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§ 1. Про Ірину Фаріон

Микола  Тимошик,
доктор філологічних наук, професор, журналіст

Харизматична постать новочасної української історії:
нотатки на полях «Біобібліографічного показника 

Ірини Фаріон»

Зазвичай біобібліографічні показники як вид інформаційних 
видань – чтиво дещо скучнувате й сірувате. Адже основним у їхній 
змістовій частині є набір коротких і безсторонніх загальних відомос-
тей про низку текстів різних видів і жанрів, які створив та оприлюд-
нив той чи той призвідець. Зазвичай видаються до певних дат життя й 
діяльности особистости.

Показник, який маю честь представляти небайдужому до украї-
нознавчої проблематики читацькому загалові, цілковито ламає усталені 
стереотипи щодо цього хрестоматійно сухого й однотипно структурова-
ного за певним набором тематичних чи хронологічних ознак виду видань.

Поясню чому.
У цьому випадку маємо справу не з тривіяльним переліком назв 

різноманітних у часі й тематиці публікацій. Якщо мовити образно, тут 
зримо, вже від перших сторінок, постає розкладена на привабливих 
і загадкових поличках багатоцифрова низка граней таланту непересіч-
ної Особистости. І на кожну з цих граней нанизані чистими й світли-
ми намистинами заголовки численних текстів. Незвичних за формою, 
але об’єднаних одним змістом. Головна смислова домінанта їх визна-
чає стрижень, серцевину, душу українства – Українську Мову. А за цієї 
серцевиною – такі глибоко змістові концепти як нація, народ, держава.

Ти ще не знайомий з такими текстами. Але вже виникає бажання 
віднайти, зануритися в їхній зміст, побачити між рядками образ твор-
ця. Осібність їх відчувається вже із заголовків: виболені, вистраждані, 
переосмислені, одягнені в шати правди, наповнені свіжістю, незвич-
ністю, посилені несподіваними одкровеннями і збагачені відкриттями.
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Особистість, якій присвячено Показник, представляти не треба. 
З-поміж численної когорти української інтелігенції новітньої доби, 
якій волею долі випало працювати на донедавна всуціль заміновано-
му супроти цілої нації українознавчому полі, чи й віднайти таку, яка 
упродовж багатьох років так наступально й послідовно, з такою рішу-
чістю й безкомпромісністю боронила б один із останніх бастіонів укра-
їнства – його мову. І це – Ірина Фаріон.

Можна перелічити десятки резонансних виступів недавньої 
народної депутатки, а нині докторки наук, професорки з найголов-
нішої державної трибуни сесійної зали парламенту, сотні статей та 
інтерв’ю у пресі, на радіо й телебаченні, кілька просвітніх автор-
ських проєктів, низку одноосібно написаних книг, де зримо, відчут-
но виявляється її житейське кредо, принципова житейська позиція, 
вірність обраному ремеслу. Це, власне, головне з того, що вигід-
но вирізняє харизматичну Особистість у будь-якому суспільному 
середо вищі, надто в такому, яке має стосунок до наукового, україно-
знавчого, просвітницького цеху.

Незвичайна авторка. Незвичайний і Показник її праць.
Передусім звертаю увагу на тематичне й жанрове розмаїття текстів. 

Умовно я б розділив їх за такими блоками:
перший – монографії, науково-популярні видання, наукові статті, 

тези таких статей;
другий – навчальні посібники та методичні праці;
третій – журналістські, публіцистичні та науково-популярні стат-

ті в газетах та журналах;
четвертий – інтерв’ю в друкованих та електронних виданнях;
п’ятий – культурологічні проєкти, з яких архіважливо виділити два 

найрезонансніші: академічний майстер-клас «Від книги – до мети», що 
в електронній версії на мережевій платформі «Ютубу» щоразу побиває 
рекорди за переглядами, та телепроєкт «Велич Особистости» на парла-
ментському каналі «Рада».

А ще ж зовсім незвична грань для науковця-філолога – мовно-
політичні плакати, змістова сила яких «сподвигла» численних непри-
хованих ворогів українського в Україні до бездарної й безславної за 
результатами судової колотнечі.

Цікаво: чи багато із сучасних наших кандидатів і докторів, доцентів 
і професорів може похвалитися такою багатогранністю науково-просвіт-
ницьких інтересів? Переконаний, що відповідь не буде ствердною. 
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Адже зазвичай учені-академісти і вчені-викладачі (маю на увазі не лише 
природничо-технічного, а й гуманітарного напряму досліджень) деся-
тиліттями працюють над однією вузькопрофільною темою. Кількісно 
в більшості такий «ужинок» складає якихось пару десятків публіка-
цій. У Ірини Фаріон ця кількість просто «зашкалює»: лише в кожному 
розділі показника – десятки, а то й сотні позицій.

Із кількісними показниками просто: їх можна порахувати за окре-
мими розділами цього Показника. І вчергове приємно подивувати-
ся працьовитості, наполегливості, ретельності авторки як дослідниці 
й популяризатора.

Складніше з якісними параметрами.
Як визначити дієвість текстів із теми, яка упродовж десятиліть на 

всіх можливих офіційних рівнях упосліджувалася, заборонялася, фаль-
шувалася, замовчувалася?

Як оцінити міру потреби в таких текстах, до творення яких з огля-
ду на так звану непрестижність, недисертабельність, неперспективність 
долучається не так багато добровольців-одержимців?

Як збагнути силу волі авторки, яка цілком усвідомлено, добровіль-
но взяла на себе ношу, яку покликана нести (але ж не несе) низка окре-
мих інституцій, організацій, установ?

У неосяжній проблемі захисту і ствердження української мови як 
державної, що стала основою цього Показника, можна виокремити кіль-
ка знакових напрямків наукових і просвітницьких інтересів авторки:

– сучасний стан «душі нації», як образно висловився про нашу 
мову великий українець Іван  Огієнко;

– історичний контекст феномену неповторности й тому незнищен-
ности української мови, її космічної нездатности бути забороненою, 
упослідженою, маргінальною, перейменованою;

– видатні постаті української історії – обереги мови, творці нації.
Коротко спробую охарактеризувати ці напрямки.
Сучасний стан мови
Про статус і стан державної мови в поки що неукраїнській Укра-

їні; про убогість думки, обмеженість інтелекту, засміченість чужими 
мовними покручами лексики, низьку внутрішню культуру обтяженого 
владними посадами мовця; загрозливу суржикізацію суспільства в ціло-
му; явний і прихований спротив високопосадових чиновників у центрі 
й на місцях ствердженню української мови як державної в усіх сферах 
суспільного буття нації.
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Про це в мовознавця Ірини Фаріон – сотні статей. Назву лишень 
найбільш знакову друковану лектуру в цьому контексті – «Мовна норма: 
знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)». Ця 
книга вже витримала третє, і, переконаний, ще не останнє, видання.

Уважно, неупереджено прочитати ці тексти рекомендував би найпер-
ше численним політичним опонентам і самої Ірини Дмитрівни, і всього 
українського в Україні, які нагадують хрестоматійних начальників-неві-
гласів радянської епохи з їх некультурними фразами на кшталт «я це 
не читав, але категорично засуджую».

Власне, більшість прикладів зі згаданої вище книги авторка просто 
«списала з натури», слухаючи оте жахливо убоге мовлення українських 
високопосадовців. Їй це боліло і вона не втомлювалася, та й ніколи не 
боялася, нагадувати про це. З особливою наступальністю вона це роби-
ла, перебуваючи упродовж останніх років у розбурханому пристрас-
тями вулику вищого українського політикуму, який, як з’ясувалося, 
у значній свій частині був, та й тепер залишається, духовно обмеже-
ним і національно здеградованим.

Історичний контекст мови
Серцевиною своїх сучасних досліджень авторка взяла тему, яка 

упродовж тривалих у часі підросійського, підрадянського і постра-
дянського періодів існування України була не актуальною, не дисер-
табельною, не витребуваною ні владою, ні керманичами від науки, 
більше того, – не науковою. Йдеться про витоки нашої мови. Йдеть-
ся також і про феномен існування державної мови в бездержавних 
умовах, про мовну свідомість провідних урядових та духовно-освіт-
ніх середовищ як чинник розквіту чи загасання мови народу, іменем 
якого названа держава.

За тоталітарного режиму в українській науці домінувала затвер-
джена в Москві ідеологічна схема, за якою українська освіта, наука, 
культура нібито завжди розвивалися лише в тісному взаємозв’язку 
з російською, то того ж, постійно вважалися другорядними, принагід-
ними, позбавленими самостійних ознак. Ця схема у 30-х роках минулого 
століття набула образної метафори у вигляді стовбура-дерева з трьо-
ма його відгалуженнями, що символізували єдність і взаємозалежність 
трьох слов’янських народів – російського, українського, білоруського. 
За такою образною теорією, серцевиною цього дерева – його стовбур, 
коріння якого сягало часів Київської Руси, беззаперечно присвоюва-
ла Росія. А два його відгалуження, що проросли за цієї схемою, лише 
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після ХІV століття, віддавалися Україні й Білорусі. Все, що не «впису-
валося» в таку ідеологічну схему, ще донедавна вважалося антинауко-
вим, а отже, шкідливим.

Авторка уперто торувала ніким досі не прокладений шлях і змогла 
поламати стару російсько-радянську концепцію вивчення мови як 
абстрактне дослідження букв, префіксів, закінчень. Її спроба вивчити 
феномен мови крізь призму духовного буття народу «у контексті форму-
вання нової українськомовно-етнічної єдности» виявилася успішною. 
Так з’явилася в світ майже 700-сторінкова монографія «Суспільний 
статус староукраїнської (руської) мови у ХІV–ХVІІ ст.: мовна свідо-
мість, мовна дійсність, мовна перспектива».

Успішною виявилася і спроба реабілітувати та ствердити арешто-
ваний тоталітарним режимом і відправлений на багато десятиліть 
у концентраційні спецфондівські запасники термін «староукраїнська 
мова». Він у цій праці вживається не лише як синонім, а скорше як 
запізніла, але справедлива заміна нав’язана прихильниками «спільної 
колиски» терміна «руська мова».

Стрижневою в дослідженні є обґрунтування тези про силу й місію 
мови творити націю і державу. У загальних рисах цю тезу окреслив 
Іван  Огієнко: «І поки живе мова – житиме й народ, як національність. 
Не стане мови – не стане й національности: вона геть розпорошиться 
поміж дужчим народом…».

Коротко про оберегів нашої мови. Їм авторка присвячує і розло-
гі монографії, і майстерно написані есеї. З монографій варто виділи-
ти: «Отець  Маркіян  Шашкевич – український мовотворець» (2007) та 
«Мовний портрет Івана  Пулюя (за листами мислителя)» (2017).

Найзриміше, найвідчутніше виявляється житейське кредо, прин-
ципова житейська позиція, вірність обраному ремеслу Ірини Фаріон 
у її резонансних просвітніх авторських проєктах.

Найшляхетніший, який оживлює тисячолітню традицію українсько-
го книготворення, підігріває знекровлений, не без участи влади, інтерес 
до читання, – «Від книги – до мети»), де Ірина Фаріон виступає як автор 
ідеї, організатор та ведуча проєкту. У цьому проєкті було представле-
но близько шести десятків знакових постатей сучасного інформацій-
ного простору України з їхніми найкращими книжковими набутками.

Йдеться не просто про системні презентації книг, знаних в Україні 
та поза її межами авторів у переповнених львівських залах. Це спеці-
яльно підготовлені в той же день радіо- та телепередачі. Це повні запи-
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си з таких презентацій, що стало витребувані в мережі. Це щорічні 
книжкові альбоми про проєкт у дії. Змістову домінанту їх складають 
ось такі промовисті заголовки: «Про рух національної свідомости по 
вертикалі, або Про завершення першого сезону проєкту «Від книги до 
мети (2012); «Хто читає, той понад часом» (2013); «Закони вмирають – 
книги ніколи» (2014); «Книга – розмова крізь віки: діялог з досвідом, 
монолог з собою» (2016); «Ми є тим, що читаємо» (2018).

Телепроєкт «Велич особистости» на парламентському каналі «Рада» 
заслуговує окремої розмови. Тут лиш коротко. Це популярна автор-
ська передача Ірини Фаріон на парламентському каналі «Рада». Від 
2013 року й по сьогодні авторка підготувала і провела понад півтори 
сотні програм.

Фактично це нове прочитання багатьох відомих, маловідомих, а то 
й зовсім забутих постатей нашої національної історії. Письменники, 
учені, просвітники, громадські, політичні діячі, державники. Позбав-
лені накладеного попередніми режимами ідеологічного глянцу, олюд-
нені й ошляхетнені, з новими яскравими й незнаними досі фактами 
біографій. Їхні величні й трагічні долі перепущені через небайдуже 
серце ведучої й подані нам для осмислення в конкретиці давно жада-
ної україноцентричности. Такі передачі стали свіжим подихом на фоні 
всуціль зросійщеного й національно кастрованого контенту пресового, 
радійного й телевізійного простору новочасної України.

Чи не в кожній розповіді про величну постать – низка сюрпри-
зів і несподіванок для телеглядачів. Як, наприклад, у передачі про 
Миколу Гоголя, яку авторка вважає однією з найкращих. А про цю 
постать сказано так: «Віддавна органічно не сприймала Гоголя через 
його москвомовність. Вважала це просто дикунством! Чому укра-
їнець пише по-чужому? Він хворий чи перевертень? Як з’ясувалося, 
і перше, і друге. Він став для мене основним мотивом відштовхуван-
ня від угодовства».

І насамкінець ще про одну незвичність цього Показника.
Зазвичай такий вид літератури передбачає наявність автобіографії 

чи хронології основних дат життя особистости. Є й тут цей елемент. 
Але який?

Автобіографічний нарис Ірини Фаріон називається «Іду життям, 
неначе мінним полем…». І то, без перебільшення, сила бомби.

Направду, давно не читав в оприлюднених автобіографіях такої 
оголеної правди про себе і про час. Хіба що в Івана  Франка з його 
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незвичними оцінками тогочасного українства та задавнених духов-
них хвороб так званої еліти народу. Ірина Фаріон чесно і прямо пише 
про тих, кого зі сльозами на очах і туго зв’язаними снопами теплих 
споминів згадує із вдячністю усе життя. Також і про тих, хто метеором 
позначився на якомусь відрізку життєвого шляху, і щось залишив. Про 
чесних і підлих, зрадників і пристосуванців. Про всіх, вчинки і дії яких 
формували, випробовували, загартовували, викристалізовували харак-
тер, впливали на долю.

Це теж гарна й повчальна лектура, яка дає змогу сповна пізнати й 
достойно поцінувати поданий доробок.

Переконаний, що високий громадянський, професіональний, патрі-
отичний чин Ірини Фаріон, який проглядається буквально з кожного 
рядка цього рясного на позиції Показника, мимоволі стверджувати-
ме в читача не чуття хохла з вихолощеною національною свідомістю, 
не малороса з принизливим комплексом меншовартости, а Українця. 
Того українця, хто не лише ніде й ніколи не соромиться і не приховує 
свого походження, свого коріння, не нехтує рідною мовою, а й ствер-
джує себе, піднімається з колін, щоб випростатися, вийти, нарешті, на 
давно омріяну дорогу свого достойного розвитку.

Показник з’явився у світ із нагоди не зовсім «круглої» і далеко не 
поважної дати народження Ірини Дмитрівни Фаріон. Для багатьох чита-
чів це видання стане несподіваним відкриттям багатьох граней талан-
ту цієї істинної подвижниці на вкрай занедбаному україно знавчому 
полі. Як також і орієнтиром, спонукою, аби й самому вийти на це поле. 
В надійні помічники й однодумці помічних Богом справжніх його Ратаїв.
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Михайло  Слабошпицький, письменник,
літературознавець, лавреат премії ім. Тараса Шевченка

І Все це – Ірина Фаріон!

Вона належить до рідкісного типу людей.
Як правило, до них ставляться або з великим захопленням, глибо-

кою симпатією, або з категоричним неприйняттям, зловорожою антипа-
тією. Така доля чи не кожної людини високої ідеї, служіння якій диктує 
максималістський і ригористичний погляд на все оточення.

Така людина змушена до мінімуму звести своє приватне життя, 
відмовитися від тих розваг та дрібних пристрастей, якими заповнено 
щодення пересічности, в чиєму існуванні панує цілковита вегетативність.

Для мене Ірина Фаріон одкрилася як особистість тоді, коли її афориз-
ми й максими ще не ввійшли в патріотичний «цитатофонд» і ще не стали 
крилатими. Мені побачилася вона, сказати б, у той передстартовий 
момент, коли ім’я Ірини Фаріон ще не стало широко відомим в Україні.

Мій добрий приятель – ще генеральний директор популярного тоді 
львівського солодкого «Світоча» Андрій Тавпаш – подивовано вигуку-
вав: «Як – ви не знаєте пані Фаріон?!» І це ім’я визирнуло з пам’яті та 
швидко конкретизувалося: «Мовознавець…» Читав щось і її, і про неї. 
А оскільки з файлів пам’яті не засвітився її візуальний образ, то я і не 
зреагував миттєво на ім’я.

Тавпаш був одним із ініціяторів тієї прекрасної поїздки, котра пода-
рувала мені знайомство з пані Іриною і початок приязні, що має важли-
ве значення і в моєму житті, і в моїй справі з найменням «Міжнародний 
конкурс з української мови імени Петра  Яцика», де Ірина Дмитрів-
на – голова наглядової ради й один із його меценатів (вона встановила 
і фінансує премію імени Олени  Пчілки).

Того лагідного літнього дня ми зустрілися в селі з назвою Горячів-
ка, що стоїть на кордоні України й Молдови, з якою сусідить Віннич-
чина. Там відкривали пам’ятний знак роду Лимичів. Це була винятково 
врочиста подія. І кожен із мовців не шкодував слів, коментуючи її. А коли 
біля мікрофона опинилася поставна й тендітна Ірина Фаріон, то над 
усім нашим велелюддям мовби вихор пролетів. З жагучою пристрастю 
говорила вона про долю й недолю українців, про те, як долати постко-
лоніяльні травми й обстоювати своє політичне, історичне й моральне 
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право бути державно під сонцем у цьому не вельми досконалому світі, 
де владарює не сила права, а право сили.

Слухаючи те, що Фаріон мовила і як вона мовила, подумав: оцей 
ораторський талант – та на найвищі трибуни держави! Хіба міг я споді-
ватися, що в особі мовознавця раптом відчую отакого неординарного 
політика справді державницького мислення. Не запитав тоді в Ірини 
Дмитрівни, чи вона вже безпосередньо причетна до партійного середо-
вища, але вже невдовзі побачив її під прапорами Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода». І вже від першої там її яви було враження: 
саме для цього, для політики, вона народжена. В ній – справді потуж-
ний політичний нерв. Згодом у тому допевнилися всі, хто чув депута-
та Львівської облради чи Верховної Ради України. Такі харизматичні 
особистості зі сміливим інтелектом і ясною візією – це скорше винятки 
поміж депутатського стада, де до сприкрення багато темних, ніяких чи 
відверто мародерних індивідів. Фаріон – яскравий еталон національно 
свідомого й морального політика. Політика, що не відступається від 
своїх високих імперативів.

Говорячи про Фаріон-політика, відчув певне збентеження: при 
цій нагоді належиться бодай побіжно окреслити наукові обрії докто-
ра філології і педагога, видатного мовознавця Ірини Фаріон. А мене 
знесло на політику. Бо ж без цієї грані Фаріон просто не існує. Влас-
тиво, для багатьох далеких од культурних інтересів людей Фаріон – 
передовсім тільки політик.

Власне, подеколи важко розокремити в «кентаврі» на ім’я Ірина 
Фаріон: ось досі вона – мовознавець, а звідси (й до нескінченности!) – 
політик. Мовознавець Фаріон не замикається тільки в теоретичних 
питаннях фаху – її мовознавство переростає в найширші масштаби 
культурології; мовне питання в її сприйнятті й потрактуванні – один із 
найважливіших моментів усієї вкраїнської гуманітаристики. І спробуй-
но на цьому зупинитися та обійтись без політики. Це – саме та сфера, де 
вони зустрічаються і стають продовженням та поясненням одна одної.

Якби я і не читав книжок Ірини Фаріон, а знав її лише в усному 
жанрі, то загалом міг би уявити не тільки їх концептуальні особливос-
ті чи емпіричне багатство, а й переконливість наукової аргументації. 
Але я читав і «Правопис – корсет мови? Український правопис як куль-
турно-політичний вибір», і «Мова – краса і сила: суспільно-креативна 
роль мови в XI – середині XIX ст.», й «Отець  Маркіян  Шашкевич – укра-
їнський мовотворець» і «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». 
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Й ось нині дочитую абсолютно унікальне дослідження Ірини Фаріон. 
Вона реставрувала й дослідила мовний портрет Івана  Пулюя. Ризикну-
ла поглянути на вченого під таким кутом зору й відкрила в ньому так 
багато того, що залишалося в тіні. Бо ж, мовляв, він передовсім фізик, 
а тому завперш цим нам і цікавий.

На згадку мені не спадає жоден аналог такої праці. З’ясування 
мовно-політичного світогляду видатного вченого. Передісторія та 
історія перекладу Молитовника і Біблії. Дослідження мовної практи-
ки мислителя. Націєтворча функція мови в рецепції Івана  Франка й 
Івана  Пулюя. Задуманий мовний портрет великого вченого став і його 
інтелектуально-духовним портретом на тлі доби й у контексті україн-
ської історії. «Дивовижною є ірраціональна здатність  Пулюя міряти 
життя своєї нації поза власним життям», – пише Ірина Фаріон. – 
Він не ремствував, що нема ще плодів його праці, а впевнено заявляв: 
«…як ми збирати мусимо те, що посіяли предки наші, так колись збира-
тимуть наші потомки те, що ми посіємо». І дослідниця наводить це 
як ще один дорогоцінний нам приклад «непропащої сили» українства, 
й живлючої енергії, що допомогло йому пройти через усі неласкаві до 
нього періоди історії.

Це, здається, щось справді безпрецедентне в новочасному мово-
знавстві. Тут дивовижно широкі засяги дослідниці. Вона мусить вихо-
дити і на поле точних наук, і тримати в полі зору мовно-культурну й 
політичну ситуацію тогочасної України, і, звичайно ж, звіряти себе 
біографічним контекстом Івана  Пулюя та його сподвижників.

Ця праця показує, що Ірині Фаріон тісно в рамцях академічного 
мовознавства. Її однаково цікавлять і питання лінгвонаціології, соціо-
лінгвістики, гуманітаристики загалом та національної ідентичности, 
і мова як фактор політики, і конкретні проблеми увиразнення націо-
нального змісту нашої держави. Як легко зрозуміти, все це – і не тільки 
це, бо Фаріон надзвичайно багатогранна в своїх зацікавленнях – уміща-
ється між двома полюсами: мова і політика. І все те й зумовило, вислов-
люючись цитатою з поета, цей потужний двокрилий політ.

Як на одну яскраву біографію, всього того – задосить. А ще ж 
Фаріон могла б навіть поділитися багато чим із колегами, які до тако-
го формату недотягують. Але ж є іще одна пасіонарна Ірина Фаріон, 
яка приходить до нас із екранів телебачення (ціни немає її своєрідному 
лекторієві на каналі «Рада»!). Вона – з її подиву гідною ерудицією – веде 
слухача через століття, вияскравлюючи в них важливі для нації події 
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і постаті видатних українських людей. Вона вже назвала і схарактери-
зувала «з погляду вічности» всіх тих, хто має бути в нашому пантеоні, 
чиї імена записано на скрижалях національної історії.

Є ще Фаріон-публіцист, яка щедро надарована літературним хистом. 
Вона автор багатьох пристрасних виступів в обороні всіх національних 
цінностей українців. Саме принципова непоступливість у обстоюванні 
українських пріоритетів та патріотична пристрасть Ірини Фаріон дово-
дять до істерики українофобів. Вони з усіх сил намагаються демоні-
зувати її, вдаються до інсинуацій та брудних наклепів. Але пані Ірина 
має не тільки тверді переконання, потужний інтелект, а й ту силу, яка 
дозволяє їй міцно стояти на чатах усіх наших рубежів. До всіх своїх 
талантів вона має ще один важливий для громадянина України талант. 
Талант прямостояння і протистояння. І це також принципово важли-
во. Це також творить феномен Ірини Фаріон.
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Оксана  Микитюк, доцент катедри української мови
Національного університету

«Львівська політехніка»

«Огонь в одежі слова»
(про мою неймовірну подругу та її життєву дорогу)

Перша зустріч
Уже тепер далекого 1 вересня 1991-го року я побачила, як Ірина 

Фаріон зайшла на катедру. Що впадає у вічі, коли бачиш незнайому 
людину?… Звісно, одяг! Одяг був вогнянисто-червоний (бордово-черво-
на вузька спідниця та яскраво-червоний светр)… Швидкість, упевне-
ність, рішучість – так, це був «огонь в одежі слова»… Цей вогонь я бачу 
до сьогодні: він то спалахує швидкозаймистою лавиною (у боротьбі 
з політичною тупістю та непросвітнім угодовством), то гріє, даючи 
тепло і затишок.

Про вогонь Ірини знали всі. Пам’ятаю, як в університеті на філо-
логічному факультеті казали, що стінгазету про В.  Стуса робить Фарі-
он, вона горить цією справою, до неї тягнуться всі небайдужі… Це був 
1988 рік – час повернення низки репресованих імен, час запалювання 
свічки пам’яти перед нашими національними світочами.

Хто вона? Якого роду?
Пам’ятаю її тата – кремезного чоловіка, для якого надважливим 

було чесно, сумлінно та добре виконувати свою роботу (був праців-
ником заводу Газової апаратури). Цей маломовний чоловік знав Божі 
закони і вмів пояснити, що «ЦЕ не вільно робити»…

Мама Іринки (саме таку форму імени я завжди чую) прищепила 
доньці неймовірну любов до книжки (була бібліотекарем за фахом). Не 
можу забути, як теплого літнього дня пані Славця принесла нам свій 
щоденник, у якому записувала назви всіх недавно прочитаних творів. 
Перелік приголомшував своєю кількістю та національною спрямо-
ваністю, а мамі Ірини тоді було приблизно 85! Недаремно у вірші до 
90-літнього ювілею доня написала: «Спасибі, за книжку мудру у руках».

Дитина Ірини – Софійка (Софіярочка, Софка, Софія). Українське 
прислів’я каже: «Яка пряля, таке й полотно». Отож, яке це полотно?… 
Завжди захоплююся Софійкою, та й Ірина каже, що це її «найбільше 
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щастя». Отож, Софійка, певно, ще з молодшої школи платила за газ, 
світло, телефон, вона знала, що мамі треба допомогти в усьому. І звіс-
но, згадую, як взимку я зустріла на нашій вулиці крихітну Софійку 
з велетенським пакетом, у якому вона чемно несла з взуттєвої майстерні 
поремонтовані мамині чоботи… Мене це вразило…  І зараз вражає…

Прив’язаність до дому, до родини
«Будущина корінням своїм завсігди стоїть у минувшині» – цю аксіо-

му І.  Франка Ірина опанувала ще в ранньому дитинстві. У хаті, де дони-
ні мешкає мама та донечка Софійка зі сім’єю, упродовж 60–80 років 
минулого століття правили Службу Божу греко-католицькі священи-
ки. Про це І. Фаріон напише: «Християнство ніколи не було ритуалом, 
а совістю і чином». Напевне, глибоке духовно-духове начало дозволяє 
відчувати нечувану силу на власній землі та живить любов’ю до всьо-
го рідного…

Ірина завжди каже: «Я дерево, тому пересаджувати мене не можна, 
в мене глибоке коріння». Це переконання було в Ірини завжди. Знову ж 
таки, пам’ятаю, коли всі радо їхали до Києва як депутати Верховної 
Ради VІІ скликання, вона до останнього не перевозила свої речі, ніби 
ще більше хотіла ввібрати в себе свій Львів, ще довше побути вдома.

Робота зі студентами
Ірина вперше вирішила відтворити її величність Мову крізь призму 

малюнка та плаката. Аби студенти Інституту архітектури могли це 
зробити, моя колега по мачинці визбирала найцікавіші вислови про 
мову, відповідно до яких політехніки почали роботу. У підсумку Мову 
було намальовано в трьох площинах: як явище духове (має божествен-
ну природу); як політичний феномен (обстоювання права на держав-
ність мови – це «свідчення нашої національної самоповаги та сили») 
та як очевидна потреба українства. Ці плакати вийшли чотирма альбо-
мами: «Мова – твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх 
поставлю слово» (2002), «Мова – краса і сила» (2007), «Слово – меч 
духовний» (2012).

Ірина Фаріон завжди вміла і вміє працювати зі студентами. Пари, 
які вона проводить, – це дійство, під час якого засвічується лакмусо-
вий папірець, тому кожен або назавжди полюбить українську мову, або 
(теж назавжди) зрозуміє, що він на цій землі чужинець або окупант.
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Монографії: які?, про що? і для чого?
Перша книжка І. Фаріон – «Українські прізвищеві назви Прикар-

патської Львівщини наприкінці ХVIII – початку ХIХ століття 
(з етимологічним словником)» – вийшла 2001 р. Ця монографія – 
це занурення у світ прізвища, його етимон, тобто пошук правди. Для 
наших студентів (і не тільки студентів) – це скарб, бо зазвичай мало 
людей знає, що означає такий ідентифікатор батькового родоводу як 
прізвище… Тому в темі «Лексикографія» кожен за цією розвідкою 
з’ясовує своє коріння. Пам’ятаю, як хлопець на прізвище Бек був 
ощасливлений, бо бек – це Бенедикт, вражений, що це ще й «бека» – 
гидота, та здивований від можливого значення «титул людей знатного 
походження». Принагідно хочу завважити, що моя червоно-вогняна 
версія про суть Ірини теж має право на існування, бо за словником 
«Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини… « пріз-
вище Фаріон (як один із варіянтів) означає «червовий король», отже, 
знову «вогонь»…

Монографія «Правопис – корсет мови? Український правопис як 
культурно-політичний вибір» (2004 р.) та знакова стаття «Історико-
психологічний аспект нашого правопису (у брошурі «Скиньмо чужі 
правописні кайдани» (2001 р.) – це вимога часу, позаяк у рік виходу 
Проєкту правопису 1999-го року потрібно було загострити увагу на 
постатях, що творили національну правописну систему та проаналізу-
вати норми, які закріплював соборний Правопис 1928 року та продо-
вжував Правопис 1999-го року.

«Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови 
в ХI – середині ХIХ ст.» (2007 р.) – напевне, у Львівській політехніці ця 
монографія має найбільшу кількість перевидань. Крім того, студенти 
спеціяльности «Прикладна лінгвістика» завжди вивчають цю засадни-
чу працю, яка актуалізує самобутні риси української мови – її непере-
вершену красу та незбориму силу.

«Отець  Маркіян  Шашкевич – український мовотворець» (2007 р.). 
З трепетною любов’ю витворено образ цього велета українського куль-
турно-просвітницького простору, що не відступився (попри всі обста-
вини) від рідного коріння.

«Мовна норма: знищення, пошук, віднова» (2009 р.) та «Мовна 
норма: пошук істини» (2017 р.) – це вічна боротьба за свої питомі 
українські форми слів, що понівечені суржиком, замінені чужомовни-
ми кальками та живуть як покручі на нашій споконвічній землі. Оскіль-
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ки боротьба зі суржиком неминуча, то І. Фаріон переконує, що саме 
ця «форма диверсії» (І. Дзюба) плямує світлу основу нашого життя.

«Степан  Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного 
руху» (2009 р.) – це не лише лекція з нагоди столітнього ювілею Провідника, 
це прочитання робіт С. Бандери і про нього «за визначальними концепта-
ми сприйняття світу: Бог, Душа, Духовність, Ідея». Саме ця феноменальна 
постать українського народу дає нам змогу зрозуміти, що «ідейно-духовий 
зв’язок поколінь міцніший за кам’яні фортеці» (І. Фаріон).

«Суспільний статус староукраїнської мови в ХIV–ХVII століт-
тях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива» 
(2015 р.) – це та книжка, що утверджує державотвірне мислення, нала-
штовує оптику на націєцентричний світогляд, засвідчує, що ми господа-
рі на своїй землі, знищити нас неможливо, бо з найменшої української 
іскри спалахне вогонь.

«Мовний портрет Івана  Пулюя (за листами мислителя)» 
(2017 р.) – монографія про світогляд та Мову видатного перекладача 
Біблії, знаного фізика та електротехніка, людини, що засвітила Евро-
пу в прямому й переносному значенні слова. До століття від дня відхо-
ду Івана  Пулюя у вічність І. Фаріон показала його життя як постійну 
боротьбу за Правду.

Ірина Фаріон – автор ідеї, співукладач та літературний редактор 
неймовірно потрібної книжки «Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. 
Криниця для спраглих» (2010 р.). З усіх можливих джерел свого ідейно-
го Побратима та Вчителя зібрано матеріял, що стосується життя і смер-
ти, творчости, мови, історії, культури, кіна, інформаційного простору, 
політики, націоналізму… Ці сентенції – це криниця, з якої наситиш-
ся, а збірка «не тільки пробудить приспаний ген свободи українців, а й 
підніме його на боротьбу з духовним рабством» (Людмила Єфименко).

Науковий підхід до найрізноманітніших справ
Крім численних монографій, ґрунтовних статей з ономастики, істо-

рії мови, культури мовлення, лінгвоперсонології, постійної й виснаж-
ливої політичної діяльности, варто зазначити, що одруження донечки 
Софійки Ірина поставила на наукові шпальти. Відомо, що «всі все 
знають» про численні обряди, які передають з покоління в поколін-
ня. Проте науковець Фаріон вирішила опанувати джерела, серед яких 
книжка Олекси Воропая «Звичаї нашого народу», яку вона ретельно 
прочитала і вивчила. У підсумку все відбувалося за вивіреними пункта-
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ми, наприклад, молодий мав облизувати ніж, змащений медом, обпле-
тений барвінком, бо, це має глибокий духовий і символічний зміст… 
Знову – «до джерел»…

Обличчя міста крізь призму оптики Фаріон
Завдяки ідеям Ірини Львів було перетворено з прагматично-спожи-

вацького на духово-культурний центр. Як депутат Львівської обласної 
ради І. Фаріон організувала на рекламних носіях акцію «Скарб нації» 
(2006–2012), де портрети українських культурно-політичних діячів 
було подано з актуальною цитатою та відповідно до дати народження 
чи певної події. Такі реклами творили обличчя українського Львова та 
дозволяли налаштовувати україноцентричну оптику.

У маршрутках мовна акція (2007–2012), яка творила красиве місто 
та впливала на культуру мовлення, називалася «Мова на колесах». 
У підсумку в львівському транспорті замайоріли листівки «Шанов-
ні пасажири! Говорімо правильно і красиво». У садочках діточки та 
вихователі отримали надважливу наліпку – «Любі хлопчики й дівчат-
ка! Називаймося правильно і красиво», що актуалізовувала ненорма-
тивність поширюваних форм  Маша, Саша, Даша, Паша, які руйнують 
наш національний простір.

Велич особистости. Велич книги
Ці два проєкти І. Фаріон роблять унікальну річ: вони змінюють 

світогляд людей!
Як погрупувати 156 програми (до січня 2019 року) телевізій-

ного проєкту «Велич особистости» на парламентському каналі 
«Рада» за темами – невідомо, бо, здається, Ірина Фаріон понад усе 
вважає за необхідне сповнити обов’язок перед усіма національно 
свідомими українцями. Що знаємо ми про Кенгірське повстання 
(16.05–26.06.1954), про Батуринську трагедію (1708), про «Дивізію 
Галичина» – мізерну дещицю… А перелік постатей, про які зробле-
но передачі, вражає всеохопністю: Тарас  Шевченко, Олена  Пчілка, 
Леся  Українка, Іван  Франко, Олександр  Потебня, Іван  Мазепа, Іван 
  Виговський, Пилип  Орлик, Павло  Чубинський, Августин  Волошин, 
 Микола  Міхновський, Дмитро     Донцов, Степан  Бандера, Євген  Коно-
валець, Олег  Ольжич, Агатангел  Кримський, Андрей  Шептицький, 
Василь  Стус, Ярослав  Стецько, Іван  Миколайчук та сотні інших… 
Це не лише перелік знакових особистостей, це занурення в Ідею, це 
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входження в життя цієї людини, це віддзеркалення її світогляду, це 
відтворення історичного періоду…

Я знаю, що кожна з цих студій побудована на велетенській джерель-
ній базі, на власні очі бачу, як Ірина йде в бібліотеку, читає листи, спога-
ди, нагромаджує масу матеріялів, аналізує сотні і тисячі сторінок різних 
книжок, працює над собою вдень і вночі, щоб потім красиво, виваже-
но, спокійно говорити правду, деколи непросту, але таку потрібну для 
українців…

Львівська політехніка – наш рідний навчальний заклад – став домом 
для проєкту Ірини Фаріон «Від книги до мети», що пропагує укра-
їнську книжку та дозволяє поспілкуватися з непересічними діячами 
нашого часу. Впродовж 2011–2019 рр. студенти, викладачі та всі охочі 
можуть черпати силу з пропонованих національних джерел.

Уміння працювати не завдяки чомусь, а всупереч
Йшла до парламенту, щоб скасувати закон  Ківалова-Колєснічен-

ка (К.-К) – і скасувала! У пекельний час Революції Гідности та пері-
од найстрашніших розстрілів завдяки наполегливим зусиллям Ірини 
Фаріон 232 депутати Верховної Ради VІІ скликання таки проголосу-
вали постанову про неконституційність такого ганебного для України 
закону. Проте тодішній в.о. Президента О. Турчинов не підписав цього 
доленосного депутатського рішення до виконання. Згодом Ірина про 
це напише: «Влада, що не здатна захистити державної мови, – ніко-
ли не захистить державної території». Відтак І. Фаріон виступила 
суб’єктом розгляду закону С.  Ківалова та В.  Колесніченка «Про заса-
ди державної мовної політики» в Конституційному Суді. Як підсумок 
закон К.-К. було скасовано 28 лютого 2018 року.

Виступ Ірини Фаріон на захист мови гідний щонайвищої пошани та 
є базою ораторської майстерности (направду, щасливі ті, що захищають 
те, що люблять!). Тому всі мої студенти, які вчать риторику, слухають 
і до найменших скрупульозних деталей аналізують промову на захист 
української мови, виголошену в Конституційному Суді. Це до дрібниць 
продуманий текст, який прорубриковано за філологічним, історичним та 
власне політичним аспектом. У промові доведено значення та вмотиво-
вано за правовим полем можливість (і неможливість) існування кожно-
го терміна; усі тези аргументовано та науково узагальнено. Для наших 
майбутніх риторів – це взірець аналізу поняттєво-термінологічного апарату, 
уміння обстоювати позицію та утверджувати націєцентричний світогляд.
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Боротьба за правду
Ірина Фаріон реагує на все: треба захищати правопис – захищає, 

треба боротися проти злиття «с рускім міром», який впроваджують 
через нищення національної літератури, історії, культури – бореться, 
треба вимагати звільнення з посади Міністра освіти Лілії  Гриневич 
через її антиукраїнську політику в системі освіти і науки – вимагає, 
треба їхати на віче, коли сніг, холод, дощ (мій тато казав, що добрий 
господар навіть пса в таку погоду на двір не пускає) – їде! Їде без 
жодних нарікань, бо цього ніхто інший не зробить. Це про неї непе-
ревершено написав Д. Павличко: «Сама ніжна, як молитва, а слово 
гостре, як бритва».

Ірина Фаріон може вирішити, здавалось би, невирішувані пробле-
ми, якщо це стосується існування мови та життя держави. Наприклад, 
коли голосували за Закон про освіту, де передбачалося, що мова викла-
дання у вишах може бути мовами національних меншин, саме вона 
зорієнтувалася, як це виправити – і виправила.

І. Фаріон завжди в епіцентрі подій, вона «огень», що будить «розвид-
няющийся день». Приміром, ще в лютому 2010 року вона вимагала 
від тодішнього президента В.  Януковича (відкритий лист) припинити 
московщення України. У її зверненні маємо державотвірний афоризм: 
«Ваше гасло «дві мови – одна країна» таке ж безглузде, як одна дити-
на – дві матері». Це борець Фаріон на знак протесту проти ухвалення 
«основних засад мовної політики» від  Ківалова-Колєсніченка запропо-
нувала виготовити стрічку в національних барвах з гаслом «Моя мова – 
моя свобода», яку закликала носити як наше право на єдину державну 
мову титульної нації.

Як депутат обласної ради І. Фаріон ще 2010 року писала відозву 
до освітян, студентів та їхніх батьків щодо знищення духовних основ 
держави – мови та історії, Того ж року зверталася до Прокуратури 
з вимогою притягнути до кримінальної відповідальности В. Солдатен-
ка, який заперечив голодомор в Україні, вимагала від тодішнього прези-
дента В.  Януковича припинити системні порушення конституційного 
статусу української мови, ініціювала курси для вивчення української 
мови для держслужбовців, вносила низку пропозицій до «Програми 
розвитку української мови». Цей перелік неповний, але однозначно 
переконує, що боротьба науковця та політика Фаріон з псевдоукраїн-
ством постійна….
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Всеукраїнська діяльність
Як депутат Верховної Ради Ірина Фаріон напрацювала доленосні 

законопроєкти, кожен з яких захищає українську державу: про запро-
вадження мита на російськомовну книжку, про кримінальні покаран-
ня за дії, спрямовані проти державної мови, про викладання винятково 
державною мовою у вишах, про утвердження державної мови, про 
посмертне надання Героям Небесної Сотні звання «Герой України» та 
численні ухвалені й неухвалені інші. Принагідно маю за честь написа-
ти слова з листівки, яка була випущена 2012 року на знак подяки (тоді 
«Свобода» здобула перемогу у виборах до парламенту): «Ми не зійде-
мо зі свого шляху, бо це шлях власного і всеукраїнського зростання».

І. Фаріон вміє оцінити кожного, чия праця сприяє творенню силь-
ної держави. Наприклад, саме вона напрацювала Положення премії 
ім. Степана  Бандери, заснувала премію ім. Олени  Пчілки у межах 
Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.  Яцика. Цей перелік 
потверджує, що духова сутність – це наша основа, бо «бути Людиною – 
це дертися по вертикальній стіні» (В.  Стус).

Нагороди Ірини Фаріон – це данини її подвижницькій просвітян-
ській праці. Наша професор катедри української мови є лавреатом премії 
ім. Олекси Гірника (2004 р.), премії ім. Бориса Грінченка (2008 р.), премії 
ім. Дмитра  Нитченка (2013 р.) та премії ім. Івана  Огієнка (2016 р.).

Аксіоматична та незборима віра в свою правду має такий резуль-
тат: 2010 року Українська Православна церква Київського патріярха-
ту нагородила Ірину Фаріон грамотою за наукову діяльність. Також 
нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий 
внесок у розвиток вітчизняної освіти (2014 р.).

Потреба змінювати світ довкола себе
Є люди, що є локомотивом у житті, а Ірина до таких і належить. 

Вона не просто очолює численні речі, вона змінює світ. Наприклад, за 
чотири місяці (вересень – грудень 2018 року) Ірина Фаріон заїхала в 12 
міст України, це: Переяслав (22.09), Бориспіль (29.09), Бровари (30.09), 
Харків (1.10), Біла Церква (6.10), Чернівці (20.10), Шепетівка (23.10), 
Кам’янець-Подільський (24.10), Львів (9.11), Черкаси (12.11), Старо-
костянтинів (27.11), Полтава (11.12) (раніше був Київ (9 травня 2018) 
та Хмельницький (27.06.)). Це все для того, щоб провести Громад-
ський форум «За українську мову» з метою не допустити до ухвалення 
мовного законопроєкту 5670-д (який депутати Верховної Ради Украї-
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ни проголосували в першому читанні 4 жовтня 2018 року). Тут Ірина 
Фаріон – це вже вогняний вихор, який спалює неправду і волає «схаме-
ніться», бо запроваджуваний термін «мова, прийнятна для сторін» – це 
нищення україноцентричного вектора розвитку нашої держави (бо на 
Закарпатті це буде угорська, на Буковині – румунська, на Сході – росій-
ська). Недаремно давні римляни казали «Чия мова – того й влада».

Наша дружба
Коли я не телефоную до Ірини, телефонує вона з нашим спільним 

діялектним запитанням «Де ти ся знаходиш?…» (так каже її мама) – 
далі наші найпотаємніші розмисли…

Неймовірна налаштованість моєї подруги, порадниці, натхнен-
ниці на духове начало дає якесь особливо глибоке розуміння подій… 
Наприклад, коли ми з донечкою приїхали до Києва, то Ірина показала 
нам кожен сантиметр тих місць, де вбивали людей під час Революції 
Гідности, вона зініціювала їхати в Биківню, щоб поклонитися духові 
убитих українців… Відомо ж бо: що минуле визначає майбутнє.

Наша дружба, довжина якої (поки що) 28 років, мала різні життє-
ві дороги: спільні поїздки на конференції до Києва, Івано-Франків-
ська, Луцька, Дніпра, Одеси, Познаня, Оломоуця…, катедральне життя, 
позакатедральне кавування… І я дуже тішуся, що на одній з книжок 
Ірина написала для мене таке: «Моїй рідній подрузі Оксані з подякою 
за спільну дорогу життя». Усе це дає позитив, і я завжди знаю, що 
це той «огонь», що дає тепло, світло та іскри, що запалюють зміни…
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§ 2. Автобіографічний нарис:
«Іду життям, неначе мінним полем…»

Батьки, з Божої ласки, привели мене в цей світ у Львові в час оргії 
весни 29 квітня. Тішуся, що Українка і потребую цієї відзнаки у всіх 
документах цивільного стану. Бо це моя самобутність і тільки моє, 
українське, місце під сонцем. Я – націоналістка.

Батько, Дмитро Іванович  Фаріон (4.11.1922–15.04.2004), родом 
із села Соколі Мостиського району Львівської области. Працював 
сантехніком на Львівському заводі газової апаратури і був незамінним 
майстром своєї справи. Дуже сильна, само-
достатня і шляхетна особистість. Його роди-
ну розкуркулили, забравши все майно.  Бабуся 
Марія пережила стрес, але витримала, висто-
яла і виховала не одного внука і внучку, серед 
яких і я. Це була дуже побожна і красива жінка 
з глибокими, повними тайни й печалі очима… 
Померла на 92 році життя 1989 року, коли 
я вже носила свою Софієньку під серцем… 

Мій батько під час війни після примусо-
вої праці остарбайтером у Німеччині повер-
нувся в Україну. Цей факт біографії закрив 
для нього здобування подальшої освіти, проте 
інтелігентнішої людини, як мій тато, не знаю 
і досі. Маломовний, стрижневий, зі своїм непо-
хитним і непробивним світом. Упертий в істи-
ні. Не любив пустих розмов і пустих людей. Цілком почуттєвий ставав 
хіба в пісні. Дуже любив «За Україну, за її волю…» Миколи Вороно-
го. Колядував – ніби говорив з Богом. Не любив жодних подарунків, 
проте нам, дітям, попри звичну на ті часи ощадливість, віддавав потріб-
не й розумне. Понад усе цінував і культивував працю, обов’язок, відда-
ність, відповідальність. Мріяв про освіту для своїх дітей, зокрема про 
мій науковий зріст, до чого я завжди прагнула понад усе. Мої наукові 
здобутки сьогодні – це найперше дар моєму татові. На жаль, мій старший 
брат, Ігор  Фаріон (1954–2008), закінчивши електротехнічний факуль-

Батько Дмитро Фаріон
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тет Львівського політехнічного інституту, не зміг через тяжку хворобу 
зреалізувати себе. Це було великим горем для нашої родини. Але бать-
ки стоїчно витримали. Я ж отримала урок війни за життя.

Мама, Ярослава Степанівна   Фаріон (Сліпець), народилася 
1927 року в селі Бусовиську Старосамбірського району Львівської 
области. Її батько і мій дідусь  Степан дякувáв у церкві, а бабуся  Парас-
кевія очолювала Маріїнську дружину. Їхня хата в селі була фактич-
ним народним домом, де збиралися задля культурно-просвітницького 
спілкування та роботи. З приходом після війни московської орди дідо 
опинився в спискові на виселення до Сибіру, про що його завчасно попе-
редив староста села. Вночі з родиною дідо втік до Львова і тривалий 
час переховувався в майбутньої дружини свого сина Михайла. Потім 
столярував. У 50-ті роки побудувався у Львові, де зараз мешкає моя 
мама і донечка зі своєю родиною.

Мама навчалася в Самбірському педагогічному училищі, а потім 
у Львівському культосвітньому технікумі. Спершу вчителювала в селі 
Лінині на Старосамбірщині, відтак понад 40 років пропрацювала як 
завідувач читального залу і відділу комплектування у Львівській облас-
ній юнацькій бібліотеці, з якої я, до речі, починала свій самостійний 
життєвий шлях 1981 року, коли перший рік не вступила на філологіч-
ний факультет Львівського університету.

Мамин світ – це світ книжки і кіна. Поза національним пріорите-
том для неї нема людини. Її основні вимоги до людей: чи національ-
но свідомий і релігійний? Решта – пусте. Самодостатня у спілкуванні, 
з непохитним національним і релігійним світоглядом, унікальною 
бойківською впертістю. Московит і поляк для неї завжди були однакові 
вороги. Категорично не сприймає тих, хто принизив її світ: мову, куль-
туру, церкву. Каже, що своє треба любити і шанувати. Чуже – не моє, 
вторинне, хай собі буде. Ніколи принципово не говорила їхніми мова-
ми, не довіряла їм і відкидала. Згадує часто, як поляки принижували її 
в школі, вимагаючи не називати себе українкою, а русінкою! Весь час 
конфліктувала з москвоязичною директоркою бібліотеки (потім і я до 
цього доєдналася…). Неможлива до зміни переконань в основному й 
абсолютно згідлива в другорядному: побуті, відпочинку та ін. Коло-
ніяльні режими – польський і московсько-совєцький – зробили з неї 
непробивну ідеологічну сталь. Її улюблений герой –  Степан  Бандера. 
І досі в шоці від безглуздого вибору українців якихось неадекватів на 
президентів чи мерів Львова… Називає їх «несвідомими». Її незалеж-



27

ницька і свавільна природа не може осягнути цього широмасштабного 
рабства і холуйства. Зараз уся в молитві. Навіть у ній дуже системна, 
відповідальна, обов’язкова. Затята греко-католичка. Православіє для 
неї – то московський вітер. Воно й не дивно: впродовж 20-х років у нас 
в хаті підпільно правилася Служба Божа. Наш дім у 60–70-ті роки був 
прихистком для переслідуваних греко-католицьких священиків. Там 
же їх і висвячували. Це найцупкіші спогади з мого дитинства. Згодом 
зрозуміла, що боротьба за свою Церкву – це боротьба за свою держа-
ву. Тепер знаю, що найглибша й найприхованіша політика – церковна. 
Критичність до цієї царини життя в мені зростає…

Вдячна своїм батькам, що не віддали мене до совєцького дитячо-
го садочка. Колективізм завжди був для мене внутрішніми тортура-
ми: не люблю масових заходів, показових вечірок і гучного застілля. 
Це щастя – вузьке і притомне коло спілкування, де віддаєш і зроста-
єш. Що більше років, то менше цікавости до зовнішнього світу і нато-
мість майже паніка, що не встигнеш зробити того, що винятково сама 
для себе визначила. Про це розкішно висловився великий В.   Вернад-
ський: «Я дійшов висновку, що опору в житті я вбачаю лише в самому 
собі; і тільки в глибині власної особистости я звітую з приводу влас-
них моральних рішень».

Філологія була підсвідомим вибором. Мабуть, це виросло з читання 
книжок, які мама торбами носила мені з бібліотеки, а я переповідала їх 
дітям з нашої округи, постійно бавлячись у школу в дідовій шопі. Бага-
то читала европейської класики, проте манив передусім український 
світ, література історична, біографічна, театр корифеїв. Романтизувала 
час Руси і козаччини. Навіть щось уперше в 5-му класі по-епігонському 
навіршувала на теми «гомоніла Україна…». І тепер часом римую. Орга-
нічно не сприймала Гоголя через його москвомовність. Вважала це 
просто дикунством! Чому українець пише по-чужому? Він хворий чи 
перевертень? Як з’ясувалося, і перше, і друге. Він став для мене основ-
ним мотивом відштовхування від угодовства. Тепер зробила про нього 
одну з найцікавіших передач із телепрограм «Величі особистости» на 
парламентському каналі «Раді».

Пощастило з учителями української мови і літератури у львівській 
СШ № 75 ім. Лесі  Українки. Це Надія Миколаївна   Іваночко (здається, 
4–5 клас) та Анастасія Йосипівна  Гумницька. А ще був дуже колорит-
ний фізик Зеновій Миколайович  Філяк. Це ОСОБИСТОСТІ на совєць-
кому полі освітньої брехні. Сила їхніх знань, непоборна віра в своє 
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З мамою Ярославою Фаріон та хрещеною мамою Марією Сліпець. 
І голуб із нами…

Мої батьки і донечка Софійка
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і просто служіння Українській Ідеї як праця в школі зоставили в мені 
глибочезний слід. Уроки української мови і літератури стали моєю доро-
гою життя, попри скепсис у такому виборі мого брата (на його думку, 
через ідеологічну приреченість) і цілковиту підтримку батьків. Крім 
того, мене НЕМОЖЛИВО переконати, якщо я сама не переконаюсь.

Отже, 1982 року, вступивши до Львівського університету ім. І.  Фран-
ка на українську філологію (1981 року не добрала 0,5 бала), попри 
чергову хвилю змосковлення України саме через вищу школу, я стала 
неосяжно щаслива. Навіть совєцький контекст проблематики та ідей 
викладів в університеті не здатний був заглушити НАЦІЄТВІРНОГО 
НАЧАЛА української філології. Вона завжди була і буде компасом нації. 
Звісно, для видющих. Методика викладання в університеті навчила 
системного опанування знань і дала в руки компас. Усе решта виявило-
ся вторинним. Там були викладачі, які надихали і скеровували: Таміла 
 Панько, Зеновій  Терлак, Ніна  Захлюпана, Марія  Білоус, Іван  Остапик, 
Теодозій  Возний, Андрій  Скоць, Софія  Дідик, Теофіль  Комаринець, 
Володимир Ільїн та ін. Михайло  Гнатюк, тодішній декан факультету, 
взагалі врятував від заслання викладати українську мову до Донецька, 
куди я б мала їхати за совєцьким розподілом. З якої то рації я, корінна 
львів’янка, маю стати знаряддям реалізації дурнуватої совєцької полі-
тики вимішування «насєлєнія» і перетворення його в кочовиків?! Це 
був мій перший бунт. Ні. Не поїду. Я маю тут усе: рідних, дім і науко-
ві плани. Тому, почувши на 4-му курсі про такий «щасливий» розпо-
діл, написала заяву з проханням відрахувати мене з числа студентів, 
оскільки категорично відмовлялася їхати працювати бодай кудись зі 
Львова… Натомість несподівано отримала пропозицію від Михайла 
Івановича Гнатюка, за що йому глибоко вдячна, залишитися на кате-
дрі загального мовознавства на пів ставки лаборантом для подальшої 
наукової роботи (01.11.1986–26.08.1991). Українську філологію закін-
чила з відзнакою 1987 року (Диплом ЗВ № 813346).

Як з’ясувалося, на ту пору вступити до аспірантури за моїм науко-
вим інтересом – історія мови – було неможливо. Це надто небезпечна 
тема для студій у контексті відновлення української історичної націо-
нальної пам’яти та мовної свідомости…

У серпні 1988 року вийшла заміж за Остапа  Семчишина, студен-
та історичного факультету, проте через абсолютно несумісні життєві 
цінності та цілі наш шлюб швидко розпався. Зостався його найоснов-
ніший цвіт – неперевершена, сильна, ніжна, мудра і тепла донечка 
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Софійка. Звісно, завмер і чар наших почуттів, розгублених у тому часо-
ві. А Софійка наповнила життя глибиною: вона відкрила надпотужну 
любов – материнську. 2017 року Софійка разом зі своїм чоловіком Васи-
лем Особою подарували Диво з Див – онученьку Еву.

Найосновнішим після закінчення філфа-
ку стало питання наукової праці. В універси-
теті, зі зрозумілих політичних причин, ніхто 
не ризикував досліджувати мовно-історич-
ну проблематику, тому, знову ж таки, завдя-
ки Михайлові Гнатюку, я познайомилася 
з унікальним науковцем-ономастом профе-
сором Михайлом  Худашем, що працював 
провідним науковим співробітником в Інсти-
туті народознавства НАН України. Михай-
ло Лукич визначив тему моєї дисертаційної 
роботи «Антропонімійна система Верхньої 
Наддністрянщини кінця ХVIII – поч. ХIХ ст. 

(прізвищеві назви)», яку я успішно захистила 
1996 року (КН № 010981) і на основі неї видала одну з перших в Укра-
їні монографій з етимологізування українських прізвищ «Українські 
прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кін. ХVIII – поч. ХIХ ст. 
(з етимологічним словником), 2001 р. Вчене звання доцента отрима-
ла у червні 2001 року (ДЦ № 002 181).

А тепер окремо про епізод, яким так злорадствують «гієни» від 
продажного і примітивного інформпростору та всякі інші, бо вони, 
бачте, знайшли компромат на націоналістку Ірину Фаріон, що була 
колись членом КПРС у 1989 році. Задля цього так званий «правдо-
шукач» Ю.  Шеляженко (а йому далі пособили московські посіпаки 
 Шарій та  Чаленко, останній із яких зараз служить  Путіну в Москві, 
а  Шарій і далі гадить в Україні яко путінський агент) навіть звернув-
ся до суду, аби побачити документи з Держархіву, чи вступала Ірина 
Фаріон до КПРС. Видно, хлоп таки не мав спокою і врешті щасливо 
отримав через рішення суду доступ до його мрії… Отож відповідаю 
і  Шеляженкові, і всім спраглим на ту тему так, як відповіла на партій-
ному сайті ВО «Свобода» 15 листопада 2013 року: «Мають роботу 
свободоненависники з медведчуківсько-промосковських та антинаці-
оналістичних сайтів знайти скалку в оці Ірини Фаріон. Колоди ж бо 
під своїми ногами не бачать. Начебто була я членом КПРС. Кажу 

Михайло Худаш
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вам, плебеї і лакеї, московські прихвостні, регіональні найманці, від 
кіпіянських до монтянсько-шельмо-мокрицьких – НІ. Тим, за кого 
ви мене намагаєтеся видавати, ніколи не була. Вільні і світлі люди 
розуміють, що це лиш ще одна безсила, тому така нікчемна бороть-
ба з націоналістичною «Свободою», що є єдиною загрозою в сучасно-
му політикумі на шляху знищення україноцентричних цінностей та 
убивчої світової глобалізації.

Щиро вдячна вам, плебеї, що навіть таким способом надихаєте на 
боротьбу і водночас викриваєте свою вихолощену і зігнилу сутність. Не 
перед вами мені звітувати, а активно своїми ділами вас знищувати. 
Саме це і спонукає вас до мусування цієї комічної теми. «Свобода» ж нато-
мість тріюмфально крокуватиме країною разом із мільйонами наших одно-
духів. Власне, переповнені, пасіонарні зали на зустрічах зі мною по всій 
Україні, безпрецедентні способи їх зірвати і повна поразка влади в цьому 
викликають породження цієї політиканської метушні з дуже промовис-
тою автурою та інтернет-виданнями, що на ні що інше не здатні.

Поза тим, щиро дякую пані Оксані   Забужко, яка своєю блискучою 
відповіддю щодо цього одним словесним ударом збила «скрежет зубов-
ний» щодо мене в інтернет-виданні «УП», яке неодноразово спотворює 
та маніпулює інформацією щодо мене особисто, і ВО «Свободи» зокрема.

Писаки, ваші пера стають отруйними стрілами винятково проти 
вас самих. Дякую за натхнення» (див. http://fi rtka.if.ua/blog/view/irina-
farion-vidpovila-kopacam-ii-minulogo-i-vlasnim-grobokopacam43299).

Звісно, для тих, що так мріяли знайти скалку в оці в націоналіст-
ки зі «Свободи» Ірини Фаріон, це стало майже оргазмом на тлі повної 
посухи їхніх почуттів… Ото й добре, що таке збудження ці «правдошу-
качі» отримали. А про свою мотивацію так званого зумисного «всту-
пу» я розповіла на сторінках книжки «Теофіль  Комаринець: людина, 
вчений, політик. Спогади» (Львів, 1999,167 с.) про свого Учителя (стат-
тя «Мій будівничий», с. 128–129) з університету професора Теофіля 
Комаринця ще далекого 1999 року, коли мені і не снилося, що колись 
стану політиком, який так збуджуватиме певну категорію населення.

Щодо поширюваних у неті документів про начебто мої заклики 
вивчати російську мову, то це зі сфери повної маячні. Якщо такі харак-
теристики в цей час комуністичні зверхники на когось і писали, то під 
копірку і без жодного відома адресатів.

Пропоную також уривок зі свого інтерв’ю інтернет-сайту «Вголос» 
на цю тему:
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– Є книга, видана 1999 року, де я описую епізод спілкування зі своїм 
учителем, тодішнім секретарем партійної організації Теофілем Кома-
ринцем. Він пропонував мені вступити до КПРС, а я реготала і запиту-
вала, для чого мені це потрібно. Професор пояснював: щоб знищувати 
їх із середини. Я таки вступила. А знаєте, що ми зробили? Випустили 
газету, присвячену Василеві  Стусу! Далі засідала партійна група, мене 
звинуватили в націоналізмі, в тому, що «знайшла якогось концтабірни-
ка і присвятила йому цілу газету». Це був 1988 рік. Наступного року 
моя історія з КПРС закінчилась. Теофіль Іванович був першим секрета-
рем, який українізовував філологічний факультет. Він відродив катедру 
фольклористики на місці кабінету наукового комунізму. Він у прямому 
значенні з допомогою священиків, які прийшли до університету  Франка 
із кадилами, викурив комуністів із того кабінету. Тому, якщо членство 
у КПРС – найбільший мій політичний гріх, то ці люди публічно визна-
ли мене святою» (див. http://vgolos.com.ua/news/farion_rozpovila_yak_
koly_i_chomu_vstupyla_do_kprs_292169.html), а також ширше інтерв’ю 
«Агентка Фаріон» відповіла Гордону: результати детектора брех-
ні» (див. http://vgolos.com.ua/news/agentka_farion_vidpovila_gordonu_
rezultaty_detektora_brehni_292124.html, 2 7 листопада 2017 року). 

У вересні 1991 року мене зараховано на посаду викладача кате-
дри української мови, літератури та культури університету «Львівська 
політехніка», де досі працюю вже як доктор філологічних наук і профе-
сор катедри української мови. Упродовж 1991–1995 років погодинно 
працювала у Львівській академії мистецтв, де читала курси української 
мови як іноземної, культури української мови та української літера-
тури. Педагогічна діяльність була перервана лише на час депутатства 
у Верховні Раді України від 20.11.2012 до 1.12.2014 року, коли працюва-
ла головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти і науки (розпорядження № 510 від 24.01.2013) 
і заступником голови цього комітету (розпорядження № 467 16.07.2014).

15 вересня 2015 року в Інституті української мови НАН Украї-
ни за консультування член-кор. НАН України, доктора філологічних 
наук, професора В. В.  Німчука захистила докторську дисертацію на 
тему «Суспільний статус староукраїнської мови в ХIV–ХVII століт-
тях» (диплом доктора наук ДД № 004702). Себто я зреалізувала свою 
ще студентську мрію досліджувати історію мови.

Активну громадську роботу розпочала в «Просвіті» Національного 
університету «Львівська політехніка» як голова мовної комісії, основне 
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завдання якої полягало в демосковізації цього вишу на рівні внутріш-
нього документування та навчально-наукового процесу. Тоді годі було 
припустити, що саме дуже поступові, подекуди кволі українізатор-
ські процеси, в центрі яких МОВА, стануть лакмусом на зрілість 
українців як самостійної нації, і врешті 2014 року московсько-укра-
їнська війна стане виявом засадничого протистояння між ідеєю 
вільної національної України та її подальшим статусом москов-
ської колонії. Саме МОВА виводить нас у координати або-або, бо 
російська мова в Україні – це насправді Росія в Україні: дві анта-
гоністичні держави на одній території – держава корінної титуль-
ної нації і держава-агресор, окупант.

Отож у листопаді 1998 року спільно зі студентами-архітекторами 
та дизайнерами Національного університету «Львівська політехніка» 
я зініціювала та організувала унікальну виставку плаката на мовну тему 
«Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову». Це було несподіва-
не відродження мовного політичного плаката в студентському середови-
щі, що призвело до неочікуваних і дуже важливих політичних наслідків. 
Виставка швидко вийшла за межі Політехніки й набула системного щоріч-
ного характеру: тривала в листопаді від 1998 до 2008 року із залученням 
сотень студентів різних вишів Львова, зокрема Державного коледжу деко-
ративного і ужиткового мистецтва ім. І.  Труша та Львівського інституту 
банківської справи. Основне завдання виставки: максимально спопуляри-
зувати націєтвірне та державотвірне значення мови, довести, що мова – 
це не засіб спілкування, а визначальна ознака нації. Студенти знайшли 
блискучі форми розкриття цієї проблеми через синтез зображення і гасла.

У грудні 2003 року сталася безпрецедентна подія: голова ради 
російського молодіжного братства у Львові К.  Арбатов звернувся до 
Галицького райвідділу міліції Львова з вимогою притягнути мене до 
кримінальної відповідальности начебто за розпалювання міжнаціо-
нальної ворожнечі, порушення Конституції України та низки статей 
Кримінального кодексу. Бурю викликав особливо промовистий плакат 
студентки Інституту архітектури Юлі  Пєцух «Не знаєш? Не розумієш? 
Не шануєш?» (зображено поїзд і стрілка руху в бік Московії), який 
студенти з нагоди Дня української писемности розклеїли по Львову. 

Голова російського товариства ім.  Пушкіна у Львові О. Свістунов 
щодо цього заявив: «Я не можу викладача звинувачувати в чистому вигля-
ді ворожнечі, але в провокуванні – так. З нашого боку такого провоку-
вання не має. Ви не почуєте, щоб від російськомовного населення були 
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гасла чи заклики до міжнаціональної ворожнечі. Ми намагаємося запо-
бігти широкому конфлікту, аби не наступити на ті ж самі граблі й аби 
знову не спалахнув націоналізм, як це було на початку 90-х» («Аргумент-
газета», 11.02.2004). Натомість виконувач обов’язків начальника міліції 
м. Львова М.  Курочка відхилив вимогу порушити кримінальну справу: 
«Кримінальну справу щодо розпалювання міжнаціональної ворожне-
чі ми не порушували. Ще в грудні працівники міліції дали відмову, однак 
Російське молодіжне братство з цим не погодилося і 20 січня подало 
повторну скаргу. Ми знову відмовили у порушенні кримінальної справи, 
і матеріали скеровуємо в прокуратуру» («Аргумент-газета», 11.02.2004).

Після цих безглуздих звинувачень ми видали зазначений плакат 
багатотисячним накладом і максимально поширили його по Львову 
через більшість навчальних закладів, а також зібрали сотні підписів від 
львів’ян на підтримку поширення саме цього плаката і виставки загалом.  
Зрозуміло, що «молодьожноє рускоє общєство» існувати перестало…

Упродовж наступних років працювали ще натхненніше і видали 
чотири добірки мовних плакатів (три з них у видавництві Львівської 
політехніки) «Мова – твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло 
їх поставлю слово» (2002), «Мова – краса і сила» (2007), «Слово – 
меч духовний» (2012), які поширили по всій країні та за кордоном 
і провели десятки виставок у таких містах: Ніжині, Києві, Острозі, 
Житомирі, Прилуках, Харкові, Сумах, Чернівцях, Ужгороді, Хусті, 
Одесі, Донецьку, Херсоні, Трускавці, Коломиї, Івано-Франківську, 
Кам’янець-Подільському, Луцьку, Тернополі, Кременці, Чернігові, 
Фастові, Черкасах, Кременчуці, Полтаві, Нетішині, Борисполі, Надвір-
ній, Косові, Мені, Коропі… Єдиний виш, що відмовився розмістити цю 
виставку 2013 (!) року, – Києво-Могилянська академія. 

За патріотичне виховання молоді Ліга українських меценатів відзна-
чила премію ім. Олекси Гірника (2004). Саме з цих виставок і почало-
ся моє входження до великої політики. Олег  Тягнибок, тоді як депутат 
Верховної Ради України, виступив із публічною підтримкою мене на 
вічі у Львові 8 лютого 2004 року. Так я познайомилася з націоналіс-
тичною партією СНПУ (перейменована у ВО «Свобода» у березні 
2004 року), політична позиція якої була моїм природним світоглядом. 
Стимулом вступу до ВО «Свобода» 2005 року були не лише мої наці-
оналістичні переконання, але й цькування Олега  Тягнибока за його 
виступ на горі Яворина на Франківщині в липні 2004 року та звинува-
чення в антисемітизмі. Саме я була автором лінгвістичної експертизи 
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його промови (див. «Лінгвістична експертиза слів «жид» і «москаль» 
у контексті мітингової промови»: http://universum.lviv.ua/magazines/
universum/2004/3/svid.html), з якою Олег виграв усі суди. З цього епізо-
ду розпочалася моя системна праця зі «Свободою».

У 2006–2012 роках як депутат Львівської обласної ради від ВО 
«Свобода» і заступник голови комісії з питань освіти та науки у Львів-
ській обласній раді зініціювала низку резонансних мовно-політичних 
акцій та рішень:

а) започаткувала рекламний проєкт «Скарб нації» з популяриза-
ції на світловій рекламі визначних постатей нашої культури та політи-
ки у формі поєднання портрета та словесного гасла (створено понад 
100 рекламозображень).

б) створила рекламний проєкт з культури мовлення в транспор-
ті «Мова на колесах» з метою популяризації культури спілкування 
у публічних місцях.

в) поширила у дитячих садочках плакати на мовну тематику і прове-
ла низку заходів у дитсадках із культури використання питомих форм 
власних назв (антропонімів).

г) напрацювала рішення Львівської обласної ради про заборо-
ну музичного супроводу в транспорті (рішення № 325, п. 3.6.5 від 
20.12.2011 р.);

ґ) як депутат ініціювала створення постійних курсів вивчення укра-
їнської мови (рішення № 818 від 23.01.2009 р.).

д) вперше в українській історії депутатства започаткувала десяти-
хвилинки з культури мовлення на сесіях Львівської облради, на основі 
яких написано монографію «Мовна норма: знищення, пошук, відно-
ва» (2009, 2010, 2013, 2014 рр.), що вийшла багаторазовими видання-
ми і тисячними накладами.

е) зініціювала посаду радника-редактора в облраді, що досі працює.
є) напрацювала Положення до заснованої Львівською обласною радою 

премії ім.  Степана Бандери (ініціятор тодішній голова ЛОР О.  Панькевич).
ж) у лютому 2010 року звернулася з резонансним Відкритим 

листом до президента В.  Януковича з вимогою припинити моско-
візацію України: «Ваше покликання – служити московському хазяїну 
і вести Україну двомовним шляхом – природне і незмінне. Ваше гасло 
«дві мови – одна країна» таке ж безглузде, як одна дитина – дві мате-
рі. Ви – минущі. Ми, українці всієї України, а не регіональної – вічні». 
Організувала численні підписи під цим листом.
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Дитинство з тигреням і на грядці

З майбутнім чоловіком Остапом 
Семчишиним та подругою 
дитинства Оксаною Герус

Сім’я
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З донькою Софійкою, зятем Василем, внуцею Евонькою. Презентація 
монографії «Мовний портрет Івана Пулюя» Львів, Форум видавців, 2017 р.

Внуця Евонька читає монографію 
«Мовний портрет Івана Пулюя»

Мама. Донечка. Внуця
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І саме у цей час, після прес-конференції з оприлюднення цього 
листа, деякі львівські ЗМІ (станом на 2018 рік – це передусім інтернет-
сайт «Варіанти») спільно з представниками партії регіонів, зокре-
ма Писарчуком та  Колесніченком, роздмухують начебто скандал про 
мій невимушений майстер-клас у львівському дитячому садочку (див. 
https://www.youtube.com/watch?v=fGsMVti9ueE) щодо брутального 
порушення лексичної норми з використання антропонімів у невласти-
вих для них формах на зразок  Маша,  Міша,  Пєтя (див. вище наліпку).

з) з метою популяризації та промоції української книжки заснува-
ла унікальний в Україні проєкт «Від книги до мети» (2011–2019 рр.) зі 
щомісячного запрошення до Львівської політехніки знакових особис-
тостей націоналістичного світогляду з презентацією їхніх праць. За 
сім років системної роботи у проєкті побувало 92 автори і відбуло-
ся 58 презентацій. Видано шість підсумкових альбомів «Від книги до 
мети» (див. сайт проєкту http://www.vid-knyhy-do-mety.info/).

За просвітницьку діяльність стала лавреатом премії ім. Б. Грін-
ченка (2008 р.), за пропаганду і популяризацію української книжки – 
лавреатом премії ім. Д.  Нитченка (2013 р.).

2012 року після обрання депутатом Верховної Ради України від 
ВО «Свобода» по мажоритарному окрузі м. Львова № 116 призначено 
заступником голови комітету з питань освіти і науки ВР (2012–2014 рр.):

а) ініціювала публічне закрикування в парламенті депутатів, що 
виступають недержавною мовою, у результаті чого кількість годин 
звучання російської мови зменшилося в 3,1 раза: якщо протягом другої 
сесії VI скликання мова окупанта лунала 560 хв. (263 виступи), то 
протягом другої сесії VII скликання – лише 180 хвилин (144 виступи).

Не дочекаєтесь державного статусу 
для мови окупанта

У Верховній Раді України. Фракція 
ВО «Свобода», 2012–2014 рр.
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б) уперше на комітеті з питань 
освіти і науки ВР України 6 березня 
2013 року публічно змусила депутата 
від компартії О.  Зубчевського спілку-
ватися державною мовою, назвавши 
його «виродком» через відмову гово-
рити українською. Це той депутат, що 
серед 148 інших депутатів-комуніс-
тів та регіоналів підписав звернення 
до Польського сейму з пропозицією 
визнати геноцидом поляків національ-
но-визвольну війну українців в пері-
од 1942–1947 рр.! За образу його 
«чести» 18 березня 2013 року він 
подав до суду. 24 вересня 2013 року Шевченківський суд м. Льво-
ва визнав, що я принизила честь, гідність та ділову репутацію 
цього «таваріща» і постановив сплатити йому за моральні збитки 
20 тисяч гривень та 2 тисячі гривень судових витрат, які «постраж-
далий» пообіцяв передати на підтримку шкіл із російською мовою 
навчання. Апеляційний суд підтримав рішення першої інстанції. 
Натомість Касаційний суд (Вищий спеціялізований суд) задовольнив 
частково нашу касаційну скаргу (оскільки суди попередніх інстанцій 
допустилися помилок при розглядові), скасував рішення попередніх двох 
інстанцій і скерував справу на новий розгляд. У суді першої інстанції 
під час повторного розгляду позивач двічі не прийшов на судове засі-
дання, через що суд залишив позов без розгляду.

в) ініціювала Подання до Конституційного Суду України про некон-
ституційність ухвалення 3 липня 2012 року у Верховній Раді закону 
«Про засади державної мовної політики» В.  Колесніченка та С.  Ківало-
ва і виступила з доповіддю в КС 13 грудня 2016 року як суб’єкт цього 
подання. Врешті 28 лютого 2018 року КС України проголосував за 
скасування  путінського мовного закону (див. https://www.youtube.com/
watch?v=8fB2YslJaq4&list=PLSnlkbZxSf-sCanTqc56o6TFuQiOwtX-v). 

г) напрацювала знакові законопроєкти: про запровадження мита на 
російськомовну книжку (№ 2978, 2979, 2980), про кримінальні пока-
рання за дії, спрямовані проти державної мови (№ 2601), про викладан-
ня винятково державною мовою у вишах (№ 1187–1), про утвердження 
державної мови (№ 1233), про внесення змін до закону про нацменши-

У Верховній Раді України 
вимагаю від депутата-регіонала
С. Матвієнкова доповідати 

державною мовою
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ни з метою їхнього облікування та інтегрування в український простір 
(№ 2127а), про вилучення з науково-правового простору терміна «вели-
ка вітчизняна війна» (№ 2231а), про звільнення Д.  Табачника з посади 
міністра освіти і науки (№ 4175), про посмертне присвоєння Героям 
Небесної Сотні звання «Герой України» (№ 4213 від 23.02.2014!) та ін.

ґ) звернулася до Уряду на чолі з прем’єр-міністорм А.  Яценюком, 
зокрема міністра юстиції П.  Петренка, з вимогою повернути графу «націо-
нальність» до актів цивільного стану й отримала відмову (див. http://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/53ec980d4f0c0/ від 14 серпня 2014 р.).

д) як голова Наглядової ради Міжнародного конкурсу з української 
мови заснувала премію ім. Олени  Пчілки (200 у.о.).

е) стала ініціятором та автором телевізійного проєкту «Велич 
особистости» на парламентському каналі «Рада» з метою популяри-
зації знань про знакові постаті української історії, культури, політики 
(станом на лютий 2019 року створено 156 програм. Див. https://www.
youtube.com/playlist?list=PL4I–CMZOQlZJmDubN47F6l34ZdNxSApl-).

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий 
внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення сучасної норматив-
но-правової бази освіти і науки (розпорядження № 362 від 19.06.2014 р.).

Представлення у Верховній Раді України законопроєкту 
про запровадження мита на російську книжку
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Разом зі своїми побратима-
ми-свободівцями та однодумця-
ми була в центрі протиборчих 
Майданів Києва та Львова. Певна, 
що, за висловом Юрія  Сиротю-
ка, так звана Революція Гідности 
почалася 2012 року з входжен-
ня до парламенту першої в нашій 
історії націоналістичної фракції 
ВО «Свобода» (37 осіб). Саме 
ми своєю цілком іншою, само-
стійницькою і націоналістичною 
парадигмою мислення каталізува-
ли протиборчі процеси, що вилилися в Майдан, а відтак, аби їх зупи-
нити, – Москва розпочала московсько-українську війну та руками 
антинаціональних сил повну контрреволюцію в середині країни після 
президентських та парламентських виборів у травні та жовтні 2014 року.

Вручення премії ім. Олени Пчілки 
переможниці Міжнародного конкурсу 
української мови ім. П. Яцика, 2016 р.

Із телеведучою проєкту «Велич особистости» Наталею Андрощук
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Попри поразку українців на цих виборах (це не поразка ВО «Свобо-
ди» і не моя особиста), стверджую, що з усіх політичних партій на ту 
пору серед Героїв Небесної Сотні 19 загиблих свободівців та 123 пора-
нених. Тільки свободівці відразу з початку війни організували баталь-
йон «Січ», що за час війни на чолі з командиром «Карпатської Січі» 
О.  Куциним розрісся в Легіон Свободи – комбатантське об’єднання усіх 
свободівців (833 воїни), що в складі Збройних Сил України, Національ-
ної гвардії (зокрема полк «Азов»), спецпідрозділів МВС та доброволь-
чих батальйонів (ДУК ПС та ОУН), в прикордонних військах беруть 
участь у московсько-українській війні. Серед тисяч убитих на війні 
46 свободівців та 103 поранених!

Після поразки українців у парламентських виборах 2014 року 
з омріяною пристрастю повернулася до науково-педагогічної діяль-
ности і, як вже згадувала, 2015 року захистила докторську дисертацію 
і стала професором катедри української мови Національного універ-
ситету «Львівська політехніка».

За наукові досягнення, зокрема моногра-
фію «Суспільний статус руської (української) 
мови у ХIV – ХVII ст.: мовна свідомість, мовна 
дійсність, мовна перспектива», стала лавреа-
том премії ім. Івана  Огієнка (2016 р.). У цьому 
також виняткова заслуга мого великого Учите-
ля Василя Васильовича  Німчука. Він настанов-
ляв, провадив, надихав і правив. Вічна Йому 
шана і пам’ять.

Цьогоріч життя поставить дві п’ятірки. То, 
сподіваюся, не підсумок, а хіба аванс, бо попе-
реду, як після зеніту сонця, життя має інший 
підсвіт: настояний на глибині часу, на певнос-
ті мети й завдань, на самопізнанні й самови-

критті, на дорозі, що обов’язково закінчиться омріяним слідом у душах 
рідних по духові людей. Дякую, Господи, за цю дорогу до наших укра-
їнських вершин і низин.

Василь Німчук
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Книга спогадів про професора Теофіля Комаринця
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Світлини з книжки «Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик. Спогади» 
(Львів, 1999, 167 с.)
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У Львівській політехніці з просвітянами на чолі з головою «Просвіти» 
Христиною Бурштинською, Львів, 2012 р.

Катедра української мови на чолі із засновником 
та багатолітнім завідувачем катедри Геннадієм Вознюком, 1997 р.
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Плакати з мовно-мистецького проєкту «Мова твого – життя основа»
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Плакат з мовно-мистецького проєкту «Мова твого – життя основа», 
що спричинив намагання відкрити кримінальну справу «за розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі» 
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Наліпки з культури мовлення в транспорті
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Наліпки з культури мовлення в дитячих садочках Львова
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Плакат для дітей з мовно-мистецького проєкту «Мова – твого життя основа». 
Автор ідеї Ірина Фаріон. Автор роботи Ольга Крохмальна
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Рекламний проєкт «Скарб нації», 2006–2012 рр.  
Поряд зі світловою рекламою Марта Микитюк, Львів, 2007 р. 
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Текст Звернення і Заяви інтелігенції Львова та громадських організацій 
на підтримку Ірини Фаріон у зв’язку зі звинуваченням її «у розпалюванні 

міжнаціональної ворожнечі» (2004 р.)
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Добірки мовних плакатів
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Зображення на рекламних носіях у Львові проєкту 
«Скарб нації» (2006–2012 рр.)
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Звернення до Президента України В. Януковича з вимогою забезпечити 
українській мові державний статус, Львів, 21 лютого 2010 р.
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Проєкт «Від книги до мети», 2011–2019 рр.
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Вручення премії ім. Д. Нитченка за пропаганду української книжки, Київ, 2013 р. 

Учасники проєкту «Від книги до мети». 
Презентація від Павла Гриценка «Пересопницького Євангелія», Київ, 2013 р.
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У Конституційному Суді України 
разом із юристом О. Бондарчуком як 
суб’єкти подання позову з вимогою 
скасувати Закон України «Про 

засади державної мовної політики»

У Конституційному Суді України зі 
студентами-правниками 16 грудня 

2016 року під час процедури слухання 
питання про невідповідність мовного 

закону Конституції України

У Конституційному Суді України з колегами. В. Шишкін, П. Стецюк, 
О. Бондарчук, Р. Кошулинський, П. Гриценко, І. Сабій, І. Янків, О. Тягнибок
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Студенти Львівської політехніки – переможці Міжнародного конкурсу 
української мови ім. П. Яцика. Завідувач катедри української мови 

Геннадій Вознюк, Львів, 2016 р.

Один із виступів на Майдані (2013 р.)
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§ 3. Ірина Фаріон. 
Основні дати життя та діяльности

29 квітня 1964 р. – народилася в місті Львові
1971–1981 рр. – навчалася у Львівській СШ № 75 ім. Лесі  Українки
17 серпня 1981 р.– 1 вересня 1982 р. – бібліотекар Обласної біблі-

отеки для юнацтва ім. 40-річчя ВЛКСМ
1982–1987 рр. – навчання на філологічному факультеті (україн-

ська філологія) Львівського державного університету ім. І.  Франка, 
який закінчила з відзнакою

1986–1991 р. – лаборант катедри загального мовознавства Львів-
ського державного університету ім. І.  Франка і керівник Центру укра-
їністики на катедрі фольклористики

1989 р. – народження донечки Софії  Семчишин
1990–1995 рр. – погодинно працювала викладачем на катедрі мов 

Львівського державного інституту прикладного мистецтва (тепер Акаде-
мія мистецтв), де читала курси української мови як іноземної, культу-
ри мови, української літератури (від ХI до ХХ ст.)

1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Антропонімій-
на система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVIII – поч. ХIХ ст. (пріз-
вищеві назви)» (науковий керівник професор М. Л.  Худаш)

1998 р. – зі студентами Інституту архітектури Нац. ун-ту «Львів-
ська політехніка» започатковано проєкт політичного плаката і малюн-
ка «Мова – твого життя основа», що тривав упродовж десятьох років 
(1998–2008 рр.), як вислід – видано чотири добірки мовних плакатів: 
«Мова – твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх поставлю 
Слово» (2002), «Мова – краса і сила» (2007), «Слово – меч духовний» 
(2012)

2001 р. – Почесна грамота ім. президента НТШ Михайла Грушев-
ського від Управи Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці за 
«невтомну академічну діяльність у галузі українознавства»

2003 р. – звинувачення промосковськими силами Львова в розпа-
люванні міжнаціональної ворожнечі за створення і поширення мовного 
плаката «Не знаєш! Не розумієш! Не шануєш!» та намагання відкри-
ти кримінальну справу
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2004 р. – лавреат Міжнародної премії Ліги українських мецена-
тів ім. Олекси Гірника за національно-патріотичне виховання молоді

2006 р. – вступ до партії ВО «Свобода»
2006–2012 рр. – депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобо-

да», заступник голови комісії з питань освіти та науки у Львівській 
обласній раді

2008 р. – лавреат Всеукраїнської премії ім. Б. Грінченка за просвіт-
ницьку діяльність

2011 р. – з метою популяризації української книжки започатко-
вано проєкт «Від книги до мети» (2011–2019 рр.) (див. http://www.
vid-knyhy-do-mety.info/)

12 грудня 2012 р.– 27 листопада 2014 – депутат Верховної Ради 
України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», голова підкомі-
тету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти (від 24.01.2013 р.), перший заступник голови комітету 
з питань науки і освіти (від 16.07.2014)

2013 р. – лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів 
ім. Д.  Нитченка за популяризацію української книжки

19 червня 2014 р. – нагороджена Почесною грамотою Верховної 
Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удоско-
налення сучасної нормативно-правової бази освіти і науки (розпоря-
дження № 362)

Грудень 2014 р. – започатковано телевізійний культурологічний 
проєкт на парламентському каналі «Рада» «Велич особистости» з метою 
популяризації видатних постатей України в різних царинах життя

15 вересня 2015 р. – захист докторської дисертації на тему «Суспіль-
ний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV–ХVII ст.» (науковий 
консультант член-кореспондент НАН України, професор В. В.  Німчук)

2016 р. – лавреат премії ім. Івана  Огієнка за наукові досягнен-
ня (монографія «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови 
у ХIV – ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспек-
тива», 2015)

2017 р. – народження онуки Еви
Від 1991 р. і досі – спершу викладач, відтак доцент, доктор філоло-

гічних наук, професор катедри української мови Національного універ-
ситету «Львівська політехніка»



68

Монографії і праці Ірини Фаріон
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§ 4. Хронологічний показник друкованих праць

4.1. Монографії

2001
1. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кін. 

ХVIII – поч. ХIХ ст. (з етимологічним словником). Львів: Літопис, 
2001. 371 с.

2004, 2005
2. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-

політичний вибір. Львів: Свічадо, 2004. 115 с.; видання 2-ге, виправ-
лене і доповнене 2005. 117 с.; додруки 2006, 2008, 2009, 2010. 117 с.

2007, 2009, 2010, 2011
3. Отець  Маркіян  Шашкевич – український мовотворець. Львів, 

2007. 136 с.; 2-е вид. 2011. 133 с.
4. Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови 

в ХI – середині ХIХ ст., 2007. 167 с.; 2-ге видання, 2009. 211 с.; 3-тє 
видання, 2010. 211 с.; 4-те видання, 2011. 211 с.

2009, 2010, 2012, 2013, 2014
5. Мовна норма: знищення, пошук, віднова. Івано-Франківськ: 

Місто НВ, 2009. + диск. 328 с.; 2-ге вид. 2010. 328 с. 3-тє вид. 2012. 
328 с., 4-те вид. 2014. 331 с.

6. Степан  Бандера – практик, теоретик, містик націоналістично-
го руху. Лекція Ірини Фаріон з нагоди столітнього ювілею Провідника. 
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. 32 с. + компакт-диск; Івано-Фран-
ківськ: Місто НВ, 2013. 36 с.

2014
7. Позамовні чинники і статус руської (української) мови у скла-

ді Великого князівства Литовського // Slovo v kultuře a kultura ve slově: 
Kolektivni monografi e / prof. Alla  Arkhanhelska, DrSc. Vydala a vytiskla 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. S. 215–229 (колективна монографія).
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2015, 2018
8. Суспільний статус староукраїнської мови в ХIV–ХVII століт-

тях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. Львів: 
Вид-во Львівської політехніки, 2015. 654 с.; 2-ге вид., випр., 2018. 654 с.

2017
9. Мовний портрет Івана  Пулюя (за листами мислителя). Львів: 

Вид-во Львівської політехніки, 2017. 215 с.

2019
10. Мовосвіт композитора Миколи  Лисенка // Українознавство 

в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. Монографія. Книга 
третя. Івано-Франківськ, 2019. С. 316–335 (співавторство колективної 
монографії).

4.2. Наукові статті, тези

1992
11. Іван  Огієнко як дослідник історії писемності та старо слов’янсь-

кої мови // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І.  Огієнка в контек-
сті українського національного відродження. Кам’янець-Подільський, 
1992. С. 118–120.

1993
12. Лексико-семантична інтерференція української та англійської 

мов (аспект адаптації) // Проблеми контрастивної лінгвістики. Кіро-
воград, 1993. С. 269–270.

13. Джерела та основи творення ономастичної терміноло-
гії // Проблеми української науково-технічної термінології. Львів, 1993. 
С. 164–166.

14. Семантика основ прізвищевих назв як джерело активізації 
пасивної лексики // Семантика мови, семантика тексту. Івано-Фран-
ківськ, 1993. Ч. ІІ. С. 182–183.

1994
15. Мова як засіб національного самоусвідомлення // Національна 

свідомість за умов державотворення. Львів, 1994. С. 40.
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16. Структурно-функціональні особливості форманта -он в особо-
вих іменах та прізвищевих назвах українців // Функціональна грамати-
ка. Донецьк, 1994. С. 204–205.

17. Словотвірно-семантична структура прізвищ з формантами -ай, 
-ей, -ій // Словотвір як вияв динаміки мови. Львів, 1994. Ч. 2. С. 90–91.

1995
18. Прізвищеві назви українців кінця XVIII – початку XIX ст., утво-

рені морфологічним способом словотвору // Вісник українознавства ДУ 
«Львівська політехніка». Львів, 1995. № 296. С. 109–113.

1996
19. Способи і засоби ідентифікації особи (за матеріалами Фран-

цисканської та Йосифінської метрик терену Наддністрянщини кінця 
XVIII – початку XIX cт.) // Матеріали наук. семінару «Ономастика схід-
них слов’ян». Київ, 1996. С. 85–86.

20. Патронімно-посесивні прізвищеві назви українців кін. XVIII – 
поч. XIX ст. // Вісник українознавства Держ. ун-ту «Львівська політех-
ніка». Львів, 1996. № 309. С. 98–105.

21. Деякі зауваги до словотвору антропонімічних термінів // Пробле-
ми української науково-технічної термінології. Львів, 1996. С. 21–22.

22. Структурно-семантичне навантаження антропонімів у фоль-
клорному жанрі казки // Фольклор і література. Львів, 1996. С. 45–46.

1997
23. Відображення діалектних явищ у структурі прізвищ // Мова 

і соціальні процеси // Вісник Держ. ун-ту ім. І.  Франка. Випуск 26. 
Львів, 1997. С. 85–90.

24. Як еволюціонували українські прізвища (на матеріалі україн-
ського красного письменства XI–XVIII ст.) // Дзвін. 1997. № 11–12. 
С. 141–145.

25. Антропонімія як об’єкт лексикографічних досліджень // Сб. 
научн. трудов по лексикографии. Вип. 4. Харьков, 1997. С. 45–46.

26. Структурно-семантичні типи трансантропонімізованих пріз-
вищевих назв (за Йосифінською та Францисканською метриками кін. 
XVIII – поч. XIX ст. терену Верхньої Наддністрянщини) // Питання 
сучасної ономастики. Дніпропетровськ, 1997. С. 185–186.
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27. Антропонімійна система Підкарпатської Львівщини кін. 
XVIII–XIX ст. // Мовознавство. 1997. № 2. С. 35–39.

28. Структурні типи прізвищевих назв // Проблеми ономастично-
го словотвору. Київ, 1997. С. 15–19.

29. До проблеми функціонально-семантичного статусу фінально-
го форманта -а в апелятивній та антропонімійній лексиці // Питання 
мовознавства. Кіровоград, 1997. С. 198–205 (у співавторстві з М. Л.  Худа-
шем).

1998
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альний вимір. К., 2004.
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2005
156. Замах на життя // Урок української. № 1–2. 2006. С. 16–17 

(також: Аудиторія. Ч. 27 (2507). 29 вересня – 5 жовтня 2005. С. 8–9).
– Рецензія на: Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. 

Упорядники: Лариса  Масенко, Віктор  Кубайчук, Орися   Демська–Куль-
чицька. Київ, 2005. 399 с.

2007
157. Про мову за професійним спрямуванням // Українська мова. 

№ 2. 2007. С. 122–126.
– Рецензія на: Микола  Зубков. Сучасна ділова мова за професій-

ним спрямуванням. Навчальний посібник. Харків: Факт, 2006. 494 с.

2009
158. Про детермінованість мовно-суспільних взаємин у світово-

му контексті // Слов’янська філологія. Науковий вісник Чернівецького 
університету: збірник наукових праць // Наук. ред. Б. І.  Бунчук. – Чернів-
ці: Чернів. нац. ун-т, 2009. Вип. 475–477. С. 702–704.

– Рецензія на: Галина  Мацюк. До витоків соціолінгвістики: Соціо-
логічний напрям у мовознавстві. Львів: Видавничий центр Львівського 
національного університету імені Івана  Франка, 2008. 430 с.

159. Мова як спосіб життя // Українська мова. 2009. № 1. 
С. 118–122.

– Рецензія на: Ольга  Федик. Мова як духовний адекват світу 
(дійсності). Львів: Місіонер, 2000. 298 с.

2011
160. Навчаючи, не лише вчимося, а й зростаємо духом // Диво-

слово. 2011. № 4. С. 62.
– Рецензія на:  Микитюк О. Сучасна українська мова: самобут-

ність, система, норма. Навчальний посібник. Львів: Вид-во Львівської 
політехніки, 2010. 438 с.

2012
161. Бароко крізь призму протиреформи // Дивослово. 2012. № 6. 

С. 54–56.
– Рецензія на: Ігор   Ісіченко, Архиєпископ. Історія української 

літератури: епоха Бароко (ХVII–ХVIII ст.). Навчальний посібник для 
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студентів вищих навчальних закладів. Львів – Київ – Харків: Святого-
рець, 2011. 568 с.

2018
162. Про математику історії мови: фонетико-морфологічний 

зріз // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку. Збірник праць, 
присвячених 70-річчю від дня народження професора Петра Іванови-
ча Білоусенка. Запоріжжя, 2018. С. 171–178.

– Рецензія на: монографію Інни Богданівни  Царалунги «Варіа-
тивність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV–ХVст.». 
Хмельницький, 2017. 448 с.

4.4. Рецензії на праці Ірини Фаріон

2003
– Рецензія на: І. Фаріон. Українські прізвищеві назви Прикарпат-

ської Львівщини наприкінці ХVIII – поч. ХIХ ст. (з етимологічним слов-
ником). Львів: Літопис, 2001. 371 с.

1. І. В.  Єфименко. Українські прізвищеві назви Прикарпатської 
Львівщини наприкінці ХVIII – поч. ХIХ ст. (з етимологічним словни-
ком) // Студії з ономастики та етимології 2003. К., 2003. С. 181–188.

2004
– Рецензія на: І. Фаріон. Українські прізвищеві назви Прикарпат-

ської Львівщини наприкінці ХVIII – поч. ХIХ ст. (з етимологічним слов-
ником). Львів: Літопис, 2001. 371 с.

2. Антон  Різнер. Що означає твоє прізвище? // Поступ. № 29(1338). 
6 лютого 2004. С. 12.

– Рецензія на: Ірина Фаріон. Правопис – корсет мови?. Укра-
їнський правопис як культурно-політичний вибір. Львів: Свічадо, 
2004. 115 с.

3. Оксана  Микитюк. Московський сарафан на українськму тілі // 
Аудиторія. Ч. 18. 11–17 червня 2004. С. 11.

4.  Свідник Д. О. Небайдужий правопис // Поступ. № 148 (1457). 
3–4 липня 2004. С. 13.
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2007
– Рецензії на: Ірина Фаріон. Мова – краса і сила: Суспільно-креа-

тивна роль української мови в ХI – середині ХIХ ст. – Львів: Вид-во 
Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2007. 167 с.

5. Лариса  Масенко. Твір особистості. Ірина Фаріон // Урок укра-
їнської. 2007. № 7–8. С. 51–52 (також: Слово Просвіти. Ч. 22 (399). 
31 травня – 6 червня 2007. С. 10).

6.  Добосевич Уляна. Чинник творення нації і держави // Диво-
слово. 2007. № 10. – С. 61.

7.   Микитюк Оксана. У всі часи було дві мови: одна – мова серця, 
друга – розуму // Українська мова. 2007. № 4. С. 134–136

2010
– Рецензії на: Ірина Фаріон. «Мовна норма: знищення, пошук, 

віднова (культура мовлення публічних людей)»: монографія. Івано-
Франківськ: Місто НВ, 2009. 328 с. + компакт-диск.

8. Ірина  Магрицька. На новий путівець шукай нові ноги // Дивос-
лово. 2010. № 7. С. 35–37.

9. Уляна  Гавришків. Для усіх, хто хоче видужати: де грамотні 
люди – там біди не буде // За вільну Україну. № 5. 11 лютого 2010. С. 10.

10. Геннадій  Вознюк. На сторожі рідного слова // Аудиторія». 
Ч. 6 (2686). 4–17 березня 2010. С. 8.

– Рецензія на: Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. Криниця для 
спраглих Автор ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. 
Співтворці укладання Людмила  Іллєнко, Пилип  Іллєнко, Андрій  Іллєн-
ко. – Івано-Франківськ, 2010. 160 с.

11.  Баран Євген. Конституція життя Юрія Іллєнка. Про книжку 
Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. Криниця для спраглих // Слово 
Просвіти. Ч. 49. 9–15 грудня 2010. С. 12.

2015
– Рецензії на: Суспільний статус староукраїнської (руської) мови 

у ХIV–ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна 
перспектива. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. 656 с.

12.  Масенко Л. Нове дослідження з діахронної лінгвістики // Укра-
їнська мова. 2015. № 2. С. 153–157.
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13.  Тимошик М. Про найцінніший скарб нації з позиції новітньої 
мовознавчої науки // Дивослово. 2015. № 7–8. С. 70–72 (також: Спіль-
ної «руської мови» ніколи не було // Слово Просвіти. Ч. 21. 28 травня – 
3 червня 2015 р. С. 6–7).

14.  Білоусенко П. І. Багатоаспектна, новаторська праця з істо-
рії української літературної мови // Вісник Запорізького національно-
го університету. Філологічні науки. 2015. № 2. С. 307–312.

4.5. Навчально-методичні праці

1992
163. Програма з практичної стилістики української мови для 

студентів технічних спеціальностей. Львів, ЛПІ, 1992 (у співавтор-
стві Г. Л.  Вознюк, І. Й. Ощипко та ін.).

164. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики укра-
їнської мови. Львів: ЛПІ, 1992 (у співавторстві Г. В.  Наконечна та ін.).

165. Методичні рекомендації для оформлення ділових паперів 
для слухачів курсу «Практична стилістика української мови». Львів: 
ЛПІ,1992 (у співавторстві Г. Л.  Вознюк та ін.).

1994
166. Методичні вказівки та практичні завдання до теми «Морфо-

логічні засоби стилістики. Словозміна іменників». Львів: Львівська 
політехніка, 1994 (у співавторстві Г. Л.  Вознюк та ін.).

1996
167. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи 

студентів. Львів: Львівська політехніка, 1996. Ч. І (у співавторстві 
Г. Л.  Вознюк та ін.).

168. Завдання для модульного контролю та самостійної робо-
ти студентів. Львів: Львівська політехніка 1996.Ч. ІІ (у співавторстві 
Г. Л.  Вознюк та ін.).

169. Завдання для стартового контролю з курсу «Ділова україн-
ська мова». Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996 
(у співавторстві Г. Л.  Вознюк та ін.).
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1998
170. Сто диктантів. Методичні вказівки та конкурсні диктанти 

з української мови. Посібник для учнів випускних класів та абітурієн-
тів. Львів, 1998. 43 с. (у співавторстві Г. Л.  Вознюк та ін.).

2000
171. 120 диктантів. Збірник диктантів та навчально-методич-

них завдань з української мови. Посібник для учнів 8–11 класів, слухачів 
підготовчих курсів та абітурієнтів. Львів: БаК, 2000. 132 с. (у співав-
торстві Г. Л.  Вознюк та ін.).

172. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення діло-
вих паперів. Посібник для студентів денної та заочної форм навчан-
ня всіх спеціальностей. Львів, 2000. 56 с. (у співавторстві Г. Л.  Вознюк 
та ін.).

2004
173. Збірник тестових завдань і методичних матеріалів з україн-

ської мови: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до 
Львівської політехніки / укл.: Г. Л.  Вознюк, І. П.  Василишин, І. Д. Фарі-
он та ін. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. 340 с.

2009
174. Збірник тестових завдань і методичних матеріалів з української 

літератури: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до 
Львівської політехніки / Укл.: Г. Л.  Вознюк, І. П.  Василишин, І. Д. Фарі-
он та ін. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. 44 с.

2010
175. Модульні тестові завдання з української мови (за професійним 

спрямуванням): Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів 
і спеціальностей з курсу «Українська мова (за професійним спрямуван-
ням)» / укл.: Г. Л.  Вознюк, І. П.  Василишин, І. Д. Фаріон та ін. Львів: 
Вид-во Львівської політехніки, 2010. 72 с.

2011
176. Збірник тестових завдань з української мови та літерату-

ри: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 
випускників середніх шкіл і вступників до Національного універси-
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тету «Львівська політехніка» / укл.: Г. Л.  Вознюк, І. П.  Василишин, 
І. Д. Фаріон та ін. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. 420 с.

2013
177. Збірник тестових завдань з української мови та літерату-

ри: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 
випускників середніх шкіл і вступників до Національного універси-
тету «Львівська політехніка» / укл.: Г. Л.  Вознюк, І. П.  Василишин, 
І. Д. Фаріон. 2-ге вид., допов. випр. Львів: Вид-во Львівської політех-
ніки, 2013. 476 с.

2015
178. Збірник тестових завдань з літератури: Посібник для підго-

товки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх 
шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політех-
ніка» / укл.: Г. Л.  Вознюк, І. П.  Василишин, І. Д. Фаріон. Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 2015. 186 с.

179.  Микитюк О. Р., Фаріон І. Д. Електронний навчально-методичний 
комплекс «Сучасна українська мова. Ч.ІІ» // http://vns.lp.edu.ua/course/
view.php?id=13289 (Е41–187–116/2016 від 20.05.2016 р.) (у співавтор-
стві з О. Р.  Микитюк)

2017
180. Мовна норма: пошук істини. Посібник. Івано-Франківськ: 

Місто НВ, 2017. 255 с.

4.6. Газетні та публіцистичні журнальні публікації

1995
181. Про що свідчать наші прізвища? // Львівський політехнік. 

25 березня 1995. С. 17.

1999
182. Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову (Роздуми над 

студентською виставкою плакатів і малюнків на тему) // Поступ. 
№ 28 (284). 1999. 16 лютого.



91

183.  Шевченкові весни // Поступ. № 43. 10 березня. 1999. С. 1,6.
184. Лад чи безлад у мовній будівлі? // Поступ. № 123. 29 верес-

ня 1999. С. 7.
185. Що за державним десятиліттям? // Поступ. № 143 (399). 

27 жовтня 1999.
186. Ми у мовному домі (нотатки з виставки) // Вірую. Число 

21. Грудень. 1999. С. 4 (також: ПіК (Політика і Культура). 21–27 січня 
2000. № 2 (37). С. 50–51).

2000
187. Ходіння українців до Рима // Аудиторія. Ч. 31–32. 20 жовтня – 

2 листопада 2000. С. 8; Ч. 33. 3–9 листопада 2000. С. 8 (також: Вірую. 
Ч. 13–14. Жовтень 2000. С. 5).

188. Посланія безхребетним та двоязичним… Просвіта. № 15–17 
(230–232). Листопад–грудень. С. 1.

2001
189. Мова – категорія націєтворча // Поступ. 18 травня 2001. 

№ 75. С. 8.
190. До джерел української писемності // Поступ. № 171 (829). 

9 листопада 2001. С. 8.
191. Хто об’являється в «об’явах»? // Аудиторія. Ч. 16. 25–31 трав-

ня 2001. С. 6–7.
192. Щоб винести дивнії перла // Аудиторія. Ч. 17. 1–7 червня 2001. 

С. 7 (авторська рубрика «Кохаймося в слові»).
193. Говоріть стисло – більше скажете // Аудиторія. Ч. 22. 

6–12 липня 2001. С. 5 (авторська рубрика «Кохаймося в слові»).
194. Мова багата на слова – людина на їхнє пізнання // Аудиторія. 

Ч. 25. 14–20 вересня 2001. С. 7 (авторська рубрика «Кохаймося в слові»).
195. Національний колорит фразеологізма // Аудиторія. Ч. 27. 

28 вересня – 4 жовтня 2001. С. 9; Ч. 5. 12–18 жовтня 2001 (авторська 
рубрика «Кохаймося в слові»).

196. Свято, яке продовжує життя на цілу вічність // Аудиторія. 
Ч. 33. 9–15 листопада 2001. С. 10.

197. Оманливість омонімії // Аудиторія. Ч. 33. 9–15 листопада 2001. 
С. 10; Ч. 35.23–29 листопада 2001. С. 11 (авторська рубрика «Кохай-
мося в слові»).
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2002
198. Альтернативи на свій захист не буває // Просвіта. Число 2 

(242). лютий 2002. С. 9 (також: Вісник НТШ. Весна 2002. Число 27. 
С. 38–39).

199. У фортеці  Шевченкової мови // Просвіта. Число 2 (242). Лютий 
2002. С. 4.

200. Мова – категорія світоглядна // Просвіта. Число 10 (250). 
Листопад 2002. С. 5

201. Оманливість омонімії // Аудиторія. Ч. 6. 15–21 лютого 2002. 
С. 9; Ч. 7.1–7 березня 2002. С. 9 (авторська рубрика «Кохаймося в слові»).

202. Конкурс, який триває усе життя // Аудиторія. Ч. 8. 15–21 берез-
ня 2002. С. 5.

203. Ну що б, здавалося, ці звуки? // Аудиторія. Ч. 11. 5–11 квітня. С. 9; 
Ч. 13. 19–25 квітня 2002. С. 8 (авторська рубрика «Кохаймося в слові»).

204. Звуки – національні коди мови // Аудиторія. Ч. 18. 7–13 черв-
ня 2002. С. 10 (авторська рубрика «Кохаймося в слові»).

205. Тризна на могилах предків. Лінгвістичні наслідки Переяслав-
ської ради 1654 року // Аудиторія. Ч. 22. 5–11 липня 2002. С. 10–11; 
Ч. 23, 12–18 липня 2002. С. 10–11.

206. За звуком сховано прасутність // Аудиторія. Ч. 32. 25–31 жовтня 
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3.  Люе Ерленд. Наївний. Супер / Переклад з норвезької Ірина  Сабор. 

Редактор Ірина Фаріон. Львів: Літопис, 2004. 231 с.

2010
4. Жити, коли все проти тебе // Афоризми та сентенції Юрія Іллєн-

ка. Криниця для спраглих / Автор ідеї, укладач та літературний редактор 
Ірина Фаріон. Співтворці укладання Людмила  Іллєнко, Пилип  Іллєн-
ко, Андрій  Іллєнко. Івано-Франківськ, 2010. 160 с.

2016, 2017
5. Петро  Билина. Війна кличе. Стань переможцем! Нотатки на 

полях російсько-української війни. Частина перша: повість / Редактор 
і автор передмови Ірина Фаріон. Тернопіль: Джура, 2016. 151 с. С. 5–8; 
К.: Український пріоритет, 2017. 168 с. С. 5–8.

2018
7. Валерій  Маснюк. Вузлики на пам’ять // Ірина Фаріон. Про куль-

туру мови: дошкульно, весело, повчально (передмова) // Валерій  Маснюк. 
Вузлики на пам’ять. Черкаси: Вид-во Ю. А.  Чабаненко, 2018. С. 4–13.



101

§ 6. Хронологічний показник блогів

2013
1. Про мову як політичний рубікон. Режим доступу: https://blogs.

pravda.com.ua/authors/farion/516e9c63ccb58/, 17.04. 13
2. Чи буде суд над суддями? Режим доступу: https://blogs.pravda.

com.ua/authors/farion/51711ab3f0d7f/, 19.04. 13
3. На пораду до Холодного Яру. Режим доступу: https://blogs.pravda.

com.ua/authors/farion/5173e4496996a/, 21.04. 13
4. Закони вмирають, а історична правда ніколи (про зміни до програ-

ми з історії України для ЗНО). Режим доступу: https://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/517a3256028f9/, 26.04. 13

5. Христове воскресіння – послання нашим душам. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/51853b38bb60a/, 04.05.13

6. Подорож у Закерзоння як дорога до етнічного «я». Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/51897d0bab050/, 08.05.13

7. Чому побєда для нас ніколи не стане перемогою. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/518ab1d78ef19/, 08.05.13

8. Правда і незалежність як антиколоніяльний дискурс історії, або 
про їхню «побєду» та нашу свободу. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/5192975362058/, 14.05.13

9. Про гуманітаристику як простір вирішальної боротьби. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/519482aa9e14e/, 
16.05.13

10. Про дикунів з блискучим намистом влади. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5198c224b7f5d/, 19.05.13

11. З нагоди Дня Героїв: сталь кується у вогні, нація у боротьбі. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/51a142ba587ff/, 26.05.13

12. Про мовний мінус, що породжує плюс. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/51ae4dfa02901/, 04.06.13

13. До Одеси по призначення України. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/51bf490147a86/, 17.06.13

14. Про повернення до Донецька. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/51cfe535b025a/, 30.06.13
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15. Хто читає – той понад часом. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/51e918f908aa8/, 19.07.13

16. Як біснувались у Херсоні найманці, а соняхи всміхалися мені… 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/51f05a5884ef4/, 
25.07.13

17. Незалежність. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/5217ce2be1382/, 24.08.13

18. Політика крізь товщу часу, або пам’ять про  Шевельова. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/522af1ca9fca4/, 07.09.13

19. Денаціоналізація та омосковлення освіти. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/523adcc171286/, 19.09.13

20. Боягузи, брехуни і виродки – на вихід!!! Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5245d6362d0b1/, 27.09.13

21. Матеріялізація Дмитра  Донцова у Львові. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52509b420389c/, 06.10.13

22. Відкритий батьківський урок дітям. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/525654751f9e5/, 10.10.13

23. Незнищенне покоління. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/525ce42f082d9/, 15.10.13

24. Апогей освітянської темряви. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/5268201f9fca2/, 23.10.13

25. Про чоловіків-поразок, або Дари донійські. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/526980af04454/, 24.10.13

26. Дорога до  Шевченка. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/526da012d05fb/, 28.10.13

27. Подихайте киснем… Мо’ поможе. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/5284c21183f53/, 14.11.13

28. Мовне піке здичавілого ректора. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/528a997007ee9/, 19.11.13

29. Коли їхня смерть стає нашим життям. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/528f9b5c1bd2a/, 22.11.13

30. Дякую  Януковичу за солідарність української нації. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/529cecf936521/, 02.12.13

31. Це не  Сизифові барикади – це точка неповернення. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52a97e8c3596b/, 12.12.13

32. Про три парадокси нашої історії. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/52ada63a27ea6/, 15.12.13
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33. Економіка – це всього лиш грошовий вияв політики і культури. 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52b254e523c41/, 
19.12.13

34. Про помсту первинного за вторинне. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/52c0c5c948247/, 30.12.13

35. Ліліпути у війні з Бандерою. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/52c2d4474536f/, 31.12.13

2014
36. Смолоскипні уродини Степана  Бандери. Режим доступу: 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52c52e47ac970/, 02.01.2014
37. Передріздвяні візії Бога та Душі від Степана  Бандери. Режим 

доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52c6939669972/, 
03.01.2014

38. Журитиметесь, але журба Ваша у радість обернеться. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52cef29537c91/, 
06.01.2014

39. З нагоди іменин: національна ідея від Степана  Бандери. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52cef29537c91/, 
09.01.2014

40. Хто перешкоджає мирній революції – робить її насильницькою. 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52de844f5d230/, 
21.02.2014

41. Собором і чорта поборем. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/52dfbd519ddef/, 22.02.2014

42. Його розстріляли у  Шевченкові слова. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52e44cb450b07/, 26.02.2014

43. Ми – не народ-солома. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/52e44cb450b07/, 01.02.2014

44. Національні виміри нашого повстання. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/52ff910eb5c2b/, 15.02.2014

45. Не принижуйте собою Мови. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/530e83d77f132/, 27.03.2014

46. Плата за любов до ката. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/53153ce114623/, 04.03.2014

47. Хто проти мови  Шевченка? Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/531768392e345/, 05.03.2014
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48.  Шевченкові імперативи. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/531768392e345/, 09.03.2014

49. Несподіваний лист… Режим доступу: https://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/5320e071b8ef7/, 13.03.2014

50. Трагікомедія по-московському. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/532856557780e/, 18.03.2014

51. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постко-
лоніальний синдром. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/533ec78c8d3c5/, 04.04.2014

52. Єдина країна – Єдіная страна – Єдіная Рассія. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/53501fa3920ae/, 17.04.2014

53.  Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/535400b394f8c/, 20.04.2014

54. Шантаж язиком. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/53590550004a0/, 24.04.2014

55. Мир – це виграна війна. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/53729381056ac/, 14.05.2014

56. Питання мови – це питання влади та ідентичности. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/53752fca68c8c/, 16.05.2014

57. Героям, що вбивають ворогів. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/537ef6952084b/, 23.05.2014

58. Про книгу, що визволяє: Петро  Тимошенко. «Студії над мовою 
Тараса  Шевченка. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/538c77ee32695/, 02.06.2014

59. Про синдром совка в освіті. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/538c77ee32695/, 06.06.2014

60. Коли слова мають ціну. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/53b0787c21400/, 29.06.2014

61. Наука не для неуків: відгомін парламентських слухань про зако-
нодавче забезпечення науки. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/53b53b9d30a18/, 03.07.2014

62. Від  Валуєвського циркуляру (18 липня) до «статусу спеціяль-
ної для російської мови». Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/53c826a61373a/, 17.07.2014

63. Поранені в тіло, непрострілені в душу. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/53e0f060df140/, 05.08.2014
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64. Пізнай себе – і буде з тебе (або про графу національність). 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/53ec980d4f0c0/, 
14.08.2014

65. Дорога, Україно! Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/53f1096998c58/, 23.08.2014

66. Війна як робота. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/541459f85e7cc/, 13.09.2014

67. Війна язиком. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/5421d8543d7fa/, 23.09.2014

68. Гниль небезпечніша за падаль. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/54286cb22458d/, 28.09.2014

69. Ніколи не капітулювати! Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/54306bab0fcf9/, 05.10.2014

70. Про куцого німця узлуватого. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/543a35e77e20a/, 12.10.2014

71. Це не заржавілі бронетранспортери – це ржа свідомости. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/544aaba17b8cc/, 
24.10.2014

72. Мовна осінь. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/544ff2e73b7a2/, 28.10.2014

73. Печаль наша в радість обернеться. Можливо. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/545f512ee5365/, 09.11.2014

74. Самі собі чужі. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/547af1ba83c4f/, 30.11.2014

75.  Бандера і війна з Москвою. Режим доступу: https://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/54a41d2aef6c5/, 31.12.2014

2015
76. У день Різдва Христового про духовну незалежність. Режим 

доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/54abfea157dcb/, 06.01.15
77. Евген  Маланюк: Наша ціль – духовна суверенність. Режим досту-

пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/54bd84dfd09c9/, 20.01.15
78. Від чортополоху до пустоц(к)віту у нашій освіті. Режим досту-

пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/54c16ff4d9470/, 22.01.15
79. Мовна шизофренія від псевдоукраїнської влади. Режим досту-

пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/54e7ad4b148c1/, 20.02.15
80. Що святкуємо – на те і перетворюємось. Режим доступу: 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/54fc42d259da0/, 8.03.15
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81. Вільгельм  Габсбург: ідеалістична постава української політики. 
Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5512e0c2bcacc/, 
25.03.15

82. ВО «Свобода» як завше випередила час. Браво. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5526652b5884a/, 9.04.15

83. Його слово було повне влади».  Христос воскрес! Воїс-
тину воскрес! Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/55299b8debfe1/, 12.04.15

84. Павло  Скоропадський: приречений впасти. Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5542620fceb60/, 30.04.15

85. Про їхню «побєду» та нашу свободу. Режим доступу: http://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/554c571d196ff/, 08.05.13

86. Історія не вчить. Історія карає. Режим доступу: http://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/5552f16f0ce61/, 13.05.15

87. Ти, брате, любиш Русь за те, що гарно вбрана. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/555e24659d3e7/, 21.05.15

88. Сила мови: дух, зброя, інтелект. Режим доступу: http://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/page_3/, 27.05.15

89.  Франко: «В нашій хаті наша воля, А всім зайдам зась!» Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5567269579748/, 28.05.15

90. Список мовних яничарів на чолі з президентом. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/page_3/, 05.06.15

91. Список мовних яничарів від  Яценюка. Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/55741651a3e1b/, 07.06.15

92. Своєрідність мовних яничарів від  Садового. Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5577f870c0158/, 10.06.15

93. Убий  Путіна мовою. Режим доступу: http://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/559199cedb1ba/, 29.06.15

94. Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя. Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/559ee4948a93e/, 10.07.15

95. Дно мови у верхах влади і низах суспільства. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/55dcb9751943e/, 25.08.15

96. Чому я йду депутатом до Львівської облради? Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/560cfc9b5c294/, 1.10.15

97. Про перемогу поразки. Режим доступу: http://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/561971ae40375/, 10.10.15

98. Сила мертвих. Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/561ca3aa63938/, 13.10.15
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99. Смерть обернулася життям. Режим доступу: http://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/562011cb42932/, 15.10.15

100 «Мовний» суд по- порошенківському, себто пижити по-новому. 
Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5626a2930701e/, 
20.10.15

101. Москвофільство у Львові – це Самопоміч і  Садовий. Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/563fd54b6dd6f/, 09.11.15.

102. Олександр  Потебня в контексті соціолінгвістики. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/565c37c8975e8/, 30.11.15

103. Наука й неуки. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/56609d77b1a2a/, 03.12.15.

2016
104. Мовосвіт композитора Миколи  Лисенка. Частина I. Режим 

доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/56953f3e1a9b2/, 12.01.16
105. Мовосвіт композитора Миколи  Лисенка. Частина II. Режим 

доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/569cf1e00f63e/, 18.01.16
106. Робімо те, що війна вимагає. Режим доступу: http://blogs.

pravda.com.ua/authors/farion/569f6242b4f0f/, 20.01.16
107. Мова – кордони нації, вісь держави. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/56c97e7103059/, 21.02.16
108. Між смертю і безсмертям. Режим доступу: http://blogs.pravda.

com.ua/authors/farion/56c59caed6e90/, 18.02.16
109. Про проєкт «Від книги до мети». Режим доступу: http://blogs.

pravda.com.ua/authors/farion/56f900dac79e2/, 28.03.16
110. Нескорений! Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/56dac6c1135e4/, 05.03.16
111. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/56e022aaa4bb1/, 09.03.16
112. Про полярні звістки. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57076d5b659a9/, 08.04. 16
113. Про мовно-освітню війну. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/573d8185b77bf/,19.05.16
114. Як  Петлюра вбивав Болбочана. Режим доступу: http://blogs.

pravda.com.ua/authors/farion/57587d50b3a4e/, 08.06.16.
115. Чого ми їхали до Еспанії. Режим доступу: http://blogs.pravda.

com.ua/authors/farion/576ba86a5afd5/, 23.06.16
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116. Мовний рубікон з поляками: Люблинська унія 1569 року. Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57a1189a82214/,03.08. 16

117. Траєкторія мовної полонізації України наприкінці ХVI – 
упродовж ХVII ст. Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/57ac422204424/,11.08.16

118. Імена та прізвища як національні ідентифікатори. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57af1f56d25b9/, 13.08.16

119. Блага вість про українську мову міжнародну. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57bae53418573/, 22.08.16

120. Пам’яті Мирослава  Мисли. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57f504ad3845f/, 5.10.16
121. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! Режим досту-

пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/57ffd4b501a8b/, 13.10.16

2017
122. Олександр  Олесь: «Нагло ворони знялися, буйним сміхом 

залилися…». Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/586bc78eeea56/, 3.01.17.
123. Зливання національного складника освіти у післямайданний час. 

Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/587def865db52/, 
17.01.17

124. Конституційний Суд: думи над мовою. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/588278974d931/, 20.01.17
125. Мова: законотворчість і плагіят. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/588b6155917d8/, 27.01.2017
126. З нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана  Пулюя 

(2.02.1845–31.01.1918). Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5891e87cc12a6/, 1.02. 17
127. Небезпечно!!! Про ліберально-мовні обгортки «мовного» зако-

нопроєкту № 5670. Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5898675c527b9/, 6.02.17
128. Нескорений! Режим доступу:
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/58bd0b80749c5/, 6.03.17
129.  Шевченків концепт «слово» в рецепції Дмитра  Донцова. Режим 

доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/58c26d6a53ccf/, 10.03.17
130. «Перли» від розпіяреного анти-мовного закону 5670, що 

насправді утверджує двомовність. Режим доступу: http://blogs.pravda.
com.ua/authors/farion/58c52cef70430/, 12.03.17
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131. Закон про смерть державного статусу української мови № 5670. 
Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/58cbde7346aa2/, 
17.03.17

132. Плагіят – ремесло «інтелектуальних» підляків. Режим досту-
пу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/58d16da19d749/, 21.03.17

133. Про мову з законі Про освіту: між вивченням та навчанням 
мов нацменшин. Режим доступу: доступу: http://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/58d437d4bd562/, 23.03.17

134. Про три міфи мовного законопроєкту 5670. Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/58d90d537afe3/, 27.03.17

135. Мінкульт проти мови. Режим доступу: http://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/58e8bd4355b6e/, 8.04.17

136. Світлого Великодня! Режим доступу: http://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/58f260f317f55/, 15.04.17

137. Московізація+англіїзація. Українці! Ви де? Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/58f7bdc74b11d/, 19.04.17

138. Чому потрібна графа національність, або Як ми реєструва-
ли нашу Еву-україночку? Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/590b87cf285cb/, 4.05.17.

139. Чому і досі пишемо по-сталінському? (З нагоди 90-ліття право-
писної конференції у Харкові). Режим доступу: http://blogs.pravda.com.
ua/authors/farion/59284b53ce09b/, 26.05.17

140. Укрсурж чи укрінгліш (про тест на ЗНО з укрмови). Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/59298b1f356ac/, 27.05.17

141. Про «благонамєрєнних малоросов» під номером 5670 (або 
про відкрите звернення «юдиних малоросів» ухвалити мовний закон). 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/594a3a6d5de85/, 
21.06.17

142. Про ім’я  Ева та навколо нього. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/59551e186fc4f/, 29.06.17

143.  Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття «с рускім міром». 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5960d59ab8152/, 
8.07.2017

144.   Костомаров у битві з  Валуєвим: мова чи язик? Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/596fae3a0c5e3/, 17.07.17

145. Закон «Про освіту»: і війна, і ганьба, і капітуляція. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/59af2f556fdf0/, 06.09.17
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146. Пойменно про мовно-освітніх юд, або Хто такі гібриди. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/59b6f870c1063/, 
11.09.17

147. Студенти Могилянки проти англоманії та чужинства. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/59b74e05baac5/, 
12.09.17

148. Іван   Виговський (правління 1657–1659): етномовні виміри. 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/59bea83013a9e/, 
17.09.17

149. Москвофільство Львова: історія. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/5a09b7650238d/, 13.11.17

150. Москвофільство Львова: сучасність. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a0e202f893f8/, 17.11.17

151. Зацікавився  Гордон, хто ця пані Фаріон. Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a180e1fba949/, 24.11.17

152. Про війну львівських судів з українською мовою. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a410ec7e053f/, 25.12.17

2018
153. Від уродин Бандери і до Різдва. Режим доступу: https://blogs.

pravda.com.ua/authors/farion/5a5028e40c162/, 6.01.18
154. Про мову для гібридів: «на вимогу» чи «прийнятну для сторін». 

Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a8ba660df572/, 
20.02.18 http://dontsov-nic.com.ua/pro-movu-dlya-hibrydiv-na-vymohu-
chy-pryjnyatnu-dlya-storin-5670d/, 18.02.18.

155. Відкритий лист міністрові освіти т. Л.  Гриневич. Про денаці-
оналізацію освіти та науки. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/5a9478ac25e51/, 26.02.18http://dontsov-nic.com.ua/vidkrytyj-
lyst-ministrovi-osvity-t-l-hrynevych-pro-splanovanu-anhlijizatsiyu-ta-
moskovizatsiyu-osvity-ta-nauky/; 26.02.18

156. Спалахи про Івана  Миколайчука від Марії: народитися – 
полюбити – померти. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/5aa3c670b7420/, 10.03.18. http://dontsov-nic.com.ua/
spalahy-pro-ivana-mykolajchuka-vid-mariji-narodytysya-polyubyty-
pomerty/, 11.03.18.

157. 364 роки від дня Переяславського зашморгу 27 березня 1654 
року. Режим доступу: http://dontsov-nic.com.ua/364-roky-vid-dnya-
pereyaslavskoho-zashmorhu-27-bereznya-1654-roku/, 27.03.18
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158. Не латинізація, а декомунізація правопису. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5ac75c7400ba5/, 06.04.18 
http://dontsov-nic.com.ua/ne-latynizatsiya-a-dekomunizatsiya-pravopysu/, 8.04.18

159. Мова освіти – це мова влади. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/5b01c1b774b81/, 20.05.18.

160. Дискримінація українців в «антидискримінаційній експер-
тизі» підручників від Міносвіти і науки. Режим доступу: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/farion/5b3b304d50bf2/, 3.07.18; http://dontsov-nic.
com.ua/dyskryminatsiya-ukrajintsiv-v-antydyskryminatsijnij-ekspertyzi-
pidruchnykiv-vid-minosvity-i-nauky/, 3.07.18

161. Відкритий лист президентові Міжнародної асоціяції укра-
їністів (МАУ) М.  Мозеру та голові оргкомітету конгресу МАУ 
С.  Пирожкову. Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/
farion/5b49b44bcf798/, 14.07.18; http://dontsov-nic.com.ua/vidkrytyj-
lyst-prezydentovi-mizhnarodnoji-asotsiyatsiji-ukrajinistiv-mau-m-mozeru-
ta-holovi-orhkomitetu-konhresu-mau-s-pyrozhkovu/, 14.07.18.

162. Відповідь на відповідь М.  Мозера щодо російської мови як робочої 
мови Міжнародного конгресу україністів. Режим доступу: http://dontsov-nic.
com.ua/vidpovid-na-vidpovid-vid-m-mozera-schodo-rosijskoji-movy-yak-
robochoji-movy-mizhnarodnoho-konhresu-ukrajinistiv/, 16.07.18

163. Відкритий лист міністрові ВС України А.  Авакову. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b5320b6921cc/, 
21.07.18

164. Проєкт правопису 2018 – дитя компромісу: і вашим, і нашим. 
Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/, 
3.09.18 http://dontsov-nic.com.ua/projekt-pravopysu-2018-dytya-
kompromisu-i-vashym-i-nashym/, 28. 08.18

165. Правопис 20–30-х рр. ХХ ст. у політичних персонах. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b90339de8dde/, 
5.09.18 http://dontsov-nic.com.ua/pravopys-20–30-h-rr-hh-st-u-politychnyh-
personah/, 28.08.18

166. Про маніфест мовного малоросійства 5670д. Режим досту-
пу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5bbf9b1abcf9d/, 11.10.18

167. Акт продажу Української православної церкви 1686 року. Режим 
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5be1f8f7beaee/, 6.11.18.

168. Яків  Головацький: «Відки такий наглий упадок?». Режим доступу: 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5c05b5c6c61df/, 04.12.18; http://dontsov-
nic.com.ua/yakiv-holovats-kyy-vidky-takyy-nahlyy-upadok-i-franko/, 03.12.18.



112

§ 7. Культурологічні проєкти

7.1. Мовно-політичні плакати

1. Мова – твого життя основа. Збірник мовних плакатів. Львів: 
Вид-во Львівська політехніка, 2001 (17 плакатів).

2. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Набір листівок-плакатів 
з брошурою-вкладкою «Я на сторожі коло їх поставлю слово». С. 3–15 / 
Автор і керівник проєкту Ірина Фаріон. Роботи студентів інституту архі-
тектури Національного університету «Львівська політехніка» (26 робіт) 
та Львівського державного коледжу декоративно-ужиткового мистец-
тва ім. І.  Труша (2 роботи). Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2002.

3. Українська мова – краса і сила. Роботи студентів інституту архі-
тектури Національного університету «Львівська політехніка». Автор 
проєкту Ірина Фаріон. Львів, 2007 (20 плакатів).

4. Слово – меч духовний // Добірка мовних плакатів з брошурою-
вкладкою «Слово – меч духовний» (с. 3–9), « Шевченків концепт «слово» 
у рецепції Дмитра  Донцова» (с. 10–32) / Автор ідеї та організатор Ірина 
Фаріон. Автори робіт – студенти Національного університету «Львів-
ська політехніка» (36 робіт) та Львівського державного коледжу деко-
ративно-ужиткового мистецтва ім. І.  Труша (3 роботи). Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 2012.

5. Мотиватори для вивчення української мови. Режим досту-
пу // https://kampot.org.ua/traducii_ta_zvuchai/zvuchai/1215-motivatori-
dlya-vivchennya-ukrayinskoyi-movi.html, 02.02.2019.
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Зі студентами-архітекторами Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 1999 р.

Під час виставки «Мова – твого життя основа», 2002 р.
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Після виставки «Мова – твого життя основа» 
зі студентом-дизайнером Андрієм Левицьким, Львів, 2002 р.

Пам’ятка від студентів-архітекторів, Львів, 1999 р.
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Основне про проєкт мовно-політичних плакатів «Мова – твого 
життя основа»:

1998
 Фітель Оксана. На сторожі мови стали спудеї // Аудиторія. Ч. 43. 

4–10 грудня 1998. С. 18.

2000
 Фітель Оксана. Новітні будителі духу // Аудиторія. Ч. 35–36. 

1–7 грудня 2000. С. 17.
Плакати Андрія Віхастого та Людмили  Крохмалюк // Політика 

і культура. 18–24 лютого 2000. С. 47.

2001
  Огієнко Степан. «Не існує мов поганих. Є лише погані язики…» // 

Високий замок. 9 листопада 2001. С. 5.
 Мартин Ірина. Кинь курити суржик // Аудиторія. Ч. 36. 30 листо-

пада – 6 грудня 2001. С. 11.

2003
Я на сторожі коло їх поставлю слово…(титульна сторінка) // Просві-

та. Число 1 (252). Січень 2003.
 Кіндратович Любов. Молитва сатані, що розкладає душі // Ауди-

торія. Ч. 10. 4–10 квітня 2003. С. 14–15.

2004
 Мазур Богдан. Розпалювання національної ворожнечі? Захисни-

ків української мови переслідують навіть у Львові // Львівська газе-
та. 9 лютого 2004.

  Зельман Катерина. Опозиція проти цькування депутатів // Поступ. 
№ 31. 9 лютого 2004.

 Юрочко Богдан. Студентів звинувачують у шовінізмі // Львів-
ська газета. 10 лютого 2004.

 Куфрик Богдан. Боронити мову стає небезпечно // Експрес. 
10–11 лютого 2004.

 Зоринська Олександра. Малюнок – не горобець…За любов до укра-
їнської мови доценту світить 5 років // Аргумент-газета. 11 лютого 2004.

  Паранчак Мирослав. Російськомовних ніхто не принижував // За 
вільну Україну. 14 лютого 2004.
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 Баландюк Максим. Російському братству не сподобався плакат // 
Молода Галичина. 17 лютого 2004.

 Юрочко Богдан. Непорозуміння чи провокація. Російське моло-
діжне братство заговорило. Українці опонують // Львівська газета. 
17 лютого 2004.

 Піліщук Оля. Міжетнічна ворожнеча чи захист рідної мови? // 
Експрес. 17 лютого 2004.

 Кухар Тарас. Росіян у Львові не ображали. У справі студент-
ських листівок поставлено крапку // Ратуша. Ч. 12. 12–19 лютого 2004.

Юзьо  Обсерватор. Львівські обсервації // Поступ. № 40 (1349). 
19–25 лютого 2004.

  М. П. На захист рідної мови // Поступ. 23 лютого 2004.
Заява-протест представників української інтелігенції та громад-

ських організацій Львівщини // Аудиторія. Ч. 6. 20–26 лютого 2004. С. 8–9; 
Ч. 7. 27 лютого – 4 березня 2004. С. 9; Ч. 8. 5–18 березня 2004. С. 9.

  Короненко Світлана. Громада здатна змінити владу. Як у Львові 
борються з українською мовою // Літературна Україна. 8 квітня 2004. 
С. 2.

2005
Ганна  Пищула. Українська мова – краса і сила! // Аудиторія. 

Ч. 15–21 грудня 2005. С. 1, 7.

2006
Ганна  Пищула. Мова – життя нашого основа // Аудиторія. 

Ч. 34–35. 16–29 листопада 2006. С. 11

2007
Мова – краса і сила. Автор ідеї Ірина Фаріон // Дивослово. № 8. 

2007. Зворот титульної сторінки.
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7.2. Академічний майстер-клас «Від книги до мети»*

2012
Про рух національної свідомости по вертикалі, або Про завершен-

ня першого сезону проєкту «Від книги до мети» // Від книги до мети. 
Авторський проєкт Ірини Фаріон. Львів, 2012. 24 с.

2013
Хто читає, той понад часом // Від книги до мети. Автор ідеї, орга-

нізатор проєкту Ірина Фаріон. II Випуск. Львів, 2013. 44 с.

2014
Закони вмирають – книги ніколи // Від книги до мети. Автор ідеї, 

організатор проєкту Ірина Фаріон. III Випуск. Львів, 2014. 20 с.

2016
Книга – розмова крізь віки: діялог з досвідом, монолог з собою // Від 

книги до мети. Автор ідеї, організатор проєкту Ірина Фаріон. IV Випуск. 
Львів, 2016. 18 с.

2018
Ми є тим, що читаємо // Від книги до мети. Автор ідеї, організа-

тор проєкту Ірина Фаріон. V–VI Випуск. Львів, 2018. 44 с.

* Режим доступу: http://www.vid-knyhy-do-mety.info/
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Презентація від Павла 
Гриценка 

«Пересопницького 
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Директор Інституту 
української мови НАН 
України Павло Гриценко



119

7.3. Телепроєкт на парламентському каналі «Рада»
«Велич особистости» (2013–2019)

Велич особистости: усі студії:
Ukrainiаn greatness personality: all editions.
1. 156 відеостудій станом на квітень 2019 року. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ICMZOQlZJmDubN47F6l34
ZdNxSApl- (у препозиції постаті зазначено дату етеру)

2. Youtube-канал Iryna Farion: Режим доступу: https://www.youtube.
com/channel/UCUtg_aYdO07kkVRvVOUtCFg

1. 20.12.13. Юрій  Шевельов – 17.12.1908–12.04.2002
https://youtu.be/01uLz4x_eR0
2. 22.02.14. Павло  Чубинський – 27.01.1839–29.01.1884
https://youtu.be/a25s0Lpybq0
3. 06.03.14. Тарас  Шевченко – 09.03.1814–10.03.1861
https://youtu.be/tqxAcJC_6eM
4. 13.03.14. Августин  Волошин – 17.03.1874–19.07.1945
https://youtu.be/0U8rlEovpK8
5. 19.03.14. Михайло  Грушевський – 29.09.1866–25.11.1934
https://youtu.be/MEIE7B_C83I
6. 26.03.14. Василь  Липківський – 7. 09.1864–27.11.1937
https://youtu.be/OWm9UGL4UDI
7. 28.03.14. Іван  Мазепа – 20.03.1639–21.09.1709
https://youtu.be/CsebkZWvR5A
8. 09.04.14.  Микола Міхновський – 31.03.1873–03.05.1924
https://youtu.be/nFl8W3aUgjA
9. 16.04.14. Степан  Бандера – 01.01.1909–15.10.1959
https://youtu.be/dXiqEnk_rmU
10. 17.04.14. Іван   Виговський – бл. 1608–27.03.1664
https://youtu.be/yZCT7aDZgng
11. 30.04.14. Джеймс  Мейс – 18.02.1952–03.05.2004
https://youtu.be/LMGvKoA3ttI
12. 18.05.14. Євген  Коновалець – 14.06.1891–23.05.1938
https://youtu.be/TmYmpMFQTr8
13. 29.05.14. Симон  Петлюра – 22.05.1879–25.05.1926
https://youtu.be/e2WLSdHSRRg
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Директор видавництва Львівської політехніки 
Іван Паров’як у проєкті «Від книги до мети». 
Презентація монографії Ірини Фаріон 
«Суспільний статус староукраїнської мови 
в ХIV–ХVII століттях: мовна свідомість, мовна 
дійсність, мовна перспектива». Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 2015. 

З телеведучою програми 
«Велич особистости» 
Наталею Андрощук
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14. 18.06.14. Олег  Ольжич – 08.07.1907–10.06.1944
https://youtu.be/3bj4LH4uEPk
15. 22.06.14. Микола  Хвильовий – 13.12.1893–13.05.1933
https://youtu.be/vElmNQ1tcVo
16. 29.06.14. Агатангел  Кримський – 15.01.1871–25.01.1942
https://youtu.be/0yTl63UXP_M
17. 01.07.14. Акт проголошення української держави – 30.06.1941
https://youtu.be/JurnzslT_VA
18. 27.07.14. Андрей  Шептицький – 29.07.1865–01.11.1944
https://youtu.be/XHfLk0GEU0I
19. 03.08.14. Олена  Пчілка – 17.07.1849–04.10.1930
https://youtu.be/KHOaCkllbLg
20. 10.08.14. Леся  Українка – 25.02.1871–01.08.1913
https://youtu.be/k-6fnOeClw0
21. 17.08.14. Петро  Дорошенко – 1627–19.11.1698
https://www.youtube.com/watch?v=TjMp2M2TQPI
22. 02.09.14. Йосип  Сліпий – 17.02.1892–07.09.1984
https://youtu.be/2gPNov-Gjk4
23. 2014 р. Дмитро    Донцов – 29.08.1883–30.03.1973
https://youtu.be/W8VNA2Q4hZg
24. 2014. Олександр   Довженко – 29.08(10.09) 1894–25.11.1956
https://youtu.be/kV7TUr2inzk
25. 2014. Петро   Конашевич-Сагайдачний –1582–10.04 (20.04)1622
https://youtu.be/7Iw4bWme2h4
26. 2014. Михайло  Коцюбинський – 05.09 (17.09) 1864–12.04 

(25.04) 1913
https://youtu.be/dS_srz4lgJo
27. 2014. Іван  Світличний – 20.09.1929–25.10.1992
https://youtu.be/VjQoPSPzQHM
28. 2014. Памфіл  Юркевич – 16(28).02.1826–4.10.1874
https://youtu.be/fh07RSYMfHY
29. 2014. Юрій  Щербак – 12.10.1934
https://youtu.be/7hg76KstDl0
30. 2014. Андрій  Мельник – 12.12.1890–1.11.1964
https://youtu.be/a0GZ3Iib4uU
31. 28.10.14. Остап   Вишня – 1(13)11.1889–28.09.1956
https://youtu.be/N8Kli_s7Es4
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32. 23.11.14. Юрій  Литвин – 26.11.1934–5.09.1984
https://youtu.be/cofCQBY6vf4
33. 30.11.14. Григорій  Чупринка – 27.11.1879–28. 08.1921
https://youtu.be/quC7G1GiBnY
34. 7.12.14. Григорій  Сковорода – 3.12.1722–29.10.1794
https://youtu.be/Y5t30SdLtIE
35. 14.12.14. Петро  Калнишевський – липень 1691–1.11.1803
https://youtu.be/DgOf9g3Zo8M
36. 21.12.14. Василь  Симоненко – 8.01.1935–13.12. 1963
https://youtu.be/Dun1lYVt_Uk
37. 28.12.14. Павло  Полуботок – 1660–29.12.1724
https://youtu.be/09E2b59yc6o
38. 11.01.15. Василь  Стус – 6.01.1938–4.09.1985
https://youtu.be/I-ubwKFB06g
39. 18.01.15. Ярослав  Стецько – 19.01.1912–5.07.1986
https://youtu.be/VrJy-3pbcsU
40. 25.01.15. Евген  Маланюк – 20.01.1897–16.02.1986
https://youtu.be/3Nj-V9uR2ck
41. 01.02.15. Герої Крут – 29 січня 1918
https://youtu.be/WoQ7lxMqMxw
42. 08.02.15.  Пантелеймон    Куліш – 14.02.1897–7.08.1819
https://youtu.be/hW3TqYniaTk
43. 15.02.15. Олена  Теліга – 8(21).07.1906–21.02.1942.
https://youtu.be/4Qr2kWLqzF0
44. 22.02.15.  Іван Липа – 24.02.1865–13.11.1923, син  Юрій Липа – 

5.05.1900–20.08.1944
https://youtu.be/w8Li5oCtIzY
45. 01.03.15. Роман  Шухевич – 30.06.1907–5.03.1950
https://youtu.be/rLgYDQ55JyM
46. 08.03.15. Тарас  Шевченко – 1814–1861
https://youtu.be/rq0iVlqIpUk
47. 22.03.15. Ольга  Кобилянська – 27.11.1863–21.03.1942
https://youtu.be/yiBB7EAuuOw
48. 29.03.15. Іван  Огієнко – 2(14).01.1882–29.03.1972
https://youtu.be/G-xn9rtzVRs
49. 5.04.15. Михайло  Вербицький – 4.03.1865–7.12.1870
https://youtu.be/ZPeAB8xNstE
50. 12.04.15. Вільгельм  Габсбург – 10.02.1895–18.08.1948
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https://youtu.be/xsXe9qjCt60
51. 19.04.15. Улас  Самчук – 20.02.1905–9.07.1987
https://youtu.be/BI0kB10Tpn0
52. 26.04.15. Пилип  Орлик – 11.10.1672–24.05.1742
https://youtu.be/3f79xekEjLs
53. 3.05.15. Ірина Фаріон
https://youtu.be/MwG3T-3KxlI
54. 10.05.15. Павло  Скоропадський – 3.05.1873–26.04.1945
https://youtu.be/8wjK5FRhqxE
55. 17.05.15. Софія  Окуневська – 12.05.1865–24.02.1926
https://youtu.be/GQ6HWB0WNxQ
56. 31.05.15. Іван  Франко – 27.08.1856–28.05.1916
https://youtu.be/nMMRuf7-gq8
57. 07.06.15. Наталя  Кобринська – 8.06. 1855–21.01.1920
https://youtu.be/b3hRpiuDnXU
58. 14.06.15. Юрій  Іллєнко – 9.05.1936–15.06.2010
https://youtu.be/rIDfhsV8UtM
59. 21.06.15. Тодось   Осьмачка – 4(16).05.1895–7.09.1962
https://youtu.be/NWhbiN4BXN0
60. 28.06.15.  Маркіян  Шашкевич – 6.11.1811–7.06.1843
https://youtu.be/Jd9W6szpuKw
61. 12.07.15. Княгиня  Ольга – 889–24.07.969
https://youtu.be/pXGiilMEjRM
62. 26.07.15.  Князь Володимир – 956–15.07.1015
https://youtu.be/33WGmxROhYM
63. 16.08.15. Богдан  Хмельницький – 27.12.(6.01)1595–27.07.(6.08)1657
https://youtu.be/d9vRw19tA-s
64. 23.08.15. Ганна  Барвінок – 5.05 (23.04)–6.07.1919
https://youtu.be/GYzeYlW-I9Y
65. 30.08.15. Дмитро  Яворницький – 6.11.1855–5.08.1940
https://youtu.be/rCungFtSXo4
66. 6.09.15. Олександр  Кониський – 6(18).08.1836–29.11. (12.12) 

1900.
https://youtu.be/l4NeauMua14
67. 27.09.15. Іван  Котляревський – 9.09.1769–10.11.1838
https://youtu.be/bo1dpKNRgII
68. 4.10.15. Михайло  Драгоманов – 6(18).09.1841–20.06.(2.07)1895
https://youtu.be/ul36UBJwVDs
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69. 11.10.15. Борис  Грінченко – 27.11. (9.12) 1863–23.04 (6.05)1910
https://youtu.be/f7NwlQa_K0Q
70. 01.11.15. Король  Данило – 1201–1264
https://youtu.be/y_iTGIA7ZL8
71. 08.11.15. Марія  Заньковецька – 23.07.(4.08) 1854–4.10.1934
https://youtu.be/LvyKylSi-1M
72. 15.11.15. Дмитро  Бортнянський – 28.10.1751–10.10.1825
https://youtu.be/Zd192lwdS44
73. 22.11.15. Олександр  Потебня – 10 (22).09.1835–29.11 (11.12) 

1891
https://youtu.be/uNYf-_MBwXE
74. 20.12.15. Микола  Лисенко – 10 (22).03.1842–24.10. (6.11)1912
https://youtu.be/KJP41GU9DnA
75. 27.12.15. Михайло  Максимович – 3 (15)09.1804–10 (22)11.1873
https://youtu.be/H11mxLaYMHs
76. 03.01.16. Іван  Нечуй-Левицький – 13 (25)11. 1838–2 (15).04. 

1918
https://youtu.be/REureZQGc_w
77. 10.01.16. Соломія  Крушельницька – 23.09.1872–16.11.1952
https://youtu.be/tySCDs6eGF0
78. 17.01.16. Кирило  Розумовський – 18.(29)03.1728–9.(21)01.1803
https://youtu.be/IQtfgWzsqtA
79. 7.02.16. Микола  Леонтович – 1(13)12.1877–23.01.1921
https://youtu.be/lAtUJg7o9P0
80. 14.02.16. Іван  Пулюй – 02.02. 1845–31.01.1918
https://youtu.be/r4vdkzaNnw4
81. 21.02.16. ДЕНЬ МОВИ
https://youtu.be/WNYcyd31jko
82. 28.02.16. Леся  Українка – 25.02.1871–1.08.1913
https://youtu.be/i-xtLLMd5pU
83. 6.03.16. Мелетій  Смотрицький – 1577–27.12.1633
https://youtu.be/oPgEttRRSUQ
84. 27.03.16.  Микола Міхновський – 31.03.1873–3.05.1924
https://youtu.be/r7cNzAHqTz4
85. 03.04.16.  Кармелюк (Карман) – 10.03.1787–22.10.1835
https://youtu.be/SK-ocbEVHIs
86. 10.04.16. Хведір  Вовк – 17.03.1847–29.06.1918
https://youtu.be/7wKoiZ4xRXU
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87. 17.04.16. Павло   Житецький – 4.01.1837–18.03.1911
https://youtu.be/Re5Lh7f-qg8
88. 22.05.16. Софія  Русова – 18.02.1856–5.02.1940
https://youtu.be/VIPYTx7D7Sg
89. 5.06.16. Євген  Петрушевич – 03.06.1863–29.06.1940
https://youtu.be/5mVmLJkXjpI
90. 12.06.16. В’ячеслав  Липинський – 5.04.1882–14.06.1931
https://youtu.be/mLqvUaf2n2Q
91. 19.06.16. Петро  Болбочан – 5.10.1883–28.06.1919
https://youtu.be/qdNlP9iI6Co
92. 7.08.16. Іван  Миколайчук – 15.06.1941–3.08.1987
https://youtu.be/kqF7MBxSsOQ
93. 14.08.16. Борис  Антоненко-Давидович – 5.08.1899–8.05.1984
https://youtu.be/KfbCBR4R4ig
94. 21.08.16.  Юрій Липа – 5.05.1900–20.08.1944
https://youtu.be/45yYLZQDKR8
95. 4.09.16. Іван  Вагилевич – 2.09.1811–10.06.1866
https://youtu.be/ISv6z8YRElc
96. 9.10.16. Михайло  Слабошпицький – 28.07.1946
https://youtu.be/-21Qv3q2Aro
97. 16.10.16. Степан  Бандера –1.01.1909–15.10.1959
https://youtu.be/6iHF9jCOdX8
98. 23.10.16. Марко  Кропивницький – 10.05.1840–8.04.1910
https://youtu.be/bXZRx2893uc
99. 30.10.16. Максим  Березовський – 27.10.1745–24.03.1777
https://youtu.be/ovUNf8oe7JQ
100. 06.11.16. Михайло  Грушевський – 29.09.1866–25.11.1934
https://youtu.be/GhN8UIwPzlo
101. 4.12.16. Олександр  Олесь – 5.12.1878–22.07.1944
https://youtu.be/1jLXUTwSPPw
102. 11.12.16. Юрій  Тютюнник – 20.04.1891–20.10.1930
https://youtu.be/Tt6nJxXkGnc
103. 18.12.16. Микола  Вороний – 6.12.1871–7.06.1838
https://youtu.be/K9evXO3OLf0
104. 25.12.16. Петро  Могила – 10.01.1597–11.01.1647
https://youtu.be/yXTYoN22iIU
105. 5.02.17. Валер’ян  Підмогильний – 2.02.1901–3.11.1937
https://youtu.be/R0Eo_jsqN-0
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106. 12.02.17. Ярослав  Мудрий – 983–987–17–20.02.1054
https://youtu.be/uC1j-VWcR6k
107. 19.03.17.   Дніпрова Чайка (Березіна) – 1.11.1861–13.03.1927
https://youtu.be/aC71ootV1kY
108. 26.03.17. Максим  Рильський – 19.03.1895–24.07.1964
https://youtu.be/fxcxERU7M6c
109. 1.04.17. Микола  Сціборський – 28.03.1898–30.08.1941
https://youtu.be/pVMwlGVOwbQ
110. 9.04.17. Микола  Гоголь – 1.04.1809–4.03.1852
https://youtu.be/Rroak8uHwzI
111. 21.05.17. Микола  Костомаров – 16.05.1817–19.04.1885
https://youtu.be/7BqaYqc1zKA
112. 4.06.17. Андрій  Чайківський – 15.05.1857–2.06.1935
https://youtu.be/xgVesPJrLhY
113. 11.06.17. Наталя  Лівицька–Холодна – 15.06.1902–28.04.2005
https://youtu.be/kH0pel5ph1M
114. 18.06.17. Максим  Залізняк і Іван  Гонта, Коліївщина
https://youtu.be/jNGfWOTLv4c
115. 23.07.17.  Валуєвський циркуляр 18.07.1863
https://youtu.be/Nn6PBS147gM
116. 30.07.17. Степан  Ленкавський – 6.07.1904–30.10.1977
https://youtu.be/jsbJdvZrlQQ
117. 6.08.17. Богдан  Лепкий – 9.11.1872–21.07.1941
https://youtu.be/rlwvGHhNO3g
118. 13.08.17. Августин  Волошин – 17.03.1874–11.07.1945
https://youtu.be/ALETOY2ajhw
119. 20.08.17. Петро  Яцик – 7.07.1921–1.11.2001
https://youtu.be/FJYEcU9UFhE
120. 12.11.17. Осип  Бодянський – 12.або 15. 11.1808–18.09.1877
https://youtu.be/STJXfI0H9A4
121. 19.11.17. УНІЯ: 1054, 1596, 1686
https://youtu.be/_RHzCAtgQWQ
122. 26.11.17. Лесь  Курбас – 25.02.1887–3.11.1937
https://youtu.be/m4r3fhvltlg
123. 3.12.17. Артем  Ведель – пр. 28.04.1767–14.07.1808
https://youtu.be/8GRoFkTViNk
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124. 10.12.17. Сергій Єфремов –18.10.1876–10.03.1939
https://youtu.be/13tkKqMY7ro
125. 17.12.17.   Микола   Куліш – 18.12.1892–3.11.1937
https://youtu.be/Qvfw3-l9gew
126. 24.12.17. Яків  Головацький – 17.10.1814–13.05.1888
https://youtu.be/UCsaXHbqeTw
127. 7.01.18. Степан  Руданський – 6.01.1834–3.05.1873
https://youtu.be/yFRXuPagb90
128. 14.01.18. Дмитро   Вітовський – 8.11.1887–2.08.1919
https://youtu.be/NBnnG17f108
129. 25.02.18. Рідна Мова 2018
https://youtu.be/kNbEFZHAhXQ
130. 4.03.18. Євген  Чикаленко – 9(21).12.1861–20.06.1929
https://youtu.be/GyUA6WyEsrU
131. 11.03.18. Володимир  Антонович – 18(30).01.1834–8(21).03.1908
https://youtu.be/NOoiI7DzUt8
132. 18.03.18. Володимир  Самійленко – 22.01(3.02).1864–12.08.1925
https://youtu.be/5AyhaB0s3ZY
133. 25.03.18. Володимир  Сосюра – 25.12.1897 (6.01.1898–8.01.1965)
https://youtu.be/TyDt7vYntn4
134. 8.04.18. Володимир  Симиренко – 7(19).03.1835–17.12.1915
https://youtu.be/hnQFgEFd77k
135. 22.04.18. Володимир  Івасюк – 4.03.1949–24.04.1979
https://youtu.be/8qxFriaiHY4
136. 20.05.18. Володимир Всеволодович  Мономах – 1053–19.05.1125
https://youtu.be/jJ3hYub088A
137. 27.05.2018. Повстання у таборі Кенгір – 16.05–26.06.1954
https://youtu.be/rgMyiVOEy6Y
138. 3.06.2018. Василь  Стефаник – 14.05.1871–7.12.1936
https://youtu.be/GDY9vjjjx9s
139. 17.06.2018. Про Івана  Миколайчука з Марією  Миколайчук
https://youtu.be/vgfztzbH3Qs
140. 15.07.18. Володимир   Винниченко – 16.(28).07.1880–6.03.1951
https://youtu.be/PLkUcov3Qgg
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141. 22.07.18. Володимир   Вернадський – 28.02.(12.03).1863–
6.01.1945

https://youtu.be/Prs4ygFmKxU
142. 26.08.18. Лонгин  Цегельський – 29.08.1875–13.12.1950
https://youtu.be/w849pf2gPw0
143. 11.11.18. Іван  Боберський – 14.08.1873–17.08.1947
https://youtu.be/NXH6jhvbNoY
144. 18.11.18. Іван  Багряний – 2.10.1906–25.08.1963
https://youtu.be/59Tl_KjpgRQ
145. 25.11.18. Василь  Німчук – 6.07.1933–26.11.2017
https://www.youtube.com/watch?v=AsYH1CVBjL8
146. 9.12.18. Дивізія Галичина – 28.04.1943–8.05.1945
https://www.youtube.com/watch?v=Q_T4kaGeRpI
147. 16.12.18. Памво  Беринда – бл. 1550–70–23.07.1632
https://www.youtube.com/watch?v=9PdpIz4tCwM
148. 23.12.18. Батуринська трагедія (1708)
https://www.youtube.com/watch?v=9Qqccctin6k&index=6&list=PL

4I–CMZOQlZJmDubN47F6l34ZdNxSApl-&t=2s
149. 6.01.19. Михайло  Старицький – 2 (14).12.1840–14 (27).04.1904
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = l I R r W U l w _

C8&index=3&list=PL4I–CMZOQlZJmDubN47F6l34ZdNxSApl-&t=0s
150. 13.01.19. Людмила  Старицька-Черняхівська – 17(29).08.1868–

1941
https://www.youtube.com/watch?v=cGWFiD46JsE&index=2&list=P

L4I–CMZOQlZJmDubN47F6l34ZdNxSApl-&t=0s
151. 3.02.19. Степан  Томашівський 9.01.1875–21.12.1930
https://www.youtube.com/watch?v=5W_xoP_sKZY&t=630s
152. 10.02.19. Григорій  Квітка-Онов’яненко 18(29).11.1778–

8(20).08.1843
https://www.youtube.com/watch?v=57A83u9NDrM
153. 17.02.19. Ольга   Басараб – 1.09.1889– 13.02.1924
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8tHg8nqSo
154. 24.02.19. 90-ліття Організації Українських Націоналістів
https://www.youtube.com/watch?v=rhewwhWO3Rw&t=1367s
155. 17.03.19. Арсеній Мацієвич – 1697–28.02.(10.03)1772
https://www.youtube.com/watch?v=6sIuDFqzd58
156. 24.03.19 Іван Труш – 18.01.1869–21.03.1941
https://www.youtube.com/watch?v=x7jQRV09da4
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§ 8. Основні інтерв’ю з Іриною Фаріон

8.1. Інтерв’ю в друкованих виданнях

2003
1. Моїм союзником є Україна // Аудиторія. Ч. 18. 6–12 червня 2003. 

С. 13 (розмовляла Катерина  Гречин).

2004
2. Наші проблеми з мовою – це насправді проблеми з науковцями, 

які її описують // Ярослов. № 1. Листопад 2004. С. 5 (розмовляли Гали-
на  Огородник, Олена  Синчак).

3. Людина, що завдяки мові змінює світ // Українське слово. Ч. 20. 
12–18 травня 2004. С. 12 (розмовляв Микола  Гвоздь).

2005
4. Слова як свідки правди: чому  Шевченко не називав північних 

сусідів росіянами? // Галичина. 22 вересня 2005 року. С. 12 (розмов-
ляв Богдан  Вівчар).

5. Рідна мова: тут немає дрібниць // Вечірній Київ. 9 листопада 
2005. С. 5 (розмовляла Людмила  Таран).

6. Коханий подарував їй собаку…// Аудиторія. Ч. 4. 11–17 лютого 
2005. С. 10 (розмовляла Тетяна  Метик).

7. Мені подобається, як мова володіє мною, бо я люблю мати спра-
ву з сильними // Контракт. № 23. 2005. С. 45.

8. Мова – це валюта, що котується чи не котується на світово-
му ринку // Україна молода. 2 листопада 2005. С. 9 (розмовляв Тарас 
 Марусик).

9. Поза мовою світ не існує // Новий шлях. Канада. 17 листопада 
2005. С. 10 (розмовляв Тарас  Марусик).

2006
10. Мова створила нашу державу // Поступ. 10 квітня 2006. № 76 

(1978). С. 10 (розмовляв Ілько  Лемко).
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11. Мова – краса і сила // Аудиторія. Ч. 33. 9–15 листопада 2006. 
С. 9–11. (розмовляла Ярослава  Величко).

2007
12. Треба діяти рішуче // Аудиторія. Ч. 4.15–21 лютого 2007. С. 6.
13. Ми не суєта // Аудиторія. 1–14 березня 2007 року. С. 11.
14. Багато трагічних подій нашої історії спричинені страшним 

консерватизмом українцв // Вічірні Чернівці. № 46 (110). 15 листопа-
да 2007. С. 5. (розмовляли Марина  Мартинюк, Сергій  Зарайський).

15. Маємо формувати україноцентричне мислення українцям, або 
монолог людини, яка носить життя в собі // Українське слово. № 8. 
21–27 лютого 2007 (також: Універсум. № 3–4 (161–162), березень-
квітень 2007. С. 33–36; у книзі: Діалоги тривають. Книга інтерв’ю. Том 
другий. Львів: Каменяр, 2009. С. 414–421, розмовляв Богдан  Залізняк).

16. Багато трагічних подій нашої історії спричинені страшним 
консерватизмом українців // Вечірні Чернівці. № 46 (110), 15 листопа-
да 2007. С. 5.

2009
17. З Червоноградом мене пов’язують навіть не ниточки // Черво-

ноградський рекламно-інформаційний вісник. 19 листопада 2009. 3 
(719). С. 1, 5 (розмовляв Василь  Танкевич).

18. Продукт «лабораторії» європейського мислення: думки та 
враження авторів і перших читачів «Екстракту 150» // День. 18 верес-
ня 2009. № 166. С. 7 (розмовляла Тетяна  Козирєва).

19. В Україні тебе посадив Господь. Підкопали грядку батьки – і ти 
віти розкинув. А там мусиш посадити себе сам // Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода». Червень 2009. № 41. С. 5. (розмовляла Галина  Миць).

20. Сильною жінкою бути нескладно. Це – нормально // Всеу-
країнське об’єднання «Свобода». Травень 2009. № 38. С. 7 (розмовля-
ла Галина  Миць).

21. Найтяжчий хрест – бути мігрантом // Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода». Січень 2009. № 32. С. 5 (розмовляла Галина  Миць).

22. Це книжка про те, як звільнитися від радянської мови… // 
Все українське об’єднання «Свобода». Грудень 2009. № 53. С. 6 (розмов-
ляла Наталя  Дмитрук).

23. Світова практика визнає верховенство мовних прав нації над 
мовними правами особи // Українське слово. 9–15 грудня 2009. № 49. 
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С. 12, 16 (також: Жива вода. № 12. Грудень 2009. С. 4, 10 (Розмовляв 
Олег  Баган).

2010
24. Вінниччина – це чарівна красуня, яку потрібно розбудити легким 

дотиком // 33-й канал. 13 січня 2010. № 3. С. 3 (розмовляв Андрій 
 Човновий).

25. Найбільший потенціал кожної мови – її носії // Дивослово. 2010. 
№ 2. С. 49–51 (Розмовляв Олег  Баган).

26. Мені кров зцідити свою чи що? // Україна молода. № 042. 
05.03.2010. (розмовляла Мар’яна П’єцух).

27. Граматиці підкоряються навіть імператори: скандал із висту-
пом Ірини Фаріон у дитсадку виявився бурею у склянці води // Ria Львів. 
№ 5 (104). Лютий–березень 2010. С. 12–13.

28. Або нова якість національного життя, або зона. Третього 
шляху нема // Всеукраїнське об’єднання «Свобода». № 64. Червень 
(1). 2010. С. 4.

29. Що більше вони будуть їхати бульдозером, то швидше викре-
шуть із нації новий вогонь // Волинь-нова (розмовляла Тамара  Трофим-
чук).

30. Наш постріл у цю владу – це постріл бюлетенем // Всеукра-
їнське об’єднання «Свобода». № 71. Вересень (2), 2010. С. 7 (розмов-
ляв Святослав  Хоменко).

2011
31. Ніколи не чула від своєї мами, що вона кликала мого тата 

«Діма» // Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 11–17 серпня 2011. 
С. 4–5 (розмовляв Олександр  Чамара для видання «Полеміка»).

32. Коли розлучалася, не мала образи на чоловіка… // Країна. 
№ 43(96). 11 листопада 2011. С. 40–41.

2012
33. Самотня вовчиця. Ірина Фаріон – про любов і ненависть // ZIK. 

№ 5. 9 лютого 2012. С. 15 (розмовляла Ірина  Залецька).
34. Кожен є таким, як уміє любити // RIA Львів. № 24(123). Бере-

зень 2012. С. 12–13 (розмовляла Ірина  Запотічна).
35. Усе не так просто // Експрес. 22–29 березня 2012. С. 4 (розмов-

ляв Тарас Вархоляк).
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36. Я не подарую комуністам того, що мене вчили радянської 
історії, а не української // Країна. № 15 (118). 19 квітня 2012. С. 28–31 
(розмовляла Леся  Межва).

37. Ворог ніколи не згине, «як роса на сонці» // Еженедельник 2000. 
№ 23 (609). 8.VI. 2012 (розмовляв Євген   Гуцул).

38. Про мову як творення людини, нації, держави // RIA Львів. 
№ 28 (127), липень–серпень. С. 14–15 (розмовляла Ірина    Запотічна-
Ванчосович).

39. Життя навчаюсь у природи та літніх людей // Життя. Народ-
ний тижневик. № 38 (455), 2012. С. 2 (розмовляла Оксана  Герасим).

40. Академічні майстер-класи: «Від книги до мети» // Газета 
по-львівськи. № 26 (185). 12 вересня 2012. С. 9 (розмовляла Софія 
 Войтанович).

41. Яке майбутнє очікує наших дітей? Що ми можемо їм запро-
понувати? // RIA Львів. № 27 (126), червень 2012. С. 22.

42. Людина – не те, що вона їсть, а те, що вона думає // Дуже смач-
но. № 10(59). 2012. С. 1–2 (розмовляла Оксана  Герасим).

43. «Вже купила сукню…» // Життя і жінка. № 8. Грудень 2012. 
С. 4–7. (Розмовляла Галина  Ярема).

44. Переможемо тоді, коли переможемо в собі слабкість, присто-
суванство і негативізм // Універсум. № 11–12 (229–230). Листопад–
грудень 2012. С. 31–34 (розмовляв Олег  Романчук).

45. Українці уражені бацилою терплячості. Показати їм приклад 
радикальної поведінки мають депутати // Газета по-українськи. № 191 
(1538). 21 грудня 2012. С. 13 (розмовляла Леся  Межва, Ірина   Зджанська).

46. Чому над нами «звисилося» таке, як  Янукович? Тому, що ми 
так змаліли // Високий замок. № 242 (4866). 25 грудня 2012. С. 6 (запи-
сав Іван Фаріон).

2013
47. Даруйте, але для мене християнство вдягнено в українську 

вишиванку // Інформаційно-просвітницький тижневик «Чорна гора». 
16(741) п’ятниця 19 квітня 2013. С. 3, 5.

48. Ми – зі світу свободи // Літературна Україна. № 27 (5506). 
18 липня 2013. С. 12 (розмовляв Тарас  Марусик).

49. Гуманітаристика як простір вирішальної боротьби // Укра-
їнське слово. № 13. 27 березня – 2 квітня 2013. С. 3 (розмовляв Петро 
 Мацан).
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50. Ким мене тільки не називали – «стікачем», повією… // Висо-
кий замок. 21–27 листопада 2013. С. 5 (розмовляв Василь  Фіялкович).

51. Тими документами, які створили щодо мого «членства», нехай 
обклеять собі клозети… // Високий замок. 15–17 листопада 2013. С. 5 
(записав Іван Фаріон).

52. Коли казала доньці, щоб не йшла у політику, вона мені відпо-
віла: «А хто буде боротися?» // Життя і жінка. № 11 (19). Листопад 
2013. С. 2–14 (Розмовляла Галина  Ярема).

2014
53. Що,  Тягнибока мали в труні привезти, щоби наш рейтинг 

підняти? // Газета по-українськи. № 82 (1733).б 21 жовтня 2014. С. 10 
(розмовляла Леся  Межва).

54. Ми не знаємо, де в організмі розміщена совість. Але вона десь 
ниє // Країна. № 3 (206). 23 січня 2014. С. 38–42 (текст: Леся  Межва, 
Євген  Борісов).

55. «Свобода» була єдиною силою, що відстоювала українськість 
у цьому парламенті // Газета по-українськи. № 83 (1734). 24 жовтня 
2014. С. 11 (розмовляла Леся  Межва).

2017
56. Якщо переді мною лайно, то чого маю його називати марму-

лядою // Високий замок. 18–24 травня 2017. С. 8–9 (розмовляла Ната-
ля  Балюк).

2018
57. Еліта – це спроможність нації відтворити собі провід // Літератур-

на Україна. № 23 (5756). 14 червня 2018. С. 4 (розмовляв Богдан  Залізняк).
58. Особливості національного гумору // I CAN. Зима 2018. С. 38.

8.2. Інтерв’ю в електронних виданнях

2010
Друге нашестя галичан на Київ відбудеться на наступних вибо-

рах до парламенту // Aratta-ukraine.com. Режим доступу: http://www.
aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1723, 24.09.10 (розмовляв Свято слав 
 Хоменко).
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2011
Треба вміти прийняти любов як капітуляцію – це найкраща поразка 

в світі // УНІАН. Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/468055-
irina-farion-treba-vmiti-priynyati-lyubov-yak-kapitulyatsiyu-tse-naykrascha-
porazka-v-sviti.html, 5.03.11 (розмовляла Марія  Міщенко).

2012
Люмпени Сходу України ніколи не стануть українцями // Vlasti.

net. Режим доступу: http://vlasti.net/news/129063, 5.06.12 (розмовляв 
Олександр  Войтович).

Ми будемо «заражати» суспільство цінностями Бандери // Galinfo.
com.ua. Режим доступу: https://galinfo.com.ua/articles/iryna_farion_my_
budemo_zarazhaty_suspilstvo_tsinnostyamy_bandery_121538.html, 12.11. 
12 (розмовляла Анна  Новик).

Те, що жінок зараз у парламенті менше, ніж чоловіків, це пробле-
ма жінок і комплекс чоловіків // Вголос. Режим доступу: https://vgolos.
com.ua/articles/iryna-farion-te-shho-zhinok-zaraz-u-parlamenti-menshe-nizh-
cholovikiv-tse-problema-zhinok-i-kompleks-cholovikiv_106919.html, 5.12.12

2013
Нас ніхто не стріляє за цю правду. То чому ми не маємо її шири-

ти? // Тижневик EXO. Режим доступу: https://exo.in.ua/news/24897, 
18.11.13 (розмовляли Володимир  Паршевлюк, Роза  Туманова).

Якщо ти не знаєш рідної мови, ти не людина взагалі // Главред.
Режим доступу: https://glavred.info/politics/244543-irina-farion-

yakshcho-ti-ne-znayesh-ridnoji-movi-ti-ne-lyudina-vzagali.html, 1.03.13
Російська – це мова окупації мого краю // Інтерв’ю з України. Режим 

доступу: https://rozmova.wordpress.com/2013/03/07/farion-rosijska-tse-
mova-okupatsii/, 7.03.13 (розмовляла Олена  Яхно).

Ранкова кава з Іриною Фаріон // Zaholovok.com.ua. Режим доступу: 
https://zaholovok.com.ua/rankova-kava-z-irinoyu-farion, 5.06.13 (розмов-
ляла Ганна  Твердохліб).

«Свобода» не наймалася виганяти «титушок» з Ради // galinfo. 
Режим доступу: www.galinfo/com.ua, 18.01.13.

2014
Мова гармат лишається найкращою мовою з Росією // Obozrevatel. 

Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/interview/73024-
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irina-farion-mova-garmat-lishaetsya-najkraschij-movoyu-z-rossiej.
htm?obozrevatellang=uk, 14.08.14 (розмовляла Тетяна  Заровна).

2016
Сделав  Порошенко президентом, украинцы сами себя загнали 

в глухой угол // Фраза.юа. Режим доступу: https://fraza.ua/interview/246311-
irina-farion-sdelav-poroshenko-prezidentom-ukraintsy-sami-sebja-zagnali-
v-gluhoj-ugol-, 6.06.16 (розмовляла Олена  Коваленко).

Політика зробила мене скептиком // Інтерв’ю з України. Режим 
доступу: https://rozmova.wordpress.com/2016/10/17/iryna-farion/, 6.10.16 
(розмовляла Сніжана  Семенчук).

У Конституційному Суді ми задемонстрували, що мова – перший 
і останній бастіон захисту держави // Infa.ua. Режим доступу: https://www.
infa.ua/iry-na-farion-u-konsty-tutsijnomu-sudi-my-zademonstruvaly-shho-
mova-pershy-j-i-ostannij-bastion-zahy-stu-derzhavy/#, 15.12.16 (розмов-
ляв Ян  Борецький).

У нас спілкування зависає на рівні «тіпа», «карочє», «вабщє», – 
Ірина Фаріон // Житомир.today. Режим доступу: http://zhitomir.today/
news/interview/u_nas_spilkuvannya_zavisaie_na_rivni_tipa_karochie_
vabshchie_irina_farionid12355.html?fb_comment_id=820888368036732
_822184524573783, 31.01.16 (розмовляла Катерина  Подакіна).

2017
«Агентка» Фаріон відповіла Гордону: результати детектора брех-

ні // https://vgolos.com.ua/news/agentka-farion-vidpovila-gordonu-rezultaty-
detektora-brehni_292124.html, 27.11.17 (розмовляла Яна  Федюра)

2018
Вони реально посягають на мій рай, тому я змушена повернутися 

в пекло // Gречка. Режим доступу: https://gre4ka.info/interv-iu/48898-iryna-
farion-vony-realno-posiahaiut-na-mii-rai-tomu-ia-zmushena-povernutysia-
v-peklo, 3.12.18 (розмовляла Валерія  Жовтун)

Ірина Фаріон у Кропивницькому: Нація, яка живе чужими пріори-
тетами – закриває шлях для своїх дітей // Без купюр. Режим доступу: 
http://www.kypur.net/iryna-farion-u-kropyvnytskomu-natsiya-yaka-zhyve-
chuzhymy-priorytetamy-zakryvaye-shlyah-dlya-svoyih-ditej/, 21.11.18 
(розмовляла Олена  Горобець)
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8.3. Відеоінтерв’ю Ірини Фаріон

2011
Державний статус української мови // ТРК «Інтер». Режим досту-

пу: https://www.youtube.com/watch?v=T77HtOWmr3k, 31.03.11.

2012
Ірина Фаріон про премію імені Степана  Бандери // Телеканал 

ZIK. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=fwhFekk0NV8, 
24.01.12.

Прямим текстом. Бліц. Гість – Ірина Фаріон // Телеканал ZIK. 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nGXid1fGbXg, 
21.02.12.

Ірина Фаріон проти Михайла Погребинського // ТРК «Інтер». Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nyO8R8SVReQ, 14.07.12.

Ірина Фаріон – у програмі «Сьогодні. Про головне» // Телеканал 
ТВі. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=bSaMs_ttKVs, 
11.09.12.

Ірина Фаріон і Вадим  Колесніченко на рингу // ТРК «Інтер». Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PHOgTRno3oI, 29.09.12.

2013
Актуальне інтерв’ю. Ірина Фаріон // Телерадіокомпанія «Нове 

Телебачення Краю». Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=n5weaqr5adw, 3.09.13.

«Історії кохання: кохання Ірини Фаріон // Телеканал 1+1. Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YpNKcEG29-w, 5.03.13.

Ірина Фаріон в гостях у Павла Шеремета // Телеканал ТВі. Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NE_C68gUSI4, 14.03.13.

Ірина Фаріон у програмі «Персона» // 24 канал. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=YuVSyk-yxgg, 21.06.13.

Ірина Фаріон – «Код Українки» // ТРК «Інтер». Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=PSYf1rP4Nds, 3.11.13.

Точка зору: Ірина Фаріон // Телекомпанія М-студіо. Режим досту-
пу: https://www.youtube.com/watch?v=GZX0SD4V9LU, 29.05.13.
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2014
Ірина Фаріон показала свою квартиру // Телеканал 1+1. Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Evs5wi5CSi0, 19.09.14.
Ірина Фаріон про себе // Телеканал «112 Україна». Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJA8E5P2uMk, 25.09.14.
Актуальне інтерв’ю. Ірина Фаріон: моя хата скраю // Телераді-

окомпанія «Нове Телебачення Краю». Режим доступу: https://www.
youtube.com/watch?v=HYuLj7GPom8, 13.06.14.

Ірина Фаріон – Ідеологічний Фронт // ТРК «Львів». Режим досту-
пу: https://www.youtube.com/watch?v=D-zAJYcSBnY, 3.07.14.

Ірина Фаріон. Tоп Tема. Люстрація // Львів ТБ. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=QyyPlGxrxKw, 21.08.14

«Я-яблуня» Відверте інтерв’ю Ірини Фаріон // Телебачення 
Торонто з Майклом Щуром. Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=sSLSlHVeI5k, 5.11.14.

Актуальне інтерв’ю. Ірина Фаріон // Телерадіокомпанія «Нове 
Телебачення Краю». Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=4oPHlmWos0A, 28.04.14.

2015
Ірина Фаріон про староукраїнську мову: Топ тема // Перший Захід-

ний. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Rwhih2rID5A, 
14.05.15.

2016
Політична студія. Ірина Фаріон // Івано-Франківське обласне 

телебачення «Галичина». Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=EfFk4UnpDZk, 22.12.16.

Пряма мова. Гість у студії Ірина Фаріон // ТРК Ритм. Режим досту-
пу: https://www.youtube.com/watch?v=_FrPNwmvyKk, 1.03.16.

Вечірні Зустрічі. Ірина Фаріон // Телеканал UA: Житомир. Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5FSEPaG5TLM, 24.05.16.

2017
Новий закон «Про освіту»: які загрози він несе для України // НТА. 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yS8cZdMf42c, 6.09.17.
Про важливе. Ірина Фаріон // Телеканал ІНТБ. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=OvJsNYamkq0, 27.11.17.



138

Ірина Фаріон про конфлікт із Дмитром Гордоном // НТА. Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=sFMRWqwt2N4, 28.11.17.

В Україні триває радянізація шкільної освіти. Ірина Фаріон про 
реформи від Міносвіти // НТА. Режим доступу: https://www.youtube.
com/watch?v=13K-UG1kqNA, 12.05.17.

Ірина Фаріон про мову, виховання, освіту, націю, силу та 
правду // ТРК «Львів». Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=urwQPVpcGKo, 24.05.17.

2018
Фаріон: Московська церква – це підрозділ ФСБ! // Телеканал «ЧП.

INFO». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=4spKhyBLDKY, 
19.01.18.

Хто ж розповість про Тараса  Шевченка цікавіше, ніж 
Ірина Фаріон ?// НТА. Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=RT9ACOguk74&t=5s, 10.03.18

Несподівана Ірина Фаріон // 5 канал. З Яніною Соколовою. Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v= –zvMS-2cbiQ, 21.07.18.

Ірина Фаріон про проєкт нового українського правопису 2018 // НТА. 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=fwmn6xoliF4, 22.08.18.

«Д» – це для дурнів, – Ірина Фаріон про мовний законопроект 
5670-д // UA. Волинь. Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=IVFSAfzd-cw, 21.12.18.

Відповіді Ірини Фаріон на питання глядачів // Телеканал ZIK. 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=efr5y7G4Vus, 10.04.18.

Ірина Фаріон про церкву, освіту, мову // Передача «Проти-
лежний погляд», Луцьк. Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=ILrYSQFFILc&t=156s, квітень

Ірина Фаріон про мову та «гендерну дискримінацію» // Теле-
канал «Чернівці». Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=EZshvwHxT6o, 2.07.18

11 хвилин з Іриною Фаріон // Телевсесвіт. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=kPohu7iyvis, 24.09.18.

Ірина Фаріон розповіла, які загрози приховує закон про мову // НТА. 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=reSUcIxf6o4, 4.10.18.
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Відсутність національної свідомості провокує біду і в політи-
ці, і в економіці, – Ірина Фаріон // Портал БукІнфо. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=iZDJ98dpwS4&t=34s, 20.10.18.

2019
Актуальне у 2019. Інтерв’ю з Іриною Фаріон // Портал Золочів. 

Нет. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1YzFSnaVJTE, 
12.01.19



140

§ 9. Дописи в друкованій пресі про Ірину Фаріон

2004
Лідія  Лозинська. Скидаємо чужий одяг // За вільну Україну. 

10 червня 2004. С. 13.
Світлана   Короненко. Туга за правописом // Літературна Україна. 

29 квітня 2004. С. 3.
Христина  Бурштинська. З вірою і любовю до рідної землі // Ауди-

торія. Ч. 16. 21–27 травня 2004. С. 9.
Людмила  Таран. Стосується кожного // Вечірній Київ. 19 трав-

ня 2004. С. 10.
Юзьо  Обсерватор. Львівські обсервації (підзаголовок: Рука Москви 

над нашим правосуддям) // АRТ-Поступ. № 40 (1349). 19–25 лютого 
2004 р. C. ІV.

2007
 Мисак Марія. Література, яка чисить наші душі // Аудиторія. 

Ч. 34. 15–21 листопада 2007. С. 6.
 Вівчар Богдан. Першим було слово… // Галичина. № 179–180. 

29 листопада – 5 грудня 2007. С. 19.

2008
Ганна  Пищула. Що чуже – то наше, що наше – нам же 

і чуже // Аудиторія. Ч. 10. 20 березня – 2 квітня 2008. С. 10–11.

2009
Наталя  Дмитрук. Це книжка про те, як звільнитися від радян-

ської мови // Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Грудень 2009. С. 6
Наталія  Павлишин. Треба боротися із кризою мозку // Аудито-

рія. Ч. 6. 26 лютого – 4 березня 2009. С. 10.
Хроніка мовних подій від депутата Ірини Фаріон // Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода». Лютий–березень 2009. С. 5.
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2010
 Онищенко Надія. Слово – це фортеця, в якій живе народ // Ніжин-

ський вісник. 20 лютого 2010. С. 3.
Уляна  Гавришків. Для всіх, хто хоче видужати // За вільну Укра-

їну. № 5. 11 лютого 2010. С. 10.
«Оленко, не будь Альоною або їдь до Москви» // Експрес. 25 люто-

го – 4 березня 2010. С. 4.
Галина  Терещук. Політикам – зась до дитячих садочків // Львів-

ська газета. № 8 (553). 25 лютого 2010.
Мовна інквізиція у дитячому садку. Як Ірина Фаріон встидала малю-

ків за «москальські» імена // Леополіс. № 9 (182). 25 лютоо 2010. С. 1–2.
Сюзанна  Бобкова. « Маша – форма не наша». Вона їх навчить, 

як «Свободу» і мову любити // Високий замок. № 36 (4168). 23 люто-
го 2010. С. 1, 3.

2011
Творча робітня Ірини Фаріон // Аудиторія. – Ч. 33 (2793).– 

8–14 листопада. 2011. С. 9. Думки занотувала Катерина  Гречин.

2012
Ольга  Савальська. Книжкові посили від Ірини Фаріон // Просві-

та. Жовтень, 2012. С. 4.
Анатолій  Стріляний. Театр Фаріон // Коментарі. 19 (309) 11 трав-

ня 2012. С. 31.
Ирина Фарион 25 // Фокус. 100 самых влиятельных женщин 

Украины. Рейтинг. № 48 (310). 30.11.2012. С. 42.
Катерина  Гречин. Творча робітня Ірини Фаріон // Аудиторія. Ч. 33 

(2793). 8–14 листопада 2012. С. 9.

2013
Анна  Даниленко. А Сталін у полоні. Фаріон презентувала свою 

монографію в Одесі на тлі вуличних бійок // Україна молода. 18 черв-
ня 2013. С. 4.

Ирина Фарион 31 // Фокус. 100 самых влиятельных женщин 
Украины. Рейтинг. № 47 (359). 22.11.2013. С. 44.

Що роблять депутати у парламенті? // RIA Львів. № 38 (137) 
серпень–вересень 2013. С. 10.

Смейтесь перед людьми! // Публичные люди. № 4 (113). 2013.
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Христина  Бурштинська та ін. Її посада дуже проста – Ірина 
Фаріон // Аудиторія. Ч. 37 (2837). 5–11 грудня 2013. С. 12.

Іван Фаріон. Націоналістку зобов’язали заплатити комуністу 
22 тисячі гривень // Високий замок. 26 вересня – 2 жовтня 2013. С. 5

Ірина  Гамрищак. Таваріщ Фаріон // Львівська газета. 47 (748). 
21 листопада 2013. С. 1, 9.

Ірина Фаріон здобула премію – за несхитну позицію в житті та 
пропаганду українського слова // Свобода. 20–26 червня 2013. С. 2.

2014
Ирина Фарион 59 // Фокус. 100 самых влиятельных женщин 

Украины. Рейтинг. № 46 (408). 14.11.2014. С. 71.

2016
Як у КС розглядають закон  Ківалова– Колесніченка // Всеукраїн-

ське об’єднання «Свобода». 22–28 грудня 2016. С. 7.

2017
Ірина Фаріон пройшла детектор брехні // Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода». 30 листопада – 6 грудня 2017. С. 7.

2018
 Зубков Микола. «Побіда буде там, де правда!» // Аудиторія. Ч. 28 

(2988). 28 вересня – 4 жовтня 2018. С. 14.
 Слабошпицький Михайло. Для подальшої демонізації Фаріон 

і знищення Загорія? // Слово Просвіти. Ч. 45. 8–14 листопада 2018. С. 3.
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§ 10. Ірина Фаріон очима словника

Дмитро Пилипчук,  
поет, публіцист, науковий та літературний редактор, 
член НСПУ, заслужений працівник культури України, 

відмінник освіти України

(Поради самодіяльного лексикографа
фанам Ірини Фаріон)

Нині фани Берегині нашої мови ІРИНИ ФАРІОН по цілому світі 
святкують день її народин. 

«Які слова ЇЙ сьогодні сказати?» – мізкують її родичі, друзі, 
побратими, фани й потенційні прихильники. «Як же їм допомогти?» – 
подумав я.

Згадав, що є в мене словник означень до одного словопонят-
тя (якого – не признАюсь, нехай люди вгадАють!). За якусь годину 
вибрав понад сотню можливих епітетів до поняття «Ірина Фаріон» 
(і це тільки на перші чотири літери абетки! можна уявити, яким би 
став цей список, якби я дійшов до літери Я!!!). Отже, любі фани, 
напружтесь і запам’ятайте епітети до Ірини Фаріон:

абсолютна // авторитетна // активна // анархічна // апогейна // 
апофеозна // аристократична // артистична // багата // багатогран-
на // багатодумна // багатостраждальна // багатоцінна // бадьориста 
// байронічна // барокОва // безберЕга // безбоязна // безкомпроміс-
на // безкорислива // безкрАя // безмІрна // безоглЯдна // безсмертна 
// безстрашна // бентежна // беручка // бистромудра // бистропливна 
// білоквітна // благА // благодатна // благородна // благословенна // 
блондиниста // боговтішна // богоподібна // богорівна // божественна 
// болючо-ніжна // бунтівлива // бурхлива // бурштинова // ваблИва // 
вдячна // велелюбна // велемудра // великодушна // величенна // велич-
на // верліберна // веснЯна // взаємна // видатна // вимоглива // вИмріяна 
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// винозОра (прозірлива) // виняткова // висока // високоінтелектуаль-
на // високо вчена // високодумна // високодуховна // високодушна // 
високозоряна // високомОвна // високоморальна // високорозумна // 
високохмАрна // високоштильна // витончена // вишукана // вища // 
відважна // відверта // відв’язана [цілком вільна] // відкрита // відпові-
дальна // відрадісна // відчайдушна // вільна // вільнодумна // вІрна // 
вірУтна [справжня] // вогнева // вогнегрІзна // вогниста // войовнича // 
впевнена // вродлива // всемІрна (І. Франко) // всемогутня // всему-
дра // всепереможна // всесильна // всетворяща // втіхобожа // вулкан-
на // вчена // гармонійна // гартована // гаряча // геніальна // геретична 
[єретична] // героїчна // герцогинеподібна // гідна // гіперболічна // 
гіркуча // глибинна // гнана // гнівлива // гожа // горда // гороїжлива // 
гострозора // гранітна // граційна // грІзнА // грОзяна // гуманна // гура-
ганна...

Не забудьте, панІ і панОве, що українська мова має безліч варі-
антів ЇЇ імені:

Іринонька, Іриночка, Іринка, Іра, Іронька, Ірочка, Іруня, Іруненька, 
Ірунечка, Ірунька, Іруся, Ірусенька, Ірусечка, Іруська, Ірця, Іринонь-
ка, Яринонька, Яриночка, Яринка, Ярися, Яруся, Ярина, Ірчик, Ірис-
ка, Іринчик, Ірунчик...

А коли Вам і цього буде замало, – згадайте словники міфологіч-
них імен і оспіваних поетами красунь:

Аврора // Артеміда // Астарта // Афіна // Афродіта // Беатріче // 
Венера // Галатея // Герміона // Дана // Дану // Дафна // Девана // Діва 
(не плутати з Дівою Марією) // Єлена Прекрасна // Жанна д’Арк // 
Жива // Ізіда // Ізольда Білорука // Ікштар // Іціанолотль // Калліопа // 
Клеопатра // Лада // Лакшмі // Лаура // Леля // Нефертіті // Нут [в Дв. 
Єгипті – матір богів, що народжує зорі. – Д. П.] // Рамбха // Раті // Ума 
// Харита // Шакунтала // Шаммурамат // Шочікецаль ...

Разом із вами, дорогі фани Ірини Фаріон, кричу у відкритому 
етері: 

ВІТАЄМО І ЛЮБИМО!

29.04.2019, Київ
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§ 11. Алфавітний показник

11.1. Алфавітний показник друкованих видань
Акцент: «Без сили духу не буде держави», 2010
Альтернативи на свій захист не буває, 2002
Англомовний наступ в українській дійсності, 1999, 2000
Антропонімійна система Підкарпатської Львівщини кін. XVIII–XIX ст., 

1997
Антропонімія як об’єкт лексикографічних досліджень, 1997

Бароко крізь призму проти реформи, 2012
Без мови всі українські бажання збудовані на піску, 2015  
Бесіди багато, а розуму мало, або про словесний пересит, 2008
Брати Іллєнки – характерники українського кіна, 2012

В своїй хаті своя й правда, 2016 
Василь Німчук – людина джерело, 2018
Від прізвища до власного коріння, 2004
Від руського язика до української мови: до проблеми історії лінгво-

номена «українська мова», 2014
Відкритий лист президентові Міжнародної асоціяції україністів (МАУ) 

М. Мозеру та голові оргкомітету МАУ С. Пирожкову, 2018
Відкритий лист Президентові України Вікторові Ющенку, 2005
Відкритий лист Президентові України Вікторові Януковичу, 2010
Відкритий лист міністрові освіти т. Л. Гриневич. Про денаціоналіза-

цію освіти та науки, 2018
Відображення діалектних явищ у структурі прізвищ, 1997
Відповідь на відповідь від М. Мозера щодо російської мови як робо-

чої мови Міжнародного конгресу україністів, 2018
Війна з Бандерою приречена, 2010
Війна там, де нема української мови, 2018
Влада і українці: знову антагоністи?, 2005
Вслухаймось у звуки крізь віки, 2007

Галицький деграданс у гуманітарній царині, 2008
Говоріть стисло – більше скажете, 2001
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Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект, 2017  
Гуманітаристика – простір вирішальної боротьби, 2018
«Густинський літопис» – джерело мовної свідомості українців першої 

половини ХVII ст., 2012

Два робочих дні й… довгі роки виродження. Відкритий лист міністро-
ві освіти Іванові Вакарчуку, 2008

Двоголове дитя компромісу: Правопис 20–30-х років у політичних 
персонах, 2018

Деякі зауваги до словотвору антропонімічних термінів, 1996
Джерела та основи творення ономастичної термінології, 1993
Дискримінація українців в «антидискримінаційній експертизі» підруч-

ників від міносвіти і науки, 2018
Дискурсивні слова у зіставному вивченні іноземних мов, 2008
Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства, 2014
Дно мови у верхах влади і низах суспільства, 2015  
До джерел діахронної соціолінгвістики: світовий досвід та україн-

ська проблематика, 2017
До джерел імен українців, 2000
До джерел української писемності, 2001
До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя, 2016
До історії термінів «роский», «рóссійский» та «словенороский язик» 

(на матеріалі українських пам’яток ХVI–ХVII ст.), 2010
До Одеси по «призначення України», 2013
До питання генези українського антропонімного форманта -енк-о 

(у співавторстві з М. Л. Худашем), 1998
До проблеми мовного престижу, 2004
До проблеми функціонально-семантичного статусу фінального форман-

та -а в апелятивній та антропонімійній лексиці, 1997
Доля мови-завойовниці (або про мову як про засіб спотворення світу), 

2005
Думи над мовою: чому Конституційний Суд досі не оголосив рішен-

ня щодо путінського закону, 2017
Дух, що тіло рве до бою, 2006
Духово-моральні максими ХVI–ХVII століття від Дмитра Донцова, 

2010, 2012

Еволюція лінгвонімів «язик – мова», 2008
Епізод вічної внутрішньої війни: як Петлюра вбивав Болбочана, 2017
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Етнічно-національна ідентичність – основний вимір буття (лемки – 
етнічна група в мозаїці українства), 2008

Етномовна карта Галичини у складі Польського Королівства: проти-
стояння і утвердження українців, 2013

Єдина державна мова задля єдиної держави, 2005

Жити, коли все проти тебе, передмова, 2010  
Жити, коли все проти тебе, або Іллєнко у моєму світі, 2010
Життя у мові: Миколі Зубкову – 60, 2009

За звуком сховано присутність, 2002
Задля єдності – єдина, 2005
Закон про смерть державного статусу української мови № 5670, 2017
Замах на життя, 2005
Замість післямови – коментар про головний камінь спотикання держа-

ви, 2011
Звуки – національні коди мови, 2002
Зливання національного складника освіти в післямайданний час, 2017 

Іван Мазепа (20.03.1639–21.09.1709): предтеча народної української 
мови, 2018

Іван Огієнко як дослідник історії писемності та старослов’янської 
мови 1992              

Ідентифікаційна функція антропоніма як складник його онтологіч-
ної природи, 2004

Ідіостиль Івана Пулюя крізь призму динаміки мовної норми (за листа-
ми мислителя), 2017

Інтерферентний аспект словотворчих засобів культури мовлення, 2003
Історико-політичне тло взаємин Православної Церкви і руської (укра-

їнської) мови впродовж ХVII ст., 2012
Історико-психологічний аспект нашого правопису, 2001
Історія становлення метатермінів мова – мовлення, 2009
Історія української мови в діахронному соціолінгвістичному аспекті 

(на матеріалі наукового дискурсу ХIХ – першої чверті ХХ ст.), 2017

Когнітивний аспект метатерміна язик (на діяхронному матеріялі укра-
їнської мови), 2010

Комунікаційний та ономастичний простір Маркіяна Шашкевича як 
чинник націєтворення, 2007
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Конкурс, який триває усе життя, 2002
Конституційний Суд: думи над мовою, 2017
Конституція Пилипа Орлика 1710 року крізь призму її базових термі-

нів, 2011
Конституція Пилипа Орлика 1710 року: мовний контекст, 2011
Концепт «письмо» як ключ до мовної свідомости українців у ХIV–

ХVIII століттях, 2010
Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етніч-

ної (національної) свідомости у ХIV–ХVII ст., 2015
Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик?, 2017
Креативна функція антропонімійної лексики, 2001
Креативно-суспільна роль української (руської) мови у другій поло-

вині ХVI – першій половині ХVII ст. Державно-адміністративна та освіт-
ньо-видавнича сфери, 2007

Лад чи безлад у мовній будівлі?, 1999
Лексико-семантична інтерференція української та англійської мов, 1993
Листи Івана Пулюя як джерело історії перекладу Біблії, 2016
Лінгвістичний феномен Маркіяна Шашкевича, 2007
Лінгвістичні наслідки Переяславської (з)ради, 2003
Лінгвонім мова в контексті позамовних чинників, 2009
Лінгвономен «проста мова» як знак нового часу, 2010
Лінгвономен українська мова як етнонаціональна ідентифікація укра-

їнців (на матеріалі текстів ХIV–ХХ ст.), 2015
Лінгвономени мова – язик у Франковому дискурсі: діяхронний аспект, 2010
Лінгвофілософія Іпатія Потія, 2012
Літературна мовотворчість отця Маркіяна Шашкевича, 2007
Людину видно по словах, бика по рогах, а депутата… (суржикові 

нотатки з сесій Львівської обласної ради), 2006
Львівське москвофільство на тлі інформаційного штилю, 2018

Маркіян Шашкевич: замало знати – треба відчувати, 2011
Мелетій Смотрицький крізь призму статусу руської та слов’янської 

мов, 2013
Метафоризація і метонімізація як спосіб виникнення прізвищ, 1998
Методологія дослідження суспільного статусу руської (української) 

мови в діахронії (ХIV–ХVII ст.), 2014
Ми у мовному домі (нотатки з виставки), 1999, 2000
Між смертю і безсмертям, 2016
Мій будівничий (спогади про Т. І. Комаринця), 1999
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Мій виклик прийняли, 2012
Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського, 2010
Місце руської (української) мови у біблійній концепції мовно-кому-

нікаційного простору (Х–ХVII ст.), 2013
Мова багата на слова – людина на їхнє пізнання, 2001
Мова – категорія націєтворча, 2001
Мова – категорія світоглядна, 2002
Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в 

ХI – середині ХIХ ст., 2007, 2009, 2010, 2011
Мова – це сила (або суспільно-креативна роль української мови в ХI – 

середині ХIХ ст.), 2009
Мова врятує нас і державу, 2002
Мова доби Речі Посполитої, 2008
Мова як дім, де ми – з Шевченком, 2003
Мова як засіб національного самоусвідомлення, 1994
Мова як засіб спотворення світу, 2006
Мова як національно-духовий феномен, 2001, 2002, 2003
Мова як поле битви. 9 листопада – день української писемности та 

мови, 2005
Мова як спосіб життя, 2009
Мова як творення суспільства, 2004
Мовна гармонія чи дискомфорт від правил?, 2003
Мовна ієрархія в Україні крізь призму освітньої і ділової сфери (друга 

половина ХVI – перша половина ХVII століть), 2007
Мовна карта, 2004
Мовна норма: знищення, пошук віднова, 2009, 2010, 2012, 2014
Мовна норма: знищення, пошук, віднова (газета), 2009
Мовна норма: пошук істини. Посібник, 2017
Мовна основа «Просвіти», 2018
Мовний душ для влади, 2007
Мовний закон 5670д – маніфест малоросійства, 2018
Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!!, 2016
Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя), 2017
Мовний рубікон з поляками: Люблинська унія, 2016
Мовно-національне відродження Східної України, 2009
Мовно-освітні пріоритети в діахронії: Львівське братство наприкін-

ці ХVI – поч. ХVII ст., 2018
Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя, 2016
Мовосвіт композитора Миколи Лисенка (газета), 2016 
Мовосвіт композитора Миколи Лисенка крізь призму його лексики, 2016
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Москвофільство Галичини: до історії проблеми, 2018
Москвофільство Львова: історія, 2017
Москвофільство Львова: сучасність, 2017
Московізація+англіїзація. Українці! Ви де?, 2017
Мотиваційно-номінаційний принцип в антропонімійній лексиці (на 

матеріалі ПН кін. XVIII – XIX ст.), 1999 

На чолі держави – колоніяльна адміністрація, керована з Москви, 2010  
Навчаючи, не лише вчимося, а й зростаємо духом, 2011
Намальована мова, 2006
Науково-методичні засади викладання української мови в технічних 

закладах, 1998
Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя, 2016
Націоналізм. Поняття анахронічне чи футуристичне?, 2006
Національне й універсальне в антропонімії, 2001
Національний колорит фразеологізма, 2001
Не дайте, щоб з Вас вороги зробили яничарів!, 2010
Не латинізація, а декомунізація правопису, 2018
Не принижуйте собою МОВИ!, 2014
Незалежність, 2010
Нові підходи у дослідженні історії статусу української мови (ХIV–

ХVII ст.), 2013
Ну що б, здавалося, ці звуки?, 2002
Ну що б, здавалося, ці букви…(роздуми над Калинцевими звукосим-

волами), 2005, 2006

Олександр Потебня у контексті соціолінгвістики, 2015, 2016
Оманливість омонімії, 2001, 2002
Ономастичні дослідження у Львівському університеті, 1998
Освітньо-культурний дискурс руської (української) мови в ХIV–

ХVII ст., 2012
Основні принципи історичного лексикографування ПН, 1999
Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець, 2007, 2011

Павло Скоропадський: приречений впасти, 2015
Пам’яті : Михайло Лукич Худаш (20 грудня 1925 – 11 травня 2011), 2011
Пам’яті учителя: Павло Павлович Чучка, 2017
Патронімно-посесивні прізвищеві назви українців кін. XVIII – поч. 

ХIХ ст., 1996
Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову, 1999
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Передмова, 2016, 2017
Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова: діалект, 

наріччя, річ, бесіда, 2012
Плагіят – ремесло «інтелектуальних» підляків, 2017
Плата за любов до ката, 2014
Позамовні чинники і статус руської (української) мови у складі Вели-

кого князівства Литовського, 2014
Політика крізь товщу часу, або Пам’ять про Шевельова, 2013
Політична двоєдушність чи доконане рабство?, 2004, 2005
Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопро-

єктах № 5556, № 5669, № 5670, 2017
Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття «с рускім міром», 2017
Посланія безхребетним та двоязичним..., 2000
Постколоніяльний синдром, 2005
Поступ у польській антропоніміці, 2000
Пошук українського слова в офіційно-діловому тексті, 2001
Правда з вершин і низин сучасної політики, 2009
Правопис – корсет мови?Український правопис як культурно-полі-

тичний вимір, 2004, 2005 (2006, 2008, 2009, 2010)
Правопис: форма чи сутність мови?, 2002
Правописні норми у 20–30-ті роки ХХ ст. крізь призму політичних 

персон, 2018
Принципи лексикографування історичного антропонімійного мате-

ріалу, 1999
При світлі Шевченка, 2018
Прізвищеві назви українців кінця XVIII – початку XIX ст., утворені 

морфологічним способом словотвору, 1995
Про детермінованість мовно-суспільних взаємин у світовому контек-

сті, 2009
Про культуру мови: дошкульно, весело, повчально (передмова), 2018
Про математику історії мови: фонетико-морфологічний зріз, 2018
Про мовний мінус, що породжує плюс, 2013
Про мовно-освітню війну, 2016  
Про мову за професійним спрямуванням, 2007
Про політизацію слів і творення мітів, 2011
Про що свідчать наші прізвища?, 1995
Проблема україномовного престижу в історичному розрізі, 2007
Проблеми онтологічної природи антропоніма, 2003
Проєкт «Закону про мови» – право на деградацію, дегенерацію і яничар-

ство, 2010
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Проєкт правопису 2018 – дитя компромісу: і вашим, і нашим, 2018
Психолінгвістичні засади процесу навчання, 1999

Рецепція поняття культури української (руської) мови в діахронії, 2012
Рикошет пострілів у мову, або Про дурнів від «язика», 2012
Розмисли Юрія Шевельова про історію статусу української мови у 

давню та середньо-українську добу, 2011
Руська (давньоукраїнська мова) мова в освітньо-видавничій сфері, 2009
Руська (українська) мова на перехресті двох уній: Люблинської (1565) 

та Берестейської (1596), 2013
Руська (українська) мова у духовному дискурсі ХIV–ХVII ст.: рецеп-

ція та реальність, 2013
Руська мова в рецепції західноруської духовної еліти останньої чв. ХVІІ 

ст., 2015
Руська (українська) мова і право у другій половині ХVII ст., 2010
Руськомовні виміри лінгвофілософії Петра Могили (1596–1647), 2012

Саме згодних називатися горщиками в піч і ставлять, 2002
Свято українського духу. Нотатки з приводу відвідин батьківщини 

видатного мовознавця та громадського діяча Євгена Желехівського, 2009
Свято, яке продовжує життя на цілу вічність, 2001
Семантика основ прізвищевих назв як джерело активізації пасивної 

лексики, 1993
Символіка українських звуків, 2008
«Синопсис» І. Гізеля крізь призму лінгвістичних уявлень українців 

другої половини ХVII століття, 2012
Слова як свідки правди. Лінгвістична експертиза етнонімів «жид»і 

«москаль» у контексті мітингової промови, 2004
Словники ХХ століття крізь призму лінгвоциду, 2008 
Слово – меч духовний, 2011
Словотвір як візитівка мови, 2003, 2004
Словотвірні норми в контексті національно-культурних орієнтацій, 2003
Словотвірні норми в контексті національно-культурних орієнтацій, 2006
Словотвірно-семантична структура прізвищ з формантами -ай, -ей, 

-ій, 1994
Соціальна зумовленість атрибутивів руський (-а), простий (-а) з мета-

терміном мова (язик): діахронний аспект, 2010
Соціолінгвістичний контекст статусу руської (української) мови у 

правових документах (кінець ХVI – перша половина ХVII ст.), 2017
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Спалахи про Івана Миколайчука від Марії: народитися – полюбити – 
померти, 2018

Список мовних яничарів на чолі з президентом і прем’єр-міністром, 
2015

Способи і засоби ідентифікації особи (за матеріалами Францискан-
ської та Йосифінської метрик терену Наддністрянщини кінця ХVIII ст. – 
початку ХХ ст., 1996

Спрага на істину та порив, 2009
Станіслав Оріховський Роксоланин: мовно-етнічний портрет доби 

Відродження, 2009
Староукраїнська (руська) мова – фокус соціолінгвальних взаємин у 

ХVII ст., 2015
Статус руської (української) мови крізь призму правових документів 

XIV– ХVII ст., 2012, 2013
Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху 

(газети), 2009
Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху, 

2009, 2013       
Структурні типи прізвищевих назв, 1997
Структурно-семантичне навантаження антропонімів у фольклорно-

му жанрі казки, 1996
Структурно-семантичні типи трансантропонімізованих прізвищевих 

назв (за Йосифінською та Францисканською метриками ХVIII ст. – поч. 
ХХ ст. терену Верхньої Наддністрянщини), 1997

Структурно-функціональні особливості форманта -он в особових 
іменах та прізвищевих назвах українців, 1994

Суспільний статус староукраїнської мови в ХIV–ХVII століттях: мовна 
свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива, 2015, 2018

Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і 
Речі Посполитої, 2006

Таїна рідного слова, 1997
Термін «руська мова» в контексті історії мови, 2009
Термін «слов’янська мова» як вияв мовної свідомості (кінець ХVI – 

перша чверть ХVII ст.), 2011
Травмовані мовою, 2007
Траєкторія мовної полонізації України наприкінці ХVI – упродовж 

ХVII ст., 2016

У пошуках себе, 2003
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У фортеці Шевченкової мови, 2002
Українська історіографія ХVII ст.: руськомовна рецепція та мовна 

компетенція, 2014
Українська мова як  суспільно-креативна сила (ХI – середина ХIХ 

століття), 2007, 2008
Українська мова як засіб ідентифікації українців у постколоніальній 

Україні, 2006
Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кін. ХVIII – 

поч. ХIХ ст. (з етимологічним словником),  2001
Українці та мовна політика, 2006

Франко: «В нашій хаті наша воля, А всім зайдам зась!», 2015  
Франкова візія історії української мови (ХI–ХVIII ст.), 2006
Франкова візія суспільного статусу руської мови в Галичині (кінець 

ХVIII – початок ХIХ століття), 2007

Ходіння українців до Рима, 2000
«Хроніка з літописців стародавніх» Феодосія Софоновича як дзерка-

ло мовної свідомості ХVII століття, 2010
Хто об’являється в «об’явах»?, 2001
Хто проти мови Шевченка?, 2014, 2017
Хто читає – той понад часом, 2013

Це не свідчить про силу влади – це свідчить про її безсилля, 2011

Чи є мова товаром?, 2003, 2004
Чому і досі пишемо по-сталінському?, 2017
Чому потрібна графа «національність», або Як ми реєстрували нашу 

Еву-україночку, 2017

Шевченків концепт «слово» у рецепції Дмитра Донцова, 2011
Шевченко і рідна мова (як жилося Шевченкові у своїй мові), 2004
Шевченкові весни, 1999
Що за державним десятиліттям?, 1999
«Що сльози там, де крови мало?», 2005
Щоб винести дивнії перла, 2001

Ювілей як сходження до вершин (з нагоди вісімдесятиліття від дня 
народження відомого українського мовознавця Михайла Лукича Худа-
ша), 2005
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Я на сторожі коло їх поставлю Слово, 2014
«Я не вмію, не можу і не хочу жити без Донецька», 2013
Як еволюціонували українські прізвища (на матеріалі українського 

красного письменства ХI–ХVIII ст.), 1997
Як Петлюра вбивав Болбочана…, 2016
Яків Головацький: «Відки такий наглий упадок?», 2018

Antroponymic Space as the Mirror of the Culture of the Society (Ontological 
and Identifi cation), 2003 

Scientifi c interpretation of rutenian language (ХIV–ХVII с.), simple 
(rutenian) languare historical liguonomen, 2014

11.2. Алфавітний показник блогів

364 роки від дня Переяславського зашморгу 27 березня 1654 року, 
27.03.18

Акт продажу Української православної церкви 1686 року, 6.11.18.
Апогей освітянської темряви, 23.10.13

Бандера і війна з Москвою, 31.12.14
Блага вість про українську мову міжнародну,  22.08.16 
Боягузи, брехуни і виродки – на вихід!!!, 27.09.13
Від Валуєвського циркуляру (18 липня), до «статусу спеціальної» для 

російської мови.17.07.14

Від уродин Бандери і до Різдва, 6.01.18
Від чортополоху до пустоц(к)віту у нашій освіті,  22.01.15
Відкритий батьківський урок дітям, 10.10.2013
Відкритий лист міністрові ВС України А. Авакову, 21.07.18
Відкритий лист міністрові освіти т. Л. Гриневич. Про денаціоналіза-

цію освіти та науки,  26.02.18, 26.02.18
Відкритий лист президентові Міжнародної асоціяції україністів (МАУ) 

М. Мозеру та голові оргкомітету конгресу МАУ С. Пирожкову, 14.07.18, 
14.07.18.

Відповідь на відповідь М. Мозера щодо російської мови як робочої 
мови Міжнародного конгресу україністів, 16.07.18
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Війна язиком, 23.09.14
Війна як робота, 13.09.14
Вільгельм Габсбург: ідеалістична постава української політики, 25.03.15
ВО «Свобода» як завше випередила час. Браво, 9.04.15

Героям, що вбивають ворогів,  23.05.14
Гниль небезпечніша за падаль, 28.09.14

Денаціоналізація та омосковлення освіти, 19.09.13
Дискримінація українців в «антидискримінаційній експертизі» підруч-

ників від Міносвіти і науки, 3.07.18, 3.07.18
Дно мови у верхах влади і низах суспільства, 25.08.15
До Одеси по призначення України, 17.06.13
Дорога до Шевченка, 28.10.13
Дорога Україно!, 23.08.14
Дякую Януковичу за солідарність української нації, 02.12.13

Евген Маланюк: Наша ціль – духовна суверенність, 20.01.15
Економіка – це всього лиш грошовий вияв політики і культури, 19.12.13

Єдина країна – Єдіная страна – Єдіная Рассія, 17.04.14

Журитиметесь, але журба Ваша у радість обернеться, 06.01.14 

З нагоди Дня Героїв: сталь кується у вогні, нація у боротьбі, 26.05.13
З нагоди іменин: національна ідея від Степана Бандери, 09.01.14
З нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя (2.02.1845–

31.01.1918), 1.02.17
Закон «Про освіту»: і війна, і ганьба, і капітуляція, 06.09.17
Закон про смерть державного статусу української мови № 5670, 17.03.17
Закони вмирають, а історична правда ніколи (про зміни до програми 

з історії України для ЗНО), 26.04.13
Зацікавився Гордон, хто ця пані Фаріон, 24.11.17
Зливання національного складника освіти у післямайданний час, 

17.01.17

Його розстріляли у Шевченкові слова, 26.02.14
Його слово було повне влади». Христос воскрес! Воїстину воскрес!,  

12.04.15
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Іван Виговський (правління 1657–1659): етномовні виміри, 17.09.17
Імена та прізвища як національні ідентифікатори, 13.08.16
Історія не вчить. Історія карає, 13.05.15

Коли їхня смерть стає нашим життям, 22.11.13
Коли слова мають ціну, 29.06.14
Конституційний Суд: думи над мовою, 20.01.17
Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик?, 17.07.17

Ліліпути у війні з Бандерою, 31.12.13

Матеріялізація Дмитра Донцова у Львові, 06.10.13
Ми – не народ-солома, 01.02.14
Мир – це виграна війна, 14.05.14
Між смертю і безсмертям, 18.02.16
Мінкульт проти мови, 8.04.17
Мова – кордони нації, вісь держави, 21.02.16
Мова освіти – це мова влади, 20.05.18.
Мова: законотворчість і плагіят, 27.01.17
Мовна осінь, 28.10.14
Мовна шизофренія від псевдоукраїнської влади, 20.02.15
Мовне піке здичавілого ректора, 19.11.13
Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!!, 13.10.16
Мовний рубікон із поляками: Люблинська унія 1569 року, 03.08.16
Мовний» суд по-порошенківському, себто пижити по-новому, 20.10.15, 

3.01.17.
Мовосвіт композитора Миколи Лисенка. Частина I, 12.01.16
Мовосвіт композитора Миколи Лисенка. Частина II, 18.01.16
Москвофільство Львова: історія, 13.11.17
Москвофільство Львова: сучасність, 17.11.17
Москвофільство у Львові – це Самопоміч і Садовий, 09.11.15.
Московізація+англіїзація. Українці! Ви де?, 19.04.17

На пораду до Холодного Яру, 21.04.13 
Наука й неуки, 03.12.15.
Наука не для неуків: відгомін парламентських слухань про законодав-

че забезпечення науки, 03.07.14
Національні виміри нашого повстання, 15.02.14
Не латинізація, а декомунізація правопису, 06.04.18, 8.04.18
Не принижуйте собою Мови, 27.03.14
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Небезпечно!!! Про ліберально-мовні обгортки «мовного» законопро-
єкту № 5670, 6.02.17

Незалежність, 24.08. 13
Незнищенне покоління, 15.10.13
Нескорений!, 05.03.16
Нескорений!, 6.03.17
Несподіваний лист, 13.03.14 
Ніколи не капітулювати!, 05.10.14

Олександр Олесь: «Нагло ворони знялися, буйним сміхом залилися…», 
Олександр Потебня в контексті соціолінгвістики, 30.11.15 

Павло Скоропадський: приречений впасти, 30.04.15
Пам’яті Мирослава Мисли, 5.10.16
Передріздвяні візії Бога та Душі від Степана Бандери, 03.01.14
«Перли» від розпіяреного антимовного закону 5670, що насправді 

утверджує двомовність, 12.03.17
Печаль наша в радість обернеться. Можливо, 09.11.14
Питання мови – це питання влади та ідентичности, 16.05.14
Пізнай себе – і буде з тебе (або про графу національність), 14.08.14
Плагіят – ремесло «інтелектуальних» підляків, 21.03.17
Плата за любов до ката, 04.03.14
Подихайте киснем… Мо’ поможе, 14.11.13
Подорож у Закерзоння як дорога до етнічного «я», 08.05.13
Пойменно про мовно-освітніх юд, або Хто такі гібриди, 11.09.17
Політика крізь товщу часу, або Пам’ять про Шевельова, 07.09.13
Поранені в тіло, непрострілені в душу, 05.08.14
Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття «с рускім міром», 8.07.17
Правда і незалежність як антиколоніяльний дискурс історії, або Про 

їхню «побєду» та нашу свободу, 14.05.13
Правопис 20–30-х рр. ХХ ст. у політичних персонах, 5.09.18, 28.08.18
Про «благонамєрєнних малоросов» під номером 5670 (або про відкри-

те звернення «юдиних малоросів» ухвалити мовний закон). 21.06.17 
Про війну львівських судів з українською мовою, 25.12.17
Про гуманітаристику як простір вирішальної боротьби, 16.05.13
Про дикунів з блискучим намистом влади, 19.05.13
Про ім’я Ева та навколо нього, 29.06.17 
Про їхню «побєду» та нашу свободу, 08.05.13
Про книгу, що визволяє: Петро Тимошенко. «Студії над мовою Тара-

са Шевченка», 02.06.14
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Про куцого німця узлуватого, 12.10.14
Про маніфест мовного малоросійства 5670д, 11.10.18
Про мовний мінус, що породжує плюс, 04.06.13
Про мовно-освітню війну, 19.05.16
Про мову для гібридів: «на вимогу» чи «прийнятну для сторін» 20.02.18, 

18.02.18.
Про мову в законі «Про освіту»: між вивченням та навчанням мов 

нацменшин, 23.03.17
Про мову як політичний рубікон, 17.04.13
Про перемогу поразки, 10.10.15
Про повернення до Донецька, 30.06.13
Про полярні звістки, 08.04.16
Про помсту первинного за вторинне, 30.12.13
Про проєкт «Від книги до мети», 28.03.16
Про синдром совка в освіті, 06.06.14
Про три міфи мовного законопроєкту 5670, 27.03.17
Про три парадокси нашої історії, 15.12.13
Про чоловіків-поразок, або Дари донійські, 24.10.13
Проєкт правопису 2018 – дитя компромісу: і вашим, і нашим, 3.09.18, 

28. 08.18

Робімо те, що війна вимагає, 20.01.16
Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя, 10.07.15

Самі собі чужі, 30.11. 14
Світлого Великодня!, 15.04.17
Своєрідність мовних яничарів від Садового, 10.06.15
Сила мертвих, 13.10.15
Сила мови: дух, зброя, інтелект, 27.05.15
Смерть обернулася життям, 15.10.15 
Смолоскипні уродини Степана Бандери. 02.01.14
Собором і чорта поборем, 22.02.14
Спалахи про Івана Миколайчука від Марії: народитися – полюбити – 

померти 10.03.18, 11.03.18.
Список мовних яничарів від Яценюка, 07.06.15
Список мовних яничарів на чолі з президентом, 05.06.15
Студенти Могилянки проти англоманії та чужинства,  12.09.17

Ти, брате, любиш Русь за те, що гарно вбрана, 21.05.15
Трагікомедія по-московському, 18.03.14
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Траєкторія мовної полонізації України наприкінці ХVI – упродовж 
ХVII ст.,11.08.16

У день Різдва Христового про духовну незалежність, 06.01.15
Убий Путіна мовою, 29.06.15
Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоні-

яльний синдром, 04.04.14
Укрсурж чи укрінгліш (про тест на ЗНО з укрмови), 27.05.17

Франко: «В нашій хаті наша воля, А всім зайдам зась!», 28.05.15

Христове воскресіння – послання нашим душам, 04.05.13
Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!, 20.04. 14
Хто перешкоджає мирній революції – робить її насильницькою, 21.02.14
Хто проти мови Шевченка?, 05.03.14
Хто читає – той понад часом, 19.07.13

Це  не Сизифові барикади – це точка неповернення, 12.12. 13
Це не заржавілі бронетранспортери – це ржа свідомости, 24.10.14

Чи буде суд над суддями?, 19.04.13
Чого ми їхали до Еспанії, 23.06.16
Чому і досі пишемо по-сталінському? (З нагоди 90-ліття правописної 

конференції у Харкові), 26.05.17
Чому побєда для нас ніколи не стане перемогою, 08.05.13
Чому потрібна графа національність, або Як ми реєстрували Еву-

україночку? 4.05.17.
Чому я йду депутатом до Львівської облради?, 1.10.15

Шантаж язиком, 24.04.14
Шевченків концепт «слово» в рецепції Дмитра Донцова, 10.03.17
Шевченкові імперативи, 09.03.14
Що святкуємо – на те і перетворюємось,  8.03.15

Я на сторожі коло їх поставлю слово, 09.03.16 
Як біснувались у Херсоні найманці, а соняхи всміхалися мені…, 

25.07.13
Як Петлюра вбивав Болбочана, 08.06.16.
Яків Головацький: «Відки такий наглий упадок?». 04.12.18. 
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Герасим Оксана, 132
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164

Миколайчук Іван, 20, 98, 110, 125, 127 
Миколайчук Марія, 98, 110, 117
Мисак Марія, 140
Мисла Мирослав, 108
Михайло син, 26
Миць Галина, 130 
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Наконечна Г. В., 88
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Окуневська Софія, 123 
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  Фаріон Ірина Дмитрівна: Біобібліографічний показник: / 
Упор. О. Микитюк, Л. Харчук, І. Ментинська. – Львів: Видавни-
цтво Львівської політехніки, 2019. – 168 с.
 ISBN 978-966-941-319-2

У виданні висвітлено життєвий, науковий та громадсько-політичний 
шлях відомого мовознавця та політика, доктора філологічних наук, про-
фесора Ірини Фаріон. У вступних статтях М. Тимошика, М. Слабошпиць-
кого та О. Микитюк розкрито вагомі здобутки автора в науковій і політич-
ній царині та роль Ірини Фаріон в суспільно-політичних процесах країни 
і науково-педагогічній діяльності. Біобібліографія містить повний перелік 
наукових та основних публіцистичних праць авторки, її культурологічних 
і просвітницьких проєктів, блогів та інтерв’ю.

Для мовознавців, істориків, культурологів та широкого кола читачів.
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