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«Моя пір’їна – це моє перо, коване на камені терпіння і шліфоване кришталем вод. За ним іду я, як 

за плугом, і вслід за давнім волхвом промовляю: 
Книга ця – замість тіла мого, 
Слово це – замість душі моєї. 

Мирослав Дочинець про книжку «Карби і скарби» 
 

Серед творів прозаїка, які отримали широке визнання, роман «Вічник». Філософ, публіцист, 
голова Пен-клубу Євген Сверстюк назвав цей роман «книгою століття» в українській літературі. 
«Від «Вічника» віє чистим вітром з гір. Це більше ніж література. Там є та глибинна справжність. 
Більшість людей зацікавилось головним героєм як цілителем. Світ хворий і хоче зустріти свого 
доброго лікаря. Це роман, який вчить і який дає образ людини, що вчиться все життя», – 
наголошував Євген Сверстюк.  
Головний редактор «Української літературної газети» Михайло Сидоржевський відзначив, що 
поява «Вічника» стала резонансною подією в українському культурному світі. «Якщо така книжка 
затребувана суспільством, то це свідчить про те, що воно дійшло до якоїсь нижчої точки свого 
руху і починає шлях до оздоровлення», – каже він.  
«Твори М. Дочинця «підмикають» читача до інтелектуального поля всієї літератури. Це окремий 
материк нашої літератури» (М. Слабошпицький). Це книги «глибокого дихання» (В. 
Базилевський), «книги, принесені янголом» (П. Сорока).  
Роман «Вічник» був перекладений російською мовою, готується також переклад англійською. 
Проте сам Мирослав Дочинець не сприймає своєї книги іншою мовою, ніж українською. «Я не 
можу це читати, це мертва дитина для мене, чесно кажучи, хоча я дуже поважаю письменника, що 
працював над цим. У перекладі зникло те, що було поміж рядків», – вважає автор. У творах 
письменника «між рядками живе горний дух, нурт живої природи, правда про людську душу в 
цілісній світобудові».  
Про книжку «Многіїї літа. Благії літа» доктор медичних наук, академік В. Білоног сказав 
наступне: «Маємо унікальний, осмислений і пронизаний істинною духовністю устрій життя однієї 
людини. Людини звичайної водночас незвичайної. Це не просто безцінні крихти набутих знань і 
вмінь мудрого карпатського старця, це – Система. Вибудувана на тонкій інтуїції і вивірена 100-
літній досвідом. Вона з користю прислужиться кожному, в тому числі великою мірою і нам, 
медикам. Це свіжий струмінь у сучасні дієтологію, валеологію, геронтологію, соціальну 
психологію і людинознавство. Уважно і вдумливо це слід читати і перечитувати, неначе дрібними 
ковтками п’єш живу воду».  

Мирослав Іванович Дочинець народився в сім`ї вчителів 3 вересня 1959 р. у місті Хусті 
Закарпатської обл. Батько майбутнього письменника Іван Юрійович закінчив з відзнакою 
філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, але мусив учителювати в 
школі-інтернаті й ПТУ, оскільки відбув шість років ГУЛАГу «за націоналізм». Мати викладала 
географію.  
Друкуватися почав з шостого класу в дитячих виданнях. 1977 року вступив на факультет журналістики 
Львівського університету імені Івана Франка. Професійну журналістську роботу розпочав 1982 р. в 
газеті «Молодь Закарпаття». 
1990 р. заснував у Мукачеві газету «Новини Мукачева», співробітничав у якості власного 
кореспондента з іншими закарпатськими, республіканськими та всесоюзними періодичними 
виданнями.  
1998 р. заснував у Мукачеві видавництво «Карпатська вежа», у якому як головний редактор і директор 
підготував і видав упродовж п’яти років понад 100 видань.  
Твори автора перекладалися російською, угорською, словацькою, румунською, польською, 
французькою, італійською, англійською, японською мовами.  
Одружений, має дітей, онуків. Захоплюється садівництвом.  



Звання, премії 
1998 – звання «Журналіст року Закарпаття». 
2004 – лауреат Міжнародної літературної премії «Карпатська корона». 
2012 – відзнака «Золотий письменник України». 
2014 – лауреат національної премії України ім. Тараса Шевченка за романи «Криничар. Діяріюш 
найбагатшого чоловіка Мукачівської домії» та «Горянин. Води Господніх русел».  
2016 – лауреат премії «Українська книжка року» у номінації «За видатні досягнення у галузі 
художньої літератури» за видання «Синій зошит. Аркуші днів світящих» та «Лад».  
 
Книги 
«Триб» (2017). П’ятикнижжя;  
«Розрада-гора. Під Вороновим крилом» (2017);  
«Мафтей» (2016); 
«Лад» (2016). Трикнижжя; 
«Книга надиху. Уроки світу, Неба і людей» (2015);  
«Карби і скарби. Посвіт Карпатського світу» (2015);  
«Історії. Мирослав Дочинець» (2015); 
«Синій зошит» (2015);  
«Криничар» (2014);  
«Лад» (2014). Трикнижжя; 
«Світован» (2014); 
«В’язень замку Паланок» (2013) 
«Вічник. Сповідь на перевалі духу» (2012). 
Серед ранніх творів Мирослава Дочинця збірки новел і публіцистики («Гірчичне зерно», «Хліб і 
шоколад», «Руки і душа», «Душа Мукачева»), добірки оповідань, нарисів, есе («Він і вона», «Гра в 
ляльки», «Булава і серце»), повість («Оскал собаки»), романи («Лис у винограднику») та ін.  
 
Офіційна сторінка М.І. Дочинця: http://miroslav-dochinets.com/  


