
   ЄВГЕН СВЕРСТЮК ПРО 

ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА 

Виконала: Боренко Дарина 
ЛА-51 



Мета семінару: 

Дізнатися, хто такий 
Юрій Шевельов і чому 
сьогодні він є такою 
видатною постаттю. 
 



Навіщо було гестапівцям уже 

перед віступом полювати за 

членом проводу ОУН, коли ясно 

було, що завтра прийдуть 

большевики, і хай вони мають 

клопіт з українськими 

націоналстами. 

Але німецька розвідка мала  

інформацію, що Ольжич є тією 

особою, через яку українське 

підпілля може вийти на зв’язок з 

європейським рухом опору. 



Шевельов не був політичною 

фігурою 

Оскільки його концепція про походження 
української мови безпосередньо зі 
спільнослов’янської, ні його особистість не 
піддавалися використанню в ідеологічних 
цілях, то залишалося його здискредитувати.  



У змаганні із 

системою лжі і 

безчестя виробився 

чіткий і 

безкомпромісний 

стиль науковця і 

літератора Юрія 

Шевельова. 



“Я жив ідеєю створити творчу атмосферу 
навколо письменників, вирвати таланти з 
мряковиння життя серед обивателів, збудувати 
палац духу, новий і звужений варіант 
Платонової республіки митців розуму і хисту, 
закласти підвалини для появи кінець кінцем 
видатних творів слова. У дальшому мені 
ввижалося ширше об’єднання митців…” 



Юрій Шевельов і Олесь 

Гончар 



Розмова Євгена Сверстюка з 

Юрієм Шевельовим 

- Сьогодні йду до Олеся Гончара. 
- Ви так кажете, наче йдете до цитаделі 
соцреалізму. 
- Ні, маю запрошення, і я маю до нього 
симпатію. 
- Це не дивує мене, бо й сам я був не те, щоб 
апологетом, але напевно захисником “Собору” 
Гончара.  



Вони залишилися носіями навіть не 
комуністичних переконань, а носіями вірусів 
лукавства, напівправди, лакомства нещадного. 
Люди без духовних цінностей, вони з легкістю 
дикунів розмінюють правду і святиню на 
ласощі сезону. 



Висновки 

Юрій Шевельов був не лише мовознавцем, 
істориком, літературним критиком та 
філологом. Він був душею України. Шевельов 
боровся за розквіт української літератури, мав 
свою політичну точку зору, яку відстоював і 
показував у своїй діяльності. Ця людина – 
особистість, про яку не можна не знати і яку не 
можна не поважати за його наполегливість і 
любов до літератури свого народу. 
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