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 Авторський проєкт доктора філології Ірини 
Фаріон «Академічні майстер-класи: Від книги до 
мети», що триває п’ятий рік (2011–2016), пере-
дбачає щомісячне запрошення відомих науковців 
та митців із презентацією їхніх творів та широ-
ке медійне висвітлення. За цей час у проєкті взяло 
участь 40 авторів. 
 У пору інформаційної заблокованости українсь-
кої науки та культури такі живі зустрічі покли-
кані доносити до загалу інформацію про наукові та 
мистецькі здобутки і формувати націєцентричні 
інтелектуально-мистецькі середовища.



К Н И ГА – РОЗ М О В А 
К Р ІЗ Ь В І К И: 

завдяки Вам: ви при-
ходите по книжки від 
запрошених авторів та 
по живе спілкування з 
ними. Вони пишуть про 
різне і по-різному. Проте 
всі дарують нам духову 
та інтелектуальну енер-
гію українського світу, 
на яку завжди спраглі ро-
зумні та вільні українці. 
Після цих зустрічей ще 
надовго зостаються від-
світи чару спілкування 
і співдії. Усі ми огорнуті 
ідеєю української спіль-
ности і свободи. Саме це 
заохочує цей проєкт тво-
рити далі.

Ми працювали у час 
війни, обізваної АТО; у 
час прірви між Героями 
війни та «однотуровою» 
владою; між ідеалами 
людської та національ-
ної гідности та мораль-
ної деградації влади та 
її обранців також; між 
нашими потребами та 
можливостями; між пе-

Завершився четвер-
тий сезон проєк-

ту «Від книги до мети» 
(2014–2015 рр.). Його 
гості: актор і письмен-
ник Антін Мухарський 
(Орест Лютий), науко-
вець і журналіст Ми-
кола Тимошик, філо-
соф і видавець Олег 
Фешовець, психолог і 
видавець Богдан Троя-
новський та священик 
Севастіян Дмитрух, 
видавець Орест Кос-
сак і науковець Оксана 

Микитюк із презента-
цією праць видатного 
мовознавця Святослава 
Караванського, пись-
менник та журналіст Во-
лодимир Лис, науковець 
і політик Ірина Фаріон, 
поетка, зв’язкова Романа 
Шухевича, легендарна 
українська повстанка і 
борчиня Ольга Ільків. 

Ми працювали від осе-
ни до осени 2014–2015 
років. Ви були співтвор-
цями наших зустрічей, 
які тривають передусім 

діялог з досвідом, монолог з собою



Як не мене, вдаривши, 
націю не проб’єш, коли 
вона матиме на собі пан-
цир власної традиції, 
хребет націоналістичної 
ідеології та м’язи при-
родної мови. Задля цієї 
триєдности творимо 
цей проєкт уже четвер-
тий рік, у п’ятому про-
єкті відбулося вже три 
зустрічі. Словом, ми не 
схилилися – ми злегка 
присіли, щоб зав’язати 
воєнні берци і перезаря-
дити автомат. Крім ста-
левих, він має інші кулі 
– словесні та інтелекту-
ально-мистецькі. Вже 
200 років найвлучніші  з 
них – Шевченкові:

Автор і організатор 
проєкту

 доктор філології  
ІринА ФАрІОн

чальним прозрінням і 
горінням усупереч усьо-
му. Ще більше спрагли-
ми на моральні констан-
ти, національні первні та 
інтелектуальні здобутки 
ми ставали. 

Не маємо часу на пе-
чаль, попри жнива смер-
тей на далекому Схід-
ному фронті; попри 
комплекс малоросійства 
у певних середовищах, 
посилений, а не змен-
шений війною; попри 
безпрецедентне розми-
нання з шансом стати 
реально духово неза-
лежними. Суспільство 
надто повільно реагує 
на виклики часу: недо-
чуває, недобачає, недо-
ходить – НЕ ВСТИГАЄ і 
злоститься не на те, що 
треба. Роздвоєність стає 
ознакою психічного ста-
ну більшости. Втома від 
боротьби  паралізує рух 
догори з ями московсь-
кого колоніялізму: мос-
калізація гуманітарно-
го простору триває вже 
під патріотичними гас-
лами – «рускоязичниє 
патріоти», «єдіная стра-
на», «толєрантность», 
«національна ідея – це 

союз з Европою», «рік 
англійської мови в Ук-
раїні». Все це нові об-
гортки для незакінченої 
постійної культурної 
війни з українцями в Ук-
раїні – і то в час відвер-
тої, показової, класичної 
війни на Сході. Ця війна 
можлива тільки через 
духову поразку, себто 
національну (мовно-
історичну і культурну) 
несвідомість чи недо-
свідомість українців 
ще від далеких ХVII, 
ХVIII, ХIХ і зрадянще-
ного ХХ століть. Через 
його малоросіянізацію 
українців.

Ворог це добре знає і 
блискуче використовує: 
«Якщо ворогові суджено 
бути переможцем, а нам 
переможеними, то це 
сталося великою мірою 
через те, що цей ворог 
і в минулому виявляв і в 
сучасному виявляє надз-
вичайне уміння у тому, 
щоб знаходити слабкі 
місця в нашій структурі 
– і по них із цілою силою 
ударяти» (Іван Лисяк-
Рудницький, «Русифі-
кація чи малоросіяніза-
ція»).

~ 4 ~

дІ я лО Г З дО с В ІдО М, М О Н ОлО Г З сО б О ю

У чужому краю
Не шукайте, не питайте

Того, що немає
І на небі, а не тілько

На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля 

(Тарас Шевченко).



МиСТЕЦЬКА  
   ТВОрЧІСТЬ

2008 року заснував гале-
рею незалежного мистецтва 
ANTIN’S COLLECTIONS, 
що стала відома масштабни-
ми проєктами «Жлоб-Арт», 
«Сільський гламур» (колек-
ція українського кітчевого 
живопису 30–60-х років ХХ 
століття), велика українська 
мультиплікація «Все, що за-
лишилось». 2009 року Антін 
Мухарський заснував СВХ 
«Воля або смерть», 2014 року –  
мистецьку платформу «Ук-
раїнський культурний фронт», 
стартом якої став культуро-
логічний проєкт «Майдан. 
(R)Еволюція духу». 

Літературний доробок авто-
ра налічує 8 великих творів 
на різноманітну тематику: 
автобіографічний роман 
«Доба» (сповідь молодого 
бандерівця) (1995, 2012), ро-
ман «Попса для еліти» (2003), 

З у с т Р І ч  І З   у К РА ї Н с Ь К И М  А К тО Р О М , т е л е В е д у ч И М ,  
М у З И К А Н тО М , п И с Ь М е Н Н И К О М

АН тО Н О М М уХАРс Ь К И М

11 В е Р ес Н я 2014 РО К у
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… ми знову, як і сто, як і триста, як і вісімсот років тому, першими приймає-
мо удари азійської орди, захищаючи своїм життям Европу, яка в цей час спокійно 

п’є каву, заїдаючи її хрумкими круасанами, інколи підкидає трохи грошенят…  
Антін Мухарський

Презентовано про-
єкт «Майдан. 

(R)Еволюція духу», над 
яким автор працював пів 
року. У книзі у вигляді спо-
гадів зафіксовано період від 
21 листопада до 22 лютого, 
коли втік Янукович. У проєк-
ті зібрано есеї, розповіді про 
Майдан українських культу-

рологів, філософів, істориків, 
поетів, прозаїків. Далі – ху-
дожня частина. Насамкінець –  
поетичний Майдан. Головне 
досягнення проєкту, на думку 
автора, те, що він проілюстро-
ваний понад 200 світлинами, 
відібраними з-поміж 6000, що 
надіслали фотографи з усієї 
України.

ЖиТТЄПиС
Антін Мухарський, відомий 

під сценічним ім’ям Орест 
Лютий, народився 14 листопа-
да 1968 року в Києві. 1992 р. 
закінчив Київський театраль-
ний інститут ім. І. Карпенка-
Карого за фахом «артист те-
атру та кіно». Від 1985 року 
знімався у кіно та серіялах, 

серед яких: «Останній дзві-
нок» (1985), «Острів Любо-
ви» (1995), «День народження 
буржуя» (1998), «Мийники 
автомобілів» (1999), «Коро-
лева бензоколонки-2» (2004), 
«Ґудзик» (2006).

Був режисером, автором та 
ведучим телевізійних програм 

«НЛО» (1999–
2000), «Му-
зичний кіоск» 
(2001), «Ба- 
дьорого ранку» 
( 2 0 0 2 – 2 0 0 3 ) , 
«Шалений світ» 
(2004), «Квад-
ратний метр» 
(2006–2008) – усі 
телеканал «Ін-
тер». Автор, 

продюсер та ведучий куль-
тового проєкту кабаре-шоу 
«Зелена лампа» та новорічної 
програми «Зелений вогник» 
на каналі ТВІ (2013).



державі. Українець – це само-
вдосконалення, самоосвіта, 
самопізнання, а головне, са-
мовідповідальність. Саме ці 
якості, на думку митців, яких 
я сьогодні представляю, і ле-
жать в основі нової модерної 
української ідентичности». 

P. S. «Звісно, ліберальна мо-
дель трактування так званого 
«Євромайдану» має право на 
існування. Проте категорично 
не сприймаю упередженого і 
боягузливо-панічного підходу 
певних середовищ до ролі на-
ціоналістів-свободівців у ло-
гічному перетворенні «євро-
майдану» в національний 
Майдан. Себто «правда» у 
проєкті «Майдан. (R)Еволюція 
духу» дуже суб’єктивна і да-
лека від повноти», – Ірина 
Фаріон.
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дитяча казка «Пригоди для 
Заврика» (2004), мистецький 
каталог «Воля або смерть» 
(2011), повість «Смерть ма-
лороса» (2013), збірка повіс-
тей «Після злучення тварина 
сумна» (2013), культурологіч-
ний альманах «Жлобологія» 
(2013), історично-культуро-
логічний альманах «Майдан. 
(R)Еволюція духу» (2014). 

Музичний доробок Антіна 
Мухарського (Ореста Лютого) 
– це проєкт «Сільський гла-
мур» (2008) та патріотичний 
проєкт «Лагідна та сувора ук-
раїнізація». 

Антін Мухарський – автор 
та продюсер проєкту кабаре 
«Мама-Анархія» (2014). Наго-
роджений двома нагородами 

премії «Київська пектораль» 
за роль Бертрана в спектаклі 
«Коли кінь втрачає свідомість» 
(1992), за роль Хлестакова в 
«Ревізорі» (1999) та призом 
критики на Единбурзькому те-
атральному фестивалі в Шот-
ландії (1996) за роль Расколь-
нікова в спектаклі «Вбивця».

ДУМКи-ПЕрЛи 
ВІД АВТОрА

«Майдан створив новий 
архетип модерної україн- 
ської людини. Саме на Май-
дані відродилася довіра поміж 
індивідуумами. Це був фан-
тастичний злам постра-
дянської, постсовкової та 
постколоніяльної людини. 
Народилася нова якість спіл-
кування. Оцієї нової якости 
українця так шалено боїться 
імперія, що розташована по-
руч з нами».

«Від тварини людина різ-
ниться тим, що в ній живе 
Бог. Якщо людина відчуває 
Бога у собі, то має жити за 
божественними принципами. 
Основний божественний при-
нцип – це творення. Людина –  
це митець. І починати пот-
рібно від свого маленького ос-
трова, де має бути принаймні 
чисто».

«Українець повинен бути 
відповідальний бодай за себе 
самого, починаючи від зов-
нішнього  вигляду і завер- 
шуючи порядком у своєму 
під’їзді, вулиці і, зрештою, 

Зус т Р І ч З АН тО Н О М М уХАРс Ь К И М



Презентовано видав-
ничий проєкт «За-

пізніле вороття»: 17 томів 
про високу творчість Івана 

Огієнка. В основі видавни-

чої серії – досі не друковані 
в Україні, заборонені сво-
го часу совєтським режи-
мом твори видатного діяча 
українського відродження, 
соратника Михайла Грушев- 
ського в боротьбі за Українську 
незалежну соборну державу –  
Івана Огієнка (митрополита 
Іларіона). Книги виходять 
друком у двох видавничих 
серіях: «Рукописна спадщи-
на» та «Зарубіжні першодру-
ки». У першій серії вже поба-
чили світ такі твори Огієнка 
(Іларіона): «Рятування Ук-
раїни», «Тарас Шевченко», 
«Розп’ятий Мазепа», «Богдан 
Хмельницький», «Українсь-
ке монашество», «Містечко 
Брусилів та його околиці». 

кописних фондів професор 
Тимошик отримав від ка-
надської сторони 2000 року 
під час презентації у деся-
тьох найбільших містах Ка-
нади його нової книги «Ли-
шусь навіки з чужиною: Іван 
Огієнко (митрополит Іларіон) 
і українське відродження». 
Книгу обсягом понад пів ти-
сячі сторінок було написано 
на основі опрацьованого ко-
лосального архіву митропо-
лита Іларіона у Вінніпезі.

Особливе емоційне та 
пізнавальне враження від та-
кої зустрічі залишається ще 
й тому, що розповідь профе-
сора Миколи Тимошика су-
проводжував показ рідкісних 
документів і видань за допо-
могою мультимедійної системи.

ЖиТТЄПиС
Микола Тимошик наро-

дився 18 січня 1956 у селі 
Данине Ніжинського району 
Чернігівської области. 1978 
року закінчив факультет жур-
налістики Київського універ-
ситету. Згодом – головний 
редактор обласної газети 

Зус т Р І ч ІЗ дО КтО РО М ф І лОлО Г І ч Н И Х Н А у К, п РО ф есО РО М, З АВ Іду В Ач е М  К Ат едР И В И д АВ Н И ч О ї 
 с п РАВ И тА М е Р е ж е В И Х В И д АН Ь І Н с т И ту ту ж у Р Н А лІ с т И К И тА М І ж Н АРОдН И Х В ІдН О с И Н 

 К И ї В с Ь КО ГО Н Ац І О Н А лЬ Н О ГО у Н І В е Рс И т ету К улЬту Р И тА М И с т е ц т В, ч ле Н О М  
Н Ац І О Н А лЬ Н И Х с п І лО К п И с Ь М е Н Н И К І В І  ж у Р Н А лІ с т І В  

М И КОлО ю т И М О Ш И КО М
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Твори другої серії, що вже 
видані в Україні: «Історія ук-
раїнської літературної мови», 
«Українська культура», «Свя-
та Почаївська лавра», «Слово 

Безнадія нищить сили людини. 
Іван Огієнко

про Ігорів похід», «Українсь-
ка церква за час Руїни», «Ук-
раїнська церква», «Історія 
українського друкарства», 
«Рідна мова», «Наша літера-
турна мова», «Служити на-
родові – то служити Богові», 
«Ідеологія української церкви».

Кожна з цих книг відтворює 
цілі пласти з історії українсь-
кої культури, що 
потребують полі-
тично не заанґа-
жованого переос-
мислення і гідного 
пошанування. Пра-
во на першовидан-
ня творів Івана 
Огієнка в Україні 
з канадських ру-



Зус т Р І ч З М И КОлО ю т И М О Ш И КО М
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«Молодий буковинець» (Чер-
нівці). Далі переїхав до Києва, 
де працював головним редак-
тором видавництва «Либідь» 
при Київському університеті, 
директором Науково-видав-
ничого центру «Наша культу-
ра і наука».

2002–2010 роки – завідувач 
катедри видавничої справи та 
редагування Інституту жур-
налістики Київського універ-
ситету. Стажувався в Колегії 
Святого Андрія Манітобсько-
го університету (Канада, 1997, 
2000), Українському вільному 
університеті (Мюнхен, 1998), 
Інституті перепідготовки жур-
налістів Fojo (Швеція, 2003), 
Міжнародному Андалузькому 
університеті (Іспанія, 2006).

 нАУКОВА ТВОрЧІСТЬ
Автор понад 200 публікацій 

з історії українського друко-
ваного слова, історії цензури 
в Україні, теорії та практики 
сучасної журналістики. Най-
відоміші праці – це моногра-
фії «Голгофа Івана Огієнка» 
(1997), «Її величність – кни-
га» (1999), «Лишусь навіки з 
чужиною» (2000), підручник 
«Історія видавничої справи» 
(2003),  навчальний посібник 
«Видавнича справа та реда-
гування» (2004), практичний 
посібник «Книга для автора, 
редактора, видавця» (2006). 
Упорядник, автор і видавець 
понад 20 книг з журналісти-
ки, видавничої справи, украї-
нознавства. Переклав з росій-
ської мови книгу «Українське 
питання». Ведучий авторських 
програм на першому каналі 

Національного радіо: «Божа 
іскра Івана Огієнка» (1996–
1997), «На перехрестях долі» 
(1998–1999), «Сторінками іс-
торії» (2002–2003), «Запізніле 
вороття» (2003, 2005). Наго-
роджений орденами Святого 
Архистратига Михаїла (2003), 
Рівноапостольного князя Во-
лодимира (2006, УПЦ КП). 
Лавреат премій імени Івана 
Огієнка (1995), Якова Галь-
чевського та Івана Франка 
(2009) за книгу «Історія ви-
давничої справи».

ДУМКи-ПЕрЛи  
  ВІД ІВАнА ОГІЄнКА

«Терпеливість у терпінні –  
велика чеснота».

«Совість та правда – це 
БОГ у мені».

«Знаходити щастя у своїх 
стражданнях – це найвище 
вдосконалення душі».

«Наші терпіння за правду –  
це терпіння тимчасові. І що 
ніч темніша, то яснішим 
буде день».

«Праця вперта, безперерв-
на праця – коваль твоєї буду-
чини».

«Треба мати наукову 
совість і називати речі свої-
ми іменами».

«Уміймо своєчасно шанува-

ти своїх творчих працівників! 
Перестаньмо нарешті при-
вселюдно тикати на їх нікому 
не потрібні «недостачі», бо 
це ж знецінює нас як націю».

«Ми створили культ Шев-
ченка, але не створили культу 
його МОВИ».

«Мовні анархісти» – це при-
таманне віковічне українське 
лихо: нікого не слухатися і все 
знати краще».

«Коли ти українець, а ук-
раїнської мови не знаєш, ти 
українець мертвий».

«Чиєю мовою говориш, – 
того й душу носиш».

«Кожна людина гарна у 
своїй одежі».



Презентовано кни-
гу Ганса фон Даха 

«Тотальний опір. Інструк-
ція з ведення малої війни 
для кожного». Легендарна 
книга швайцарського воєн-
ного експерта майора 
Ганса фон Даха є чу-
довим посібником, 
мета якого навчити, 
як перемагати навіть 
суттєво потужного 
військового ворога. 
Автор розкриває мо-
ральні засади, стра-
тегічні цілі, тактику 
та бойові техніки так 
званої малої війни. 
Вихідним принципом 
є переконання, що 
боротьба за свободу 
не завершується на-
віть після нищівної 
поразки у регулярній 
війні, навіть після 
цілковитого розгрому 
армії. Книга проілюс-
трована численними 
рисунками автора, які, 
зображаючи зразки бойових 
акцій та технік опору, значно 
полегшують засвоєння ма-
теріялу.

Із презентованою працею 
присутніх ознайомив Олег 
Фешовець – кандидат філо-
софських наук, науковий ре-

давництва є заробіток 
коштів для реалізації 
проєктів у царині філо-
софії (зокрема – створення 
незалежної філософської 
школи).

За 14 років існування 
видавництва вийшло 
понад дві сотні ви-
дань. Це книги з фі-
лософії, психології, 
політичних наук, пра-
ва, історії та художня 
література.

Важливим напря-
мом діяльности ви-
давництва є видання 
мілітарної літератури. 
Початком роботи у цій 
царині є заснування 
2009 року Львівського 
мілітарного альманаху 
«Цитаделя». Від зими 
1914 року видавни- 
цтво почало інтенсив-
ну роботу з підготовки 
до видання сучасних 
військових та воєнних 
видань. Першою кни-

гою, що побачив світ, став 
український переклад найві-
домішої праці зі стратегії та 
тактики партизанської вій-
ни майора шведської армії 
Ганса фон Даха «Тотальний 
опір. Інструкція з ведення 
малої війни для кожного» 
(наук. ред. Олег Фешовець). 
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дактор видання, автор понад 
20-ти перекладів науково-фі-
лософських книг, директор 
видавництва «Астролябія».

ПрО ВиДАВниЦТВО 
«АСТрОЛЯБІЯ»

Видавництво «Астролябія» 
засновано 15 вересня 2000 
року з метою видання літе-
ратури, що допомагатиме 
громадянам наново відбудо-
вувати систему координат у 
світі, у якому панує виразна 
тенденція їхньої дезорієн-
тації. Другим завданням ви-

Найвідоміший тактик у світі швайцарець Ганс фон Дах навчав свій народ, як 
перемагати у великій війні. Ця книга, як ніколи, актуальна для українців-патріотів. 

Посібник вчить, як перемагати навіть тоді, коли супротивником є,  
здавалося б, непереможна і потужніша військова сила.

Олег Фешовець
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ОЛЕГ ФЕШОВЕЦЬ ПрО 
КниГУ ГАнСА ФОн 
ДАХА «ТОТАЛЬниЙ 
ОПІр. ІнСТрУКЦІЯ З 

ВЕДЕннЯ МАЛОЇ ВІЙни 
ДЛЯ КОЖнОГО»

«Спостерігаючи воєнні ре-
алії на Сході України, ми гір-
ко констатували, що наше 
військо не готове до про-
тистояння агресорові. Ра-
зом з тим, ми відкрили, що є 
надзвичайно велика кількість 

людей, готових полягти за 
незалежність Батьківщини. 
Проте самого бажання за-
хистити рідну землю мало, 
необхідний вишкіл. Ця книж-
ка – набір інструкцій, які 
може опанувати будь-яка 
людина і перемогти хоро-
брішого за себе ворога. Вона 
вчить нас, як перемогти, як 
чинити опір до кінця».

«Книга легітимізує пар-
тизанську, «народну» війну. 
Коли сильного суперника пе-
ремогти не можна, необхід-
но воювати за принципом 
малої війни».

АДАПТОВАнІ ДУМКи-
ПЕрЛи ВІД ГАнСА  

ФОн ДАХА
●  Сучасні війни – це «війни 

світоглядів», у яких ідеться 
про «бути чи не бути».

●  Мета війни – це не вій-
ськова перемога – а цілкови-
та інтеграція в ідеологічну 
сферу.

●  Споконвіку боротьба 
за світогляд і політичні пе-
реконання була запеклішою, 
ніж за кусень хліба.

● Найкращим виходом із 
будь-якої війни є опір до ос-
таннього.

● Навіть за найскладніших 
обставин опір не є марним, а 
навпаки – стає першим і ос-
новним обов’язком.

 ● Наш нейтралітет вар-
тує рівно 
стільки ж, 
скільки вар-
тує наша 
армія (гене-
рал Анрі Ґі-
зан). 

● Я к щ о 
ми хочемо 
у н и к н у т и 

рабства, то не маємо права 
відмовлятися від боротьби 
лише через те, що регулярну 
армію буде розбито.

● Уявлення, що війна є 
справою виключно армії і що 
результат боротьби може 
визначити перемога або по-
разка війська, – застаріле.

● Ніщо не є для тирана 
милішим, аніж добровільне 
складання зброї жертвою.

● Вірмо в силу серця! Вір-
мо, що переможе право і 
людяність, а не сила і нена-
висть!

● Вірмо, що Господь не на 
боці сильніших батальйонів, 
а на боці справедливости.

● Ніколи не капітулюва-
ти! Краще померти стоячи, 
ніж жити на колінах!



Презентовано 
книгу Кирила  

Королевського «Митропо-
лит Андрей Шептицький». 

ПрО ВиДАВниЦТВО   
«СВІЧАДО»

Видавництво «Свічадо» 
засновано 1 листопада 1987 
року, коли в Польщі вийшов 
перший номер однойменного 
журналу. Сьогодні «Свічадо» –  
знане у всій Україні видав-
ництво при Монастирі Мо-
нахів Студитського Уставу у 
Львові. Спеціялізується на 
виданні та розповсюдженні 
книг богослужбової, катехи-
тично-педагогічної, науко-
во-популярної літератури на 
духовну тематику. Широкому 

суспільного богослов’я і 
навіть географів, щоб не 
допустити неточностей 
та помилок. Шептицький 
був людиною мистецтва, ме-
ценатом, опікуном  бідних. 

Але Шептицький передусім –  
людина молитви, людина 
своєї Церкви. Він жив Цер-
квою, хотів піднести її на 
найвищий  моральний і духов-
ний рівень. Тішуся з того, що 
нині, з нагоди 150-ліття від 
дня народження Митрополи-
та, вийшла ця книга. Ми наче 
всі чули про Шептицького, 
знаємо, ким він був, але все 
ж надто віддалені від нього. 
Сподіваюся, що таке видан-
ня наблизить нас до постаті 
Митрополита, адже Шеп-
тицький може нам  підка-
зати, як маємо будувати су-
часну українську хату». 

Отець Севастіян Дмитрух –  
збирач  творів сакрального 
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колу читачів адресовано лі-
тературно-художні, мистець-
кі видання, книжки про по- 
дружжя, виховання дітей, 
психологію та інше.

Особлива подяка видавни- 
цтву, що дотримуєть-
ся засадничих норм 
Харківського право-
пису 1929 року.

ПрО КниГУ 
КириЛА КОрО-

ЛЕВСЬКОГО
«МиТрОПОЛиТ  

АнДрЕЙ  
ШЕПТиЦЬКиЙ»
Директор  видав-

ництва Богдан Троя-
новський ознайомив  
з презентованою 

працею – книгою Ки-
рила Королевського 
«Митрополит Андрей 
Шептицький».

«Це перша монумен-
тальна біографічна 
праця про Великого 
Митрополита, – роз-
повідає пан Троянов-
ський. – Книжка на-
писана французькою 
мовою, а тепер уперше 
перекладена українсь-
кою. Над нею працю-
вали 15 років – це най-
більший довгожитель 
нашого видавництва. 
Мусили залучити іс-
ториків, фахівців з 

Перша опора – це мова. Друга опора, на якій  
стоїть народ, – це його спосіб мислення.

Андрей Шептицький
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мистецтва колекції «Студіон», 
співзасновник і директор Му-
зею сакрального мистецтва 
Львівської архиєпархії УГК, 
рятівник та ініціятор рестав-
рації багатьох пам’яток архі-
тектури, розповідав про пос-
тать  Королевського. «Кирило 
Королевський – священик  і 
богослов, француз з похо- 
дження, довголітній соратник, 
однодумець та послідовник 
справи Митрополита Андрея 
Шептицького. Справжнє ім’я 
Кирила Королевського – Жан 
Франсуа Жозеф Шарон. Дуже 
показово, що він зацікавився 
східним обрядом – став гре-
ко-католицьким священиком 
і навіть взяв собі інше ім’я». 
Крім того, Шептицький при-
значив Королевського прокура-
тором монахів-студитів при 
Конгрегації Східних Церков у 
Римі. Завдяки Королевському 
Европа і Римо-католицька 
церква ще більше дізналися 
про Українську греко-католи-
цьку церкву». 

ДУМКи-ПЕрЛи  
ВІД АнДрЕЯ  

ШЕПТиЦЬКОГО
«Ідеалом нашого національ-

ного життя є наша рідна все-
національна 
Хата-Бать-
ківщина».

«…великий 
народ – це не 
пісок одиниць. 
Це цілість 
дуже зложе-
на злукою різ-
них природних 
у г р у п о в а н ь 
людей».

«Коли пра-
ведність і справедливість у 
свобідного народу не є в по-
шані, …сама свобода може 
бути великою небезпекою».

« … с и с -
тему хао-
су, що веде 
до повного 
рабства , 
прикрива-
ють пре-
красними 
гасл ами: 
с в о б о д и , 
б р а т е р -
ства, рів-
ности».

«Що ж робить якесь число 
людей одним народом? Пере-
довсім МОВА».

«…ніхто у нас із соціологів, 
політиків, етнографів не при-
глядався з лупою до народної 
психіки в одиницях і масах. 
Ніхто навіть не зробив по-
важних наукових дослідів над 
таким явищем, що можна 
його назвати глибокою раною 
чи язвою, яким є москофіль- 
ство».

«Самостійництво надто 
важко приймалося навіть  в 
інтелігенції».

«…прикмета самостійни- 
цтва лишилася зовнішньою 
характеристикою УНР».

«…релігійні роздори не то, 
що не злагодять національних 
свар, а, може, зроблять їх ще 
прикрішими і глибшими».



ка, виступав за дублювання 
фільмів українською мовою 
й т. ін. 1965 р., занепокоєний 
ростом російщення шкіл і 
вишів, написав статтю «Про 
одну політичну помилку», 
став автором самвидаву. Піс-
ля цього, 4 вересня 1965 року, 
у нього проведено обшук, 13 
листопада – арешт. Оскільки 
не було жодного формального 
приводу для суду над Кара-
ванським, то на подання КДБ 
без суду і розслідування Ка-
раванського відправили до-
сиджувати 25-літній термін (8 
років і 7 місяців) у таборах су-
ворого режиму. Караванський 
5 разів оголошував голоду-
вання протесту, у Владімір-
скій тюрмі зібрав свідчення 
в’язнів – учасників і свідків 
розстрілу польських офіцерів 
у Катині, підготував про це 
статтю. Влітку 1969 року його 
заарештовано в тюрмі і засуд-
жено додатково ще на 5 років 
тюрми і 3 роки таборів особ-
ливо суворого режиму.

Усього Святослав Кара-
ванський провів у неволі 31 
рік. У листопаді 1979 еміґру-
вав разом з дружиною до 
США. Активно проводить 
громадську й наукову діяль-
ність.

ОрЕСТ КОССАК,  
ДирЕКТОр  

ВиДАВниЦТВА «БАК»,
ПрО СВЯТОСЛАВА  
КАрАВАнСЬКОГО

«Варто  наголосити на мо-
вознавчій праці «Секрети 

З нагоди  уродин ук-
раїнського мовознавця  

(94 роки), поета, журналіс-
та, автора самвидаву, бага-
толітнього в’язня концтаборів 
СРСР, члена ОУН  Свято- 
слава Караванського від-
булася презентація його 
знакових праць, що видало 
видавництво «БаК»: «Слов-
ник рим української мови», 
«До зір крізь терня, або Хочу  
бути редактором», «Кни-
га-журнал одного автора», 
«Звідки пішла єсть московсь-
ка мова, або Шила в мішку 
не сховаєш», «Російсько-ук-
раїнський словник складної 
лексики» (друге видання, 
доповнене й виправлене), 
«Словник рим української 
мови», «Практичний словник 
синонімів української мови» 
(третє видання, опрацьоване 
й значно доповнене).

ЖиТТЄПиС
Святослав Караванський 

народився  24 грудня 1920 
року у м. Одесі в  родині ін-
женера. Навчався в Одесько-
му індустріяльному інституті, 
а від 1939  року – на заочному 
підвідділі Інституту чужозем-
них мов. На початку 1942-го 
вступив на літературний фа-
культет університету, де збли-
зився з гуртком української 
молоді, зв’язаної з ОУН. 

1944 року нелегально по-
вернувся у звільнену Одесу, 
але під час спроби відновити 
зв’язок із колишніми оунів-
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цями  Караванського заареш-
товано. 1945 року військовий 
трибунал Одеського військо-
вого округу засудив Святосла-
ва Караванського до 25 років 
позбавлення волі. Карався в 
багатьох таборах: будував за-
лізницю на р. Печорі, рубав 
ліс біля Магадану, добував 

золото на Колимі, будував ма-
гістраль Тайшет–Лена, шив 
одяг у Мордовії. 

19 грудня 1960 року, після 16 
років і 5 місяців ув’язнення, 
Святослава Караванського 
звільнено. На той час закін-
чує працю над «Словником 
рим української мови», пе-
рекладає з англійської мови, 
друкує книжку «Біографії 
слів». 1962 р. вступив на заоч-
ний підвідділ філологічного 
факультету Одеського універ-
ситету. Брав активну участь у 
громадському житті країни: 
збирав українські книжки 
для Кубані, пропонував ор-
ганізувати всенародні врочис-
тості до ювілею М. Лисен-

Мовне питання в Україні – це питання її незалежности.
Святослав Караванський
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української мови». Перше ви-
дання 1993 року – тоненька 
книжка, що видало видавниц-
тво «Кобза». Книжка мала 
півтори сотні сторінок, на-
томість нове видання 2009 
року – втричі більше за об-
сягом. Це фундаментальна 
праця, у якій розкрито чисті 
джерела нашої мови. Кара-
ванський дає певні інстру-
менти, рецепти: як відчути 
фальш, як відчути правди-
ве звучання мови, зворотів і 
таке інше. Є і популярні ви-
дання для широкого кола чи-
тачів. До прикладу, його пра-
ця «До зір крізь терня, або 
Хочу бути редактором». 

«Цьогоріч презентували 
«Звідки пішла єсть московсь-
ка мова, або Шила в мішку 
не сховаєш». С. Каравансь-
кий розставляє всі крапки 
над «і», пояснює, як і звідкіля 
походить наша мова, звідки 
взялася мова московська. Свя-
тослав Йосипович на простих 
прикладах пояснює джерела 
різних слів. Мовознавчі книж-
ки Караванського – це не суха 
лектура. Ти їх читаєш наче 
детектив».

У межах проєкту «Від книги 
до мети» презентовано книгу 
Оксани Микитюк «Культура 
мовлення: особливості, за-
вдання, цікавинки». Праця 
2015 року в царині освіти от-
римала «Спеціяльну відзнаку 

Малого журі» Форуму книго-
видавців у Львові. 

Доцент катедри української 
мови Львівської політехніки 
Оксана Микитюк продовжує 
справу великого мовознавця: є 
автором навчального посібни-
ка «Сучасна українська мова: 
самобутність, система, нор-
ма» (4-ри видання, 2012 року 
визнано «Найкращою книгою 
Видавництва Львівської полі-
техніки») та понад 100 статей 
з питань термінології, лекси-
кології, морфології, культу-
ри мовлення, прикладної та 
комунікативної лінгвістики; 
редактором та рецензентом 
низки наукових матеріялів. У 
газеті «Авдиторія» вела пос-
тійну рубрику «Як ми говори-
мо», де аналізувала мовлен-
ня викладачів-політехніків. 
Учасник наукових конферен-
цій та симпозіюмів в Україні, 
Польщі, Чехії. 

ОКСАнА  
МиКиТЮК     

ПрО СВЯТОСЛАВА  
КАрАВАнСЬКОГО

«Я щаслива, що одним з 
велетнів-подвижників ук-
раїнської мовознавчої науки є 
Святослав Караванський, без 
якого, поза всяким сумнівом, 
ми не могли б торкнутися ро-
довищних глибин української 
мови. Це автор, що показує 

нам не совєтську (чи то со-
ловецьку), а цікаву, неповтор-
ну, неймовірно красиву та 
джерельно багату українську 
мову».

«Святослав Караванський 
дає змогу пізнавати «сек-
рети» рідної мови, бо це ті 
скарби, що творять нашу ок-
ремішність і незалежність».

«Мовознавець вчить дошу-
куватися «щирого золота» 
на всіх мовних рівнях, бо «ук-
раїнська мова сьогодні – це 
арена боротьби між уявою і 
штампом, між пошуком і за-
шореністю, між летом і пов-
занням».

«Святослав Караванський 
за допомогою низки фактів 
доводить, що урядове втру-
чання у внутрішні закони мови –  
це «совєтський винахід», це 
нищення хребта нації. «До 
мови треба підходити з де-
ржавницькою міркою, з де-
ржавницьким мисленням». 

«За словами вченого, «нема 
не взятих фортець, бо з най-
складніших і найнесприят-
ливіших ситуацій є вихід. 
Тому, вдаривши лихом об зем-
лю, берімось до праці». 

«Правила відродження ук-
раїнської мови від Святосла-
ва Караванського такі:

● «Діяти подібно до архе-
олога, котрий під пластами 
землі відкопує свідків ма-
теріяльної культури минуло-
го».

● «Глибше орати інтелек-
туальним плугом».

● «Більше прислухатися до 
голосу Істини».



Презентовано роман 
«Століття Якова», 

який виграв гран-прі кон-
курсу «Коронація слова» у 
статусі «Найкращий роман 
десятиліття».

ЖиТТЄПиС
Володимир Лис народив-

ся 26 жовтня 1950 року на 
хуторі поблизу села Згора-
ни Любомльського району 
Волинської области. 1977 
року закінчив факультет 
журналістики Львівського 
державного університету 
імени Івана Франка. 

У літературі дебютував як 
драматург. П’ять його п’єс 
поставлено в різних театрах 
України, на українському 
радіо. 

Агатангела Кримського 
(2007). Володар гран-прі 
Всеукраїнського конкурсу 
«Коронація слова» за ро-
ман «Острів Сильвестра» 
(2008). Кавалер ордена «За 
заслуги» ІІІ ступеня (2009). 
Володар гранд-коронації 
Всеукраїнського конкурсу 
«Коронація слова» за роман 
«Століття Якова» (2010). 
Визнано «Митцем року», 
«Людина року Волинського 
краю – 2010». 

ТВОрЧІСТЬ
Автор романів «Айстри 

на зрубі», «І прибуде суд-
дя», «Камінь посеред саду», 
«Маска», «Острів Сильвест-
ра», «Продавець долі», «Ро-
мана», «Графиня», «Століт-
тя Якова», «Соло для 
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Як прозаїк заявив про 
себе 1985 року. Член На-
ціональної спілки письмен-
ників України та Асоціяції 
українських письменників. 
Нагороджений першою Пре-
мією на республіканському 
конкурсі творів про молодь 
(за повість «Там, за поро-
гом»). Лавреат Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Коронація 
слова» (2000, 2001, 2003). 
Людина року Волинського 
краю у номінації «Професіо-
нал року» (2004). Лавреат 
першої Премії І-го Всеук-
раїнського конкурсу оригі-
нальної радіоп’єси «Відро-
димо забутий жанр» (2007) 
за п’єсу «Полювання на 
брата». Лавреат літератур-
но-мистецької премії імени 

Найголовніше у житті – робити добре та кваліфіковано свою справу.
Володимир Лис
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Соломії», «Господар нашого 
двору» (п’єса), «Таємна кух-
ня погоди» (книга народного 
синоптика) та ін.

ДУМКи-ПЕрЛи  
  ВІД АВТОрА

«Задум написання книги 
«Століття Якова» визрівав 
у мене  в голові п’ятнадцять 
років. Кілька разів починав 
і кидав писати роман. Яків 
поєднав у собі образ мого 

діда і ще одного земляка, 
який мав, як і герой твору, 
дружину польку. Назвати го-
ловного персонажа Яковом 
допомогла Біблія. Я прочи-
тав усе Святе Письмо, але 
дещо люблю перечитувати 
періодично. Якось перечи-
тував Соборне послання св. 
апостола Якова: «Ви, що 
не відаєте, що трапиться 
взавтра, яке ваше життя? 
Бо це пара, що на хвильку 
з’являється, а потім зни-
кає».

«Століття Якова» стало 
цікавим на Сході України, 
якщо навіть на презента-

цію в Донецьку, Маріюполі 
та Горлівці приходили люди, 
якщо текст західнополісь-
ким діялектом про долю во-
линського селянина їх заці-
кавив – тоді я певною мірою 
досягнув своєї мети. Чоловік 
з Луганська написав мені, 
що, прочитавши роман про 
українців, нарешті відчув 
себе українцем. Тільки зара-
ди тих слів варто було писа-
ти книгу».

«В одному інтерв’ю гово-
рив, що в нас в Україні доб-
рий письменник – не той, 
хто добре пише, а той, хто 
добре піяриться. Сьогодні 
змінив свою думку. Я не вмію 
піяритись, не заплатив за 
жодну рецензію. Не розумію 
логіки, коли митці замовля-
ють собі похвалу. Це не ці-
каво. Заради марнославства? 
Марнославство в мене на 
нулі. «Століття Якова» ви-
сували на здобуття Шевчен-
ківської премії. Твір дійшов 
до третього туру. Тоді один 
з працівників телефонує і 
каже мені: «Володимире 
Савичу, нам всім так подо-

бається ваш роман. Ви пот-
рапили до третього туру 
– ну робіть же щось, аби 
здобути премію». Кажу, що 
не вмію «щось робити». На-
писати вмію, а того не вмію. 
Тим-то мені й подобається 
конкурс «Коронація слова», 
бо там надають оцінку тек-
сту, а не конкретному пріз-
вищу і нагороди вручають 
не за «щось робити». Ну 
дадуть тобі премію, але що 
далі? Найбільша нагорода 
для мене тоді, коли мої кни-
ги читають».



Нагороджена Почесною 
грамотою Верховної Ради 
України за вагомий внесок у 
розвиток вітчизняної освіти, 
вдосконалення сучасної нор-
мативно-правової бази освіти 
і науки (2014) та Почесною 
грамотою імени Президента 

НТШ М. Грушевсь-
кого Наукового това-
риства імени Тараса 
Шевченка в Америці 
(2001).

нАУКОВА ТВОр-
ЧІСТЬ і  СУСПІЛЬ-

нА ДІЯЛЬнІСТЬ
Перша наукова мо-

нографія «Українські 
прізвищеві назви Під-
карпатської Львівщи-
ни наприкінці ХVIII 
– поч. ХIХ ст. (з ети-
мологічним словни-
ком)» (2001); багато-

разово перевидані монографії 
«Правопис – корсет мови? 
Український правопис як 
культурно-політичний вибір» 
(2004–2011), «Мова – краса і 
сила: Суспільно-креативна 
роль української мови в ХI – 
середині ХIХ ст.» (2007, 2009, 
2010, 2011), «Отець Маркіян 
Шашкевич – український 
мовотворець» (2007, 2011), 
«Мовна норма: знищення, 
пошук, віднова» (2009, 2010, 
2013) і докторської моно-
графії «Суспільний статус 
староукраїнської (руської) 
мови у ХIV–ХVII ст.: мовна 
свідомість, мовна дійсність, 
мовна перспектива» (2015). 
Авторка сотень наукових ста-
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ного університету «Львівська 
політехніка». 

Депутат Львівської об-
ласної ради V і VI скликань 
(2006–2012 рр.). Народний 
депутат України VII скликан-
ня від ВО «Свобода», голова 
підкомітету з питань вищої 

освіти, перший заступник го-
лови комітету з питань освіти 
та науки Верховної Ради Ук-
раїни (2012–2014 рр.).  Голова 
наглядової ради Міжнародно-
го конкурсу знавців українсь-
кої мови імени Петра Яцика. 
Лавреат премій ім. Олекси 
Гірника (2004), Бориса Грін-
ченка (2008), Дмитра Нитчен-
ка (2013). Засновник премії 
імени Олени Пчілки Міжна-
родного конкурсу знавців ук-
раїнської мови імени Петра 
Яцика за найкраще знання 
української мови, студент-
ської премії імени Степана 
Бандери за націоналістичну 
діяльність (2014) та премії 
імени Мелетія Смотрицького 
(2013) за студентські наукові 
дослідження.

Зовнішня історія мови – це внутрішня історія національної свідомости її носіїв.
Ірина Фаріон

Головною дійо-
вою особою стала 

організаторка проєкту Іри-
на Фаріон, яка презентува-
ла докторську монографію 
«Суспільний статус старо-
української (руської) мови 
у ХIV–ХVII ст.: мовна сві-
домість, мовна дійс-
ність, мовна перспек-
тива». Праця Ірини 
Фаріон – це перше в 
українському мовоз-
навстві дослідження, 
що цілісно розкри-
ває еволюцію стату-
су староукраїнської 
(руської) мови та 
мовної і мовно-ет-
нічної (національної) 
свідомости впродовж 
ХIV–ХVII ст. у двох 
провідних елітарних 
середовищах: урядо-
во-шляхетському та духов-
но-освітньому. Авторка дослі- 
джує зміну моделі світу крізь 
призму змін староукраїнсь-
кої (руської) мови та інших 
мов: від теоцентризму до 
антропоцентризму, від пан- 
славізму до староукраїнської 
(руської) мови, від мовного 
універсалізму до українсько-
мовного етнонаціонального 
самоусвідомлення.

ЖиТТЄПиС
Ірина Фаріон народилася 

29 квітня 1964 року. Закінчи-
ла з відзнакою філологічний 
факультет Львівського де-
ржавного університету імени 
Івана Франка. Доктор філоло-
гічних наук, доцент катедри 
української мови Національ-
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тей з ономастики, культури 
мовлення, соціолінгвістики, 
історії мови. Укладач збірки 
афоризмів та сентенцій Юрія 
Іллєнка «Криниця для спра-
глих» (2010) та брошури-лек-
ції з компакт-диском «Степан 
Бандера – практик, теоретик, 
містик націоналістичного 
руху» (2010, 2013).

Серед авторських проєк-
тів багаторічна організація 
(1998–2012) виставок мовно-
політичного плаката студентів 
НУ «Львівська політехніка» 
«Мова – твого життя основа» 
та видання добірок плакатів «Я 
на сторожі коло їх поставлю 
Слово» (2002), «Мова – краса 
і сила» (2007), «Слово – меч 
духовний» (2012). Автор рек-
ламного проєкту з висвітлен-
ня політичної та культурної 
діяльности українських про-
відників «Скарб нації» (2006–
2015), проєкту «Від книги до 
мети» (2011–2016), що попу-
ляризує сучасну українську 
наукову і художню книжку, та 
телевізійного проєкту «Велич 
особистости» (2013–2016) на  
парламентському телеканалі 
«Рада» про видатні постаті 
нашої історії, культури, науки 
та політики.

ДУМКи-ПЕрЛи  
  ВІД АВТОрА

«Ідея цієї книжки наро-
дилася в одній з авдиторій 

ун і верситету 
«Львівська полі-
техніка» 10 
років тому, коли 
переді мною 
сиділи студен-
ти і ми бавилися 
в гру: якщо ти 
матимеш гроші 
на одну мову, а 
в крамниці їх є 
понад три ти-
сячі, то яку ку-
пиш? Тоді біль-

шість студентів прикладних 
лінгвістів купило англійську. 
Наступного дня я зробила 
те саме з архітекторами –  і 
вони зробили інший вибір: об-
рали рідну, українську. Чому 
так? Хто ти є без своєї мови? 
Перекотиполе. Усі видатні 
поліглоти української культу-
ри стали видатними не тому, 
що вони поліглоти, а тому, 
що творили своєю мовою: 

Леся Українка, Іван Франко, 
Максим Рильський, Агатангел 
Кримський… Тож ідея книги 
– довести, що престижність 
не застосовують до сакраль-
них речей. А сакральна мова 
‒ це не церковнослов’янська, 
не грецька, не латинська і не 
гебрайська. Сакральна мова ‒ 
це мова моїх батьків, бо вона 
–рідна».

«Неможливо побудувати 
української держави без ук-
раїнськомовного фундамен-
ту. Тому наш перший прези-
дент Михайло Грушевський, 
цитуючи Олександра Потеб-
ню, казав, що всякі українські 
бажання, які минають мову, 
збудовані на піску».

ДУМКи ВІДОМиХ  
ЛЮДЕЙ ПрО КниГУ  

Ірини ФАрІОн
«Праця Ірини Фаріон – це 

новаторське і комплексне 
дослідження, яке вперше у 
вітчизняному мовознавстві 
пропонує розв’язання пробле-
ми визначення статусу ста-
роукраїнської (руської) мови 
в контексті діяхронної со-
ціолінгвістики та мовно-ет-
нічної (національної) мовної 
свідомости».

Андрій Даниленко,  
к.філ н., професор  

університету «Пейс»,  
нью-Йорк (США)

«Праця Ірини Фаріон запов-
нює одну з лакун наукового 
пошуку, актуальність якого 
увиразнює обраний авторкою 
вектор дослідження: «мовна 
та мовно-етнічна (національ-
на) свідомість як передумова 
самого суспільного статусу 
мови».

Світлана Богдан, к.ф.н., 
професор  

Східноєвропейського  
національного 

 університету 
 ім. Лесі Українки

«Ця праця особливо цінна 
тим, що вона  виривається 
зі схеми наукової коректнос-
ти нашого північного сусіда, 
який упродовж довгих років 
встановлював свої правила 
гри і таким чином вносив собі 
вигідні і неправдиві тези».

Доктор Богослов’я  
і літургіки, єрмнх.  

рафаїл (роман Торконяк)
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З нагоди 95-го ювілею 
відбулася зустріч із 

Ольгою Ільків та презента-
ція її поетичної збірки «У те-
нетах двох «закриток». Збірка 
має таку назву, бо 25 років «за-
мкненою» була і сама авторка. 
Ці дві «закритки» – Владімір-

скій та Алєксандровскій цен-
трали. Ольга Ільків розповіла: 
«Алєксандровскій був страш-
ний. Те, що я там не загинула, 
– то Божа воля. Там страшні 
були умови. Там був сніг на 
стінах. Мала тільки тоненький 
коц, усе решту забрали».

ЖиТТЄПиС
Ольга Ільків народилася 21 

червня 1920 році у м. Стрию. 
Зв’язкова Романа Шухевича. 
Політв’язень: 14 років прове-
ла в совєтських тюрмах. Ука-
зом Президента України від 
17 січня 2008 р. Ольгу Ільків 
нагороджено орденом Княгині 
Ольги І та ІІ-го ступеня.

До більшовицької оку-
пації Львова навчалася у 
Львівському медінституті та 
відвідувала курси космети-
ки. Від 1942 р. – провідниця 
жіночої мережі ОУН Львова. 
Від 1945 р. Ольга Ільків у під-
піллі, працює в жіночій мережі 
ОУН (псевдонім – «Роксоля-
на»). У жовтні 1946 р. разом 
з мамою та дочкою прибуває 
до Княгинич, щоб облаштува-
ти конспіративне помешкання 
для Романа Шухевича. Ольга 
Ільків сприяла в організації 
підпільної «хати» для «Тараса 
Чупринки» у с. Грімному Го-
родоцького району. На почат-
ку 1950 р. Роман Шухевич че-
рез Галину Дидик передав для 
Ольги «штафетку» (зберігаєть-
ся у ГДА СБУ), де рекоменду-
вав їй переїхати з родиною на 
Донбас та створити там осе-
редок ОУН. 14 березня 1950 р. 
(за день до переїзду) «Роксо-
ляна» поїхала до Львова, щоб 
попрощатися з подругами, але 
її заарештували співробітники 
МҐБ.

1952-го року засуджена особ-
ливою нарадою при МҐБ у 
Києві на 25 років. Ув’язнення 

1933 р. закінчила народну 
школу і вступила до Стрийської 
гімназії. Влітку 1934 р. виїхала 
до Варшави. Брала приватні 
уроки, зокрема у соратників 
Симона Петлюри. Математи-
ки навчав Іван Макух – міністр 
ЗУНР. Згодом навчалася у Пе-

ремишльській гімназії (1936–
1939), там вступила до «Плас-
ту». У Кракові після закінчення 
курсів від Ярославської гімназії  
склала матуру (1940). Взим-
ку 1941 р. вступила до ОУН. 
Після короткого вишколу була 
нелегально переправлена через 
«зелену границю» до Львова, 
де 24 липня 1941 р. скерована у 
похідну групу на Житомирщи-
ну. Однак після арештів членів 
ОУН у Львові (які проводило 
гестапо) похід відклали. Відтак 
Ільків працювала у Головній 
дирекції Львівської залізниці 
друкаркою. На свої документи 
діставала квитки для оунівців.

Кажу всім: хто бореться, той непереможний.
Ольга Ільків
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відбувала в Алєксандровско-
му централі Іркутської облас-
ти та Владімірскому централі. 
Звільнена 6 лютого 1964 року. 
Від вересня 1964 р. працювала 
санітаркою у Львівській облас-
ній лікарні, від 1966 р. – у до-

моуправі м. Львова двірником, 
щоб отримати помешкання та 
забрати дітей з інтернату.  Від 
1972 р. та до виходу на пенсію 
(1976) працювала уЛьвівсько-
му історичному музеї. Згодом 
– у відділі фондів Музею на-
родної архітектури та побуту 
у Львові (1977–1979). Збирала 
старожитності на Опіллі, зок-
рема, Ходорівщині.

 Сьогодні Ольга Ільків є учас-
ницею наукових та виховних 
заходів, присвячених визволь-
ним змаганням українців. Вона 
була і залишається символом 
незламности. Бере активну 
участь у політичному житті 
України. 

16 травня 2015 року вступила 
до лав ВО «Свобода».

ДУМКи-ПЕрЛи  
   ВІД АВТОрА

«Мама також сиділа в тюр-
мі. Спершу звільнилася моя 
сестра, яка на 12 років молод-
ша. Тоді мама мені написала, 
що в таборах відпускають 
всіх, хто кається. А я подума-
ла: кому буду каятися? Тим 
шкуродерам, що вбивали і ни-
щили наших дівчат, здирали з 
них шкіру, ґвалтували, солили 
рани?! І я вирішила – ні, не буду 
каятися».

«Знаєте, за комунізму був 
такий паршивий звичай: коли 
вас спокушували, то так, щоб 
ви й не зауважили, потім вони 
чекали, щоб ви самі підійшли. А 
не підійшли – то вас пересліду-
вали. Це я на своїй шкурі добре 
відчула. І це мене дуже обурю-

вало, але давало мені гарт і не-
нависть до таких людей».

«Я пізнала, що Україна має 
два обличчя. Одне ‒ те, яке 
мене зустрічає, яке любить не 
тільки мене, але всіх таких, 
як я. Це мене тримало, давало 
силу й завзяття. Друга Украї-
на була зрадлива. Я ненавиділа 
тих донощиків, я з ними ніколи 
по-людському не говорила, сва-
рилася з ними».

«Ми є ті самі, бо коли ми 
боролися, то не боялися, як і 
«свободівці». Бо боротьба не 
дає часу жаліти себе! Бороть-
ба так захоплює, що людина 
не жаліє себе, не жаліє нічого, 
тільки хоче дійти до великої 
мети. Я тішуся вашими ус-
піхами і вашим завзяттям. Я 
постійно дивлюся назад, бачу 
тих людей, які загинули, бачу 
всі жертви і не можу відійти 
від них у думках. Вони загинули, 
а я маю боротися й за них. Не 
можу без боротьби, без пере-
мог. Я живу тільки тому, що 
борюся».

«Життя – це вічність, вона 
твориться на наших очах. І 
хто в це вірить, той не боїть-
ся смерти. Хай нам Бог допо-
може! Слава Україні!».
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