
Книга закарпатця Дочинця "Лад"                      
стала "Книгою року в Україні" 

 
            Президент Петро Порошенко підписав указ  

№137/2017 про присудження щорічної президентської 

премії “Українська книжка року”. Премію “За видатні 

досягнення в галузі української літератури” присуджено 

книгам “Лад” і “Синій зошит. Аркуші днів 

світящих” Мирослава Дочинця. 
                        Указ Президента: 

     На підставі рішення Комітету зі щорічної премії  

Президента України "Українська книжка року" 

постановляю: 

1. Присудити щорічну премію Президента України       

"Українська книжка року": 

    книжковим  виданням  "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад" у номінації  

"За видатні досягнення у галузі художньої літератури". 

2. Присвоїти звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року": 

    за книжкові видання "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад": 

 Дочинцю Мирославу Івановичу - авторові; 

видавничо-поліграфічному комбінату "Карпатська вежа" - видавництву". 

 

        Мирослав Дочинець – лауреат Національної премії  України імені Тараса 

Шевченка 2014 року — за романи «Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка 

Мукачівської домінії» та «Горянин. Води Господніх русел»
. 

  

     

        В Україні не знайдеться, мабуть, жоден письменник, чию творчість обговорювали 

б так широко, як це роблять із книжками Мирослава Дочинця.  

Дочинець є автором близько двадцяти книг – «Він і вона», «Краєвид із жінкою», «Хліб 

і шоколад», «Руки і душа», «Лис», «Дорога в небо – до людей», «Булава і серце», 

«Місячна роса», «Вічник», «Криничар», «Горянин», «Світован», філософсько-

психологічних заповітів карпатського мудреця «Многії літа. Благії літа», що стали 

українським народним бестселером. Його проза перекладалася  угорською, 

словацькою, румунською, польською, російською, французькою, італійською, 

англійською, японською мовами. 

 

                                                             Мирослав Дочинець. Лад  

 
       Власне, це не роман. Це більше ніж література. Це – 

документ мудрого серця. Це – сповідь великої душі. 

Сповідь учителя і сповідь його учня. Це не просто 

житейські уроки, не просто опис виняткової долі 

дивовижної людини. Це – подарунок долі для того, хто 

запитує себе: «Хто я, звідки я, для чого я?  І куди я 

йду?»  Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у 

великому переході з нічого у щось. Читай і перечитуй, 

бо істина, як відомо, – не в рядках, а між ними. Читай і 

не запитуй, бо все, що належиться , дасться нам  сповна.  

Читай і не суди –  бо сповіді душі не судять. 

 
 

http://www.president.gov.ua/documents/1372017-21882
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2014_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80


 

 

                                       Мирослав Дочинець . Синій зошит 

 

         Це особлива книга. Її можна читати з будь-якого місця, гортаючи сторінки як  

уперед,    так і назад. Повертаючись і перечитуючи. І 

щоразу знаходячи щось сокровенне й нове. Бо всі ми 

голодні любов’ю. Мовлено саме про таку книгу. Книгу, яка 

добрим словом бере за руку і веде за собою. 

       «Синій зошит» – це крихти спостережень, одкровень, 

зауваг і мудрих приписів, «кристали днів світящих» 

карпатського мудреця, чий багатющий досвід і ліг в основу 

книги. Те, що не ввійшло до «Многих літ», «Вічника» і 

«Світована». 

        Про що ж «Синій зошит»? Про те, що нас оберігає в 

цьому світі; що є Домом душі і від чого просвітні наші дні;  

про чудесне і нове; про фарби серця; про ціни і цінності;  

вершини і рівнини; про вітаміни радості; про очі 

провидіння; про те, що написано на заплющених повіках;  

про закон ноги і сліду; про плин довголіття; про закон множення і примноження; про те, в  

чому слабість і в чому сила українства; про нитки, що ведуть у вічність; про те, що ми їмо  

і що їсть нас; про ліки під руками і… ногами; зрештою – про силу і красу нашого  

«густого родового слова», яким це написано. А ще – «Скриня маленьких секретів», які  

можуть прислужитися нам у щоденному тривку. 

        Ця книга є розрадою і покликом водночас. Покликом – ставати доконечно тою  

людиною, якою нам суджено бути. Наповнювати собою порожнечу в собі.  

        І заповнювати порожнечу світу собою. А розрада – в найпростішому: відчувати, що ти  

живий! І яким би світ не був, не треба забувати, що він – Божий. 
 

 
                                                                                 Підготувала  Руслана Ониськів   

                                                                          провідний бібліограф 


	Книга закарпатця Дочинця "Лад"                      стала "Книгою року в Україні"



