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Попередня Презентація  книги, що первинно називалася  «ТІНЬ  ІМПЕРАТОРА»,  відбулась 16.VI.2013р.  
в  м.Івàно-Франкìвськ, Україна,  під час персональної виставки  В.Нàйденової    

«Феї   та  Дракони»  в  мистецькій  галереї  «Бастіон»   («ART na MUR»). 

До уваги тих, хто кохається в мистецтві Кольору та Слова, не зважаючи на те - «вийшли 
вони» від вшанованого, офіційно визнаного Митця чи від чарівної маленької, але напрочуд розумної 
Дівчинки  -  пропонується незвичний альбом-альманах новітнього спрямування, альтернативного 
формату, третій із серії «Жесть Замєчàтєльнъıх Людєй» (ЖеЗЛ).  

Звичайно ж, ця книга-opusculum  -  для «вже дозрілих» молодих галузей суспільства, що 
прагнуть «неодмінно осягнути неосяжне» …    Як  і попередні андеграундові роботи, присвячено цей 
номер дуже-дуже непересічним особистостям, що живуть серед нас та щоденно із нами спілкуються. 

Тут розглянуто творчість відомих в Галичині та далеко поза її межами митців - Леон 
Кондрачỳк, Микола Павлюк, Вèсела Нàйденова;  майстерність їх неординарна, вражаюча  та …  на 
тлі «вікопомних звершень» офіційного «мистецтва»  і  діянь міських можновладців, вона «непомітна».  

Висвітлені тут митці надзвичайно різнопланові у виявах свого творчого натхнення.  
Реальними плодами їх звитяжної праці є живопис, графічні роботи, скульптура, вироби «від народних 
промислів»,  письменництво  та  поезія,  художній  декор  будь-якої  площини  та / або  об’єму. 

Якщо творчість Л.Кондрачука і М.Павлюка вже давно є визнаною та декілька разів на рік 
проявляє себе у різнопланових виставках, то цього не можна сказати про творчість В.Найденової :    її 
буремна юність пройшла-промайнула в численних мистецьких «концептуальних» акціях, імпрезах, 
бієнале,  перформенсах,  химерних  інсталяціях  та  дослідницькій  роботі  на  "рідних їй Балканах".  

В унікальних перекладах на українську мову польових розвідок С.Вòрона, частково зроблених 
В.Нàйденовою, є поважним яскравість поданих текстів та вживаних нею старожитніх висловів  і, 
напрочуд супутне автору, її власне бачення стрижня сюжету («in media res»).   Саме така колоритність 

/ самобутність  і  відкриває  нам  в  цій  жінці  дар  «майбутнього  популярного  перекладача». 

Фактично, у тисяч творчих особистостей «планети Україна» в певний час їх ментального 
дозрівання були «зламані їх Творчі Крила», не була надана можливість повної індивідуальної само-

реалізації.   Це  -  вкрай ганебне, анти-суспільне явище, що «грає на руку» недоброзичливцям нашої 
держави;   воно  не  властиве  для  розвиненого суспільства,  що  ніби-то  «сміливо крокує у Європу» …  

Дещо стисло, з надією на їх подальші потужні роботи, висвітлено мистецьку діяльність 
молодих пàростків Франківського «андеграундового бомонду»  - це Ярослав Яновський, Надія 
Павлюк-Ротерман,  Пєчуріна Анна.    Вони є  «narrabilis»  -  гідні  цієї  оповіді.  

Якщо  вчасно «надати їм Крила»  -  вони  облетять  увесь  Світ ! 

«Відходячи від канонів» Резюме, скажу :   книга коренево перероблена та доповнена.  Певна 
річ, «накрапане та пороблене» тут Автором не є суто мемуарною белетристикою, немає тут і глибоких 
роздумів та філософських мудрувань.  Не знайдете тутечки і витончено-вишуканих мовлень  / промòв 
(«oratio munda»).  Як пробурмотів би Horatius - «... sermones ...» -  "сочинєния на обы́дєнном язъıкє ... ".  

Мені хотілося викласти основні віхи свого ніби-життя на фоні реалій «вже_сьогоДення» 
нашого Міста і Галичини в цілому.  Хотілося «пройти Поле [Життя], розсіваючи зернята / насіння 
[Знання]» («inSequi arva semine jacto»);    хотілося ще когось розмістити серед Зірок («inSerere aliquem 
Stellis») …     Також  -  хотілося надати якомога більше цікавої, незвичної «Інфи» саме про ТУ «нічим 
незнищувану» точку Простору, де і мені, і багатьом іншим «неадекватним» особистостям довелося 
«покутувàти»  строк  свого  земного  Відбування  (чи може й Покарання).  

І цей наш «життєвий простір» не вимірюється квадратними метрами або гектарами ареалу 
існування  -  тут, у кожному виробі рук людських, закладено міліарди-міліардів тераБайт інформації 
кінетичної, духовно-психічно-ментальної.   Із допомогою моїх найближчих товаришів, народилися всі 
мої книги, витяги з яких я тут насмілився навести   -   як найбільш показові, найбільш характерні в 
царині мого світогляду  на  буденні «істини»,  на  життя  в колі родини  та  суспільне наше існування.   

Станіслàв [так зв. суч. «Івàно-Франкìвськ»]  -  це Шàмбала галіційського менталітету;  ми не 
винні в тому, що життєві обставини нас «опустили на дно життя» саме тут.  Те саме могло б статися з 
будь-ким із нас  і на Чукòткє  і в МікроНèзії,  в Парижі,  в Монрòвіїї  або й  на Березі Слонової Кістки.   

І вже  не є таємницею,  що  сучасно-паралізовану  Галичину «здобула»  новітня  деГенерація -  
плем’я  Шмаркатих Пожирачів Піци,  Байстрюкù Незалежної у_Країни.   Невже це - початок Кінця (?!!) …   

Але Людина налаштована так, що навіть в часи найстрашніших своїх життєвих потрясінь, у 
крайніх труднощах, знедолена та зневажена, Вона все ж намагається вгледіти момент «майбутнього 
свого Очищення» або ж «Очищення в ім’я Майбутнього» …    І саме це надає нам сили  -  тихо радіти 
мізерним крùхтам свого побутового «щастя»,   шалено та вперто боротися за від_термінування 
Невідворотних  втрат,     шалено та віддано любити тих, кого потрібно би вбити негайно / знищити 
безжально,   шалено та просвітлено довгі роки надіятися на обов’язкову досяжність Недосяжного …   

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

 
 



 

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

…  тихо  радіти  крùхтам  «щастя», …   

…  шалено та вперто боротися …   

…  шалено та віддано любити …   

…  шалено та просвітлено довгі роки надіятися …   

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

 

Місто моє,  я так багато думав про Тебе, радів Твоєму відновленню та журився Твоїм втратам ! 

           … Я́ сдєлал всё, что мог …     «спасибо» -  нє говорù;   
          в этом мнє очєнь помог Бог  -  Єго и благодарù ! …  

І не буде пихою / бундючністю сміливо вважати, що я, всі мої Помічники / Товариші / Друзі  
(«perNecessarii  mei»)  та  всі  наші  Нащадки  -  «Замєчàтєльныє Люді», бо в усіх нас вже присутня 
певна, напрацьована поколіннями та історичними обставинами, іконоБòрча «Жерсть».  Якщо ти 
просвітлений «своєю величною Ідеєю» та впевнений у ЇЇ правоті  -  тебе не здолають ніякою зброєю  -  
НІХТО,  НІДЕ,  НІЧИМ,  НІЯК !               Саме про це  і  йдеться  у «книзі»,  що її  Ви тримаєте  в руках.  

                 На правах упорядника цього Альманаху - Сергій Вòрон. 

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

 

Контакти  для  довідок  та  пропозицій  - 

тел :  + 38       066  918  65  80   

E-mail :    VORONSSQ@gmail.com  

            -  Сергій  Вòрон.  
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……………………………………...……………………………………………..………………………...……………… 

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

……………………………………...………………………….……….…………..………………… Cергій Вòрон …… 
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