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НОВÈЗНА  КНИГА  від  СЕРГІЯ  ВÒРОНА,  зустріч  з  Авторами. 
    МИ    ВСІ   ЛЮБИМО   СВОЄ   МІСТО …   

    ☺       βХІД   βІЛЬНNЙ       ☺  
 

В І З М І Т Ь    І З     С О Б О Ю     Р ОЗ У М Н И Х     Д Р У З І В !!! 



 

  VIP- Spirit …  ==\\===\\===\\===\\===\\===\\===\\=== //||\\ === //===//===//===//===//===//===//===//===//== 
У пересічного Читача щоякнайперше враження від нового, "майже-наукового" дослідження 

Сергія Вòрона («Пòсмішка Горгòни», тепер вже - у вдалому співÀвторстві з харизматичною Ὰнною 
Корвін) - це надзвичайне «буя́ння-ряснотà-обìліє» історично-міфологічної термінології,   давніх 
регіонізмів,  певних концептів (авторського бачення),  ілюстративного  та  картографічного  матеріалу.  

Український Читач  (як і галіцìйський;   як і євро-американський;   Вòрон СС)  раніше майже 
не стикався з таким типом видання  і, певна річ, не знає "як до нього підступитися" -  чи  з деяким 
певним òстрахом читати «по порядку», чи «по-дитячому / по-буратìнськи-вкрай’запàльно» вихоплювати 
довільно  якісь  "цікавенькі фрагментики"  і  намагатися  на  них  концентрувати  увагу …  

Пропоноване Авторами видання дійсно над-специфічне.  Амàторське.  Постмодернìстське. 
Мозаїчне.    Воно вабить і лякає …  Воно провокативно-звабливо пропонує заглибитися у його 
лабіринти  сенсів  і  таємниць;         …    або ж  -  відкласти  «на далеку полицю  -  на потім» …  

Читач має право на цей свій вибір.     Але все ж, якщо Він ризикне на «подвиг читання» таких 
«мудрèзних» книг, то, як прозорливо казав наш ỳкро-класик,   «… хто в них нирнè [пірнè - ?] аж до 
дна,  той,  хоч  і  трỳду мав дòсить  -  [він]  дùвнії  пèрли  винòсить …» (І. Франко).  

Сподіваюся, наполегливий та вдумливий Читач всеж досягне ще невідомого йому 
«інформаційного дна»  і  винесе  "на білий світ" скарби,  якими  є  -  як  Знання про Карпатський край, 
про  його  жителів,  їх  дивовижних  легенд,  так   і  Знання  про  втаємничені  перипетії  його Історії. 

Вірогідно, саме той Читач цілком свідомо зміцнить своє бажання ще більше занỳритися у 
невідворотну історичну проблематику, схоче розпочати свій власний пошук, стати на пùльній сторожі 
історичних Знаків та Сенсів, які мають відвічну логічну здатність «бути невловимими»  -  вперто 
втікати / зникати,  звабливо,  мов  Горгòна  з  грецького  міфу,  посміхнувшись  на  остàнок … 

Олег Гуцуляк, кандидат філософських наук, доцент, 
        президент  Асоціації  міфологів  та  атлантологів  України (АМАУ). 

================================================================================================ 

Тарас Прохàсько  -  Письменник новітньої, прогресивної формації  [П - з В.Б!], талановитий 
галичàнин ["наш",  Франкìвець;      за  реал-версією ВВС-2006 - сприймається "літературною Європою" 
в супер-трійці найпотужніших письменників сучасної України;  "Книга Року" ВВС-2013];   Лауреат 
державної  премії  ім.Т.Г.Шевченка-2019.  Навіть незручно було просити "Їх" приділити трòха уваги… 

Та, при недавній нашій з ним перед-презентаційній  бесіді,  висловив  (приблизно)  таке :  
 … - Друже Сергію !      Я дуже уважно прочитав сигнальний екземпляр твоєї новітньої книги 

["Пòсмішка Горгòни"] …  Ти "поробùв" щось незбагнене …  Неймовірно потужний міфо-фактаж,   
навàльне подання інформації  та  дивовижний спосіб її викладання,    невірогідно-реальні  версії,   
табуйòвані  палео-архаїчні  теми,  що  ніколи  не  були  доторкані  сучасними  науковцями.   

Античний таємничо-дивний світ - перед очима,  але у зовсім іншому форматі, у вкрай не 
традиційному лінгво-етимологічному баченні;    сучасненькі заялоджені "Хрестоматії  та Антології" - 
відпочивають !    Дуже  віриться  (хочеться сподіватися !),  що  це  -  дійсний  науковий  новоТвір …   

Я,  реально,  був  дещо  розгублений  і  по-доброму  вражений ! …   
Ходив я "навкòло неї",  ходив із-тиждень  -  нічого на цей твій потужний та невідворотний 

"вùклик суч. науковцям" сказати  не можу  -   все  тут є,  все  тут присутнє.   Книга ця  -  неймовірна …   
Вона виразна, добре впорядкована  і  цілком самоДостатня;   Вона дуже вàртісна  і  НІЧОГО 

більше  не потребує.  Тут  моєї  Рецензії  не має бути,  вона тут непотрібна.         Виклик зроблено …   
Але,  саме  тому   -  "суч. науковці"  в  реальній  небезпеці,  нехай  хỳтко  чỳхаються …   
Так-що,  дарỳй  за  мою  деяку  затримку  і  -  щиро  тебе  здорòвлю ! …   

================================================================================================ 

  … Ну от  -  берем в руки  наступний  неконвенцìйний  щоденник таємних  і дещо темних знань.  
Це "щоденник Темних і Загадкових сторінок" з Історії, збірник уявлень, домислів, тверджень, 

казок  і  географічних відкриттів, що "гідні  пана Тòлкієна" *.   Але  - це все  про ту ж саму  Галичинỳ. 
Це "словник з тлумàченнями", що не потребують дискусій, але викликають безліч питань, 

заперечень і навіть звинувачень.    Це альманах, що напевне вартий нового жанру, де можливі і 
допустимі  дивовижні  нанùзування на один образ певних різноголòсих поя́снень …   і  "відсебèньок". 

Але  -  варто взяти цей альманах до рук. Неймовірна кількість різнорідних і різноманітних 
пояснень, тлумачень  -  здавалося б  із  всім  відомих,  так  званих  «відкритих джерел»,  вже давненько 
знаних  і  почутих  нами,  та   все ж  -  в  найнесподіваніших  контекстах  і  аспектах. 

Це своєрідний "щоденник [вкрай-затя́тої] людини", що натхненно і вперто віднахòдить і 
каталогізỳє  все,  що  хоч  віддалено  може  стосуватись,  взятої  з  інфернàльного  вокабуля́ру,  теми.  

А тема  -  Дракон …    Звісно ж, «Пòсмішка Горгòни» - це, дуже ймовірно, натяк на різні 
«неЧисті» та  «магічні» символи, що століттями незримо витàють між нами.       Автори сумлінно 
продовжують глибинні зондажі в минуле Галичинù  -  на  свій  кшталт  глорифікỳючи і  акцентỳючи  в  
цьому  "словнику-довіднику-архіві"  найвідоміші  і  зовсім  невідомі  ознàки  та  знàчення.   

Звідси  і  парадоксàльна  «порівня́льна анатомія»,  яку  (хоча б  із  цікавості)  слід  погортàти.  
Навіть у розділі про гуцỳлів-опрùшків-розбишàк, свідомо проведено паралелі в «темні 

сторінки  природи  Людей»,  що  «від  Початків  Світу»  проживають  в  тих  гірських  країнах.  
Таку велику кількість зображень  жартома названої «нечистої сили» і «підступних àспидів», 

важко  навіть  віднайти  в  якому  небудь  іншому  популярному  укладенні.    Це інтригує …   
 



 

Для цікавих -  це ще й є спроба розробки "словничка амбіцій" - всього того, що ще не 
висловлене,  на  думку Сергія Вòрона,  в попередніх його випусках  про Гуцỳлів  і  Станіслàв "Рỳський".  

Здається, "Альманах" можна вільно розглядати в різних напрямках  - і з початку, і з середини,  
і  в  зворотньому  напрямку  -  з  кінця,   не  як  послідовність,  а  як  споглядàльну  Чùтанку [?! ВСС]. 

Я б обов’язково залишив цей альманах десь поряд  -  «під рукою»,  як  настìльну  атрàкцію …   
Ігор Панчишин,  екс-очільник  відділу  з  питань  охорони  культурної 

    спадщини  виконавчого  комітету Ів-Фр. міськРади. 
================================================================================================ 

… "Велетень" раціональної британської історичної науки Арнольд Тойнбі (prof. Arnold Toynbee) 
розглядає Історію Людства, як Круговерть локальних Цивілізацій, що змінюють одна-одну.  Тойнбі 
вважав,  що  існувало  13  зрілих  Цивілізацій,  не  враховуючи  "другорядних  та  недорозвинутих".  

В свій певний "історичний Час-Х", кожна Цивілізація мала чітко відповісти на певний 
жорсткий історичний «виклик».   Своєрідна нагàльність тих «викликів» та  безумовна щùра 
відвертість «відповідей» і визначàла специфіку кожної Цивілізації, ієрархію її соціальних цінностей 
та   концепцію  "сенсів  її  існування".   

Доволі відомий Сергій Вòрон та загадкова Анна Корвін, використовуючи широчезний 
фактаж, жорстку логіку та  дивовижну інтуїцію, розв’язують сакраментальне питання Спадковості 
Надбань "з іншого боку"  -  об’єднуючи  Історію Людства  в  єдиний  перманèнтний  процес. 

Автори, із невірогідним "шостим відчуттям Юнга" (Jung / Young), відважно заглядають в 
темні,  "вже  незнані  нашими  науковцями",  глибини  Європейської  Історії  та  Культури.   

Вірогідно, це зовсім недарма,  це має свій таємний, наперед визначений, СЕНС;      вірогідно  -  
завдячуючи саме цим двум "неадекватним" Авторам, нас всіх із Вами ще чекають попереду 
неймовірні  відкриття  нашої  власної, "Гàлицько-Карпàтської Атлантùди" …  

                    Василь Ленюк,    ветеран Майдану-2014,   ветеран АТО,   Кавалер Ордену "За Мужність";  
    Почесний  Хранитель Александрійської Бібліотеки   та  Архіву  кн.Ярослава Мудрèзного. 

================================================================================================ 

Сергій βòрон, незалежний дослідник. 
"… Ну от - беремо в руки наступні неконвенцìйні рецèнзії / резюмè …" …   

Чотири непересічні, інтелектуально-над’розвинуті 
Особистості, чотири не заангажòваних погляди на вкрай-дивовижні  
ніби’то-реалії  прадàвніших,  "дремỳчих"  часів …   

  Дивним є те, що сучасним нашим мудрагèлям-філософам 
та нео-інтелектуàлам-"культỳроТехнòлогам", властиві напрочуд 
просторікувàті базìкання  "… про природу геополітùчних та  

людських відносин,   про  амбіцìйність сприйняття інфернàльного вокабуля́ру,    про  їх  глорифікàцію і  
концептуалізàцію …",  інші  певні  відСебèньки / витриБèньки …      Ці  глòссики, ці "страхітливі 
словоБлỳддя", тим пàцикам-"хрùзоСтòмусам" було зомбòвано-прищèплено ще в часи їх студіювання 
та  юнацьки-натхнèнного  "поїдàння / вигризàння  науки  мудрèзного сакрàльного словоТвòрення" …   

Вільно ширя́ючи[сь] у патетùчно-високоМудрих "власних небесах", користуючись від 
молодших років свого життя  надСелекцìйними  джерелами споживання-спілкування,   вони ніколи й 
не вчилися "іноді приземля́тися";    вони  щільно-свідомо  забули,  що й "до них" вже була ІСТОРІЯ  -   
ІСТОРІЯ  ІНША,  із  своїми  таємними  законами,  темними закỳтинами  та   діючими  реаліями. 

Все, що не вкладається у вùпещену призму їх над-елітарно-розвиненого VIP-інтелекту, 
сприймається  ними,  як  "невірогідні фантазії,  міфологічні вигадки  та  побрехèньки плебèїв …". 

В той самий час  - Люди, що натхненно зайняті Мистецтвом гуманітарного письменництва 
або реального архівного пошуку вàртісних історичних цінностей  -  набагато простìші / щирìші.  Вони 
"не  мỳдрствують  лукàво",  не  словоБлỳдять  кулуàрно,  впивàючись  власним  викрутàсомòвством …   

Тисячі науково-вмудрених Атлантòлогів щиро вірять в Атлантùду, свідчення про котру 
надав лише тільки ЄДИНИЙ  àнтик Плàтон (Platό / Pláton/os),  та  й  то  -  із сторонніх джерел, віддалених 
від  нього  у  Часі  на  8.000 років !      Але  -  вже  ніхто  не  глузує  із  тих  романтичних  "Мрійників" …   

То чом би й нам не вірити у РЕАЛЬНУ бутність страхітливо-могутніх створінь, позаМèжових 
Рèйдерів  - Дракòнів / Я́щерів,  що про них свідчать сотні давніх документів  -  свідчать ГЛОБÀЛЬНО, 
на  усіх  континентах,     свідчать ТОТÀЛЬНО,  у  всіх  народів  та   в  усі  відомі  нам  історичні  часи. 

Сучасні змії можуть впадати у летаргìйну спля́чку до 3-х років,  то що ж могли Змії Давні ?! 
Але,  у  суч. науковців не стає інтелектуальної потуги заперечити або  підтвердити цей реал.   
Будучи  невзмозі  самі,  вони  жлòбськи-скаредно  не  дають  зробити  це  й  іншим.   
Невідпòрно-точно нàдано походження пàлео-термінів жорсткої охорони та назв-синонімів 

розбійних угруповань в розвідці дерзновèнної  Άнни Кòрвін (Ά. de Corvinus)  -  що із слів попереднього 
Рецензента,  гідні  пана Тòлкієна * …  [J. R. R. Tolkien,  ще й  пані  J. K. Rowling / Роулінг,  та  ще  й  пан  
Stoker Brahm / Bram, Стòкеръ Брèмъ, романъ "Dracula" ("Count Dracula";  "Dracula Nosferatu"), 1897ρ.)] …   

До речі саме тут  -  [про «магічні» символи  та  «підступних àспидів»] …    вже-канонізòвані 
юнацтвом Tolkien / Rowling / Stoker мали безмежно-вільний доступ  та  брали за творчу базу своїх 
"феєричних  èкшнів"  саме інформацію із старовинних архівних прòто-манускрùптів,  що  безЗаперечно  
 



 

надало їм супер-статус геніально-прозорливих романістів сучасності.     Їх  натхнèнність  і  жертòвна 
наполегливість вражають  -  варто було би взяти ці творчі якості на озброєння всім слов’янським  
завзя́то-пихàтим  нерòбам  -  суч. muggle-науковцям …         С.Вòрон  та  Ἀнна Корвін  радо допоможуть. 

Автрùса / Авторèсса [au(c)tor / créateur] новітнього світоСприймàння, Άнна Кòрвін, впевнено 
надає "суч. українським лінгвістам / етимологам" пàлео-мàтричний, первинний, втрачений сучасністю, 
"Код Доступу"  до  розуміння реальної сутності  Давньої  європейської Охоронної Термінології. 

Якщо ці Знання не потрібні сучасній Україні  -  нехай Їх "приберуть до рук" та  вдало 
вùкористають  більш  розумово-розвинуті  спільнòти  "із  неукраїнського всесвіту". 

Було б шкода …      Цей давній таємничий Код, науковці всіх провідних університетів Світу, де 
створена  так зв. "Слов’янська кафедра",  ще будуть благоговìйно / шаноблùво та натхнèнно [вкрай-
тремтлùво "цьòмкаючи пàльчики гАннùчки / целỳя Άню́тінъı глàзкі"],  вивчати  багато  десятиліть. 

Якщо  не можете доПèтрати самі,  muggle  -  то, спробуйте хоча’б  фактично спростувàти ! …   
=====  «… Навòзну  кỳчу  разъгрєбàя,  Пєтỳхъ  нашёлъ  жемчỳжноє  Зєрнò …»  (Кръıлòвъ)   ======================== 

  … Сергій  βòрон  щиро впевнений, що  [мінімально  - в 
цьому таки столітті], вкрай-розбèщений нашою "дітòчою 
довìрливістю",  вкрай-лінùво-коматòзно-летаргìйний  так зв. 
"суч. науковий світ", буде не-в-змозі спростувàти / заперèчити 
Àвторські  доведення,   що  щедро  надані  в  цих  Рòзвідках.      

Бо мовлено було йому, Сергієві, «зВерху» : "… якщо ти 
просвітлений «своєю величною Ідеєю» та щиро впевнений у ЇЇ 
правоті - тебе не здолають ніякою зброєю -  НІХТО,  НІДЕ,  
НІЧИМ,  НІЯК ! …"   («Ανακοίνωση»). 

Те ж саме підтвердили й мої товариші, що ось-тільки-но 
прочитали ці поточні Рецензії  -  толерантний до всіх "вже-не-
крилàтих" Горгỳльчик-Лùлик із позивним "Гуцỳлик"  та  
щироСèрдний, хоча й трошки "па-рỳсскі  дєрзко-нагловàтъıй" 
Змєй Горы́нъıчъ  / Я́щєръ Горгòнъıчъ,   

   із супер-позивним   "три-комфòрний Гриль" …   
 Здàлося би  тутечки  нагадати вам, "Людям", котрі вже є 

ПрямоХодя́чими,  вже безКрùлі / вже "безКрùлі"  та  вже  неВолохàті  [це  вкрай-наскрізь-впевнено 
сказав  нам  десь  із  5  століть  тому  давній  наш  друг-товариш  Гàля / Galilei] :                 

                 «Немає  більшої  ненависті,  ніж  ненависть  неЗНАННЯ  до  ЗНАННЯ !» …  
           На правах дружнього упорядника тих Розвідок  -  толерантний до всіх "не-волохàтих" 

                           -  Йєті-Каптàр-БігФỳт-Алмас'Ты́  із  позивним "Гнàтик-Волохàтик". 
 

Для нотаток :   ……........................................……........................................……........................................……................................ 
 *   -  Мій  старовинний  приятель,  товариш-митець  Ярослав Янòвський,  сказав  би  з  цього  приводу :    
    «… Нарешті,  Сергій,  ти «виріс»  до рівня  Тòлкіена  та  Рòулінг!                                             Див. кн. 
          А  може  це  Вони  «опустилися»  до  Тебе …».                     "Реквієм зламаним Крилам",  
...……………………………........................................………………………………………..……….……   Вòрон СС, Ів-Фρ, 2017. 
    …  "Екшн-Кòмікси" / "ЧароМỳтіє"  від  новітніх  "тòлкієнів" …            Вкрай образливим було б,  якби  нас     
         із  Άнничкою порівнювали із фон’Дèнікен’ом, із проф. Бèбик’ом   або й   з  яким’сь вкрай-брехливим,  
         локальним  нео-бòжиком / депутатом …     Але,  "порівняння  із Геніями"  -  це вкрай-почесно !   

Так  - ми старанно зробили все, що змогли на даний Час;     за  мінімальним рахунком,  це  -   
  наш  Первинний Внесок,  наш БлагоДійний Дарунок / "Гуманітарна Допомога  бідỳючим науковцям  
  України"  від  щедрих  Аматорів / "Невігласів"  Галичинù.                   Дата, Підпис, "мокра" Печатка … 

.…….…………….…...….................................................................................................................................................................….……  

...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 

...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 

...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 

...……………………………........................................………………………………………..….... : "когда  вєрстàлся  нòмєръ" - ... 

...……………………………........................................……………………………………..…...…  повідомлення  в ЗМІ України ... 

...……………………………........................................………………………………………..…...… [самий поч. березня, 2020] ….. 

...……………………………………………………………………..……….…….……..……….…………..…. 
    Як говорив мені колись Тàтко гІсторії  Герòдотос   -   "Я  обя́занъ  сообщить  то,  что  я  слъıшалъ   

    [о чёмъ  мнє  разъсказàли] …  но  вєрить этому  -  я  нє  обя́занъ …"  
...……………………………........................................………………………………………..……….…   (Ἡρόδοτος / Herodotos) … 
Переклад  з  російської  -  Авторів  ……….............…………………………………..….…….…………..……….…………..…. 
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Для нотаток :     
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 

 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................……………………….………...…  Ми   із  Вами  таки  пройшли  …...…. 
...……………………………........................................……………………………….…  і  Великий  "КорòнаВìрусний"  Піст, … 
...……………………………........................................…………………………….……  і  Великий  "Пасхàльний"  Карантин …  
...……………………………........................................……………………………….........…  і  тому - Величèзна  Нам  Честь ! … 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................……………………………………......…. «Ανακοίνωση  / Об’я́влення» …...... 
...……………………………........................................……………………………….…… Вòронове  "Послання  до  Городя́н" ..... 
...……………………………........................................………………………………….............… м.Ів-Фρ.,  21.03.2020ρ. ….........…. 
...……………………………........................................………………………………….............… Сам  створив, виробив … …...... 
...……………………………........................................………………………………….… Сам  розносив  флàєри,  [дуже] мерз …  
...……………………………........................................……………………………………..…..… Сам  вмовляв, роздавав … …. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 
...……………………………........................................………………………………………..……….…….…………….………………. 

...…………................................…………………………………………………………..….…….…………..……….…………..…. 
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Для нотаток  ……………………………………………………………………………..……………………………....………… 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...…..………………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 

Ось тут, на величезний мій власний жаль, і закінчується надана галіцìйському суспільству 
новітня диво-Книга ["Пòсмішка Горгòни …", її 1-ша, первинна версія];     на приватну думку багатьох 
"просунутих" мешканців підКарпаття, ЦЕ -"щось пàлео-футуристùчне, щось із прòто-Майбутнього", 
новоСтворений, надЗвичайний, невірогідний формат !  [бо  "… таких "пàнських" книжок Мудрагèлі 
ше не робили    …  Розкішна Бувàльщина для Дорослих, що й  Діткам  цікава-як-Кàзка…"]. 

Автори мудро продовжили створені ними ж "традиції крàфтового міксувàння", вдàло 
поєднуючи усталений / закостенілий, заялоджений дослідницький символизм  та  новітній власно-
вироблений стиль "Рèйнджера_Архівàріуса-що-блукàє-за-Краєм-Науки".  І тоді "ВОНО стається"   -  
саме той спалах Інтуїтивного проЗріння досвідчених Пошуковців, що його сміливо вже можна 
нарèкти, як винайдений в Галичинì "Історичний Екшн-модерн",  the Voron Fashion / Style. Саме так …  

Віддаючи на розсуд Читача бомбезні власні відкриття в царині РЕАЛЬНОГО походження 
назв службових Кланів, їх службових / урòчних Територій, і, навіть  -  походження назв давніх 
Народів  та  їх "пропалих в Часі" прòто-Країн, Автори всеж мають тремтливу Надію на те, що 
сучасний, інтелектуально-просунутий та вкрай-інформаційно-насичений Мудрий Читач, не сприйме  
їх  первинні  Досліди,  як  міфоТворчі словоБлỳдення  [як певні "нео-БЕБИКìзми"]. 

В своїх "примхливо / химерних" історичних нео-Розвідках, Автори сміливо впроваджують 
надзвичайно вдалий, вже ними не раз опробòваний, "вибагливо / вигадливо-непередбачуваний" 
симбіоз староЖитніх канонів "помираючої лінгво-науки" Етимології  -  із екзотичними мотивами 
древніх,  вже забутих Людством,  ЄвроАзійських міфологій. 

Їх числèнним авторським "містично-достовірним" інсталяціям, що базуються суто на 
перевірених  науково-історичних  світових  досягненнях,  властиві  барвисті,  квітчасті  композиції,  
в котрих соковùто-мерехтлùво проглядається вишуканий, витончений, добірний, СПРАВЖНІЙ 
"легендарно-казковий" таємничий колорит.  ЦЕ  -  концептуальне, вкрай-шанобливе, коректне 
клонувàння  кінцево-втрачених  або й  ніби’то-вже-відмерлих  фрагментів  Історії  Людства … 

Як бачимо із Рецензій наших Митців, що надані в початку Дослідження  -  віддана Галичинì 
новітня Книга [як і всі попередні Вòронові розвідки із серії "Темні Сторінки Русùнської Історії"],  має 
яскраво визначений, потужний міжНародний потенціал.  Нехай невìгласи спробують заперечити ! 

Відстоюючи свої власні новітні принципи, Автори свідомо залишають українським 
науковцям величезну Aposiopesis / Reticentia -  "Фігỳру Умолчàнія", чекаючи від Них вùваженого, 
вкрай-чесного "Ходу-у-Відповідь".    Може, Вони хоч цього разу наважаться вийти із тупèзного 
коматòзу, повилазять із своїх розкішних професорських кỳбел [Поберù "їх усіх" святà панДèмìя !],  
протруть  свої  запухлі  оченята  і  зрозуміють  нарешті   -   ХІХ століття  вже  пройшло !  

Інакше  -  чекає "їх усіх"  Капèць-імені-Вòрона …  
                 З повагою до Авторів  та  з надією до Наукового Світу -  Анатолій Пастушèнко, свідомий Patriot 
                 європейської  Галичинù,  мистецтвоЗнавець,  "Великий Білий Друг"  імператора Франца-Іосифа,  
                   Бабусі-Австрії   та   всього шляхетного клану Габсбургів. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………..…………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...…………..………………. 
……………………………………...……………………………………………..………………………...………………..…………. 
……………………………………...……………………………………………..……..…………………...…………………………. 
……………………………………...……………………………………………..……..…………………...…………………………. 
……………………………………...……………………………………………..……..…………………...…………………………. 
……………………………………...……………………………………………..……..…………………...…………………………. 
……………………………………...……………………………………………..……..…………………...…………………………. 
……………………………………...……………………………………………..……..…………………...…………………………. 
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