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     Тема: Юрій Шевельов –правда, 
віра й вірність українській мові. 
Мета: показати ставлення Юрія 
Шевельова до української мови; 
з`ясувати позицію  радянської 
влади щодо мовознавця; 
продемонструвати особливості 
мови й  принципів Юрія Шевельова. 



Юрій Шевельов 

 мовознавець, історик 
української літератури, 
літературний і театральний 

критик, активний учасник 

наукового та культурного 

життя української еміґрації. 

Професор Гарвардського, 

Колумбійського 

університетів. Іноземний 

член НАН України (1991). 

1949 — доктор філософії.  



Автор 17 книг та низки 
фундаментальних наукових праць, 
зокрема: «Нарис сучасної 
української мови» (1951), 
«Передісторія слов'янської мови: 
історична фонологія 
загальнослов'янської мови» (1965), 
«Історична фонологія української 
мови» (1979). 



Проти посткомуністичного 
руху 

МОВА  

 Чиста 

 добірна(в стилі 20-х років) 
 вільна від русизмів 

 і американізмів. 
 

   
 



Релігія. ДОСЛІДЖЕННЯ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

 Україна               Бог 
український 

269 разів 

1281 разів 





“МОСКВА, МАРОСЕЙКА” 

•Газета “Наша віра” двічі 

передруковує блискучий твір 

Шевельова “Москва, Маросейка” . 

•Стаття Юрія Шевельова «Москва, 

Маросейка» написана в 1954 році, в 

Бостоні. У СРСР в цей час помпезно 

святкували 300-річчя возз'єднання 

України з Росією. Шевельов не 

сумнівався, що святкування 

Переяславської Ради неминуче 

колись закінчаться. За висновками 

його матеріала, для України аж ніяк не 

все було втрачено. Потрібно тільки 

знати своїх головних ворогів. І він їх 

назвав: Москва - кочубеївщина - 

провінціалізм. 



Принципи радянської влади 

    Покірні телята, нерозбірливі 
підсвинки, байдужі барани і 
натренеровані пси – в одну 
кошару, а горді олені і всякий 
чистоплотний звір – в зону, де 
полювали і наглядачі, і 
браконьєри. Серед останніх і 
світового рівня славіст Юрій 
Шевельов. 
 

 

 





Лист до Євгенія Олександровича 
                                                  5 жовтня 1993 рік 

     Дорогий Євгене Олександровичу, дістав Вашу книжку. 
Безмежно добре, що ви її видали. Вона потрібна як повітря. 
Стилем, духом, гармонією життя й слова, вірою… Можна було б 
довго перелічувати, чим ще. Коротко- це справжня книжка 
справжньої людини… 
 

Є різні способи глузування з людини, деякі дуже вишукані. 
 



Радянськими очима 
     Високий талант дратує 

всяку пересічність : “він 

говорить так, наче нас 

нема…”, “ у нього ж і своя 

мова, і навіть правопис 

свій…”,  “звичайно, наші 

напрацювання для нього купа 

хмизу…” 

Насправді: серйозний, 

відповідальний; його праці 

мають наукову ґрунтовність, 

об`єктивність, конкретність. 
 



    “НАШ ОБОВ`ЯЗОК ГОВОРИТИ ТУТ ТЕ, ЧОГО 
ТАМ СКАЗАТИ НЕ МОЖНА; СПРОСТОВУВАТИ 
НЕПРАВДУ, ЯКА ЧАСОМ ШИРИЛАСЯ ЗВІДТИ; 
НЕ ДАВАТИ В МІРУ НАШИХ СИЛ ЗГАСНУТИ 
ТОМУ ВОГНЕВІ, ЯКИЙ ТАМ ЗАПОПАДЛИВО 
ЗГАШУЮТЬ; СТВОРИТИ ДОРОБОК, ЯКИЙ 
ПЕРЕЙДЕ В МАЙБУТНЄ І ЯКИЙ І СЬОГОДНІ 
ВІДІГРАВАТИМЕ СВОЮ РОЛЮ ТАМ”  

Ю.Шевельов 



ВИСНОВКИ 

Ми не шукаємо у спадку Юрія Шевельова 

сховища діамантів – ми розуміємо, що там 

головне – дорога об'єктивної пошукової думки, 

очищеної від фальші й лукавства. Ми вдячні 

йому й тим, що зберегли таку дорогу в люті часи, 

коли конвой зганяв усіх на «ленінську путь», де 

вислужувалися до втрати обличчя і ставали у 

машині «гвинтиками» тисячі літераторів і 

науковців, засмічуючи інформаційний простір 

напівправдою, вигідною комуністичній верхівці. 

У тих завалах фарисейства й досі блукають 

«мертві душі» посткомунізму та розгублені 

спадкоємці плюшкінських багатств. 
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