування тих гнилих традицій;
На виробництво став, на зеро!

Яка там з неї вигода, з душі:
Душа стояла боса на межі
Людської долі швидкоплинність
Не повертав ти на первинність,
Хоч подавав первинний голос.
А жити тут не вміють не за когось.
– Той голос заглушити не могли…
– Як звідусіль горлали “Слава!”,
Не прислухався – чулось “Сала!”.
І стрімголов рвонули до нуля
На шлунок власний, на кишені для, тля…
Не краю рідного відродження –
Менталітетом вбили сходження.
На виробництво ставив, на зеро!

В асфальт душі не висівав зерно,
Про те й не думав (“А, нехай…”),
І непоганий наче урожай.
– Месія?.. – Ні! Лихвар не був Месія:
В асфальт душі зерно не сіяв.





5. Гра на мізері

В комбайновий вкладались кошти.
По них рвонули, як до пошти
По рятувально-жданий перевод.
Немов на свято, рушив на роботу
Зневірений знедолений народ.

Та знов не те: не допустили свята
Липкі «патріотичні» рученята.
Ці «патріоти», що росли на фальші,
Не дали гривні прорости в зерно.
Вони давно, небезкоштовно падші,
На рідний шлунок дули, вже давно.
– Херсон й первинно?.. Тільки зацвісти!
– Їм прапор в руки дали, щоб нести…
– Порвали прапор на свої онучі!
Це, зрозуміло, преса не озвучить –
Мімікризує в кишеньковій мрійці.
Чорнобильско-раптово, на копійці,
Линяють наші душі, українці.
Зневірений знедолений народ!

… Звиваючись, як на стерні вужі,
Комбайновий згрібає бариші
З нуля за переродження душі…
І методично, як реклама в телевізорі,
Людське вбиває в нас ця дика гра на мізері.





6. Іду на Ти!

– Іду на Ти перед собою зробленим,
Перед сьогодні й перед вічністю – на Ти;
Перед своєї совісті чорнобилем,
Перед дорогами, що доля дала – йди!
– Кого прославить хочеш своїм віршем?

– Народу, лиш йому, безсоння віще:
Не тим, кому найкраще, як найгірше.
– Конкретика, діла!… Невдячний той народ,
Повір, йому тепер не до солодких од…
– Це вже було, було: спочатку – сала,
А пісню – потім… Пісня ж – не звучала!
– Простіше треба мислити, простіше:
Копійка на обід, копійка, а не вірші.
– Простіше проростає в дебільніше!
– Життя таке: давуче та гливке…
Без хліба сало, знаю сам, яке…
– Іди на Ти перед собою зробленим,
І в пам’яті не будь духовно згорбленим.
– Кого прославить хочеш? – Та нікого!

Борюсь талантом за збереження святого,
За націю правічну – українці,
Котру сьогодні топчеш на копійці.
– Це все – слова – слова – слова – слова…
– Слова – живі; копійка – нежива!





7. Херсонщина

«Незгорблено та неспоганено
В тисячоліття целофанове…»
– Лизанням заволочена
Твоя Херсонщина!
– Не все так погано у рідному домі… -

Прикрилися фразами давні знайомі,
Котрі у фагорі. Точніше – в оскомі.
В іудиному звоні серебра
Деруть нещадно на своє “ура!”,
І бездуховно, що для нації
Чорнобильської гірше радіації.
– Люби – з ненависті! – Херсонщину!
– Оцю, лизанням заволочену?
– Якщо ти дійсно хочеш їй добра!
«Незгорблено та неспоганено
В тисячоліття целофанове…»
– Людьми осонцена
Моя Херсонщина!
– Чому ж так погано у рідному домі?…

– Бо слуги ті , у кого на прийомі,
В душевному нестерпному обломі,
Ще більшому, як при обкомі…
Дружити з тим і внукам не вели,
Хто жде від тебе тільки похвали.





8. Херсон

– Ваше діло – середина! –
Так сказали нам Сардина.
… Херсон … Немов по рельсах поїзд,
По совісті прочовгав мегаполіс.
Ховалась суть у сутінках душі.

Та й зрозуміло: хлопці ці
Лиш виконавці – не творці.
А так – нічого, так, ага, хороші
Та люблять, дуже люблять… гроші…
Вони… І не такі – глибокі долі! –
Топилися в херсонському подолі.
– В чиєсь, в чуже, від себе утікаємо!
– За нас живуть – ми тільки вживаємо!
– Культуру іграми таврійськими вмиваємо!
Копійку кинуть, – їж-гризи, і тільки, -
І, чуєш, не висовуйся з копійки;
… Херсон … Немов по рельсах поїзд,
По совісті прочовгав мегаполіс.
Сховалась суть у сутінках душі.

Глянь: в’ються долі; в’ються, як вужі;
Собі сам не простиш спустошення душі
В житті скороминучім на межі.
Хоч доторкнись моїх безсонь
Та білим світом не херсонь!..





9. Зброя

Цю зброю доля дала. Ти
Бажав в цій долі розцвісти,
Своє життя в це упрягти,
Щоб йти до світлої мети.
Це – зброя, але це – й твоє розп’яття.

Діапазон: Месія чи прокляття;
І вийти не дано з діапазону.
Ми – українці! З–під Полин–зорі,
Де двадцять шосте квітня угорі.
Зорі проміння, болісно–байдужі,
Нанизують на себе наші душі.
– Знедолять нас, повірте, не америки,
А, зрошені копійкою, валерики…
– Свої, свої ж – з’їдять, як пес вареники!
Копійка – зброя. При копійці – ти.
Дилема – в ній: линяй або веди!
Народ вже розуміє що за барки
Його беруть політики та банки.
Це – зброя, але це – й твоє розп’яття.

Діапазон: Месія чи прокляття;
І, наче в зоні, ти в діапазоні;
Прокинься – не прикинься! – і в Херсоні!
Вглядися в себе, як у землю бур –
Не каламбур!
Твоя душа – твоя держава –
Ще не іржава?..





10. Вишня на болоті

Я премію отримав. Подали,
Як від мети за руку відвели:
– З ним не водіться! Обережно!
У нього думка незалежна!
Душа в копійці-хаті не жила;

Де проститутами душі
Робилися з глашатаїв поети.
Херсонщини болотна сонність
Руйнує душу, топче совість.
Ба! Навіть благісна копійка –
Не допомога, а на рот мій змійка.
– Яке життя твоє, копійко,
Людської совісті злодійко?
– Наскільки розпродажні ми?
Як боляче це бачить: всує
В населення народ дебілізує
Я премію отримав. Подали,
Як від мети за руку відвели.
Душа в копійці трохи ожила;

А підійшла душа до джерела,
А рідно-рідно заіскрилась тільки –
Убилася відсутністю копійки.
– Глянь: на болоті вишня розцвіла,
І так воскресно… – На болоті!!!





11. Люди-шлунки

Болото нас засмокче поступово.
Спочатку – слово. Зникне віще слово,
А там, гляди, засмокчеться й душа –
Й не до моралі вже, й не до вірша. Ша!
– Що завтра? Завтра – завтра, їстоньки сьогодні! -

Постали привиди з безодні,
Страшні потвори – люди-шлунки.
І методично – телепузиків повтори –
Вбивають наші душі ці потвори.
Цинізм уже дійшов, дійшов до грації –
Що скажемо на божій атестації?
– Привіт, яничари! На Януса чари
Піддалися, дітки?… А хто ви? А звідки?
– В Херсоні внуки – судді їхні й свідки.
На свій безмежний шлунок
Сопів з усіх форсунок!
Що внукам залишив? Болото!
Душа не вийшла на роботу.
– Сьогодні – це сьогодні: завтра чим засвітить?! -

Чорнобилем душевним час нас мітить…
Яке там завтра – виживи сьогодні! –
Ті ж люди-шлунки, привиди з безодні.
Сюди! –
Копійка шрами залишає – не сліди!
2012, Херсон! –
Який нещадний бездуховності бетон!





12. Свято мілини

Надія! Велетень! Месія! – а вони
Привладнили тебе до мілини.
Ім’я твоє, воістинно велике,
Аморфним стало та чужим, безликим:
Ввійшов, благословенний, в мілину!

Хіба на думці у болота
Душі глибокої робота?
– Своїм онукам що? – Все вигідно робити!
– Розквітнуть мріяв? – Вийшло: зацвісти!
– Як стане діда їм не вигідно любити,
Їм наплювать, що дід той будеш ти.
– Піднявся. Значиться – талант!
– В житті моєму – емігрант…
– Та й не такий вже він і гранд!
Душа, зміліла так твоя душа –
Не зачерпну й рядком вірша.
Ішов до джерела, до пракоріння,
І не дійшов до власного прозріння –
Ввійшов, благословенний, в мілину!

Уже ввійшов. Уже – не поверну.
Духовність.. Ой! Гегемонічний клас
Працює на базар та унітаз.
Временних літ сучасних повість:
В костюмі світлім чорна совість.



РОЗДІЛ 2:

ПЕРЕД ВІЧНІСТЮ   





Вступ-2

Скидайте камуфляж!.. Постануть душі голими:
О боже-господи, оті створіння – ми?!
Препідлі шлунки з думочками хворими
За триста кілометрів від Зими.
Ми вічність нашу диба не поставили.

Ми нашу вічність тим лише прославили,
Що і не думали про неї думать.
На Час кивнем: такий вже, що поробиш…
А ми? Що ми? Піщинки на межі.
Як боляче у вічність йде Чорнобиль-
Сивіє нуль в дозиметрі душі.
– Ми – українці!.. Наші крила…
– Копійка підла заярмила!
– Мізерним душам рідно не зрости!..
Туман Весни шмигнув над долями,
Хитнувся тінню; а хотілося – крильми.
Скидайте камуфляж!.. Постануть душі голими:
О боже-господи, оті створіння – ми ?!
Ми вічність нашу диба не поставили.

Майбутнє дивиться очима суму:
Ми нашу вічність тим лише прославили,
Що і не думали про неї думать.
«Як підстелитися?!» – витають мрійки
Рабів копійки.





1. Месія-2

«Если фразу «Будущее делают сегодня!»
сопоставить с тем что творится в области,
да и в стране в целом, то как-то не по себе
становится при мысли: «А что дальше?» »
(Херсонська газета ”Гривна”)

Моє безсоння працюватиме на Завтра,
Від правди невідходячи ні кроку.
Нас оберемками купляє долар-зайда,
Кричать месії в захваті: «Нівроку!»
Я – не Месія; я – Поет:

Душі нестримно-чесний лет
І непродажність – ось портрет.
Майбутнє виставить-таки рахунок:
Не хто, а що стояло за тобою;
Куди завів тебе нікчемний Шлунок,
Оскотинивши Націю собою?!
– Росте на краще наш Херсон…-
Затріпотіла преса в унісон.
– Чи продається: магазини, дачі?..
Невже страшне болото та не бачиш?
Не бачиш: душі пожирає те болото?
З народом і з майбутнім не пробачу,
Месії, вам цю камуфляжну позолоту!
Я – не Месія; я – Поет;

Що хоче тут повірити у Завтра,
Де річпорти Вкраїну продають,
Працюючи на Турцію та Захід.
– Банкіре, якщо зможеш, дорости,
Я підожду; заходьте, друзі!





2. Ставка-2

«Не краю рідного відродження -
Менталітетом вбили сходження …»
Радійте, дітки: наші тато
В народні записались депутати.
Не поскупивсь копійку дати.

– Тебе привладнили, Месіє!
– Та хто посміє? – Та посміли!
Душа твоя – з кишені вийми!–
Змарніла йде до влади в прийми.
З руки банкірської – оце твоя робота!–
Інвестиційно розростається болото.
– Як міст без річки: й назву загубив
– Та що йому до наших кволих нив
Й заводів дохлих – дивиться з копійки!
…А на болоті рідно вишня розцвіла.
Не краю рідного відродження –
Менталітетом вбили сходження!
Не поскупивсь копійку дати.

Спадає сон-грязюка з підошов:
Ти не сягнув свого життя основ;
Ти не до вишні, ти в болото йшов.
… Пройде усе … Не все сліди залише …
Запише вічність кольори слідів.





3. Гнилі традиції-2

«Історія тоді лише має значення,
Коли майбутнє є її тлумаченням» -
Як довго ця, – з життя, не із підручника,-
Крамольна думка м`яла мене, мучила.
Стриптиз в театрі обласному.

Коли зухвало топчуть святості основи,
Прошу, не треба про талант гучні промови.
Запитуй прямо: хто вони –
Заробітчани чи сини?!
Що вибрали: народно-рідну долю
Чи вже й себе розмінюють на долар?!
– Театр? Театр тоді стояв на різдоріжжі…
– Він, взагалі, державна установа…
– Де нижче пояса – основа!
Міняли бочку. А, й давно,
Міняти треба в ній вино.
“Історія тоді лиш має значення,
Коли майбутнє є її тлумаченням 
Стриптиз в театрі обласному!

…Післябуфетна публіка… Стограмові розмови…
Інтелектуальні заробітки установи…
Копійка, й тільки, – зверху йде чи знизу…
…У стіл ховаю вимучену п’єсу –
Не хочу буть продовженням стриптизу.





4. Гра на мізері-2

Як світлу душу загорнив
Щоденний опіум чорнил:
Народ-творець у долі на краю;
Горланить преса – у раю!
Прикрилися рядками та роками.

Німі кричали десятьма руками,
А ненімі – мовчанням золотіли.
Копійка розставляла ніжні сіті,
І «патріоти» дружненько гребли.
Роки оці, руйнівники століття,
На мить творіння так і не зійшли.
– Душа запакувалася в копійку.
– В неходовий перетворилася товар.
– І навіть мрія перейшла у мрійку!
Херсонщину покрило павутиння,
Таврійський край аж тягне в попідтиння:
Так світлу душу зачорнив
Щоденний опіум чорнил. 
Прикрилися рядками та роками.

Ще молоді, ставали стариками:
Гребли і ротом, і руками;
А совість не будили – не простить.
Нема, не буде в них на совість візи:
Людське убила в них ця дика гра на мізер.





5. Формула світла

Завдяки чужому світлу

На свою виходиш стежку,
На свою – і це важливо.
Маяки вночі, як сонце,
Навіть більше – засвітитись
І тебе вони сподвигнуть;
А не світиш – не живеш.
– Хата-свічка, що це? – Мати
Підійшла до немовляти…
– А твоє, людини, світло?!
Світло?.. Так. А не пожежа,
Не зірок лякливий проблиск
Якщо ти попав у темінь,
Присвіти цим идаропом.
Завдяки й моєму світлу

На свою виходиш стежку;
На свою; я – слід для тебе;
Будь собою, рідним будь.
Світло йтиме дітям, внукам -
Сонячнітиме життя.
Якщо ти попав у темінь,
Про що згадуєш? Про світло.
Про миттєву зірку з неба
Чи про теплу хату-свічку.



ПІСЛЯМОВА 

Шановний ДРУЖЕ!

Тобі пропонується мій – (показово-дидактичний та небезпомилковий) – чесний 
шлях до духовної демократизації сьогоденного українського суспільства.
Ця незвичайна книга слугує творчою літературною базою і, фактично, є передмо-
вою до створення авторської філософії ціленаправленого інакомислія, головний 
постулат котрої – перехід суспільної думки від внутрішньої несвободи будь-яких 
єдиномислій до ідеологічно розкріпаченого співробітництва цілеспрямованих на 
загальнолюдське благо первинно-творчих менталітетних різностей. Коротко це 
звучить так: ріднімося первинними різностями, співпрацюймо на співрозвиток!
Об’єднувальне начало первинних поглиблено-історичних менталітетів корінної 
нації настільке величезне, що здатне спрацювати позитивно і на поглиблено-істо-
ричний менталітет національних меншин країни. Менталітети цікаві, насамперед, 
своїми оригінальними традиціями, тобто, ціленаправленими інакомисліями, що, 
врешті-решт, може давати нові оригінальні імпульси для гармонійного розвитку як 
окремої країни, так і світу.
Вироблення глибинної об’єднувальної світової ідеї можливе лише на менталі-
тетно-історичних пріоритетах людського співжиття окремих особистостей над 
будь-якими груповими єдиномисліями. Розвиток людства не однозначима, групо-
во-зациклена (раз і назавжди) аксіома, а багатоекторний та багатоаспектний (аж до 
полярності), ціленаправлений рух. Калейдоскоп змін суспільних акцентів (а тільке 
це означає суспільний рух) настільки різноманітний, що людська свідомість (нік-
чемно малий проміжок людського фізичного буття) неспроможна встигнути не те, 
щоб осмислити, а й просто зафіксувати в усій повноті цей суспільно-еволюційний 
рух.
Групово – (релігії, альянси, блоки, партії) – вихопивши одну із площин та одночас-
но нівелюючи інші площини багатовекторного суспільного розвитку, людство все 
більше та більше віддаляється від своїх менталітетних праоснов, обезріднюється, 
нівелюється на безкінечні єдиномислія.Чим же небезпечні, єдиномислія? Вони не 



знають пробачень для інших бачень, окрім своїх. Таким чином, єдиномисліє од-
нієї країни (релігії, альянсу, блоку, партії), неминуче наштовхується на таке ж, але 
з іншим арифметичним знаком, єдиномисліє другої країни (релігії, альянсу, блоку, 
партії). Саме це є першопричиною виникнення як переслідування інакомислячих 
в окремо взятій країні, так і конфліктів та війн – у світовому масштабі – усіх без ви-
нятку..
Апогей національного відчуження – єдиномисліє – досягається, як повним нівелю-
ванням глибинно-історичніх менталітетів країни (Радянський Союз), так і хворо-
бливим вознесенням однієї нації над іншими (гітлерівська Німеччина). Мобілізато-
ром обидвох апогеїв були єдині інформаційні поля цих країн.
Характеристику єдиного державного інформаційного поля сьогоднішньої України 
хочеться розпочати уривком зі свого идаропного роману „Вишня на болоті”:
Чи не найпершими знівелювалися українські письменники: „поводирі епохи роз-
квартирувалися по партіях та блоках”. Здавалося: маючи стільки прекрасних творів, 
розпочнуть сценізувати ці твори на вітчизняних телеекранах, поведуть за собою, 
та й нам, наступникам, дорогу відкриють. Ат,ні!!! Засипали глашатаїв рекламками 
яловими… Перемогли Телепузики!
Нехтування глибинно-історичними менталітетами (провідниками котрих є, насам-
перед, національні письменники) відчужує основи країни – культурні, ідеологічні, 
та,врешті-решт, і економічні також. Вакуум суспільної думки заповнюється відвер-
то-заробітчанськими шоу-вторинностями, показовими, шароварними абориген-
ствами, чи незавуальованою „колінопреклоненною” репродукцією чужого на 
затоптуванні рідного.Таким чином, єдине державне інформаційне поле заростає 
лободою відчуження, ростить з наших дітей копійчаних безбатченків, з нас – не-
забутніх „гвинтиків системи”, та й саме затято репродуктується і котиться в єдино-
мисліє. Ось така вона, українська демократія!
Книга – це і моє „вибране”. Не розпорошуючись, подаю цитатами суть того, що 
хотів сказати людству своїми поезією,прозою, драматургією та идаропною журна-
лістикою впродовж усього свого життя; підкреслити неодноплощинність та неви-
вчену силу алогічного поетичного мислення. Вірю в розуміння та послідовників.


