
 
N.o 449 (3894) MAIO 2012                                                                                                                                                                ТРАВЕНЬ 2012 

BOLETIM INFORMATIVO DA SOCIEDADE UCRANIANA DO BRASIL 

Інформативний бюлетень Українського Товариства Бразилії 
Al. Augusto Stellfeld, 795 - CEP 80410-140  Curitiba - Paraná - Brasil - Fone/Fax: (41) 3224-5597 - e-mail: subras@sociedadeucraniana.com.br 

 

Haivka na cidade de Drogobych na 
Ucrânia 

 

 Em continuidade as celebrações da Páscoa, 
milhares e jovens participaram da Haivka na cidade 
ucraniana de Drohobych. 

PÁGINA  16 
 

 

Assembléia Geral da Sociedade 
Ucraniana do Brasil 

 

 Convocada para a prestação de contas dos 
últimos dois anos e eleição de Diretoria para o 
biênio 2012/2014, a Assembleia foi realizada no 
último dia 21 de abril.  

PÁGINA  20  
 

 

Virsky visita a sede da Sociedade 
Ucraniana do Brasil 

 

 Interpretando a canção,  Зеленеє жито, 
зелене - o coral do Folclore Barvinok deu boas 
vindas aos integrantes do Virsky Ballet Nacional da 
Ucrânia.  

PÁGINA  18  19 
 

 

Museu da Sociedade Ucraniana do 
Brasil recebe visitas de estudantes de 

Curitiba e São Paulo 
 

 Alunos do Colégio Estadual Rodolpho 
Zaninelli, bairro CIC, em Curitiba - visitaram o 
museu da Sociedade Ucraniana do Brasil.  

 

PÁGINA  21 
 

 

Estudante de Lviv é campeã de 
xadrez 

 

 A estudante do curso de educação física da 
Universidade Estadual de Lviv - Ucrânia e Grande 
Mestre Internacional, Elisabete Solovyva.  
 

PÁGINA  22 

«Блаженні мертві, що в Господі 
вмирають (Одкр. 14,13)» — упокоївся у 

Господі Преосвященніший владика 
Єфрем Кривий, ЧСВВ, другий єпископ 
Куритибської єпархії УГКЦ в Бразилії 

 

Фото: Файл отець Едсон Бойко, ЧСВВ 

 Єфрем Василь Кривий, ЧСВВ – Єпископ-
емерит помер 3 квітня 2012 р. у Куритибі. 
 

    СТОРІНКА   02  03 

 

 

Національний Ансамбль ім. 
Вірського відвідав «Барвінок» - 

Українського Товариства Бразилії 
 

 Піснею «Зеленеє жито, зелене», хор 
Фольклору «Барвінок» під управою Філіпе 
Мельник Орестен. привітав у своїй домівці в 
Курітибі компонентів «Національного Балету ім. 
Вірського». 

СТОРІНКА   18 
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Календар – Calendário 

30 Травень - maio  
 

Святий Ісаак 
 

Святий Ісаак жив 
у IV ст. і був 

ігуменом 
Далматської 

обителі. 
Довідавшись про 
переслідування 

християн 
єретиками-
аріянами, 

покинув пустелю 
і прибув до 
Царгорода. Там 
Ісаак тричі 
приходив до 
імператора і 

намагався його навернути до правдивої віри. 
Ісаака кинули у глибокий рів, повний терня й 
болота, звідки неможливо було вибратися. Але 
він чудесним способом врятувався від смерті і 
вчетверте постав перед імператором, сказавши, 
що вороги спалять його живцем, що і невдовзі 
збулося. Ісаак карався у в'язниці аж до часу, 
коли імператором став Теодосій Великий. Він 
брав участь у Вселенському Соборі, що відбувся 
381 року в Царгороді. Помер у глибокій старості 
386 року. 
 São Isaac, o Confessor 
 São Isaac, o Confessor, também conhecido 
como Isaac de Dalmácia, por ter fundado o 
Mosteiro na cidade de Dalmácia, hoje Croácia, era 
um monge eremita (do grego erēmos que significa 

deserto, derivando para morador do deserto). 
 No ano 378, o imperador romano Valente 
começou a perseguir os cristãos fieis ao Concílio de 
Niceia, expulsando os bispos e fechando as  igrejas. 
Isaac foi para a capital imperial, Constantinopla 
para enfrentar o imperador. Na época, o imperador 
estava a preparar uma campanha militar contra os 
Godos. Depois de várias tentativas para dissuadir o 
imperador de suas perseguições, Isaac profetizou 
que Valente iria "morrer em chamas" por causa de 
suas ações contra a Igreja. A coragem e a audácia 
de Issac frente ao imperador custaram-lhe a 
liberdade, Valente ordenou aos seus assistentes 
para aprisionar Isaac até seu retorno. 
 Em 9 de agosto de 378, o imperador Valente 
foi derrotado na Batalha de Adrianópolis e morreu 
em um incêndio após se refugiar em um celeiro.  
 O sucessor de Valente, imperador Teodosio I, 
quem sempre professou grande veneração a Isaac, 
reabriu as igrejas fechadas por Valente. Depois de 

restaurar a paz na Igreja de Constantinopla, Isaac 
queria voltar para sua vida monástica no deserto, 
mas um rico aristocrata chamado Saturnino 
construiu um monastério para Isaac, sobre a qual 
ele se tornou o primeiro abade.  
 Isaac também teve uma ativa participação do 
Segundo Concílio Ecumênico realizado em 
Constantinopla no ano de 381. Morrendo com idade 
já bem avançada em 386. 
 Nos textos escritos por São João Crisóstomo,  
no século quinto, a vida monástica de São Isaac é 
citada como exemplo a ser seguido. 

 

 

Ефрем Василь Кривий 
 

(нар. 12.12.1928 р., м. Іваі, штат Парана, 
Бразилія) - громадянин Бразилії українського 
походження. 
Освіта та професійна діяльність: 

      У 1940 р. 
вступив до 
семінарії Святого 
Йосифа (Отців 
Василіян) в м. 

Прудентополіс 
(штат Парана, 
Бразилія). В 
1944—1948 рр. 
переїхав до м. 
Ірасема (штат 

Парана, 
Бразилія), де 

здобув 
гуманітарну і 

філософську 
освіту. Наприкінці 

1948 р. розпочав богословські студії в 
Григоріанському університеті в Римі (Італія), 
здобув ступінь бакалавра та ліценціата. 
1 січня 1950 р. склав довічні обіти в Римі. 4 
березня 1951 р. отримав піддияконські свячення 
(святитель — Преосвященний Владика Іван 
Бучко); дияконські свячення — 25 березня 1951 
р., а ієрейські свячення — 12 листопада 1951 р. 
в Римі (святитель — Преосвященний Владика 
Іван Бучко).  
1952—1955 рр. — віце-ректор і професор 
семінарії Святого Йосифа м. Прудентополіс. В 
1955—1959 рр. — ректор і професор тієї самої 
семінарії. В 1961 р. став магістром новіціату 
Сестер Служебниць і Катехиток Серця Ісусового. 
В 1959—1969 рр. — ігумен обителі і парафії 
святого священномученика Йосафата в м. 
Прудентополіс. В 1965 р. був обраний 
консультором бразильської провінції Святого 
Йосифа. В 1969 р. брав участь у Генеральній 

  

 

  

  

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://orthodoxwiki.org/Isaac_the_Confessor%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D593%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://orthodoxwiki.org/Bishop&usg=ALkJrhgrxO1BZk0q6P64-vxVausY4yLj6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://orthodoxwiki.org/Isaac_the_Confessor%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D593%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://orthodoxwiki.org/Church&usg=ALkJrhiI0zZWFxoZR9cx6nXOeptefGbsQQ
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капітулі Отців Василіян у Римі. Того самого року 
призначений ігуменом студійної обителі Отців 
Василіян в м. Куритиба. В 1970 р. був обраний 
протоігуменом Провінції Святого Йосифа Отців 
Василіян у Бразилії. 29 листопада 1971 р. 
номінований єпископом-коад'ютором владики 
Йосифа Мартинця з правом наступництва. 
13 лютого 1972 р. Святіший Папа Павло VI в 
Римі вручив йому єпископські свячення. У травні 
1978 р., у зв'язку з тим, що владика Йосиф склав 
повноваження, перебирає керівництво єпархією, 
правлячий єпископ Куритибської єпархії 
Української католицької церкви в 1978—2006 рр. 
13 грудня 2006 р. Святіший Папа Бенедикт XVI 
прийняв зречення владики Єфрема з уряду 
єпарха Куритибського.  
 3 квітня 2012 р. Преосвященніший владика 
Єфрем Кривий відійшов у вічність. 
Нагороди: 
 Отримав звання заслужений громадянина 
штату Парана.  
 Отримав звання почесний громадянина 
міст Куритиба, Іваї, Прудентополіс, Маллет, 
Уніао-да-Віторіа, Пітанга, Ребоусас, Фронтін, 
Апукарана, Антоніо-Олінто, Круз-Машадо та 
Іраті. 
 Має відзнаку Кабінету Міністрів України. 
 19 листопада 2008 року Президент України 
Віктор Ющенко нагородив владику Єфрема 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
Характеристика: 
 Великий внесок до справи консолідації 
місцевого українства зробив протягом своєї 
багаторічної діяльності колишній єпископ УКЦ 
Бразилії Єфрем Кривий. Завдяки сильному 
впливу церкви, передусім Української 
католицької церкви Бразилії, єпископи і 
священики через релігію намагаються 
підтримувати в середовищі громади український 
дух, заохочують вивчати українську мову, 
зберігати національні традиції, звичаї і 
фольклор. 
 Протягом своє пасторської служби владика 
відкрив дві єпархіальні семінарії, єпархіальний 
дім для літніх людей, 156 нових церков 
українського католицького обряду, велику 
кількість жилих будинків та урочистих залів при 
парафіях. 
 Він брав активну участь в усіх Синодах 
католицьких священиків українського обряду в 
Італії та в Україні.  
 Він є засновником таких українських 
фольклорних колективів Бразилії, як «Веселка» 
м. Прудентополіс та «Полтава» м. Куритиба 
(один з найбільших в Бразилії). 
За його ініціативи та підтримки виникли 
українські клуби «12 листопада» м. 

Прудентополіс та «Полтава» м. Куритиба 
(останній заснований в 1980 р., об'єднує 
католицьку молодь українського походження, 
має танцювальний колектив, капелу бандуристів, 
хор, оркестр народних інструментів та суботню 
школу). 
 Владика Єфрем Кривий сприяв заснуванню 
великої кількості громадських організацій 
етнічних українців Бразилії, наприклад, 
Українсько-бразильської Центральної 
репрезентації (заснована в 1985 р., 
неприбуткова громадська організація, яка 
координує всі об'єднання етнічних українців), 
Асоціації українсько-бразильської молоді 
(заснована в 1972 р., координує діяльність 
молодіжних громадських організацій українців 
Бразилії) тощо.  
 Відео: 
http://www.youtube.com/watch?v=JsP9t7q2bXE&feature

=player_embedded 
 

(ВАСИЛІЯНСЬКИЙ ЧИН СВЯТОГО ЙОСАФАТА) 
 

 

     
    Світовий Конґрес Українців 

 
ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ СВ. ПАМ’ЯТІ 

ПРЕОСВЯЩЕННИЙ ВЛАДИКА ЄФРЕМ КРИВИЙ 

(1928-2012) 
 

 Світовий Конґрес Українців (СКУ) 
висловлює глибоку скорботу у зв’язку з відходом 
у вічність 3 квітня 2012 р. Преосвященного 
Владики Єфрема Кривого – Архієрея 
Куритибської єпархії Української Греко-
Католицької Церкви в Бразилії.  
 Смерть Преосвященного Владики Єфрема 
Кривого є великою втратою для всієї української 
діаспори, а зокрема в Бразилії. Життєвий шлях 
покійного Владики був наповнений невтомною 
працею в зміцненні релігійного і громадського 
життя місцевих українців та в збереженні їхньої 
національної ідентичності.  
 Владика Єфрем Кривий доклав багато 
зусиль до відкриття численної кількості 
українських церков та до заснування різних 
культурно-мистецьких колективів і громадських 
організацій. Завдяки його сприянню було 
створено Українсько-бразилійську центральну 
репрезентацію, яка координує діяльність 
місцевих об’єднань етнічних українців та 
представляє їх інтереси в СКУ.  
 За високі заслуги у розвитку його духовної 
Батьківщини Владика Єфрем Кривий був 
нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня 
та удостоєний відзнаки Кабінету Міністрів 
України.  

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ! 
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Сестри служебниці презентують книгу 
«Слугині Світла» 

 

 20 квітня 2012 року в провінційному домі 

cестер cлужебниць Непорочної Діви Марії в м. Львові 
відбулася презентація книги Ольги Кіс «Слугині 

Світла». Сестри служебниці мали змогу торкнутися 
святого життя своїх попередниць, котрі повсякчас 

свідчили про Світло – Христа, служили Йому та 
своєму народові. 

      В 

основу 
написання 

книги лягли 
скарби 

життя 

десяти 
монахинь, 

які 
присвятили

ся служінню 

Богові. Двоє 
з них, с. Порфирія Грень та с. Мирона Шклянка, 

доживши до 90-літнього віку, збагатили слухачів 
своєю присутністю та поділилися деякими сторінками 

свого життєвого шляху. «Завдяки їхньому свідченню 
та посвяті в часи підпілля до згромадження вступили 

нові покоління, представниками яких були присутні 

на презентації с. Марта Козак, заступниця головної 
настоятельки Згромадження ССНДМ, с. Надія Котур, 

провінційна настоятелька, та сестри настоятельки 
спільнот сестер служебниць в Україні», – відзначають 

сестри. 

 Автор книги п. Ольга Кіс відкрила свій задум 
представити світові десятьох слугинь Світла з цілої 

плеяди сестер служебниць, служіння яких було 
тихим, проте промовистим. Книга вийшла друком у 

видавництві «Місіонер», котре представили на 
презентації о. Роман Безпалько, головний редактор, 

та п. Любов Серпінська, головний бухгалтер. 
 

        
 
 Для зацікавлених 

повідомляємо, що 

книгу можна 

придбати у 

книжковому магазині 

видавництва 

«Місіонер» (м. Львів, 

вул. Б. 

Хмельницького, 40) 

або у мережі 

книжкових магазинів 

«Є». 

 

ISBN 978-966-658-

257-0, 252 с., 

 145 х 215 мм., 

тверда опр. 

 
 

 

“Католицький Оглядач”, 21.04.2012 
 

Представники УПЦ взяли участь у 
Міжнародному Конгресі з медичного 

права, біоетики та соціальної політики  
 

 З 19 по 21 квітня в місті Києві за підтримки 
Всесвітньої Асоціації з медичного права та ряду 

міжнародних та вітчизняних державних та 
неурядових організацій (НАН України, МОЗ, кафедра 

біоетики ЮНЕСКО) проходив Міжнародний Конгрес з 

медичного і фармацевтичного права, біоетики і 

соціальної політики. 
 В заході взяли участь фахівці з України, 

Російської Федерації, Великобританії, Франції, 
Сполучених Штатів, Бразилії, Ірландії, Польщі та Чехії. 

Від Української Православної Церкви за 

благословенням Блаженнішого Митрополита 
Володимира у конгресі прийняли участь та виступили 

з доповідями заступник голови Синодального відділу 
з охорони здоров’я та пастирської опіки медичних 

закладів протоієрей Геннадій Батенко та співробітник 
Синодального відділу з благодійності та соціального 

служіння, секретар Комітету з біоетики та етичних 

питань при Священному Синоді УПЦ Геннадій 
Таранюк. Також серед учасників конгресу був 

присутній голова департаменту охорони здоров’я 
Грузинської Патріархії, ректор університету святої 

цариці Тамари професор архімандрит Адам 

(Ахаладзе).  
 Основна тематика конгресу була присвячена 

сучасним викликам охорони здоров’я та правовому 
регулюванню застосування новітніх біомедичних 

технологій. Деякі з цих технологій, як відомо, є 
неприпустимими або сумнівними з точки зору 

християнської етики: репродуктивні технології – 

штучне запліднення та сурогатне материнство, 
штучне «удосконалення» людської природи, 

евтаназія, тощо.  
 Більшість закордонних учасників, зокрема із 

Сполучених Штатів (проф. Дін Харіс), акцентували 

увагу на недоліках систем охорони здоровья своїх 
країн, які призвели до обмеження можливостей 

людей в доступі до якісної медичної допомоги, 
відсутності відповідальності за заподіяну здоров’ю 

шкоду, а також порушень прав пацієнтів. Цей досвід є 

вкрай важливим для України за умов реформування її 
системи охорони здоров’я на ринкових засадах та 

переходу до контрактно-договірних відносин між 
лікарем, медичним закладом та пацієнтом.   

 Як йдеться у повідомленні офіційного сайту 
УПЦ, в доповідях українських учасників мала місце 

занепокоєність саме духовно-моральними аспектами 

відносин у медичній сфері які навряд чи можуть бути 
повністю врегульовані або підмінятися формальним 

правом. Гострота дискусій що виникали в процесі 
обговорення доповідей конгресу засвідчила 

насамперед — етичний та світоглядно-ціннісний 

характер порушених проблем, а відтак — актуальність 
присутності Церкви в громадському просторі і 

затребуваність її духовного досвіду в сучасному 
Українському суспільстві. 

 

“РІСУ”, 25.04.2012 
 

  

 

  

  

 
 

  

http://orthodox.org.ua/
http://orthodox.org.ua/
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День матері та день захисту прав дітей 
у Києві святкуватимуть 5 травня 

 

 Загальноміські заходи присвячені Дню 
матері та Дню захисту прав дітей відбудуться у 
столиці 5 травня 2012 року. Відповідне 
розпорядження днями підписав голова Київської 
міської державної адміністрації Олександр Попов, 
повідомляє прес-служба КМДА 

За 
інформаціє

ю 
Головного 
управління 

сім’ї, молоді 
і спорту, з 
цієї нагоди 
у Києві 
проведуть 

ряд 
соціокульту

рних та розважальних заходів. До їх проведення 
організатори сподіваються також залучити 
столичні підприємства, меценатів та 
громадськість. 
 Так, на початку травня на Хрещатику 
відбудуться IV міський карнавал дитячої 
творчості, виставка аматорських дитячих робіт 
«Містечко майстрів», гала-концерт дитячих 
талантів та майстрів української естради «Світ 
талантів – цвіт нації». Також протягом цілого дня 
на головній вулиці працюватимуть дитячі 
розважально-ігрові майданчики. 
 Для проведення заходу на належному рівні 
міська влада забезпечуватиме охорону 
громадського порядку та медичний супровід 
протягом усіх заходів. 
 

“kreschatic.kiev.ua”, 17.04.2012 
 

 

Українські поетки проти ґендерного 
насилля 

 

 Побачила світ антології жіночої поезії «Із 
жертв у ліквідатори (Інструкція з ліквідації 
ґендерного насилля». До книжки ввійшли есеї й 
тексти 7 авторок із різних регіонів країни – Києва, 
Донецька, Львова, Луганська, Харкова та Ялти. 
 Літератори підготували антологію, здатну 
зламати усталені стереотипи по відношенню до 
жінок в Україні та показати їх у ролі ліквідаторів 
ґендерного насильства, а не безмовних жертв 
відсталості й байдужості. Поетки – Любов 
Якимчук, Євгенія Баранова, Оксана Васьків, 
Олена Заславська, Галина Крук, Станіслава 
Орловська, Маша Проніна, Олена Руда – 
поділилися своїми враженнями й думками з 
приводу проблем ґендерного насилля. Вони 

пишуть про любов і зраду, про вагітність і дітей, 
про жінок і їхніх мучителів, а також про 
мучительок чоловіків. 

 «До 
цієї 

антології 
зібрано есеї 
та поезії 

семи 
авторок, 

тексти яких 
говорять 

про кохання 
і зраду, 
вагітність і 

дітей, жінок і їхніх мучителів, а також про 
мучительок чоловіків. Ідеться про ґендерну 
проблематику, а точніше – ґендерне насильство. 
Часом ці тексти переступають межі пристойності, 
але такі кроки завжди зумовлені лише уважністю 
до Іншого – іншого погляду, іншої історії, іншої 
статі. Ця уважність до різниці є спільним місцем 
у текстах поеток даної антології «Із жертв у 
ліквідатори», назва якої має присмак аварії на 
атомній станції», — пише в анотації до книги 
редактор Любов Якимчук. 
 Упорядники антології позиціонують дане 
видання, як інструкцію з ліквідації ґендерного 
насильства в Україні. За словами організаторів, 
вихід антології «Із жертв у ліквідатори» — це 
відповідь на побиття та приниження жінок 
публічними негідниками, сексуальне, фізичне, 
економічне і психологічне насильство по 
відношенню до жінок і небажання української 
влади системно вирішувати цю проблему. 
 Ідеї антології належить луганській поетці 
та невтомному борцю проти гендерної нерівності 
Олені Заславській. Редактором стала поетка й 
літературний критик Любов Якимчук, а в ролі 
упорядника виступив поет і громадський діяч 
Ярослав Мінкін. Над оформленням книги 
працювала художниця Уляна Биченкова. Для 
підсилення емоційного настрою в антології були 
використані роботи фотографа Богдана Гуляя та 
художниці Аліни Клейтман. 
 Після видання антології «Із жертв у 
ліквідатори» літератори вирушають у тижневий 
тур Донбасом, у рамках якого проведуть зустрічі 
з читачами в Донецьку, Луганську, Добропіллі, 
Маріуполі, Горлівці, Макіївці. Перша презентація 
відбудеться 22 квітня в Донецьку в рамках 
виставки «Ґендер в ІЗОЛЯЦІЇ: право на 
самоконструювання в умовах патріархату». 
 Антологія «Із жертв у ліквідатори» 
доступна для завантаження на порталі новин 
культури «Тиск світла». Автори й видавці вітають 
будь-які форми поширення даного літературного 
продукту як в Україні, так і за її межами. 
 

“litakcent.com”, 18.04.2012 

  

 

  

  

 

  

http://kmv.gov.ua/getdoc.asp?Id=14583
http://litakcent.com/2012/03/09/zhinochi-virshi-proty-gendernoho-nasyllja/
http://tisk.org.ua/?p=16125
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ПРЕЗИДЕНТ СКУ ОЧОЛИВ ЗАСІДАННЯ ЩОДО 

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРАЙОВОЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ   

ТА ВИСТУПИВ НА КОНФЕРЕНЦІЇ СКУДО  
 

 1 квітня 2012 р. президент Світового Конґресу 

Українців (СКУ) Евген Чолій очолив засідання щодо 
створення української крайової центральної 

репрезентації в Німеччині та виступив на конференції 
Світової Конференції Українських Державницьких 

Організацій (СКУДО) в Мюнхені. 

 У засіданні щодо створення крайової 
надбудови в Німеччині взяло участь близько 

40 представників місцевих українських громадських 
організацій. Разом з президентом СКУ до ведення 

зібрання долучилися його перший заступник 

Ярослава Хортяні і генеральний секретар Стефан 
Романів. У результаті дискусії було прийнято рішення 

провести в 2012 р. установчий з’їзд, для проведення 
якого було обрано організаційний комітет. Евген 

Чолій привітав таке рішення та запевнив у подальшій 
підтримці праці цього організаційного комітету з боку 

СКУ. 

 Під час конференції СКУДО на тему зовнішньої 
діяльності Евген Чолій виступив з доповіддю, в якій 

представив такі пріоритетні напрямки праці СКУ, як 
сприяння євроінтеграції і демократизації України, 

організація місії міжнародних спостерігачів від 

української діаспори на жовтневі парламентські 
вибори 2012 р. в Україні та підтримка і зміцнення 

українських громад у світі. 
 У рамках перебування в Мюнхені президент 

СКУ  побував на Службі Божій в Українській 
Греко-Католицькій Катедрі Пресвятої Богородиці і св. 

Апостола Андрія Первозванного, а відтак зустрівся з 

парохом о. Володимиром Війтовичем та його 
помічником о. Андрієм Дмитриком. 

  СКУ є міжнародною координаційною 
надбудовою українських громад у діаспорі, що 

представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. 

СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 
32 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 

14 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова 
організація, у 2003 р. СКУ був визнаний неурядовою 

організацією у Економічній та соціальній раді 

Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним 
консультативним статусом. 

 

 

Погляд на минуле і сьогодення в 
Українській політиці 

 

12 квітня 2012 року відбулися збори 
Київського міського осередку ОУН (д). 
Відкриваючи зібрання провідних столичного 
осередку, член Центрального проводу ОУН (д) 
Віктор Світайло привітав із 100-річним ювілеєм 
створення патріотичної організації «Пласт». 
Також він привітав на зборах представницю ОУН 
(д) в Нідерландах Лідію Доннерс-Мунт. 

Із доповіддю про історичні події понад 90-
річної давнини – Варшавський договір уряду 

УНР з Польщею 1920 року виступив науковець, 
член ОУН (д) Сергій Губський. Пояснивши 
передумови прийняття цієї угоди він показав її 
позитивні і негативні боки. Адже з-одного боку, 
завдяки короткому перемирю з Польщею, 
урядові УНР вдалося зменшити кількість ворогів, 
а з іншого, поляки, отримавши землі Східної 
Галичини і Західної Волині, не дотримувалися 
укладених угод. Позитивним моментом також 
було відновлення військових дій, завдяки чому 
вдалося на короткий час звільнити частину 
окупованих українських земель. Та, після того, як 
українське і польське військо зайняло Київ уряду 
УНР все одно довелося знаходитися у Вінниці, а 
згодом у Старокостянтинові.  

З іншого боку, передачу полякам частини 
Західноукраїнських земель багато політиків і 
вояків Української Галицької Армії розцінювали 
як зраду. Хоча західноукраїнські старшини із 
державницьким мисленням як полк. Євген 
Коновалець, полк. Андрій Мельник, полк. Роман 
Сушко і низка інших зрозуміли вимушеність кроку 
Головного отамана Директорії УНР Симона 
Петлюри, і підтримали його в скрутні дні. Та й 
сама угода діяла не довго вже восени 1921 
поляки підписали з більшовиками Ризьку угоду, і 
українському урядові разом з вояками довелося 
перебратися на еміграцію. Доповнюючи доповідь 
голова Центрального проводу ОУН (д) Павло 
Дорожинський поінформував, що після 
зрадницької угоди між Польщею і 
більшовицькою Росією уряд УНР і Парламент в 
екзилії анулював Варшавську угоду. 

Приклад цієї суперечливої угоди уряду 
УНР доводить, що багато історичних і політичних 
подій з часом мають різне сприйняття, вважає 
член Громадсько-політичної ради ОУН (д) 
Анатолій Доценко. Адже сьогодні вона 
сприймається дещо інакше, ніж одразу після її 
підписання. Проте ми повинні вчитися на 
помилках минулого, щоб не повторювати їх у 
сучасному політичному житті. 

Саме аналізу політичної ситуації в Україні 
присвятили учасники зборів найбільше часу. У 
обговоренні взяли участь Голова Центрального 
проводу ОУН (д) Павло Дорожинський, члени 
Центрального проводу ОУН (д): Сергій Авдєєв, 
Віталій Матяш, Микола Сава, Віктор Світайло, 
Олег Ціборовський, член громадсько-політичної 
ради ОУН (д) Анатолій Доценко, а також члени 
столичної організації: Володимир Андрусевич, 
Василь Копистко, Сергій Кудра, Іполит Матіюк. 

Учасники зборів підтримали постулати, 
висунуті низкою українських інтелектуалів, які 
створили ініціативну групу «Першого грудня». 
Адже вони спрямовані на сприяння духовному 
пробудженню і моральному оздоровленню 
суспільства, тож співпадають із тим, що роблять 
члени ОУН (д). Ініційована почесним 
президентом Національного університету 
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«Києво-Могилянська академія» В’ячеславом 
Брюховецьким, блаженішим кардиналом 
Любомиром Гузаром, історик і дослідник 
Володимир В’яторвич, відомими громадськими 
діячами, в’язнями радянських таборів: Іваном 
Дзюбою, Євгеном Сверстюком і Мирославом 
Мариновичем, Мирославом Поповичем, 
ініціативна група на сьогодні налічує понад 80 
учасників.   З-поміж пропонованих ініціатив, 
потреба змін у висвітленні певних історичних 
подій, перегляд підходів до формування 
судочинства, розподіл фінансів між центральною 
і місцевою владою, об’єктивність висвітлення 
подій у ЗМІ. Хоча, на переконання члена 
Центрального проводу ОУН (д) Олега 
Ціборовського, українські інтелектуали не 
повинні дистанціюватися від політики, а робити 
все для об’єднання суспільства, адже до них 
ставляться з повагою, і дослухаються до їх 
думок. 

З іншого боку, представники патріотичних 
партій і організацій мають впливати на політиків, 
підштовхуючи їх до створення на виборах 
єдиного списку від патріотичних сил, вважає 
член столичної організації ОУН (д) Володимир 
Андрусевич. Хоча, за словами головуючого на 
зборах члена столичної організації Сергія Кудри, 
внаслідок методичного винищення національної 
еліти ми практично не маємо добрих політиків-
патріотів, спроможних об’єднати суспільство. 
Цим вміло користується теперішня влада, 
підігріваючи чвари у опозиційному таборі, 
перешкоджаючи створенню потужного 
патріотичного ядра.  

Обговорюючи ситуацію напередодні 
виборів, Голова Центрального проводу ОУН (д) 
Павло Дорожинський наголосив на потребі 
звертати увагу на результати соціологічних 
досліджень, щоб підтримати ті патріотичні сили, 
які мають реальні перспективи потрапити до 
наступного парламенту. Крім того, ми не повинні 
забувати про місцеві вибори. На столичному 
терені наразі має непогані перспективи лідер 
партії «Удар» Віталій Кличко, який може реально 
протистояти провладному кандидатові. Тож, в 
разі його кандидування на посаду мера Києва, 
скоріш за все ми будемо його підтримувати. 

Продовжуючи обговорення виборів в 
столиці член ОУН (д) Василь Копистко 
поінформував, що наразі у владних колах 
обговорюють можливість відмовитися від 
проведення місцевих виборів. Тоді Києвом 
керуватиме призначений і підконтрольний 
голова адміністрації. 

Голова Центрального проводу ОУН (д) і 
провідник Київського міського осередку ОУН (д) 
ще раз закликали членство постійно аналізувати 
виступи і заяви політиків, щоб до серпня чітко 
визначитися з нашою підтримкою під час 
виборів. 

Оскільки нещодавно трагічно загинув син 
члена Центрального проводу ОУН (д) Валерія 
Бублика, учасники зборів передали  співчуття у 
зв’язку з тяжкою втратою. 

 

Прес-служба ОУН (д) 
 

 

- ІСТОРІЯ - 
Легенда про золотий запас 

Радянської України 
 

Тема суперскарбів завжди хвилює людей із 
традиційним достатком. Настав час знову 
повернутися до історії евакуації державних установ 
столиці Радянської України - Києва у 1941 році. Чуток, 
версій, розповідей ветеранів про той період 
накопичилося чимало. Документів практично нема. 
Отож, знову будемо переказувати легенду, очікуючи 
якихось підтверджень чи спростувань. Я вже 
зрозумів, що приречений писати про скарби! І не про 
відро золота, чи глечик срібних монет – про тонни! Ці 
оповідки ідеально вписуються в розслідування у 
містичній сірій зоні історії, які так подобаються 
читачам… 

 …Напад 
гітлерівської 

Німеччини виявився 
для Сталіна 

абсолютною 
несподіванкою. 

Адже, СРСР сам 

збирався напасти на 
Німеччину десь 

влітку 1942 року. Тут 
варто погодитися з 

відомим дослідником 

В.Суворовим – 
Червона Армія не 

мала детальних карт 
власної території – 

натомість було 

виготовлено безліч 
карт Польщі, Німеччини, інших країн Європи. Німці 

захопили кілька вагонів з російсько-німецькими 
словниками. Армія, склади були переміщені впритул 

до західних кордонів. Оборонні споруди перестали 
будувати, законсервували, гарнізони і зброю зняли… 

Готувалися до наступальної війни на території ворога. 

Чого не міг не розуміти Гітлер, який просто здійснив 
превентивний удар. І якби не гігантська територія 

СРСР, не люті морози, ще невідомо, яка держава 
могла тут бути, і чи білоруси, росіяни, українці на цей 

момент ще існували б як нації… Добре, що нацисти 

програли. Хоча, світ розвивається по спіралі. І дуже 
може бути, все повториться в якихось гротескових 

формах… 
А влітку 1941 року, війська Вермахту стрімко 

наступали. Легко оточували і брали в полон цілі 
деморалізовані армії. Командування в Москві і в 

округах не розуміло, що відбувається. Лінії фронту, як 

такої не існувало. Спостерігалася панічна втеча. За 
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два місяці війна докотилася до Києва. Сталінські 
генерали намагалися організувати оборону на базі 

Київського укріпрайону. Закріпитися на лівому березі 

Дніпра. КиУР встигли розбудувати і оснастити. Дві 
сотні ДОТів, Дзотів, артилерійських позицій, бункерів 

могли надовго зупинити ворога. Але, Київ вже був 
приречений – фашисти форсували Дніпро, відрізаючи 

шляхи відходу. А Ставка зволікала з наказом про 

відступ. Пізніше, у котлі загинули і потрапили в полон 
сотні тисяч бійців. В оточенні опинився і був вбитий 

генерал-полковник Кирпонос з усім штабом… Це була 
одна з найбільших трагедій тієї війни. 

Свого часу, ще коли я вів тему Фонду пошуку у 

молодіжній газеті «Комсомольское знамя», ми часто 
їздили на розкопки, у тому числі в район Борщіва. 

Пошуківці часто приносили до редакції різноманітні 
знахідки. Колись, десь за Броварами, відкопали 

сейфи, і цілісіньку дивізійну друкарню! І зверстаний в 
металі номер газети! Ми навіть надрукували фото 

якихось молодих лейтенантів… 

Директор Музею слідопитів при журналі «Музеї 
України» Володимир Даниленко, згадує, що колись, 

на одному із заводів на Подолі, працював з колишнім 
енкаведистом, якому, у вересні 1941 року, наказали 

супроводжувати автоколону з певними цінностями з 

Печерська. В районі Борщіва вони наткнулися на 
німців. Відступили в бік Броварів. Якісь наглухо забиті 

ящики вони нашводкоруч скинули у болото. Машини 
кинули. Довго пробивалися до своїх, а в результаті, 

потрапили в полон. Зрозуміло, його кар`єра після 
того закінчилася. Згадати, де саме вони затопили 

ящики не зміг. Казав, у тій ситуації, ніяке золото не 

має ніякої цінності – головне вижити… Між Броварами 
і Борщівом… «Точні» координати… Та і ще болото… 

Достеменно відомо лише те, що 4200 кілограм 
золота у злитках 999 проби та золотих виробів, а 

також більше 500 кг дорогоцінних каменів і півтори 

тонни ювелірки, вивезли з підвалів Державного банку 
УРСР на вулиці Інститутській. До Харкова вони не 

доїхали. У різних джерелах фігурують назви кількох 
населених пунктів – Яготин, Березань, Борщів, 

Бровари… Ймовірно, стокілограмові металеві ящики-

сейфи закопали. Хоча, враховуючи хаос і паніку 
оточення, швидше за все, їх втопили в якомусь з 

чисельних болот, озер чи річок… Копати не було 
часу. Публікації про міфічних штрафників, які рили 

ями, не витримують критики. Штрафників там не 
могло бути! Ніколи елітний підрозділ НКВС не став би 

залучати до виконання такої секретної операції 

ворогів народу. Та і ще їх розстрілювати у той 
момент, коли на рахунку кожний солдат! Враховуючи 

нездорову активність різноманітних пошукових 
загонів у тому районі, версія має право на життя. 

Німці теж пробували організовувати пошуки 

цінностей під Києвом. Фігурує фанатичний збирач 
витворів мистецтва маршал Герінг та не менш 

завзятий колекціонер Еріх Кох. Що вони знайшли, 
куди вивезли – практично не відомо. Але, знову 

згадуються зловісні ставки і Герінга під Калинівкою, і 
гітлерівський Вервольф під Вінницею… 

Достеменно відомо, що у 1943 році, спецгрупи 

СМЕРШ проводили масштабне розслідування шляху 
документів і цінностей, зниклих у 1941… Спеціально у 

концтаборах, армії знаходили учасників тих подій, 
знімали свідчення, записували навіть чутки. Знайшли 

могилу генерала Кирпоноса, певні штабні документи, 

заховані вцілілими офіцерами. Як нам вдалося 
дізнатися, ніяких масштабних знахідок золота не 

було. Хоча, ця тема ще чекає свого продовження. 
Архіви спецслужб збереглися. І є люди, які мали до 

них доступ… Непомітно знайти і реалізувати, тим 

більше вивезти за кордон, таку купу золота 
неможливо! Хоча, якщо діяли профі-пенсіонери 

спецслужб… 
Чесно кажучи, ми вже не дивуємося нічому. 

У телефонному режимі говорили з досвідченими 

людьми. Всі впевнені, що золотий запас УРСР не 
потрапив німцям. І може бути, десь так і лежить у 

якомусь лісовому болоті, очікуючи свого часу… 
А ми плавно переходимо до таємниці зникнення 

діамантового і золотого запасу СРСР, відомого як 
«Золото КПСС». 

Щойно розповіли. Що то були за рейси 

транспортної авіації до Швейцарії? І що було у 
загадкових ящиках, вивезених в останні дні 

Радянського Союзу з якогось підмосковного 
військового аеродрому? Кажуть, існують фотографії… 

Прізвища дуже відомі…  

В останні місяці Третього Рейху, нацисти 
здійснили легендарну операцію «Захід сонця» - 

сховали гігантські цінності для майбутніх поколінь, 
аби відродити фашизм у майбутньому. 

Як називалася операція Політбюро ЦК КПРС і 
КДБ СРСР? Куди зник золотий запас супердержави? 

І чи не ті хлопці нині призначають олігархів? 

Але, хто ж нам скаже – Сіра зона. Золотий дзвін 
і діамантовий блиск… Лунке мовчання. У цьому 

випадку нам не залишиться навіть фотографій… 
 

Віктор Тригуб,  
президент Музею слідопитів, редактор 

журналу «Музеї України»  
(Дух волі) 

 

 
 

Українська Всесвітня Координаційна 
Рада - “УВКР” – 

 

20 квітня 2012 року 

Прес-реліз 
 

Становище Української Всесвітньої 
Координаційної Ради стосовно 

неможливості реалізації громадянами 
України за кордоном свого 

конституційного права під час виборів 
до Верховної Ради України восени 2012 

року 
 

 Сьогодні, 20 квітня, в конференц-залі 
УНІАН відбулася прес-конференція Української 
Всесвітньої Координаційної Ради та Комітету 
виборців України  на тему: «Як забезпечити 
можливість взяти участь у виборах закордонним 
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українцям. Особливості організації голосування 
громадян України у Придністров‘ї». Участь в якій 
взяли Михайло Ратушний, голова Української 
Всесвітньої Координаційної Ради; Олександр 
Черненко, голова Правління КВУ;  Леонід Ткачук, 
голова Спілки українців Придністров‘я імені О. 
Бута. 
 Українська Всесвітня Координаційна Рада 
вважає, що вже протягом тривалого часу 
порушується конституційне право громадян 
України, що проживають за кордоном, обирати і 
бути обраними до органів державної влади. 
 Прийнятий новий Закон «Про вибори 
народних депутатів України», а, особливо, 
рішення Конституційного суду від 04.04.2012 
року  фактично унеможливили реалізацію цього 
права. В ситуації, що склалася, УВКР вважає за 
необхідне: 
- створити три закордонних мажоритарних 
округи; 
- забезпечити відкриття виборчих дільниць не 
лише в посольствах, а й у приміщеннях почесних 
консульств, українських культурних центрів, у 
місцях дислокації українських миротворчих 
контингентів тощо; 
- внести зміни до Закону «Про вибори народних 
депутатів України», які дозволили б забезпечити 
реалізацію вказаних конституційних прав 
закордонних українців в ситуації, що склалася 
після рішення Конституційного суду. 
 Якщо ці положення не будуть реалізовані, 
це створить підстави вважати майбутні вибори 
до Верховної Ради України нелегітимними,  так 
як вони порушують базові свободи та права 
значної кількості українських громадян. 

 

Прес-служба УВКР 
 

 

Ющенко нагадав про бандюків, 
які прийшли з купою грошей і 

купили округи 
 

 Президент України (2005-2010), лідер 
«Нашої України» Віктор Ющенко вважає 
«злочинною» чинну на сьогодні виборчу 
систему. Про це він заявив в інтерв`ю газеті 
«Україна молода».  
 «Нинішня виборча модель - найбільш 
злочинна, яка коли-небудь була в Україні. Вона 
приносить усе гірше, що було в різних моделях 
виборів раніше. І це дає можливість небаченого 
маніпулювання виборами або їх результатами», 
- сказав Ющенко.  
 Він нагадав, що перші вибори після 
здобуття незалежності відбувалися за 
мажоритарною системою. «В мене в пам’яті 
відклалося 7–8 прізвищ «бандюків», які прийшли 
в політику з валізами грошей, «купили» округ, ще 
більше через парламент тiнiзували (а то й 

кримiналiзували) економіку, зрештою, i саму 
політику», - пригадав він.  
 «Пропорційна модель в умовах України 
теж виявилася недолугою, тому що вона сильно 
криміналізувала парламент через закриті списки. 
Коли обличчям блоку є перша п’ятірка, а 
виборець не знає, кого він обирає, йде 
маніпулювання громадською думкою. Місце в 
списку можна купити, навіть якщо в тебе дві-три 
судимості, ти українофоб, не сповідуєш державні 
цінності», - вважає Ющенко.  
 На його думку, нова система залишає 
проблему «купівлі» округів, міграції «тушок» 
після виборів. «Дежа вю та й годi. Більш 
керованої мажоритарної формули, ніж та, яку 
запропоновано зараз, - не існує. І влада володіє 
фільтром - починаючи з того, як когось не 
допустити на вибори, та закінчуючи тим, як це 
було із «Нашою Україною» в 2002 році (нагадаю, 
після того як депутатам видали мандати, когось 
покликали у прокуратуру, когось на Банкову, 
когось на Грушевського, щоб промити мізки і 
змусити депутата приєднатися до провладної 
сили). Так формувалася парламентська 
більшість i тодi, коли спікером був Мороз, а 
прем’єром — Янукович. І саме це у 2007 роцi 
спонукало мене до розпуску парламенту і 
проведення позачергових виборів», - зізнався 
Ющенко.  
 «Ми не змінили обставини, які формували 
ризики ще п’ять років тому, навпаки, вони 
посилилися. Ми приходимо з тими самими 
закритими списками, з тією ж політичною 
корупцією людей, які далекі від українських 
цінностей. Влада думає, що такою пропорційною 
системою краще керувати, і вона правильно 
думає. З точки зору її мотивів - усе правильно, а 
от суспільство в цій ситуацій програє», - 
переконаний він. 

 “Україна молода”, 16 Березня 2012 
 

 

Президент звернувся до ООН та ЮНЕСКО 
щодо оголошення 2014 року 

Міжнародним роком Тараса Шевченка 
 

Президент України Віктор Янукович 
підписав листи до керівництва ООН та ЮНЕСКО 
з проханням оголосити 2014 рік Міжнародним 
роком Тараса Шевченка. Про це Глава держави 
заявив на засіданні Громадської гуманітарної 
ради. 

«Безперечно, ми всі розуміємо, щоб ці 
надзвичайно авторитетні організації почули 
голос України, необхідна зараз велика 
пропагандистська і лобістська кампанія, яка б 
досягла тієї мети, яку ми ставимо», - наголосив 
Президент. 

 

Прес-служба Президента України, 05.04.2012 
(Подано Консульством України в Курітибі) 

http://www.umoloda.kiev.ua/
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Глава держави вручив відзнаки 
лауреатам президентських премій для 

молодих вчених 
 

 Президент України Віктор Янукович вручив 
відзнаки лауреатам премій Глави держави для 

молодих вчених 2011 року. 

 «Відзнака, яку ви сьогодні отримаєте, - не 

тільки визнання вашого успіху як вчених і 

дослідників. Це уособлення надій України на те, що 

ваш професійний шлях допоможе модернізувати 
країну», - сказав Віктор Янукович, вітаючи молодих 

науковців. 
 Президент підкреслив, що йдеться про наукові 

здобутки, які також можуть позитивно працювати на 

міжнародний імідж України. «Ми цінуємо те, що всі ви 
вже в молодому віці засвідчили свій дослідницький 

талант, високий професійний рівень та на ділі довели, 
що здатні гідно репрезентувати українську науку у 

світі», - сказав він. 
 Саме активне залучення молоді до 

дослідницької роботи, створення умов для 

практичного втілення свіжих та оригінальних ідей 
залишатиметься одним із головних напрямів 

державної політики в науково-технічній сфері, 
наголосив Віктор Янукович. 

 «Майбутнє, як відомо, належить молодим. Тож 

нехай ваш талант, працьовитість, спрага до нових 
знань роблять прекрасне майбутнє для нашої країни. 

Я вірю у вас, у ваші сили і наснагу», - сказав 
Президент. Він побажав молодим вченим невичерпної 

творчої енергії на шляху їх наукового зростання. 
 У свою чергу молоді вчені подякували Главі 

держави за високу оцінку їх роботи. 

 Кандидат технічних наук, старший викладач 
Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Олександр Броварець 
зазначив, що отримана нагорода є для нього вагомим 

досягненням. «Завдяки цій відзнаці я маю можливість 

і зобов’язуюся далі проводити дослідження - це дасть 
можливість Україні підвищити ефективність 

сільськогосподарського виробництва», - сказав він. 
 Асистент Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури Вікторія Сахновська 

подякувала за збережену традицію відзначення 
молодих науковців. «Ми обіцяємо й надалі сумлінно 

працювати, бажаємо усім творчих перемог», - 
зазначила вона. 

 За визнання своєї роботи подякував кандидат 
хімічних наук, старший науковий співробітник 

«Науково-технологічного комплексу «Інститут 

монокристалів» НАНУ Микола Горобець. Він додав, 
що сьогодні вітчизняним науковцям потрібно 

допомогти у вирішенні низки проблемних питань. 
«Вирішення цих проблем допомогло б нам дійсно 

конкурувати з провідними науковими центрами світу 

та допомогло б використовувати на повну потужність 
наш інтелектуальний потенціал», - підкреслив він. 
 

Прес-служба Президента України,  
20.04.2012 

 

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 
Львів, вул. Козельницька, 4/501, тел./факс: +380 32 

247-45-22, www.cdvr.org.ua 
 

В Університеті Нью-Йорка відбудеться 
науковий семінар-дискусія про УПА 

 

Голова вченої ради Центру досліджень 

визвольного руху, к. і. н. Володимир В'ятрович 
виступить із доповіддю про історію Української 

повстанської армії на семінарі із серії 
«Українські історичні зустрічі», які проходять в 

університетах Сполучених Штатів Америки.  
 

 Семінар «Спадщина Української повстанської 

армії в історичних працях (1942—1950)» відбудеться 
3 травня в Університеті міста Нью-Йорк.  

 Головуючий: д-р Володимир Зарицький, 
директор Центру україно-американських відносин 

(Center for US-Ukrainian Relations) 
 Доповідь: Володимир В'ятрович, к. і. н. 

 Дискутанти:  

- д-р Тарас Гунчак, професор Rutgers University  
- д-р Ігор Мірчук 

- д-р Петро Содоль 
- д-р Оксана Кісь   
http://www.usukrainianrelations.org/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=332&Itemid=190 
 

(Подано Bodnaruk, Україна) 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСВІТА" 

ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
 

вул. 40 років Радянської України 86-а, пом. 56, м. Запоріжжя, 69057 

Тел.: 061 224-66-00  e-mail: prosvita-zp@ukr.net 

 

Про проведення другого Всеукраїнського 
вишкільного табору 

«На Дніпрових Порогах» 
 

-  ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА  «ПРОСВІТА»  ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 
- ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ           
  “МОЛОДА ПРОСВІТА” 

- ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА  ДИТЯЧА   КОЗАЦЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  «МОЛОДА СІЧ» 
 

 З 10(13) по 25(23) червня 2012 року проводить 

в с. Перун Вільнянського району Запорізької області 
другий Всеукраїнський вишкільний, наметовий табір 

«На Дніпрових Порогах».   

 Мета проведення заходу: 
- виховання дітей і молоді на засадах патріотизму та 

християнської моралі; 
- поширення кращих історичних звичаїв українського 

народу; 
- пропаганда серед молоді здорового способу життя 

та козацьких традицій. 

Таборова програма передбачає теоретичні та 
практичні заняття з історії державотворення України, 

діяльності Товариства «Просвіта», а також 
проведення козацьких ігор та забав.  

http://www.cdvr.lviv.ua/
mailto:prosvita-zp@ukr.net
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Передбачені екскурсії містом Запоріжжя, на 
Кам’яну могилу та  о. Хортицю, походи Дніпром на 

човнах на Таволжанський та Перун острів. 

Можливе долучення бажаючих до 
археологічних розкопок на острові Таволжанському, 

що на Дніпрі. 
Для участі у заході запрошується діти, молодь 

(з 10 до 30 років) та дорослі (які мають навики роботи 

з дітьми). Проїзд та харчування учасників за рахунок 
відряджуючої сторони.   

Довідки за телефоном: 098-436-23-63. 
Список учасників просимо надіслати до 05 

червня 2012 року до Запорізького обласного 

об’єднання ВУТ Просвіта ім. Т. Шевченка за адресою:  
м. Запоріжжя  вул. 40 років Р.України 86а, пом. 56, або 

електронною поштою prosvita-zp@ukr.net.  
 З повагою, 

О.В. Ткаченко 
Голова 

 

 

Кредитні спілки фестивалять в Україні 

 Із 7 по 22 липня 2012 року у м.Стрию, Україна 
буде проведений Всесвітній фестиваль українських 

кредитних спілок. Фестиваль включає комплекс 

окремих заходів: Прощу до Зарваниці, хресна хода на 
гору Яворину, відкриття туристичного маршруту 

«Горами нашої слави»,  пленер художників 
«Стрийська палітра» ім.Івана Хандона, фестиваль 

авторської пісні «Галактіон», книжкова толока «Купуй 
і читай українське!», Форум кредитних спілок,  

етнофестиваль «Стрийські потоки». Створений 

спеціальний сайт цього фестивалю www.wfucu.org.ua 

        Фестиваль присвячений 20-річчю відродження 

кредитних спілок в Україні та Міжнародному року 

кооперації, що оголошений ООН.   
 Сьогодні українські національні кредитні спілки 

є в Україні (610), у США (15),  у Канаді (7), у Австралії 

(1). Відомо, що крім фінансових послуг, українські 
кооперативні спілки підтримують різноманітну 

діяльність місцевих громад, що оберігають дух 
українців та їх ідентичність. 

            Планується, що у Фестивалі візьмуть участь, 

крім членів кредитних спілок України, представники із 
США, Канади, Литви, Киргистану, Росії, Грузії та 

представники українських громад із інших країн. 
Партнерами Фестивалю вже стали німецькі 

кооператори, Всеукраїнська асоціація кредитних 

спілок та ряд інших установ та організацій. 

            Організатори запрошують членів українських 
спілок, українців за духом із США і Канади взяти 
участь у Фестивальній програмі, щоб разом 

продемонструвати силу українського духу.  
Tamara Denysenko 

Ukrainian Federal Credit Union 

V Форум української діаспори в 
Греції 

 

10-16 вересня 2012 р. 
в м. Анавіссос, Аттика в Eden Beach Resort Hotel (190 

13 Anavyssos Attica – Greece). 
 

Тема Форуму:  

«УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 

СПІЛЬНОТИ В СВІТІ: ПОГЛЯД З ДІАСПОРИ» 
 

V Форум 
проводить 

Товариство 

української 
діаспори в 

Греції 
«Українсько-Грецька Думка» під патронатом Світового 

Конґресу Українців (СКУ) та у співпраці з 

Европейським Конґресом Українців (ЕКУ) і 
Українською Радою Миру (УРМ). 

 

Основним заходом V Форуму стане 
конференція 

 

“ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО ЯК ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ 

УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ” 

 

10-11 вересня 2012 р. 
 

Робота конференції пройде за такими напрямами: 
1-Шляхи демократизації України: забезпечення 

основних прав та свобод людини, дотримання 
принципу верховенства права і припинення репресій 

та політично вмотивованих судових переслідувань 

опозиції. 
2-Європейський вибір та стратегії діяльності 

міжнародних неурядових інституцій, включно й 
Світового Конґресу Українців, а також світового 

українства у просуванні інтеграції України до 

Європейського Союзу.  
3-Роль неурядових організацій у забезпеченні чесних 

і прозорих парламентських виборів в Україні у жовтні 
2012 р. 

 Офіційні мови конференції – українська та 
англійська. 

 В рамках Форуму відбудуться дискусії та круглі 

столи за участю науковців, істориків, соціологів, 
журналістів, письменників та громадських діячів на 

теми, пов’язані з демократизацією та євроінтеграцією 
України, та з розвитком і зміцненням українських 

громад діаспори в контексті збереження національної 

ідентичності та підвищення громадянської свідомості. 
 

Для загальної інформації:  
 Анавіссос - мальовниче курортне селище на 

південному узбережжі Аттики, розташоване за 49 км 
від мису Суніон, 32 км від аеропорту Athens 
International Airport та 44 км від Афін.  

 
 

  

 
ОРГАНІЗАТОР: Кредитна спілка «ВИГОДА», м.Стрий (Україна) 

  

http://www.wfucu.org.ua/
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O adeus a um guia 

Além da dedicação como eparca, Dom 
Efraim deixa como exemplo seu 

engajamento pastoral e cultural junto à 
comunidade ucraniana 

  

(Katna Baran - katnabaran@gmail.com) 

 No início do mês de abril, a comunidade 
ucraniana do Brasil perdeu um de seus líderes mais 
influentes e queridos: Dom Efraim Basílio Krevey. O 
bispo eparca emérito católico se destacou não 
apenas por sua dedicação à Igreja e aos fieis, mas 
também pelo grande incentivo na preservação da 
cultura ucraniana no país. Homem simples, de 
poucas, mas sábias palavras, quando se unia ao 
povo – e procurava fazer isso sempre –, não media 
esforços para ajudar. Homem forte, que não se 
deixou abater pelas doenças que a vida lhe 
reservou e continuou trabalhando pelo bem de sua 
comunidade. 

Filho de agricultores de Ivaí, Dom Efraim 
nasceu em 1928 e, na década de 1940, mudou-se 
para Prudentópolis onde iniciou seus estudos 
sacerdotais no Seminário São José. Cinco anos 
depois foi para a cidade de Iracema cursar 
Filosofia. De 1949 a 1952 também estudou 
Teologia na Universidade Gregoriana de Roma, na 
Itália. Foi ordenado bispo pelo Papa Paulo VI, em 
1972, na Basílica de São Pedro, em Roma e, no 
mesmo ano, iniciou a construção da sede eparquial 
em Curitiba. Enfrentou grandes dificuldades pois, 
naquela época, a Ucrânia ainda não era um país 
livre – vivia sob dominação soviética – e tinha o 
desafio de reconstruir a fé dos imigrantes e 
descendentes. Em 2012, Dom Efraim completou 60 
anos de vida sacerdotal, sendo 40 como bispo. 

Muito além de sua história oficial de vida, 
Dom Efraim deixa grandes e boas lembranças no 
coração de cada membro da sociedade 
ucraniana. Não era difícil encontrar o bispo em 
pequenas comunidades rurais conversando e 
orientando seu povo. Ele foi, realmente, um guia 
para seus fieis. Impossível não lembrar também 
de seu engajamento pastoral e cultural, 
construindo mais de 60 igrejas ucranianas, 
fundando e incentivando grupos folclóricos de 
todo Brasil. 

Como bem escreveu o advogado, 
descendente de ucranianos, Andreiv Choma, um 
pedaço do Dom Efraim permanece entre nós: o 
exemplo, e “a melhor maneira de prestar 
homenagem a ele é continuar seu trabalho, 
preservando nossa cultura, nosso idioma, nosso 
rito e nunca abandonar nossa Igreja”. 
  

 O Vídeo do Tele Jornal da Centro Sul TV Prudentópolis, 
sobre o bispo Dom Efraim, com reportagem de Mauricio Bosak, 
imagens e edição de Marcelo Michalichem, está disponível no 
endereço:  
http://www.youtube.com/watch?v=JsP9t7q2bXE&feature=player_embedded 

(Da Redação O Lavrador) 

Herói da Ucrânia 
 

Vasyl Yakovlevich Tatsiy (Василь Якович Тацій), 
Doutor em Direito, Reitor da Academia Nacional de 

Direito da Ucrânia, presidente da Academia Nacional de 

Ciências da Ucrânia e acadêmico da Academia de 
Ciências da Ucrânia de Kharkov. Pelo excelente serviço 

prestado ao Estado ucraniano no desenvolvimento da 
ciência jurídica, pelas muitas atividades científicas, 

pedagógicas e sociais, recebeu o título de Herói da 
Ucrânia (Герой України) em 19 de agosto de 2004, 

decretado pelo presidente Leonid Kutchma.  

      Vasyl 

nasceu em 13 
de janeiro de 

1940, na 
cidade de 

Poltava.  

 Em 
1963, formou-

se no curso de 
Direito pela 

Faculdade de Direito de Kharkov e assumiu o cargo de 

Assistente da Procuradoria - Departamento dos Tribunais 
Criminais da Região de Poltava 

 Desde 1966, a vida e o trabalho de Vasyl Tatsiy 
estão associados com a Academia Nacional de Direito da 

Ucrânia “Yaroslav o Sábio” (agora Universidade Nacional 
de Academia de Direito da Ucrânia “Yaroslav, o Sábio": 

1966-1969 – Como estudante de graduação; de 1969 a 

1972 - Professor Adjunto; 1972-1973 - Diretor da 
Faculdade Diurno; 1973-1987 - Vice-reitor para o 

trabalho científico, de julho de 1987 até o presente 
momento – Reitor e simultaneamente presidente (desde 

1991) da Universidade de Direito Penal. 

 Defendeu sua tese, em 1970, "A responsabilidade 
penal para a mediação comercial". Recebeu, em 1973, o 

título acadêmico de professor. Em 1984 defendeu a tese 
de doutorado: "Problemas de responsabilidade por 

crimes econômicos: O objeto e o sistema".  
 Desde 1993 - presidente da Academia Nacional de 

Ciências da Ucrânia. Em 1997 foi eleito membro pleno 

(acadêmico) da Academia Nacional de Ciências da 
Ucrânia (Departamento de História, Filosofia e Direito). 

 Vasyl é autor de mais de 350 trabalhos científicos, 
incluindo mais de 30 monografias, livros didáticos e 

materiais de ensino que fazem uma contribuição 

importante para o desenvolvimento da ciência jurídica. 
Seus trabalhos são dedicados ao estudo dos problemas 

fundamentais do direito penal (Fundamentos de 
responsabilidade penal, crime, o objeto do direito penal, 

crimes contra o Estado, crimes econômicos, crimes 

contra o meio ambiente, etc), problemas e teoria da lei 
(questão jurídica a metodologia da ciência, comparada 

pesquisa jurídica e aplicação da lei). Direito 
Constitucional (Princípios do processo legislativo, 

natureza jurídica e hierarquia das normas jurídicas.)  
 É presidente do conselho científico especializado 

da Ucrânia sobre teses de doutorado de 

jurisprudência. Por muitos anos chefiou os peritos do 
Conselho da Ciência do Ministério da Educação e Ciência 

da Ucrânia.  Vasyl desenvolve um grande trabalho nas 
Organizações Públicas, é membro de várias comissões 

  

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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presidenciais e governamentais: a Comissão de Estado 
da Ucrânia em Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional 

Anti-Corrupção, Grupo de trabalho sobre a reforma 

judicial, Segurança Nacional e Conselho de Defesa da 
Ucrânia, Grupo de Trabalho da Verkhovna Rada sobre a 

revisão do Código de Processo Penal da Ucrânia, o 
Conselho Consultivo Científico do Supremo Tribunal da 

Ucrânia, Conselho Científico e Metodológico do 

Procurador-Geral da Ucrânia, Conselho de Certificação e 
Coordenador das prioridades de ciência e tecnologia do 

Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia, Conselho 
Interinstitucional de Coordenação de Pesquisa 

Fundamental na Academia Nacional de Ciências da 

Ucrânia, Gabinete do Centro Norte-Leste Científico da 
Ucrânia, Federação Ucraniana de cientistas, União dos 

Advogados da Ucrânia, Conselho de Coordenação da 
Sociedade de Direito Internacional, Conselho de 

Administração do Direito Europeu Público, Associação 
Internacional de legislação, Associação Internacional de 

Metodologia Jurídica, vice-presidente da União dos 

reitores das instituições de ensino superior da Ucrânia.  
 Como membro da Comissão Constitucional, 

participou na elaboração da nova Constituição da Ucrânia 
(1996), presidiu o grupo de trabalho do Gabinete para 

desenvolver um novo Código Penal da Ucrânia (2001). 

Chefiou a delegação governamental da Ucrânia na 
Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações 

Unidas para o estabelecimento do Tribunal Penal 
Internacional. 

 Vasyl é editor-chefe da coleção de artigos 
científicos "Revista da Academia Nacional de Ciências da 

Ucrânia", editor-executivo das interagências científicas 

"Problemas de legitimidade," «Проблеми законності», 
Conselho editor da revista "Lei da Ucrânia", membro do 

conselho editorial do "Jornal da acusação", da revista 
Boletim "do Supremo Tribunal da Ucrânia da revista 

científica e prática "Capital intelectual", chefe do 

conselho editorial do jornal «Vivat Lex», membro do 

conselho editorial do «Новий колегіум», e «Вища 

школа».  
 Vasyl Yakovlevich Tatsiy foi premiado com a 
Ordem do Estado (2004), Ordem do Príncipe Yaroslav, o 

Sábio, Graus V, IV e III (1995, 1998, 2010), Ordem "Por 

Mérito" de Segundo Grau (2000), Diplomas de 
Verkhovna Rada da Ucrânia (2001); Gabinete de 

Ministros da Ucrânia (2002); Ordem de "Знак Пошани" 
(1981), Duas medalhas (1970, 1984). Trabalhador 

Honrado de Ciências da Ucrânia (1989), laureado com o 
Prêmio de Estado da Ucrânia no domínio da arquitetura 

(2001); Prêmio Estado da Ucrânia em Ciência e 

Tecnologia (2004); Prêmio В. Вернадського (2001); 
Yaroslav, o Sábio (2001, 2002); "Феміда-99". Recebeu 

também uma série de Prêmios de Departamentos, das 
Comunidades das Igrejas, e prêmios governamentais de 

outros Estados.  Doutor Honoris Causa da Universidade 

Nacional de Kyiv (2000) e da Universidade Nacional da 
Administração Interna (2002). 
 O vídeo sobre a condecoração com Ordem de 
Yaroslav o Sábio, Terceiro Grau, recebida por Vasyl 
Yakovlevich Tatsiy no ano de 2010, está disponível no 

endereço:    http://atn.ua/newsread.php?id=44340  
            

Da Redação 

Oleksa Hirnyk –  
Um herói desconhecido 

 
 (Por Wolodymyr Galat - gawoandra@hotmail.com) 

 Em 31 de março deste ano passaram-se 100 
anos do nascimento do cidadão ucraniano  Oleksa 
Hirnyk, morador da região de Kaluch, Ucrânia 
Ocidental (Halytchyna). Quem é ou quem era 
Oleksa e o que foi que ele realizou de tão 
importante para merecer o titulo de herói. 
 Na noite de 21 de janeiro de 1978 (data de 
comemoração da unificação de todos os territórios 

ucranianos), Oleksa subiu ao monte 
onde encontra-se o tumulo do poeta 
Taras Chevtchenko em Kaniv, 
levando consigo dois galões  de 
gasolina e   um acendedor. Estava 
frio, 15 graus negativos, e muita 
neve. Ate os serviços de segurança 
estavam recolhidos. Deu quatro 

voltas ao redor do monumento de Chevtchenko, 
espalhou mais de 900  folhetos, desceu, então, um 
pouco pela encosta e parou donde foi possível ver o 
rio Dnipro. A seguir,  tirou do bolso a faca e 
isqueiro, despejou sobre si a gasolina e riscou o 
isqueiro. Num instante, todo seu corpo virou uma 
tocha. Oleksa ainda conseguiu dar quatro passos e 
enfiar a faca no seu corpo. Ao clarear o dia, o seu 
corpo foi encontrados pelos agentes da polícia. 
 O folheto continha o protesto e a justificativa 
do seu dramático gesto: ”Protesto contra a 
ocupação da Ucrânia pela Rússia, protesto contra a 
russificação do povo ucraniano. Que viva o Estado 
da Ucrânia, livre, independente e unificado !” A 
policia tentou esconder o ato de  auto-flagelação  
do cidadão soviético. Na época chegaram espalhar 
a noticia de que queimou-se qualquer  bêbado 
andarilho, mas os arquivos secretos preservaram a 
documentação sobre o caso. Para a esposa a polícia 
informou, que o marido morreu num acidente 
automobilístico.  
 Qual foram, então, as razões que levaram 
Oleksa Hirnyk a um ato tão cruel? Em sua ultima 
carta de despedida para esposa ele escreveu:  
 “Meu protesto é uma pura verdade – não 
uma mentira moscovita, é um protesto contra as 
torturas  da nação ucraniana, é uma rebelião contra 
um regime sádico e cruel.  Caminhei pela estrada 

reta, coberta de espinhas. 
Meu guia espiritual era o 
poeta Taras Chevtchenko 
e eu era apenas o seu 
pupilo e executor de suas 
ideias. Quero que meu 
ato chame atenção do 
povo ucraniano, dos meus 
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compatriotas, que lhes abram os olhos e as mentes 
sobre a Rússia e o seu regime comunista soviético.”  
 Quando jovem, Oleksa foi convocado para 
servir no exercito polonês, mas pelas suas 
atividades pro-ucranianas foi expulso e condenado 
para 5 anos de prisão. Em 1939 consegue fugir da 
prisão polonesa, mas no mesmo ano fica preso pela 
NKVD soviética e condenado à 8 anos de trabalhos 
forçados nos montes Urais. Em 1948 foi libertado e 
voltou para Kaluch. Aqui, ele casa com a Carolina 
Petrach. O casal tinha dois filhos: Marquian e 
Euguen. Em 2007 recebeu (pos – mortem) do 
presidente Iuchtchenko o titulo de Herói, e no local 
de sua auto-flagelação foi colocada a placa 
memorial. 
 Eis uma curta e dramática historia de um 
ucraniano,  que há 34 anos morreu, se queimando 
pelo amor a sua pátria – a Ucrânia. A sua morte 
tornou-se uma poderosa arma de resistência  e 
protesto contra a ditadura  de qualquer ocupante 
da Ucrânia. 
  

(Segundo jornal “O Dia”) 
 

 

Poder Judiciário na Ucrânia 
 

(Por Wolodymyr Galat - Segundo jornal “O Dia”) 
 Na antiga Roma, a justiça oficial tinha o 
seguinte lema: “è melhor não condenar 10 
culpados, do que condenar um inocente”. Esse 
lema instituiu na comunidade romana a confiança 
na sua justiça; os romanos tinham a certeza que 
nenhum inocente seria punido pelos crimes que 
não cometeu. 
 Atualmente na Ucrânia, infelizmente, a 
situação é exatamente a inversa. Segundo seus 
críticos o lema é:“é melhor condenar 10 inocentes, 
do que condenar um rico e importante culpado. 
 Na grande parte, os processos jurídicos se 
transformam em políticos; há na Ucrânia de hoje 
uma boa porção de condenados e presos que 
juridicamente são puros inocentes. 
 Como exemplo, temos o caso da ex-primeira 
ministra Iulia Tymochenko que foi condenada a 7 
anos de cadeia pelo crimes  que ela não cometeu. 
No seu governo Iulia foi obrigada, diante de 
aproximação de um rigoroso inverno, assinar o 
contrato com altos preços de gás, favorecendo a 
Rússia.  Esse era o seu crime. Na pratica, o 
governo do atual presidente Ianukovytch precisava 
tirar do palco político um perigoso adversário 
político, que nas ultimas eleições presidenciais 
(2010) obteve um expressiva percentual de votos. 
Isso agora seria importante, diante das próximas 
eleições parlamentares (outubro 2012) e pela 
negativa formação da imagem do atual presidente. 
Agora, diante das pressões para libertar a Iulia, 
vindo de todo mundo, a justiça esta montando uma 
outra acusação, desta vez, culpando ela como co-

responsavel pelo assassinato do Ievghen 
Chtcherban’, um político, deputado e empresário. 
Segundo uma versão os verdadeiros assassinos 
foram identificados; todos os três eram russos e 
agiram a mando da insaciável Gazprom russa. Mas 
a justiça ucraniana não teve a coragem de 
enfrentar a corrupta justiça russa e prender e punir 
os assassinos. Segundo outra versão, no 
assassinato do deputado, que aconteceu há 15 
anos, foram envolvidas as personagem do Parido 
das Regiões; basta ver quem esta hoje com os 
bens e os negócios do assassinado deputado. 
Então, o que Iulia tem a ver com tudo isso? 
 Não é segredo para ninguém, que alem de 
Iulia estão atrás das grades varias pessoas que 
não tinham cometido crime nenhum e ao contrario, 
foram liberados e inocentados vários criminosos, 
cuja culpa não havia interesses de esclarecer.  
 O povo ucraniano não é cego; há vários 
crimes, cujos suspeitos por sua execução não 
podem ser colocados nos bancos jurídicos 
simplesmente porque ocupam importantes cargos 
políticos e pertencem ao governo ou ao partido 
político presidencial. Nos últimos anos, os meios de 
comunicação têm colocado em seus jornais os 
casos de chamados de ”majorais”, que batem, 
seviciam, machucam e ate matam a gente, e por 
tudo isso, não são investigados, nem julgados e 
punidos. Todos esses casos ficam, geralmente, 
mantidos em sigilo. Enquanto qualquer caso 
suspeito da oposição fica divulgado por todo 
território nacional em questão de poucas horas. 
 Na pratica, o povo sabe, que quem tem 
influencia e dinheiro, dificilmente vai pra cadeia, 
independentemente do crime em que estiver 
envolvido. O processo jurídico, neste caso, se 
alastra por tempo indeterminado, ate o 
esquecimento ou seu prazo prescrever.  
 É interessante a situação da justiça na 
Geórgia. Lá, as pessoas que pagam as propinas, 
recebem a condenação mais severa do que as que 
a recebem. Por isso há na cadeia um respeitável 
numero de advogados corruptos. Assim o combate 
a corrupção tem muito bons  resultados.  
 Vivem e atuam na Ucrânia de hoje mais de 
mil milionários, que em 1991 (ano de criação da 
Ucrânia) não eram pobres. Sua fortuna de hoje 
somente pode ser  como resultado de roubo e 
negociatas  ilícitas. Todo mundo sabe disso e vê, 
mas o governo fica calado e a sua justiça também. 
Mas as cadeias estão cheias. Cheias de quem? 
Somente são julgados os adversários  políticos. A 
justiça, saúde, educação e a segurança (policia) 
ocupam na Ucrânia os primeiros lugares em 
corrupção. Estou recebendo criticas por este tipo 
de artigos sobre o pais de descendência de nossos 
ante-passados – a Ucrânia. E de fato, isto não é 
fácil. Mas e a verdade, e a justiça?  Devem ser 
caladas, escondidas, encobertadas? Para bem de 
quem?!!! 
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A Ucrânia é anterior à Rússia 
A Legitimidade de sua soberania 

 

Por: Firman Neto 

 Ao respeitável público não familiarizado com 
o passado dos povos eslavos, devo dizer, desde 
logo, que a Ucrânia é anterior à Rússia. O 
desconhecimento desse fato, dessa verdade 
histórica tem levado frequentemente os meios de 
comunicação a transmitir versões equivocadas 
sobre essa secular nação, sobre as origens e o 
conteúdo de sua civilização, não raro atribuindo a 
russos ou a Rússia episódios ou acontecimentos 
dos tempos de sua existência. 
 Basta relembrar as comemorações ainda 
recentes do milênio do cristianismo na Ucrânia, 
quando se abusou de manchetes anunciando o 
“milésimo ano da conversão da Rússia ao 
cristianismo”. Vi isto acontecer até no Paraná, onde 
mais afluiu e mais prosperou a imigração ucraniana 
no Brasil, e onde já existe, na universidade, nas 
letras, nas instituições e nas organizações, na 
política e na administração, bastante solidificada, 
uma “intelligentsia” ucraniano-brasileira ativa e 
vigilante. 
 Na época, - é justo reconhecer, sem 
demérito aos esforços da igreja, tanto do rito 
católico como do ortodoxo, das organizações civis 
da etnia e das competentes deputadas estaduais 
de descendência ucraniana, - coube ao ilustre 
secretário de cultura do Estado, Dr. Renê Dotti, do 
alto de suas atribuições e do seu saber, com um 
consisto artigo na “Gazeta do Povo” de cunho 
sociológico-histórico mas sutilmente político, 
encaminhar na direção certa as comemorações do 
milésimo ano, com participação extensiva do 
governo estadual. 
 O Batismo da Ucrânia, oficializado pelo grão-
duque de Kyiv, Volodomer Sviatoslavitch, o Santo, 
no período de 980-1015, é bem anterior à dinastia 
moscovita surgida perto do rio Volga, resultante de 
um ramo ducal dissidente da metrópole, que se iria 
constituir no futuro na capital do norte, Moscou, 
fundada em 1147, segundo uns, e em 1260 
segundo outros. 
 Fruto separatista, em verdade produto de 
uma intensa e longa guerra de sucessão, pela 
disputa do poder, Moscou tem cerca de oito 
séculos de existência, posto que a capital da 
Ucrânia, Kyiv, tem mais de quinze séculos. 
 O Estado de Kyiv, berço da civilização 
oriental europeia, que se expandia desde o mar 
Negro até o golfo da Finlândia, do Volga ao Vístola 
(século XII), e que recebeu influências 
mediterrânea, germânica, bizantina e europeia 
ocidental, recebeu com os monges godos as 
primeiras noções da vida religiosa. Ainda sob a 
soberania desse Estado ao tempo do grão-duque 
Volodemer, foram cunhadas moedas com a sua 
efígie e as armas, configuradas no “tridente”, que 

permanece até hoje, como símbolo nacional 
ucraniano. Viveu assim, o Estado de Kyiv os seus 
gloriosos dias até o século XIII. 
 Iaroslau, o sábio, grão-duque de Kyiv (1019-
1054), casado com uma filha do rei da Suécia, e 
que sucedeu Volodemer, instituiu a codificação de 
leis, incentivou o ensino e as artes, bem como 
entendeu seus domínios até o Báltico, deixando, 
como monumento imperecível de sua passagem, a 
catedral de Santa Sofia de Kyiv. E também 
numerosa prole, muitas filhas, casadas com reis 
europeus, e filhos, que esposaram princesas. 
 Antes de falecer, porém, dividiu o Estado 
entre seus filhos varões, iniciando-se, após sua 
morte, prolongada luta entre irmãos pela posse da 
cidade-mãe Kyiv, ao mesmo tempo em que 
sucediam invasões dos povos nômades asiáticos 
sobre o leste e sul do país. 
 Prevalecendo dessa circunstância, o duque 
André, um dos filhos de Iaroslau, fixou-se ao norte, 
próximo ao rio Volga, em Volodemer Suzdalsk, 
donde comandou a primeira expedição armada 
contra Kyiv e onde ia nascer posteriormente o 
principado de Moscou. 
 Assim, com o sacrifício dessa metrópole, foi 
formatado poderio moscovita ao norte de Novgorod 
(Moscovia). Com o nome de principado de 
Moscovia atravessou até o século XVII, em meio a 
constantes investidas contra o Estado de Kyiv; 
depois contra a soberania dos cossacos. Culminou 
na desastrosa, para os ucranianos, batalha de 
Poltava no limiar do século XVIII, que marcou o 
término da guerra  moscovita-ucraniana, e o triste 
exílio do seu famoso soberano “hetman” Ivan 
Mazepa. 
 Rússia, nome adotado posteriormente, 
nasceu da etnografia ucraniana, fato que confunde 
muitos historiadores. “Rus” era denominação 
genérica de todas as populações subordinadas ao 
mando de Kyiv. 
 Por essa razão, falar da “Ucrânia separatista” 
de “separatismo do povo ucraniano”, como se fora 
um oportunismo fortuito, é uma heresia e agressão 
à história. No entanto, não faz muitos dias, líamos e 
ouvíamos repetidamente que a Ucrânia, “na esteira 
da febre separatista de outras repúblicas” declarou 
a sua independência.  Precisou o estrondoso 
plebiscito de mais de 90% de sufrágios de 1º de 
dezembro, para que a legitimidade da soberania da 
Ucrânia fosse assimilada e emergisse do 
obscurantismo  internacional, até certo ponto 
calculado, como um impacto da história no concerto 
das nações desmemoriadas. 
 A começar pela Rússia, esta, sim, 
historicamente separatista, resultado da 
fragmentação do Estado de Kyiv, como foi descrito, 
que confessa pela voz de Boris Yeltsin, a caminho 
de Minsk, ser “impensável para a Rússia sobreviver 
sem uma união com a sua co-irmã eslava, mais 
ocidental e europeia. 
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  Na realidade, a Rússia, e não a Ucrânia, 
regressa, mais humilde, ás suas origens históricas. 
A Ucrânia, nesse particular, está onde sempre 
esteve: em Kyiv. 
 Por sua vez, Gorbachev, o extraordinário 
artífice da abertura, que teve a coragem de, através 
de sua “glasnost” e “peretroika” abrir as janelas da 
URSS para a democracia, vê o dique da história 
romper as comportas antes do que esperava ou, 
melhor, calculava, inundando e apagando do mapa 
o gigante construído sobre ilusória e enganadora 
ideologia e união. Foi ousado externamente, 
demolidor do muro de Berlim e jugulador da guerra 
fria. Mas, internamente, foi o nosso Geisel no 
gradualismo. Há dois anos, justamente, no 
milésimo do cristianismo, declarava ainda, ao 
enviado do Vaticano, que era cedo para o papa ir a 
URSS. Dividia o poder com o arruinado partido e 
quase foi derrubado por ele. Quis, por meio do 
chamado Tratado da União, salvar a URSS, 
apenas maquinada de nova. Convindo também 
com o “papel indispensável da Ucrânia na 
formação da nova união”, conforme seu 
depoimento no “Golpe de Agosto -  a Verdade e as 
Lições”, página 76, tudo fez para convencê-la. 
Aliciou para isso até o presidente Bush, que esteve 
em Kyiv pregando habilmente contra o 
isolacionismo. 
 A nação ucraniana resistiu e agora, escorada 
no veredicto de, praticamente, a totalidade da 
população, inclusive minorias, está determinada, 
pelo visto, a não mais seguir na contramão da 
história. Sabedora de qualquer outro centralismo, 
resvalará, mais dia menos dia, para o arbítrio, a 
opressão ou a ditadura, impõe condições mesmo à 
CEI, no que concerne à sua autodeterminação, 
como seja o veto à conservação dessa nova união 
em Estado, reservando-se o direito de abandoná-la 
nessa hipótese, além da negativa a qualquer 
tratado de aliança militar. 
No mais, abomina o isolamento. 
 Ao iniciar este escrito, veio-me à lembrança o 
que me narrou, certa vez, o saudoso dirigente 
ucraniano-brasileiro no Paraná, um dos fundadores 
da União Agrícola Instrutiva, Estêvão Kobilansky. 
Fazia ele parte, nos idos de 30-40, de uma 
comissão de ucranianos que foi ao Itamaraty. 
Coincidentemente, chegavam à antessala do 
gabinete dois representantes diplomáticos 
soviéticos da cortina-de-ferro. Chamada a 
comissão em primeiro lugar, não sem surpresa, 
recebeu, logo à entrada, a explicação inesperada 
do brilhante e culto chanceler e tribuno João Neves 
da Fontoura: - “conferi-lhes primazia, porque a 
Ucrânia é anterior à Rússia...” 
 Síntese da verdade histórica e razão do título 
deste artigo. 

(Pedro Firman Neto, ex-constituinte estadual e ex-
deputado federal pelo Paraná, filho de ucranianos) 

Gazeta do Povo, 29.12.1991 

Haivka na cidade de Drogobych na 
Ucrânia 

 

 Em continuidade as celebrações da Páscoa, 
milhares e jovens participaram da Haivka (Гаївка) 
na cidade ucraniana de Drohobych (Дрогобич), com 
78 mil habitantes, situada na Região de Lviv. 

 A Haivka foi realizada na terça-feira, 17 de 
abril, segundo Yuri Yatskiv (Юрій Яцків), presidente 
do grupo de jovens da eparquia de Sambir-
Drohobych (Самбірсько-Дрогобицької єпархії), mais 
de 200 voluntários participaram da organização.  

Houve 
atrações em 
oito pontos da 
cidade, 
com muita 
dança, cantoria 
de haivkas 
acompanhadas 
de uma 

variedade de grupos folclóricos, com destaque para 
os grupos profissionais Verkhovyna (Верховина) e  
Estrela Atsedonskyy (Зорян Ацедонський).  

 A Haivka foi também apoiada pelas  
paróquias Greco-Católica, Santíssima Trindade 
(Пресвятої Трійці), São Pedro e São Paulo 
(в.Петра і Павла) e pela Igreja Ortodoxa de São 
Andrew (Св.Андрія Первозванного - православна). 

 O ponto alto da Haivka ocorreu as 17 horas 
quando todos os participantes deram as mãos e 
formaram um grande círculo de vários kilometros, 
estendendo por toda a cidade, registrando mais de 
5500 pessoas, entre jovens crianças e idosos. 

Da Redação 
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As Sete Maravilhas Naturais da 
Ucrânia 
(Quinta Parte) 

 

 A quinta Maravilha Natural da Ucrânia, em 
ordem alfabética, é o Parque Nacional "Podilski 
Tovtry" Національний природний парк 
«Подільські Товтри».  

 Administrado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, o Parque é a maior área de conservação 
natural na Ucrânia, com tamanho de 2.613 km². Foi 
criado pelo decreto nº 476/96 do Presidente da 
Ucrânia, Leonid Kuchma, em 27 de julho de 1996, a 
fim de manter e proteger a paisagem natural da 
região. 
 O Parque Nacional abrange as cidades de 
Horodok (Городок), Kamianets-Podilskyi (Кам'янець-

Подільський) e Chemerivtsi (Чемері вці), localizadas 
no sul da Região de Chemerovets'kyi (Хмельницька). 
Pelo decreto de criação, o Parque é uma Instituição 
ambiental, recreativa, cultural, educacional, 
científica e de pesquisa para o uso, conservação, 
restauro, uso racional dos recursos naturais e dos 
complexos históricos e culturais. 

 
 
 

 

 

 

Exemplar da 

flora do Parque: 

Viola tricolor L. 

 
 
 
 
 
 

 Estão catalogados dentro da área do Parque 
1.700 diferentes tipos de flora, sendo 60 espécies 

de plantas vasculares e 217 tipos diferentes de 
fauna.   
 Além dos Castelos outros 302 monumentos 
fazem parte do patrimônio histórico e cultural do 
Parque, um Jardim Botânico e 19 sítios 
arqueológicos. 

 
Vista geral da fortaleza em Kamianets-Podilskyi 

 Os turistas ucranianos e estrangeiros que 
visitam a região do Parque encontram, além das 
belíssimas atrações da natureza através de 
excursões especiais, eventos culturais, festivais 
etnográficos, museus e também, atividades de 
balonismo, realizado no cânion do rio Smotrich. 
 Vídeos sobre o Parque: 
http://www.youtube.com/watch?v=j1seyiWV8vg 

http://www.youtube.com/watch?v=3nFo6jTUNkQ&featur

e=related 
Da Redação 

 

 
 

 

  

 

  

  

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www/
http://www/
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“Словей” з Порто Алеґре принимає 
Національний Балет Вірського 

 

 У суботу, 7-ого квітня Український 
Фольклор «Соловей» привітав на летовищі міста 
Порто Адеґре, штат Рійо Ґранде до Сул, 
Національний Балет ім.Вірського, що приїхав на 
гостинні виступи до Бразилії. А вечером, у 
приміщені Центру Центру Ґаушів, відбулася 
вечеря-приняття для танцюристів, музик та 
директорів НБ Вірського. 
 Українські гості мали нагоду побачити 
виступ танців ґаушів, гуртка «Івернада» та 
«Привіт» і «Гопак» гутка «Соловей». А у 
вівторок, танцюристи гуртка «Соловей» були 
запрошені на пробу ансамблю, що відбулася в 
театрі. 
 

Національний Ансамбль ім. Вірського 
відвідав «Барвінок» - Українського 

Товариства Бразилії 
 

 Піснею «Зеленеє жито, зелене», хор 
Фольклору «Барвінок» під управою Філіпе 
Мельник Орестен. привітав у своїй домівці в 
Курітибі компонентів «Національного Балету ім. 
Вірського». Опісля, відбулося приняття коктейл, 
підчас якого привітальні слова виголосили: Соня  
Прийма Сисак -Голова Гуртка Барвінок та отець 
Іван Карпович Собріньйо з Греко-Калицької 
парохії Матери Божої Неустанної Помочі. В імені 
гостей говорив Директор Віктор Завадський. 
 Барвінок подарував Гостям пропамятну 
дошку, числа газети «Хлібороб» та книжку 
«Краєвиди Курітиби». Від Ансамблю ім. 
Вірського, «Барвінок» одержав красий 
український дереворит. При кінці зустрічі, Гості 
відвідали Музей товариства Субраз. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
Перша зустріч танцюристів Фолклору Барвінок із танцюристами 

Ансамблю Вірського мала відбутися ще у 1983-му році, але агенти 

НКВС, що супроводжали групу, її не дозволили. Все таки, ця затріч 
відбулася цими внями, після 29 літ. 

 Виступи Ансамблю ім. Вірського в Курітибі 

відбулися в театрі Ґваїра 13, 14 та 15 квітня 

Газета "Хлібороб" 
(Переклад: Володимир Ґалат) 

Grupo Solovey recepciona Virsky 
em Porto Alegre 

 

 No sábado, dia 07 de abril, o Folclore 
Ucraniano Solovey recepcionou no Aeroporto, o 
Balé Nacional da Ucrânia Virsky em sua chegada 
ao Brasil. 

 À noite, no salão do “35” Centro de 
Tradições Gaúcha em Porto Alegre, foi oferecido 
um jantar para os dançarinos, músicos e diretores 
do Virsky. Os ucranianos assistiram um show de 
Dança Gaúcha (Envernada) e outras danças 
brasileiras como forró e samba e o Solovey 
apresentou as danças folclóricas ucranianas 
“Previt” e “Hopak”.  Na terça-feira os componentes 
do Solovey puderam participar do ensaio do Virsky 
realizado no Teatro. 

Virsky visita a sede da Sociedade Ucraniana 
do Brasil 

 Interpretando a canção,  Зеленеє жито, 
зелене - o coral do Folclore Barvinok deu boas 
vindas aos integrantes do Virsky Ballet Nacional da 

Ucrânia. 

 Após as interpretações do Coral, 
acompanhado por Felipe Melnyk Oresten no 
Acordeon e regência, um coquetel foi oferecido aos 
ilustres visitantes.  
 Os discursos de boas vindas foram 
proferidos pela Diretora Presidente do Folclore 
Barvinok, Sonia Preima Sysak e pelo Padre João 
Karpovicz Sobrinho, OSBM, da igreja Ucraniana 
Católica Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do 
Virsky, discursou o Diretor Viktor Zavadskyi.  
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     Aos visitantes 
foram entregues: 
uma placa 
comemorativa da 
visita, exemplares 
do jornal O 
Lavrador e o livro 
de fotografias 
“Paisagens de 

Curitiba” e  o 
Folclore Barvinok 
recebeu como 
lembrança, um lindo 

artesanato 
ucraniano em 
madeira.  

       
Viktor 

Zavadskyi, 

Diretor do 

Virsky e o Coral 

do Barvinok 

 

 

 

 Os 
integrantes do Virsky visitaram também o Museu da 
Sociedade Ucraniana do Brasil.  

          O encontro 

dos dançarinos 

do Folclore 

Barvinok,com os 

dançarinos do 

Virsky, impedido 

de realizar no 

ano de 1983 

pelos agentes 

soviéticos da 

KGB, quando o 

Virsky esteve em 

Curitiba, aconteceu 29 anos depois. 

 Os espetáculos do Virsky Ballet Nacional da 
Ucrânia foram realizados nos dias 13, 14 e 15 de 

abril, no Teatro Guaíra em Curitiba. 
Mensagen do Virsky no Livro de Visitas do Museu:  

 
 

“É muito agradável sentir aqui essa atmosfera e o 
calor de casa.” 

Evjenia Stopnyk - Ternopil        
Conjunto de Balet Virsky 

O vídeo produzido pelo telejornal Hoje da Rede 
Globo, sobre o Virsky está disponível no endereço: 
http://g1.globo.com/jornal-hoje/videos/t/edicoes/v/bale-

nacional-da-ucrania-esta-em-turne-pelo-brasil/1906105/ 
 

* * * 
O antes e o depois do Virsky 
Balé nacional da Ucrânia não só contagiou 

o público como trouxe novo ânimo 
 (e criatividade) para as próximas gerações 

de descendentes 
 

Em ensaios e apresentações, e também nas 
redes sociais, antigos coreógrafos, dançarinos, 
músicos de grupos folclóricos e a comunidade em 
geral comentaram sobre a penúltima visita do 
Virsky – balé nacional da Ucrânia ao Brasil que 
ocorreu há quase 30 anos. Alguns destacaram que, 
naquela época, era muito mais difícil ter acesso a 
materiais do grupo e que, somente após a vinda 
dos dançarinos, foi possível montar novas 
coreografias, aperfeiçoar os passos e técnicas e, 
até mesmo, ter acesso ao acervo musical da 
companhia.  

Alguns fãs chegaram a afirmar que a história 
do folclore ucraniano no Brasil se divide entre o 
antes e o depois do Virsky. Hoje em dia, com o 
acesso facilitado a materiais audiovisuais pela 
internet, talvez a vinda do balé tenha servido 
apenas para confirmar o maravilhoso espetáculo 
apresentado no palco que tentamos humildemente 
“copiar” dentro dos grupos folclóricos. 

Porém, a emoção unânime expressada pelos 
olhos marejados de todo público presente – 
principalmente no auditório do Teatro Guaíra, em 
Curitiba – comprova que não é apenas uma 
magnífica lembrança que ficará guardada na mente 
de toda comunidade. A nova visita do balé Virsky 
tem tudo para marcar novamente a história dos 
ucranianos no Brasil. 

Os grupos se uniram – e se reuniram – por 
um mesmo propósito, comentaram, discutiram, 
criaram expectativas. Não é difícil imaginar os 
próximos festivais de música e de dança repletos 
de novidades, canções, solos e até coreografias 
inteiras baseadas nas apresentações que o grupo 
fez pelo Brasil. O Virsky ficará marcado também 
por conquistar outros públicos, como os cariocas 
que compareceram em peso para assistir ao 
espetáculo baseado em uma cultura que pouco, ou 
nada, conhecem. 

Mas talvez a grande marca desta visita do 
balé ao Brasil fique para as próximas gerações. 
Afinal, os pequenos dançarinos e músicos que hoje 
compõem os grupos infantis são os grandes 
responsáveis por conservar e preservar essa 
cultura nos próximos anos. As crianças e jovens 
que nunca tinham visto o Virsky ao vivo antes – a 
maioria não havia nem nascido quando o grupo 
esteve no país pela última vez – representam um 

  

 
Sonia P. Sysak com a lembrança recebida. 
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novo ânimo, e fôlego (haja fôlego) nessa luta que 
começou há mais de 120 anos, quando os 
primeiros ucranianos chegaram a terras brasileiras. 
Mais do que isso, eles representam o antes e o 
depois da comunidade ucraniana no Brasil – hoje. 

Katna Baran  
 

Paulo Virsky 
 

(Por Wolodymyr Galat) 
 Finalmente realizou-se o sonho da 
comunidade Ucraniana em Curitiba. Nos dias de 
13, 14 e 15 de abril apresentou-se em Curitiba o 
mais famoso conjunto Nacional de Dança da 
Ucrânia – Virsky.  Muitos tem visto o conjunto – 
seja no palco, seja nos vídeos, mas poucos  sabem 
quem era seu fundador, o mestre de bale Paulo 
Virsky. O Conjunto já existe desde 1937, dos 
tempos soviéticos, fundado pelo jovem mestre 
Paulo Virsky e seu colega Mykola Bulatov. A partir 
de 1980 o Bale Virsky passou a ser dirigido pelo 

Mêroslav Vantukh, honrado 
pelo premio máximo ucraniano 
de Taras Chevtchenko. 
 Paulo Virsky nasceu em 
12 de fevereiro de 1905 na 
cidade de Odessa. E lá, 
concluiu a Escola de Arte 
Teatral. Mais tarde, em 1928 
conclui a Escola Superior de 
Artes Cênicas de Moscou e 
logo começa trabalhar. 
Inicialmente como dançarino e 

mais tarde como dirigente. Jovem Paulo participou 
de diversos conjuntos civis e militares. Pelo seu 
trabalho, ele recebe inúmeros prêmios, medalhas e 
ordens. Paulo Virsky faleceu em 05 de junho de 

1975, seu 
sepultamente ocorreu 
no cemitério de 
celebridades Baikove 
em Kyiv.  
        Para comemorar 
100 anos de seu 
nascimento, BNU 
(Banco Nacional de 
Ucrânia) lança uma 
moeda de duas 
hryvnias, e o Correio 

da Ucrânia emitiu um selo comemorativo de 45 
copiycas. 
 O nome de Virsky foi dado para o Conjunto 
Nacional de Dança tão somente em 1977, dois 
anos depois da sua morte. 
 Hoje em dia, o Conjunto alcançou a fama 
internacional. Segundo dizem, os programas de 
suas apresentações já foram vendidas com mais de 
20 meses de antecedência. 
 Aqui no Brasil, temos mais de 20 conjuntos 
de dança ucraniana e alguns deles de alto nível de 

qualidade, mas todos os seus dançarinos e 
dirigente são amadores – trabalham e estudam. 
Mas no caso de Virsky é diferente. São 
profissionais de altíssimo nível artístico e não há no 
mundo quem se iguale a eles. Os generosíssimos 
aplausos do publico curitibano foram a confirmação 
disso.  
 

 

Assembléia Geral da Sociedade 
Ucraniana do Brasil 

 

Convocada para a prestação de contas dos 
últimos dois anos e eleição de Diretoria para o 
biênio 2012/2014, a Assembleia foi realizada no 
último dia 21 de abril na sede social em Curitiba. 

A mesa diretora dos trabalhos foi composta 
por Julio Storoz na presidência e secretariado por 
Kátia Mazepa Baran. 

 

 

Eleição  
Com algumas alterações, a Diretoria da 

Sociedade Ucraniana do Brasil – SUBRAS foi reeleita 
por aclamação dos associados: 
Presidente: Roberto André Oresten  
Primeiro Vice-Presidente: Oles Ivan Sysak  
Segundo Vice-Presidente: Bernardo Dakiw Piaceski 
Primeira Secretária: Katia Mazepa Baran 
Primeiro Tesoureiro: Orestes Basem  
Segunda Tesoureira: Vera Alice Piaceski   
Diretores de Patrimônio:  João Alexandre Piaceski  
Diretor Social e Relações Públicas: Antonia Sessak   
Diretor Jurídico:  Julio Storoz  
Secretário Língua Ucraniana: Lauro César Preima 

Conselho Fiscal 
Presidente:   Vera Niedzilyik  
Vice-Presidente:   Nelson Piaceski  
Secretário:   Erhard Dubezkyj   
   

 Da Redação 

 

  

 
Roberto A Oresten, presidente reeleito em pronunciamento, ao fundo 

Katia Mazepa Baran e Julio Storoz na Mesa Diretora da Assembleia. 
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Museu da Sociedade Ucraniana do 
Brasil recebe visitas de estudantes 

de Curitiba e São Paulo 
 

 Alunos do Colégio Estadual Rodolpho 
Zaninelli, localizado na rua Antonia Molina 
Bella, 1000 – bairro CIC, em Curitiba - visitaram o 
museu da Sociedade Ucraniana do Brasil no dia 16 
de abril. 
 

         Foram 18 alunos pertencentes aos cursos de 
Secretariado, 4º ano e do 3º ano do curso de 
mecânica. 
 Os alunos vieram acompanhados do 
professor João Batista da Silva Nascimento e o 
monitoramento da visita ao museu foi de 
responsabilidade das diretoras Naguia Mazepa 
Gonçalves, Anna Luciw Hryckiw e da diretora-
presidente da Organização Feminina, Antonia 
Sessak. 
 

Estudantes de São Paulo 
 No dia 20 de abril, foi a vez dos alunos da 
Escola Pueri Domus do Estado de São Paulo, que 
ficaram maravilhados com o acervo do Museu da 
Sociedade Ucraniana do Brasil-SUBRAS. Foram 38 
alunos acompanhados dos professores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 A intermediação da visita foi do presidente do 
Folclore Poltava, Carlos Valdir Henze Junior. A visita 
ao Museu foi precedida por uma palestra sobre a 

história e cultura da Ucrânia, ministrada pelo cônsul 
honorário da Ucrânia no Paraná, Mariano 
Czaikowski. 
 No monitoramento da visita, teve a 
colaboração das Diretoras Naguia Mazepa 
Gonçalves, Anna Luciw Hryckiw e da diretora do 
Folclore Barvinok, Olga Melnyk Costin. 
 

 Da Redação 
 

 

MÊS DAS NOIVAS 
 

 O mês de maio foi considerado o mês das 
noivas por ser o mês das mães e o mês da 
consagração de Maria mãe de Jesus.  
 O casamento é o acontecimento mais 
festejado em todo o mundo, que apenas varia de 
acordo com as tradições de cada país, mas sempre 
com o mesmo simbolismo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Os modelos de vestidos com bordados 
ucranianos estão disponíveis no Blog:  
“Fazendo Arte”  
http://annacrafts.wordpress.com/tag/how-make/ 
 

(Enviado por Deisiane Zortéa Kuckla) 
 

 
 

  

 
Diretora do Museu, Naguia Mazepa Gonçalves dando uma aula de 

história e cultura ucraniana ao profº João Batista 

  

  

 
Vista do salão social da SUBRAS. A frente Carlos V. H. 

Junior e o cônsul M. Czaikowski 

  

  

 

  

http://www.sempretops.com/noticias/mes-das-noivas/
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Estudante de Lviv é campeã de xadrez 
 

 A estudante do curso de educação física da 
Universidade Estadual de Lviv - Ucrânia, e Grande 
Mestre Internacional, Elisabete Solovyva (Єлизавета 

Соловйова), terminou em primeiro lugar no 
Campeonato Aberto de Xadrez de Beirute, Líbano. 

      O evento 

foi realizado 

entre os dias 13 

e 21 de abril e 

contou com a 

participação de 

84 enxadristas, 

sendo oito 

Grandes 

Mestres 

Internacionais e 

60 candidatos a Mestre. No resultado final do 

Campeonado, incluindo os participantes masculinos, 

Elizabete ficou na quarta posição. 

Da Redação 
 

 

Embaixada da Ucrânia no Brasil 
 

26  de Abril de 2012 

Ucrânia começa as óbras de construção de 
um novo sarcófago  sobre o reator destruido da 

usina nuclear de Chornobyl 
 

 Entre todas as tragédias que a humanidade tenha 

sobrevivido, o desastre de Chornobyl não tem análogos em 

escala de contaminação ambiental, efeito negativo para a 
saúde das pessoas, para as condições sociais e econômicas 

de suas vidas. 
 À 1 hora 24 minutos do dia 26 de Abril de 1986, na 

Central nuclear de Chornobyl devido à coincidência de uma 

série de circunstâncias ocorreram várias explosões que 
levaram à destruição do reator Nº 4 espalhando grandes 

quantidades de substâncias radioativas. 
 A ocultação da dimensão da tragédia pelas 

autoridades da ex-União Soviética levou ao surgimento e 

disseminação de rumores mais incríveis quanto aos 
possíveis efeitos da catástrofe, o que, por sua vez, causou o 

aumento das tensões sociais e psicológicas, bem como a 
desconfiança das informações oficiais. 

 O desastre levou à poluição da área de mais de 145 
mil quilômetros quadrados do território da Ucrânia, Belarus 

e Federação da Rússia. A catástrofe nuclear de Chornobyl 

afetou cerca de 5 milhões de pessoas, contaminou por 
nuclídeos radioativos cerca de 5000 povoados da Ucrânia, 

Belarus e Federação Russa. 
 Em 20 de Dezembro de 1995 em Ottawa (Canadá) 

foi assinado o Memorando de Entendimento sobre o 

encerramento da usina nuclear de Chornobyl entre a 
Ucrânia, os países da G-7 (mais tarde – G-8) e a Comissão 

Européia. Em 15 de dezembro de 2000 a Ucrânia, 
mostrando boa vontade, cumprindo as demandas da 

comunidade internacional e as condições de Memorando de 

Ottawa, parou totalmente a usina de Chornobyl sem utilizar 
completamente os recursos produtivos da instalação 

previstos pelo seu projeto. 

 A liquidação das conseqüência da catástrofe de 
Chornobyl, a parada da usina de Chornobyl e a  

transformação do objeto “Cobertura” (o “Sarcófago”  sobre 
o reator destruido) numa zona ecologicamente segura 

demandam os esforços financeiros enormes. Anualmente 

para estes fins a Ucrânia gasta dezenas de milhões de 
dólares do Orçamento Público, mas não pode garantir o 

financiamento integral destes custos apenas por seus 
próprios recursos. Portanto, o Banco Europeu de 

Reconstrução e Desenvolvimento abriu as contas para 

coletar as contribuições de países doadores para projetos 
específicos de Chornobyl. Para encher o Fundo “Cobertura” 

foi elaborado o mecanismo de conferências especiais dos 
países doadores. 

 O objeto “Cobertura” é uma estrutura em forma de 
arco com altura de 105 metros, comprimento de 150 

metros e largura de 260 metros. Após a construção, o 

arco será colocado acima do 4º bloco da usina nuclear 
de Chornobyl coberto agora por velho sarcófago. O custo 

desse projeto é mais de 1 bilhão de euros. A conclusão 
das obras está prevista para 2015. 

 Em 26 de Abril de 2012, no dia do 26º aniversário 

do desastre de Chornobyl, realizou-se a cerimônia solene 
de lançamento do ciclo tecnológico da construção do 

arco com a participação do Presidente da Ucrânia Viktor 
Yanukovych. No evento também foram convidados os 

chefes das missões diplomáticas dos países-doadores e 
investidores ao Fundo “Cobertura” e Conta da Segurança 

Nuclear. 

 Além disso, em 26 de Abril, como parte integrante 
dos eventos do 26º aniversário do desastre de Chornobyl, 

o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 
(PNUD) junto com o Representação Permanente da 

Ucrânia junto às Nações Unidas realizaram a reunião 

anual do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre 
Cooperação Internacional em Chornobyl, presidido pelo 

Vice-Administrador do PNUD. O evento contou com a 
presença dos Representantes Permanentes da Belarus, 

Rússia, os países maiores doadores, em particular, EUA, 

Japão, União Européia e outros.  
 

    (Enviado pelo Consulado da Ucrania em Curitiba) 
 

 

Café Colonial 
 

A Subotna Chkola Lessia Ukrainka 
promove Café Colonial em homenagem 

ao Dia das Mães. 

Local: 
Sociedade Ucraniana do Brasil – SUBRAS 

Al. Augusto Stellfeld, 795 – Fone: 3224-5597 

Data: 19/05/2012 – 15:00 Horas 
 

Ingressos: Adultos – R$ 15,00 Crianças – R$ 5,00 
 

Esperamos você para comemorar essa data tão especial 
conosco. 
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Contribuições para as reformas da 
sede da Sociedade Ucraniana do 

Brasil -SUBRAS 
 

 Organização Feminina .............R$ 700,00  

 Bogdan Savytzky.................... R$ 500,00 

 Carlos Polucha ....................... R$ 500,00 

 Nomézea Polucha .................. R$ 500,00 

 Bazilio Chandoha .................... R$ 300,00  

 Wolodymyr Kulczysnkyj ........... R$ 200,00 

 Emilio Kudla .........................   R$  50,00  

 

 O seu donativo poderá ser depositado na 
conta Bancária:  
        Caixa Econômica Federal 

 Agência: 0368  

 Operação: 013  

 Conta 125.602-9  

 Comunique sua doação pelos fones:  

 3224-5597 (Paulo) ou  

 3076-8103/9996-1861 (Oreste)  

 Para que possamos registrá-la.  
 

A Diretoria agradece sua colaboração 
 

 

 
  

 O Departamento de Busca de Paradeiro que 
se destina a localizar pessoas desaparecidas está 
tentanto encontrar: 
  

 Nome  
Galina Tjutjunik/Tjutjunnik 
 Local e data nascimento 
Lazirki – Ucrânia, em 1927 
 Outras informações 
Filha de Iwan e Melania. O solicitante é o sr. Wassil 
Tjutjunnik, residente na Ucrânia. 
  

 Informação pelos telefones: (21) 2507-3392 
ramal 29, (21) 2507-3577 ramal 29.   
e-mail buscadeparadeiro@cvb.org.br ou por carta 
para: Pça Cruz Vermelha,10/1.andar cep 20230-130 
Rio de Janeiro, RJ.  
 

Osvaldo de Bittencourt Amarante Filho 
Chefe do Departamento Nacional de Busca de Paradeiro 

 
 

 

 

 

A G E N D A  
 

Dia 06/05 – Almoço para as Mães 
Sociedade Ucraniana do Brasil-SUBRAS 
Al. Augusto Stellfeld, 795 – Fone: 3224-5597 
 

Dia 06/05 – Festa 
Igreja São José Operário  
Rua Napoleão Bonaparte, 1176 – Bairro Alto 
 

Dia 13/05 – “Dia das Mães” – Café colonial/Bingo 

Igreja São Josafat 
Rua Jose M. Higgins, 3454 - Boqueirão 
 

Dia 19/05 – Café Colonial  
Sociedade Ucraniana do Brasil-SUBRAS 
Al. Augusto Stellfeld, 795 – Fone: 3224-5597 
 

Dia 20/05 – Almoço “Dia das Mães” 
Paróquia Ortodoxa Ucraniana São Miguel Arcanjo 
Rua Paraíba, 2969 – Vl, Guaíra – Fone: 3329-4652 
 

Dia 03/06 – Festa 
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
Rua Maranhão, 475 – São José dos Pinhas 
 

Dia 03/06 – Almoço 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 
Rua Martin Afonso, 413  -  Fone: 3222-4873 
 

 

II FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICAS 
UCRANIANAS 

“A raiz da cultura ucraniana entoada pela voz” 
 

Data: 21 de julho de 2012 
 

Prudentópolis - Paraná 
Clube Social XII de Novembro  
Rua Rui Barbosa, 202 - centro  

 

 Inscrições: Até o dia 25 de maio 
 Informações: (42) 3908–1105 9998-3032 
 e-mail: fest.musica2012@hotmail.com 

 

Regulamento do Festival está disponível no endereço: 
http://www.caminhonovo.org/eventos/regulamento_Festi
valMusicaUcraniana2012.doc 

 

 

“...Deixe de comparações. Você é único. 
Ninguém é como você, nunca foi e  

nunca será como você.  
Você é simplesmente único e,  

quando digo isso,  
não estou dizendo que você é melhor  

do que os outros, mas que  
eles também são únicos. 

Ser único é tão natural quanto respirar. 
Tudo o que Deus dá a você tem um propósito. 

Descubra esse propósito ...”  
 

Poeta Kabir (1440 – 1518) 

mailto:fest.musica2012@hotmail.com
http://www.caminhonovo.org/eventos/regulamento_FestivalMusicaUcraniana2012.doc
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Doações para “O LAVRADOR” 
 

 Curitiba 
Paulo Starepravo     R$ 100,00 
Basilio Chandoha        R$   70,00 

 Novo Hamburgo - RS. 
Alla Jancenowska    R$   70,00 

 Florianópolis - SC. 
Petro Nideliuk    R$   70,00 

  

 
 
 
  
        
 

 

 

A todos os nossos colaboradores os mais sinceros agradecimentos 
 

  

D e u   n o   “ L a v r a d o r ” 
 

 Maio de 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 

 
                              ARTE  E  SABOR 

 

Pêssankas - Bordados - Porcelanas - Ícones. 

Cartões - Livros - Lenços 

Artesanatos em madeira. 

Produtos tradicionais para seu presente original. 

Material para confecção das Pêssankas. 

 

Rua Padre Anchieta, 2177 - loja 3 

(41)  3339-0649 

 
 

 

 

  

 

PARABÉNS TRUQUEIROS ! 
  

 Foi o maior sucesso o “CAMPEONATO DE TRUCO” Realizado no último 

dia 17, promovido pela nova Diretoria do CLEM. 
 As quinze duplas inscritas disputaram com muito entusiasmo este 

campeonato que começou às 20 horas da sexta-feira, e só terminou na 
madrugada de sábado. 

 Todos estavam tentanto levar para casa os troféus patrocinados por: 

Artesanato em Metais Ltda., Ótica Basílio, Casa Choma e Globo Imóveis. 
 Depois de mais de 7 horas de disputa, três duplas foram classificadas 

para a grande decisão, sendo que o resultado final foi: 
1º lugar: MICHAEL LESZCZYNSKI e ESTEFANO KUDREK; 

2º lugar: ZACARIAS ZAGURSKI e ALEXANDRE RAULIK e 

3º lugar: PAULO STACHERA e MYRON STOROZ. 
 Após o grande sucesso deste campeonato, a nova Diretoria do CLEM 

estará promovendo o “TORNEIO DE CANASTRA FEMININO”. Fiquem ligados no 
CLEM e aguardem novas promoções. 
           Sérgio Maciura 

 
 
 
 

 

ADVOCACIA 
 

CARLOS POLUCHA 
OAB/PR 6141 

 

EDISON L. VASCONCELOS 
OAB/PR 10131 

 

Causas Cíveis, Trabalhistas,  
de Família, Divórcios, Separações, 

Inventários, Cobranças, Dano Moral. 
 

Rua José Bernardino Bormann, 1212 

Bigorrilho - Curitiba - PR 

(41) 3336-8720 


