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До сьомої збірки психолога Володимира Моргуна ввійшли вірші 
попередніх («Дотики душі», «Октава кохання», «Визнання і небуття», 
«Незалежність і Майдан», «Поетична психологія та психологічна поезія», 
«Україна і Майдан») і нові твори, що спрямовані на запобігання небезпечних 
явищ, які породжуються крутими політичними змінами, - великої ейфорії або 
великої депресії людей. Адже надвисока ціна перемог Євромайдану - 
подвійний геноцид українців (!?) у XXI столітті (військово-кривавий на 
Донбасі та етнічно-демографічний у нашій діаспорі в Росії) - викликає трагічні 
почуття. Психолог намагається достукатися до людських сердець і переконати, 
що регулярні соціологічні моніторинги громадської думки, своєчасні 
референдуми та вибори депутатів за відкритими списками - ближчі до 
мирного народовладдя, ніж люди-мішені на Майдані з обох боків барикад.

Післямова відомого психолога і персонолога Валентина Рибалка посилює 
позицію автора щодо побудови громадянського суспільства в Україні, де 
вдасться, сподіваємося, почути і волю Бога, і голос кожного. У книзі 
«Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні 
аспекти» (2010) В. Рибалка передбачив Революцію Гідності. Майданівці, хто 
ознайомився з нею, вважають її підручником цієї революції, хоча, на жаль, і 
досі не перечитали його уважніше.

Чи буде також прочитане і почуте попередження про Майдан-3 у вірші 
автора «Майдан чи... ешафот?», назва якого стала назвою всієї збірки? Адже 
альтернативи мирному компромісу з Росією немає, хіба що - війна до 
останнього патріота України (!?). Автор наполягає на негайному повторному 
підписанні не «фейкового» меморандуму, а юридично відповідального 
Будапештського договору про гарантії незалежності, цілісності та безпеки 
України (подібно Австрії, Швейцарії...).

Вірші російського барда Юлія Кіма («Пісня п'ятої колони») та 
української поетеси Людмили Овдієнко («Війна висмоктує з нас кров») 
співзвучні світогляду автора і доповнюють панораму подій.

Своїми враженнями, думками і побажаннями читачі можуть поділитися 
за електронною адресою: v.f.morgun@gmail.com
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