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Переднє слово
     

Кожну книжку треба писати, як 
заповіт.

  Олесь Гончар

Писати цю книгу мене спонукав ректор Національ-
ного університету «Острозька академія« ігор Демидо-
вич Пасічник, вважаючи, що люди поважного віку ма-
ють достатній життєвий досвід і володіють мудрістю. 
Саме тому їм належить поділитися своїми спогадами і 
міркуваннями щодо різних подій, які траплялися на їх 
життєвому шляху, і підсумувати здійснене в житті, від-
чуте, переболіле, пережите, передумане, осмислене 
й осягнуте, залишивши для нащадків пам’ять і доро-
говказ на життєвій стежині. Мені здається, що в наш 
час, коли видається дуже багато книг різної темати-
ки, у тому числі й мемуарної, писати життєві спогади і 
роздуми, можливо, не є дуже актуальним. Але в житті 
кожна розумна людина певним чином використовує 
корисну інформацію для творення самої себе. Адже 
найголовніше, напевне – не змарнувати своє життя, 
знайти себе в ньому і прожити гідно та красиво. То 
чи варто зволікати, відкладати на потім роботу над 
собою, над удосконаленням стилю свого життя. За-
слуговує на увагу те, що цей досвід і мудрість можна 
використати як для корекції власних поглядів на жит-
тя, ставлення до навколишньої дійсності, так і для пе-
редачі у спадок нащадкам. і що більше, рано чи пізно 
людина задумується над сенсом свого земного буття і 
шукає відповіді на глобальні питання: хто ми, для чого 
прийшли у цей світ і як прожити життя так, аби потім 

не шкодувати за «безцільно втрачені роки»? Як зна-
йти себе, коли відчуваєш внутрішній неспокій, який 
позбавляє тебе рівноважного психологічного стану? 
Через захоплення я шукав себе і утверджував свою 
стежину в цьому світі. 

Для того, щоб писати спогади, треба було своєчас-
но у процесі життя записувати свої спостереження, 
думки, враження і міркування з приводу тих чи інших 
подій. Я вже перебуваю в такому життєвому періо-
ді, коли хочеться підсумувати свої набутки творчого 
неспокою, відчуте, пережите і висловити свої мірку-
вання щодо цих подій та ситуацій, які мали місце в 
житті. «Спогади – це та хистка паперова кладочка, 
перекинута з минулого в майбутнє, яка вабить нас 
можливістю дістатися на той бік, пережити й зрозумі-
ти той час, який з погляду сьогодення вже неминуче 
залишається для нас невідомою країною», – заува-
жує Михайлина Коцюбинська. Усе те, що я пишу, було 
і залишається моїм життям, і в цьому сенсі вже те-
пер не варто нічого змінювати. Хотів би залишити в 
дарунок для нащадків щось вагоме, суттєве. Цим да-
рунком на сьогодні можуть бути мої книги: «Гармонія 
розуму й душі» та «Життєві спогади і роздуми», праця 
практично завершена, хоча думки продовжують на-
низуватись одна на другу. Свого часу Павло Тичина 
писав: «Отак роки, отак без краю на струнах вічності 
перебираю». Не маючи відповідного досвіду, важко 
писати книгу з життя. Саме тому я не можу не ви-
користати деяких перлин народної мудрості з книги 
«Гармонія розуму й душі». Допускаю, що буде чимало 
недоречностей і завищених самооцінок як результат 
мого світосприйняття навколишньої  дійсності.
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